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تحلیل ژئوپلیتیک اثرگذاری اینترنت در افزایش فعالیت تروریسم:
با تأکید بر داعش

1

کیومرث یزدانپناه - 2مهتاب جعفری

3


دریافت-7932/2/67:پذیرش7931/1/93:


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

عرصه
میشود،
افزار پرقدرت که در درون مفهومی به نام فضای مجازی تعریف 
فاصلههای بسیار

گروههای اجتماعی متفاوت از

مجموعهای از ارتباطات میان

شکلگیری

دولتها قرار داده
فرصتها و تهدیدات نوینی را فراروی  

دور در دنیای واقعی است که 
فعالیتهای تروریستی از جمله تهدیدات نوینی است که فضای مجازی

است .به طور مثال
موجبات آن را فراهم ساخته است .مقاله حاضر با ارائه تحلیلیژئوپلیتیک ،سعی در پاسخ
لیتهای
به این پرسش دارد که چگونه فضای مجازی در گسترش دامنه جغرافیایی فعا 
نقشآفرینی میکند؟ برای
مقیاسهای محلی تا جهانی با تأکید بر داعش 

تروریستی از
شیوه انجام توصیفی -تحلیلی
پاسخگویی به این پرسش ،این مقاله با هدف کاربردی و با  
کتابخانهای بهره گرفته شد.یافتهایننوشتار

جمعآوری اطالعات از روش 
انجام شد و برای  
آنستکهداعشبابه کارگیری فضای کهگستردهترین و سریعترین کاربردهای تأثیرگذار
ازاین فناوری را طی سالهای  6377تا  6372داشته عرصه ژئوپلیتیکازسطحبازیگرمحلی
بهسطحبازیگر فراملی تغییر وضعیتیافتهاست و مقیاس اثرگذاری این بازیگر غیرمتعارف
عرصهژئوپلیتیک از مقیاس محلی تا فروملی ،فراملی و جهانی گسترش یافتهاست.



واژگان کلیدی :ژئوپلیتیک ،فضای مجازی ،تروریسم ،سطح و مقیاس ،داعش
"ISIS".1عنوانی ،برگرفته از حروف اختصاری اسامی "دولت اسالمی عراق و شامات "است که گروه تکفیری داعش با
داعیه احیای خالفت اسالمی بر گستره فلمرو جغرافیایی جهان اسالم ادعای آنرا در سر میپروراند.

.6استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاهتهران(نویسندهمسئول)kyazdanpanah@ut.ac.ir
.9کارشناسیارشد جغرافیایسیاسی دانشگاهتهرانm.jafari@ut.ac.ir
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مقدمه
یکی از مهمترین دستاوردهای بشر که منجر به دگرگونی در ابعاد مختلف مولفههای
اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و ...شده است؛ گسترش فزاینده فناوری اطالعات و ارتباطات ،از
جملهاینترنتواثراتگستردهآندرزندگیبشراستکهفضایمجازینامیدهمیشود.فضای
شکلگیری مجموعههایی از

مجازی نسل جدیدی از فضای روابط اجتماعی است که عرصه
گروههای اجتماعی متفاوت در سنین مختلف و از فاصلههای بسیار

ارتباطات میان مردم بسیاری از
دور در دنیای واقعی است .بر همین اساس فضای مجازی تأثیر شگرفی بر مرزهای زمینی و
مرزهای ذهنی گذاشته است.
باتوجهبهاینکهرسانههاوفضایمجازیقدرتتأثیرگذاریزیادیبرافکارعمومیداردو

ی،اجتماعیوفرهنگیاست؛در

درعینحالابزاربسیارمهمیبرایپیشبرداهدافسیاسیونظام
نتیجه محیط عملیاتی دولتها در زمینهها و ابعاد مختلف امنیتی ،سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی
دیگرمحدودبهجهانواقعینبوده،بلکهجهانمجازیبهعنواندنیایدومبشریتکهحاصل
تعامالتوارتباطاتالکترونیکیکنشگرانازطریقاینترنت،تلفنهمراهو...است،فرصتهاو

دهد(یزدانپناهوکامران)62 :7931،؛مسالهایکه

تهدیداتنوینیرا فرارویدولتها قرارمی
ایجدیدبهبارذهنیبشراضافهمیکند.


تحتفرآیندسایبریسم،هرروزداده
بهبیانیدیگرارائهبسیاریازخدماتعمومیوتخصصیبهمردمبااستفادهازاینترنت،شکلی
ریزیهابرایانجامجرائموتخلفاتریزودرشتوعملیکردن
ازفرصتاستوتسهیلبرنامه 

آنهاازتهدیدهاییاستکهفضایمجازیمولدآناست.رسانههاوفضایمجازیعالوهبر

تأثیرگذاریدرافکارعمومی،برنگرشورفتارافراددرحوزهعملیاتروانینیزکاربردفراوان
ترگروههایتروریستیبابهکارگیریآنمیتواننددرافکارورفتاردولتها


دارد،بهبیانیواضح
ومردمآنهاتأثیرگذارباشند؛بهشکلیکهیاآنانرادرجهتاهدافومقاصدخودبهکارگیرند
هاراموردتجاوزوحملهوآسیبهایخودقراردهندودرنهایتناامنی


هاومردمآن
ویادولت
واحساسناامنیرادربینآنهاایجادکنند.دراینمقالهابعادجدیداینموضوعموردتجزیهو

ایندنیایمتالطمرسانههایچندوجهی

وپلیتیکیمیگیردوبهبازیگرانغیرموجهدر 

تحلیلژئ
میشود.دراینمیانگروهتکفیریداعشوعللبروزوظهوراینگروهتروریستیدر
توجهویژه 
ایویژهدارد.


دراینمقالهجلوه
محیطجغرافیاییعراقوسوریه،
اکثرگروههایتروریستیدرجغرافیایخاورمیانهارائهقرائتیمتفاوتازدینیاهمان

انگیزه 
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اسالمسیاسیافراطیسنیبودهاستوازآنجاکهخاورمیانهمهداسالمودیگرادیانتوحیدی
است؛ همانطور که استفن واینبرگ 7یادآور میشود" :دین بیشترین تأثیر را به عنوان یک امر
معنایی و غیر مادی در کنش تروریستی دارد .زیرا به طور کلی جنبشهای دینی به دالیل
ایدئولوژیکی بیشتر از ابزار ترور و حذف دیگری استفاده میکنند" (ابراهیمی،)761 :7936،
خاورمیانهوتروریسمرامیتوانمترادفباکارکردهایجغرافیایانسانیوجغرافیایمقدسهآن
یفعالیتهایتروریستیبهمنظورسرکوب


هایشناختگسترشدامنه
دانستوهمیننکتهبرراه
هادرجهتحفظامنیتجغرافیایخاورمیانهودیگرنقاطجهانتأکیدمیکند.درادامهباید


آن
هایتروریستیبهصورتگستردهایازفضایمجازیدر

گفت:داعشبرخالفدیگر گروه
راستای رسیدن به اهداف خود بهره برده است؛ به طور مثال فعالیت این گروه تکفیری در
شبکههایاجتماعیهمچونتوئیتر()Twitterوفیسبوک).(Face bookگروهتروریستیداعش

بااستفادهازایندستابزارهامیتوانداخباروتصاویرعملیاتهایانتحاریومخربخودرامیان
هایمنطقهوفرامنطقهایمنتشرسازد،برافکارآنهاتأثیربگذارد،عملکردخودرا

مردمودولت
برایعدهایتوجیهوعدهایراجذبوعضوگیریکند.

احساسناامنی،آشوبوتنشرامیانمردمایجادکندودرنهایتهمجغرافیایسراسرمناطق
جهانرابیشازپیشبسترزایشبحرانهایمتعددکند.پسبررسیاثرگذاریفضایمجازیبر
گسترشدامنهیفعالیتوتأثیرگروهتکفیریداعشدرمقیاسهایمحلیتاجهانیبرایحفظ

امنیت در مقیاسهای ذکر شده بسیار با اهمیت است .از آنجاکه مطالعه نوع عملکرد و نوع
ابزارهاییکهگروهتکفیریداعشبرایدستیابیبهقدرتازطریققلمروسازیواعمالقدرتبه
وسیلهیفضایجغرافیاییوقلمروبهکارمیگیرد؛ازنوعمطالعاتژئوپلیتیکیاست.

چگونه فضای مجازی در گسترش دامنه جغرافیایی فعالیتهای تروریستی از مقیاس محلی تا
میکند؟ مقاله حاضر مشتمل بر این فرضیه است؛ به نظر
نقشآفرینی 
جهانی با تأکید بر داعش ،
ویژگیهایی چون به حداقل رسیدن امکان دستگیری و

میرسد ،فضای مجازی از آنجا که دارای

مجازات و قابلیت نشر اقدامات و ...است ،قابلیت اثرگذاری در مقیاس جهانی رادارد .پس ابزار
مناسبی برای گروه تروریستی داعش است تا از این طریق رفتار و عملکرد خود را توجیهکنندو
در مقیاس محلی تا جهانی به نقشآفرینی بپردازد و هاللی جغرافیایی تحت سیطره ایدئولوژی
خاصخودراخلقکند.
1. Stephen Weinberg
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روش تحقیق
جمعآوری اطالعات از روش کتابخانهای استفاده شده است .مقاالت و کتب فارسی و
برای 
التین بررسی سایتهای مرتبط با موضوعات ژئوپلیتیک ،فضای مجازی ،تروریسم ،تروریسم و
همینطور مشاوره با اساتید صاحبنظرانجام شده است.

خاورمیانهبررسی و


مبانی نظری؛ جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک
جغرافیایسیاسیشاخهایازعلمجغرافیااستکهتأثیرپذیریوتاثیرگذاریسیاستوقدرت
درمحیطجغرافیایوبهبیاندیگر،تأثیرتصمیماتسیاسیبرمحیطجغرافیاییراموردکاوشو
بررسیقرارمیدهد (عزتی)61:7923،؛اماژئوپلیتیکتأثیرمحیطجغرافیاییبرتصمیماتسیاسی

بازیگران است که از سطح محلی تا سطح جهانی نقشآفرینی میکند .اوتامائول ،7جغرافیدان
آلمانی،ژئوپلیتیکرانیازفضاییدولتوجغرافیایسیاسیرادانشمطالعهشرایطفضاییدولت
میدانست (1990: 51


.)Dwiedi,کوهن معتقد است :ژئوپلیتیک مطالعه کاربردی رابطه فضای

جغرافیاییباسیاستاست(.)Cohen, 1994: 17بهعبارتیدیگر،ژئوپلیتیکعملحکومتهادر
رقابت برای کنترل بر یک سرزمین است (فلینت .)91 :7933،همینطور ،خاتونی در پایاننامه
پناه،استادراهنمایپایاننامه


گونهازدیدگاهیزدان

کارشناسیارشدخودازژئوپلیتیکبرداشتیاین
خود ،ارائهمیدهد:در ژئوپلیتیک ،همکاریومنازعهورقابت،برایوبهوسیله قدرتبامنشا
جغرافیاییاستوادامهمیدهدکهفرآیندهایسهگانههمکاری،منازعهورقابتژئوپلیتیک،دردو

سطحرخمیدهد-7:همکاری،منازعهورقابتبرایکسبقدرتبامنشاجغرافیایی-6،همکاری،
منازعهورقابتبهوسیلهقدرتناشیازعناصرجغرافیاییاست(خاتونی.)63:7931،

کد ژئوپلیتیکی
مشخصکردنشرحوظایفحکومتدرامورسیاسیوبهویژهسیاستبینالمللراراهبرد
ژئوپلیتیکیاتدوینکدژئوپلیتیکبرایکشورمینامند،بدینصورتکهیککشورباتوجهبه

ایومحلیدارد،شرحوظایفخودرادراستراتژیملیاش


وزنیکهدرسطحجهانی،منطقه
تعیینمیکند.اگرکشورییکقدرتجهانیاست،کدیجهانیوچنانچهیکقدرتمنطقهای
1. Ottomaull
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است،کدیمنطقهایواگرکشوریهیچیکازدوویژگیباالرانداردفقطکدمحلیرابرای
خودتدوینمیکند(فرجی.)72:7929،

کدژئوپلیتیکی؛دستورکارعملیاتیسیاستخارجییککشوراستکهدرماورایمرزهای
خود ،مکانهای جغرافیایی را مورد ارزیابی قرار میدهد (1994: 330

 .)Taylor,هدف هر کد

ژئوپلیتیکی پاسخ دادن به چهار پرسش است :عالیق حکومت چه چیزهایی هستند ،تهدیدات
حکومتدروجوهپنجگانهکدامند،نحوهیمقابلهبااینتهدیداتچگونهاستوچهتوجیهیبرای

نحوهیمقابلهباتهدیداتوجوددارد(شفیعیعربی.)793:پنجسطحپیشنهادیتیلوروفلینتبرای

کدهایژئوپلیتیکیشامل:دوستانکنونیوبالقوه،دشمنانکنونیوبالقوه،حفظدوستانفعلیو
خلقدوستانبالقوه ،مقابلهبادشمنانموجودو تهدیداتنوظهور،توجیهمراحل قبلبرای افکار
عمومی

(& Flint, 2000: 62

 .)Taylorژئوپلیتیک بازنمایی ،جوهره پنجمین عنصر یک کد

ژئوپلیتیکیاست(.فلینت.)22:7933،
بهبیانیواضحتردرپنجسطحپیشنهادیکدهایژئوپلیتیکتوسطفلینتوتیلور،سطحپنجم
همانتوجیهچهارمرحلهقبلبرایافکارعمومیاست؛کهدراصطالحآنرابازنماییدرژئوپلیتیک
مینامند.الزمبهذکراستکهبهوسیلههمینبازنمایی،بازیگران،چهدرعرصهدولتیوچهدرعرصه

یکدیگرمیپردازند.

غیردولتی،بهتوجیهدوستیها،منازعات،همکاریهاورقابتهایبا
شبکه جهانی اینترنت
 Internetکهمخفف Interconnected Networksیعنیشبکههایبههمپیوسته استرا باید
شدهاست .ریشه
سامانهایدانست که تاکنون به دستانسانطرّاحی ،مهندسی و اجرا 
بزرگترین 

یگردد که سازمانهای نظامیایاالت متّحده امریکابرای
اینشبکهعظیمجهانیبهدهه 7323بازم 
شبکهای مستحکم ،توزیع شده و باتحمل خطا

پروژهه ای تحقیقاتی برای ساخت

انجام
دورهای از سرمایهگذاری شخصیبنیاد ملی علوم امریکا
سرمایهگذاری کردند .این مقاله به همراه 
مشارکتهای جهانی آغاز گردد و از

برای ایجاد یک ستون فقرات اینترنت جدید ،سبب شد تا
جهانشمول در بیاید .وابسته شدن

اواسط دهه  ،7333اینترنت به صورت یک شبکه همگانی و
تمامی فعّالیتهای بشر به اینترنت در مقیاسی بسیار عظیم و در زمانی چنین کوتاه ،حکایت از آغاز
عرصههای گوناگون علوم ،فناوری ،و به خصوص در نحوه تفکّر

یک دوران تاریخیِ نوین در
شواهدینشانمیدهدکهبسیاریازاهدافاینترنتکهبهآنرسیدهویادردست

انسان دارد .
انجامدرآیندهراداردتعدادمحدودیازآنبهواقعیتبدلشدهاست.
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شبکههای رایانهای به هم پیوسته است که از پروتکلِ«مجموعه

سامانهای جهانی از

اینترنت
شبکهایاست

یکنند .به عبارت دیگر اینترنت،
پروتکل اینترنت» برای ارتباط با یکدیگر استفاده م 
کهاز میلیونها شبکه خصوصی ،عمومی ،دانشگاهی ،تجاری و دولتی در اندازههای محلی و
یهای الکترونیکی
کوچک تا جهانی و بسیار بزرگ تشکیل شدهاست که با آرایه وسیعی از فناور 
شدهاند.
و نوری به هم متصل 
بهواسطه افزایش ضریب نفوذ اینترنت در رفتار بشری ،بسیاری از رسانههای ارتباطی سنتی
شدهاند و
مانند تلفن و تلویزیون نیز با استفاده از اینترنت تغییر شکل داده ویا دوباره تعریف 
خدمات جدیدی همچون :صدا روی پروتکل اینترنت و تلویزیون پروتکل اینترنت ،ظهور پیدا
دادهاست
کرد .انتشار روزنامه نیز به صورت وبگاه ،خوراک وب و وبنوشت تغییر شکل 

.

امرسانی فوری،تاالر گفتگووشبکههای
اینترنت ،اشکال جدیدی از تعامل انسانها را از طریقپی 
آورده است .همان بهشت اشتراکی،هویت و معنی در جامعه شبکهایکه

اجتماعی به وجود
یکند(کاستلز 7921،ج.)19:6.از معایب این فناوری مدرن این است که
مانوئل کاستلز مطرح م 
در اینترنت هیچ نظارت مرکزی چه بر امور فنّی و چه بر سیاستهای دسترسی و استفاده وجود
یکند .به اعتقاد کاستلز
ندارد .هر شبکه تشکیل دهنده اینترنت ،استانداردهای خود را تدوین م 
سرمایهداری ،شکل

انقالب تکنولوژی اطالعات ) (Information Technologyو بازسازی ساختار
پایهگذاری کرده استکه اینترنت سرآمد آن است.
تازهای از جامعه شبکهای را 

فضای مجازی
فضای مجازی عرصه جدیدی برای حیات بشری است که قابلیت پذیرش و انجام بخش
عمدهایازنیازها،فعالیتهاوشئوناتزندگیبشرواجتماعاتانسانیوحکومتهاراداردوبه

عنوانسایهفضایواقعیوازطریقتمرکز،پردازشوجابهجاییاطالعات،تواناییشبیهسازی
فعالیتهاوساختارهایفضایواقعیراداشتهواینشبیهسازیرابااثربخشیدرفضایواقعی
).یزدانپناهازایندوواژهنوظهور،بهعنواندنیایدومبشریت

(حافظنیا7:7933،

انجاممیدهد 

یکدنیافرصت،بینهایتتهدید"،بهارمغان

یادمیکند؛کهیکاصلراباخود،تحتعنوان"

(یزدانپناه.)19:7931،

میآورد
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ویژگیهای فضای مجازی
هاییاستکهازمنظرژئوپلیتیکمعناداراستومیتوانددر

فضایمجازیدارایویژگی
هانقشبرجستهایراایفاکند.تعدادیازاینویژگیها

فرآیندرقابتبازیگرانسیاسیوحکومت
امکاندسترسیکرویوجهانیوجابهجاییاطالعاتدرمقیاسوسیع،سریعو

عبارتنداز -7:
امکانبهرهگیریازفضایمجازیبرایستیز،جنگ،

ارزانبینمکانهاوفضاهایجغرافیایی؛-6
امکانبهرهگیریابزاریاز

رقابتوتهاجمنظامی،تروریستیوامنیتیعلیهرقباودشمنان؛ -9
فنآوری اطالعات و قابلیتهای شبکه جهانی اینترنت برای سلطه و نفوذ بر سایر کشورها و

ملتها؛  -1امکان بهرهگیری از فضای مجازی و شبکه اینترنت در توسعه مبادالت و تجارت

بینالمللوگسترشفعالیتمالیواقتصادیونیزتولیددرآمدومنابعاقتصادیبرایکشورها،

شرکتهاوموسساتوافراد(یزدانپناه.)1-6:7931،

مفهوم سطح و عامل
برخالفقرنبیستمکهحکومتهاعواملانحصاریدرژئوپلیتیکبودند،امروزهبهازایهر

واحدازمقیاسجغرافیایی،میتوانعاملیدرنظرگرفت.فلینتعواملژئوپلیتیکیراشامل:فرد،
خانواده،گروهمعترض،کشور،شرکتچندملیتی،سازمانغیردولتی،احزابسیاسی،گروههای

شورشی،کارگرانسازماندهیشدهو...میداند (فلینت.)12-13:7937،همینطورعاملیتعبارت

است از هرگونه تالش برای رسیدن به هدف (فلینت )61 :7933،و امروزه با پیشرفت فناوری
اطالعاتوارتباطاتویابهبیانیدیگرهمانفضایمجازی،فضایوقوععاملیتژئوپلیتیکیتنها
به محیط جغرافیایی محدود نمیشود؛ زیرا امروزه بخش قابل توجهی از ارتباطات انسانها در
فضایمجازیبهعنوانفضای دومزندگیهرانسان،انجاممیگیرد.امادرتعریفسطحباید
گفت:محیطجغرافیاییوقوعپدیدهراسطحگویند(قالیباف)69:7931،

مقیاس
یکی از مفاهیم اساسی در جغرافیای سیاسی است (میرحیدر و ذکی .)6 :7923،تعاریف
مقیاسازدیدگاهاندیشمندانمختلف:مقیاسبهعنوانمحصولفعالیتاجتماعی( Taylor & et al,

.)2002: 444مقیاسبهعنوانسطحیاتعدادیازسطوحبازنمایی،تجزیهوسازماندهیرویدادهاو
فرآیندهایجغرافیاییاست(،)Smith, 2000: 724اماگویاترینتعریفازمقیاسعبارتاستاز:
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مقیاسبهعنواندامنه جغرافیاییتأثیرعملانسانیاگروهانسانی(فلینت .)11:7937،باتوجهبه

اینکهگروهتروریستیداعشبهعنوانیکعاملژئوپلیتیکیبرایانجامفعالیتهایتروریستی
خودازفضایمجازی،استفادهمیکند؛واضحاستکهسطحفعالیتاینعاملژئوپلتیکیتنها

محیط جغرافیایی نیست و این گروه تروریستی برای رسیدن به اهداف خود بخش مهمی از
فعالیتهایشرادرفضایمجازیانجاممیدهد.


شکل شماره :1انواع سطوح (قالیباف)1931،



تروریسم
درلغتبهمعنایترساندن،ایجادترسووحشتدرمردموحکومتوتهدیداست.واژه
ترورهماینگونهتعریفشدهاست:ایجادهراسدرتودهمردمیاگروهیازمردمبهمنظوردرهم
شکستن مقاومتشان؛ برقراری نظام یا فرآیند سیاسی بر پایه این ترس ،از طریق به کارگیری
اقداماتحادوخشونتبار()Larousse, 1964: 258ودرتعریفیدیگرتروربهحالتوحشت

ایاطالقمیشودکهناشیازدستزدنبهخشونتوقتلازسوییکگروه،حزبو

فوقالعاده

یادولتبهمنظورنیلبههدفهایسیاسی،کسبویاحفظقدرتاست(نجفی.)631:7923،در
فرهنگدانشگاهیفرانسهدر 7132تروریسمبهعنوان«نظامیارژیمترور»تعریفشدهاست.
چنینپیداستکهژاکوبنها،هنگامیکهدربارهخودشانآوردهاند،اینواژهرادرمعنایمثبت

بردهانداماپسازکشتهشدنروبسپیر،خالقتروریسمنو،تروریسمبهواژهایباکاربرد
بهکارمی 

جنایی تبدیل شد (1987: 11

 .)Laqueur,از دهه  7363واژه تروریسم در اشاره به اقدامات
7

هایغیردولتیمعارضدولتهابهکاررفتهاست(.)Hoffman, 1998: 24آلکس اشمید ،


گروه
درتعریفتروریسممیگوید:تروریسم،اقداماتتکراریبهمنظورایجاددلهره،رعبووحشت

استکهبهدالیلجناییویاسیاسیتوسطگروههایمختلفانجاممیشود(.)Schmid, 1993: 8


1. Alex P.Schmid
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جغرافیای بروز و ظهور تکفیریها
الف-نخستینمنطقه،عربستانبهخصوصدرمنطقهنجدبود.ب-دومینخاستگاهسلفیت،
شبه قاره هند و مکتب دیوبندی بود ،دیوبندیها مسأله سلفیت را مطرح کردند؛ اما به اندازه
وهابیهاافراطینبودند.پ -سومینخاستگاهمصربود؛باشکلگیریاخوانالمسلمینبهوجود

آمد(یزدانپناه.)626:7931،
نوسلفیان:اینشکلازاسالمسیاسیباپدیدهیجهانیشدنمعاصراستونشرعقایدخود،

اقدامات و برنامهریزیهای خود را از طریق فضای مجازی پی میگیرد .مفهوم جهاد در این
جریان،تعرضیورادیکال،حرکتیدائمیوبدونقاعدهاست(ابراهیمی.)737-736:7936،به
عبارتینوسلفیهاحمایتکنندگاناصلیترورجهانیهستند(ابراهیمی.)731:7936،

تکفیریان:جریانتکفیرمیدانتوسعهمعناییکفررانهتنهابهسویدولتهاوجامعهغربی،
دهند.تکفیریهابا


هایاسالمی،پیروانمذاهبوفرقاسالمینیزحرکتمی
بلکهبهسویدولت
هاوپیروانمذاهباسالمی،اتهامکفررامتوجهکسانیمیکردند


انتسابمفهومجاهلیبهدولت
هبهمحضتوجهایناتهامبهسویآنان،درواقعمرتدنیزشناختهمیشدند.بنابراینازدیدآنان،

ک
چنینافرادیخواهدرمناصبحکومتیباشندیاشهروندانجامعهاسالمیتلقیشوند،مستوجب
خشونتمضاعفاند.گروههایتکفیریباچنیننگرشیبهمبارزهباشیعیاندرکشورهایاسالمی

رویآوردند(مصطفی.)99-91:7931،

انواع قرائتهای گروههای تکفیری از دین اسالم
وهابیت:درمیانانواعیازمکاتبسلفیکهشکلگرفت،گروهیازآنمعتقدبودندمابایدبه
تبلیغدورانصدراسالمبرگردیم؛اینهاسلفیهایتبلیغییاسیاسیهستندوامروزهمدرجهان
اسالمبهعنوانوهابیهاشناختهمیشوند.رویکرداصلیوهابیتبردوموضوعاستواراست-7:
بحث شرک است که میگویند باید شرکزدایی صورت گیرد؛  -6بحث بدعت است که
هادرعربستانبروزیافتند(یزدانپناه:7931،

میگویندبایدازجهاناسالمبدعتزداییکرد،این

هابرنجدوحجاز،وهابیگریبهطوررسمیباتصمیموقدرت

.)627-626باپادشاهیسعودی
سعودیهاتثبیتشد.
القاعدهوطالبان:زمانیکهنیروهایجهادیبرایشکستشورویبهوسیلهامریکابهافغانستان
آمدند،فردیبهنام«بنالدن»پادگانبزرگیرابهنامقاعدهالجهادایجادکردودرآنهزاراننفررا
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یزدانپناه:7931،
آموزشداد،بعدازجنگافغانستانایننیروهابهسودانرفتندودرآنجاالقاعده( 
)626-622درقالبیکسازمانگستردهتکفیری-وهابیبارویکردجهادی–تکفیری(مصطفی،
حنبلیاستواراست؛آنها

)93:7931شکلگرفت.مبانیفکریوایدئولوژیکالقاعده،برمذهب
در استنباط احکام اسالمی به عقل اهمیتی نمیدهند (یزدانپناه .)626-622 :7931 ،همزمان با
گیریالقاعده،طالبانهمدرافغانستانباحمایتعربستانسعودی،پاکستانوشیخنشینهای


شکل
عربی،بارویکردسلفی– وهابیشکلگرفتکهالقاعدهازآنحمایتکرد(مصطفی.)19:7931،
جنگیدند(یزدانپناه.)622:7931،

همینطورطالبانونیروهایالقاعدهنیزعلیهامریکاییهامی

داعش :داعش گروهی نوسلفی -تکفیری است که قائل به فعالیتهای جهادی است و با
القاعده شباهتهای فراوان فکری و ایدئولوژیکی دارد؛ از همین رو گروهی از پژوهشگران
داعشرانسلدیگریازالقاعدهمیدانند(خاتونی)21:7931،؛کهالبتهروشاینگروهباالقاعده

تفاوتهایزیادیداردومهمترینآنتمرکزفعالیتهایداعشبرفضای مجازیاست.
غرباسیا)دربروزگروههایبنیادگرایاسالمی

اشارهایمختصربهتأثیرعنصرمکان(جنوب

بروزتمامیگروههایبنیادگرایاسالمیوشاخههایشاندرجغرافیایخاورمیانهاست.برای
شرحعللبروزچنینپدیدهایدرجغرافیایخاورمیانه،ضرورتداردنگاهیمختصربهویژگی

مکانیوانسانیجغرافیایمذکوربیندازیم:
الف -موقعیتریاضی:خاورمیانهبینعرضهای 63و 13درجهشمالیدریکمنطقهانتقالی
بینآبوهوایاستواییوآبوهوایعرضمتوسطقرارگرفتهاند(درایسدلوبلیک.)61:7922،
ب -موقعیتنسبی:خاورمیانهازغرببهمنطقهبیابانیصحراودریایمدیترانه،ازشمالبه
هایقفقازوکوههایهندوکش،ازشرقبهجلگههایهندوستانوازجنوببه

دریایسیاهوکوه
اقیانوسهندمحدودمیشود.درجنوبوغرباینجغرافیاراههایزمینیبهبیابانهایصحرا
هایقفقازوهندوکشمحدودمیشود

منتهیمیشود.حرکتدرشمالوشمالشرقبهکوه
(یزدانپناه.)711:7939،

اهمیتژئوپلتیکی:خاورمیانهبنابهدالیلیازجملهوجودبازارمصرفمناسب،آبراههها،

پ-
تنگهها ،گذرگاههای آبی حساس و مهم %13 ،از ذخایر اثبات شده نفت جهان ،بیش از %13

ذخایر گاز طبیعی (قالیباف )66 :7931 ،و...دارای اهمیت ژئوپولیتیکی باالیی است؛ بنابراین
خاورمیانهازنظرژئوپلتیکیبهحدیاهمیتداردکهمیتواندبرکدهایژئوپلتیکیقدرتهای
بزرگتأثیراتشگرفیبگذارد.
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ت -اهمیتاستراتژیکوگذرگاهی:خاورمیانهچهارضلعیوسیعیاستکهاروپا،روسیه،
رمز،بابالمندب،

اسیاوافریقادرآنبههممیرسند(قالیباف)63:7931،واهمیتتنگههایه

هایترکیهوهمینطوردریاهایمدیترانه،احمر،خزر،سیاهوخلیج

کانالسوئز،جبلالطارق،تنگه

فارس در رفت و آمد انسانها ،ارتباطات تجاری و عملیات نظامی گویای نقش برجستهی
استراتژیکوگذرگاهیخاورمیانهاست.
ث -ویژگیهایعاملانسانی:خاورمیانهزادگاهسهدینبزرگاسالم،مسیحیتویهودیت
است؛بهعبارتیاینجغرافیادرگیردرمجموعهایازتعارضاتمذهبیاست(کهبهدلیلوجود

هاییشرحوتوضیحآندرمقالهحاضرنمیگنجد)،همینطور رشد باالی جمعیت،

محدودیت
تفاوتهای نژادی ،زبانی( عربی ،فارسی و ترکی و )...و انواعی از حکومتهای بسته و ناکارآمد
ویژگیهای عامل انسانی در جغرافیای

سلطاننشینیها و ،...توصیفی مختصر از

مانند پادشاهیها،
خاورمیانه است(قالیباف.)13:7936،
(نقشه پراکندگیهای قومی ،مذهبی و زبانی خاورمیانه به دلیل محدودیت صفحات مقاله
آورده نشده است)



شکل شماره  :2نقشه محدودهی جغرافیایی خاورمیانه ،منبعwww.lib.utexas.edu/map/middle.ea


آنچهکهبهعنوانویژگیهایخاورمیانهشرحدادهشد؛همانعواملوعناصریهستندکه

سبببروزبحرانویابهبیانیدیگر،سببظهور رنسانس ایدئولوژیک دراینجغرافیاشدهاند.
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چگونگی تشکیل عامل ژئوپلیتیکی داعش
اولین زمینه شکلگیری داعش ،به تحوالت بعد از حمله امریکا به عراق در سال 6339
گیریوفعالیتبسیاریازگروههای

برمیگردد.حملهامریکابهعراقفضایمناسبیرابرایشکل

وگروههایبعثیوسنیمذهبکه

مسلحدرعراقچونگروههایتکفیریوجهادی«القاعده»

مخالفشرایطجدیددراینکشوربودندایجادکرد(مقدم.)19:7936،درپایانسال 6332نیز
دولتاسالمیعراقبهسرکردگی «ابوعمر البغدادی» تشکیل شد و در سال  6379دولت اسالمی
عراق و شام( همزمان با آغاز بحران سوریه ،وقتی اعضای این گروه در سوریه فعال شدند؛ نام این
گروه از" دولت اسالمی عراق "به" دولت اسالمی عراق و شام "تغییر یافت )به رهبری ابوبکر
البغدادی که در سال 6373بعدازمرگابوعمررهبریگروهرابرعهدهگرفتهبود،بهوجودآمد
یاسالمگراودارای

ترینگروهها

(.)Zelin, 2014: 3-4دولتاسالمیعراقوشامکهازرادیکال
اندیشه سلفی جهادی (تکفیری) است؛ تأکید بر بیمرزی و سرزمینزدایی از گروههای هویتی
جهاناسالمدارد.همینموضوعنشاندهنده ایناستکهگروهداعشمعتقدبهخالفتبرکل
جهانوبازگشتبهدورانخالفتاسالمیاست.

ویژگی مکانهای تحت کنترل داعش
سرزمینی که تا اواخر سال  6372تحت کنترل داعش بود و تا اواخر ماه اکتبر  6371از چنگ
گروه تروریستی خارج شد ،از جنوب به عربستان ،ازشرقبهبهسرزمینشیعیانوایران،ازشمال
بهکردهاوترکیهوازغرببهمنطقهعلویانسوریه،مرزلبنانوسواحلدریایمدیترانهمتصل
).ویژگیهایاصلیاینسرزمینهابهصورتاجمالیعبارتنداز:تراکم

است(قالیباف93:7931،
جمعیتی پایین و صحرایی ،زیرساختهای کمتر توسعه یافته و با کنترل مرزی و اقتدار دولتی
ضعیف،همینطوروجودرودفراتدرسوریهوبخشهاییازروددجلهوفراتدرعراقومنابع

انرژیموجوددرهردوکشورکهبهدالیلامنیتیواقتصادیاهمیتباالییدارند.
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شکل شماره  :9نقشه مکانهای تحت کنترل داعش (هفتم ژوئن  )2112منبعwww.farhangnews.ir:



مدل نظری تحقیق
چکیده بخشمبانینظریاینمقاله،بهصورتمدلمفهومیونظری(شکلشماره)1مقاله
ترسیمشدهاست.

شکل شماره :1مدل مفهومی و نظری مقاله
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میدهد ،قدرت با منشأ فضای جغرافیایی (مثال کسب قدرت از طریق
همانطور که مدل نشان 
تصاحب یک سرزمین و یا اعمال قدرت از طریق تسلط بر یک سرزمین) ،سبب ایجاد انگیزه
میشود و گروه مذکور برای دستیابی به اهداف خویش
تعقیب اهدافی در گروه تروریستی 
میتوان مدعی شد که گروه تروریستی داعش دو دسته هدف ظاهری و عاملی دارد؛ هدف
( 
ظاهریداعش:تشکیلخالفتاسالمیوهدفعاملیداعش:تبدیلشدنبهابزارقدرتهای
.همینطورازطریق

بزرگبرایتحققرنسانساسالمی)بهطراحیکدهایژئوپلیتیکی،میپردازد

فضایمجازیکدهایخودرابرایمخاطبان(دولتهاوجوامعهدف)توجیهمیکند،مخاطبان
نیز برای دستیابی به اهداف خود وادار به کنشهای ژئوپلیتیکی (رقابت ،منازعه ،همکاری)
میشوند .اهدافی را که بازیگران عرصه سیاست ،برای دستیابی به آنها به رقابت ،منازعه و

دستیابیبهفضای
توانبدینشکلدستهبندیکرد:الف -

همکاریبایکدیگرمیپردازند؛می

جغرافیایی:مانندحمایتپنهانامریکاواسرائیلازاقداماتغیربشردوستانهگروهداعش،برای
تیرهوتارشدناذهانعمومینسبتبهاسالموشیعیان؛تادرنهایتبتوانندفضای جغرافیایینفوذ
خودرادرجغرافیایخاورمیانهگسترشدهند؛ب-عناصرغیرارادیاثرگذارمانند:حمایتترکیه
از گروه داعش ،برای دستیابی به نفت به عنوان عنصر غیر ارادی اثرگذار؛  ج) عناصر ارادی
اثرگذار:مانندداعشکهبهعنوانیکعنصر ارادی اثرگذاردرراستایمنافعامریکا،اسرائیل،
عربستان سعودی و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس به شیعهآزاری و در نهایت هم به
هراسیمیپردازد.


اسالم

تحلیل یافتهها
دراینقسمتازمقاله،سوالتحقیقکهعبارتاستاز؛چگونهفضایمجازیدرافزایش
دامنه جغرافیایی فعالیتهای تروریستی (گروه تکفیری داعش) از مقیاس محلی تا جهانی،
گونهپاسخدادهمیشود:

نقشآفرینیمیکند؟این

در ابتدا الزم است به چرایی تشکیل و ظهور گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه
پرداختهشود؛ازآنجاکهپیشازتشکیلگروهداعشوضعیتثباتسیاسیکشورهایعراقو
سوریه حاکی ازضعفاقتدار دولتمرکزی دراینکشورهابودهاست ،بهعنوانمثال:مردم
یافتهتر و معتقد به چند
مناطق غربی سوریه از نظر تفکری و اقتصادی و شهری توسعه 
گردوقبیلهایودارای


کهمردممناطقشرقیاینکشوربیابان

گراییهستند،درصورتی

فرهنگ

تحلیلی ژئوپلیتیکی بر اثرگذاری اینترنت در افزایش فعالیت تروریسم :با تأکید بر داعش

232

تفکرات سنتی هستند ،همین وضعیت سبب ایجاد احساس نابرابری قانونی ،حقوقی ،سیاسی و
اقتصادی میان مردم میشود و برآیند چنین شرایطی ،عدم مقاومت مردم این نواحی در برابر
اشغالگریهاواعمالوحشیانهگروهداعشاست(لوئیس.)22-23:7931،حالاگربهمجموعهی
شرایط سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و مذهبی مردم عراق و سوریه ،اهمیت امنیتی و اقتصادی
ویژگیهایمکانی،همچون:رودفراتدرسوریهوبخشیازرودهایدجلهوفراتدرعراقو

منابعانرژیموجوددرهردوکشوررااضافهکنیممیتوان،نتیجهگرفت؛بهنوعیپتانسیلتشکیل

وگسترشگروهتروریستیداعشدرجغرافیایمذکوروجودداشته است.باتوجهبهآنچهکه
شرحدادهشد،درنگاهیدوسویهالزمبهتوضیحاست؛کارکردگروهتکفیریداعش،تسلطبر
فضایجغرافیاییاستباهدفتشکیلدولتاسالمیدرسراسرمناطقجهان،پسویژگیهای

بازیگرعرصهی

مکانیوانسانیجغرافیایعراقوسوریهدرراستایاهدافاینگروه،بهعنوان
ازاینروگروهداعشدراینجغرافیاظهوریافتهاست.اماآنچهکهدراین
جدیدژئوپلیتیکاست؛ 
مقالهاهمیتدارد؛اثرگذاریفضایمجازیدرارتباطبااقداماتگروهتروریستیداعشاست
ژئوپلیتیکیمعرفیمیکند.

هارابهعنوانبازیگرجدیدعرصه


کهآن
یپاسخگوییبهسوالاینمقاله،ضروریاستبهمطالعاتموردیانجامشدهدراین

حالبرا
راستا بپردازیم؛ که به نظر میرسد گویای نقشآفرینی موثر فضای مجازی در گسترش دامنه
جغرافیاییفعالیتهایتروریستیگروهتکفیریداعشاست.

مطالعه موردی شماره :1به کارگیری شبکه پولی بیتکوین

(Coin

 )Bitتوسط گروه

تکفیری داعش برای دستیابی به پول
حمیدرضا رفیعپور طهرانی به نقل از روزنامه العرب چاپ لندن مینویسد :داعش برای
جاییپولهایشبه

دستیابیبهاموالخودوفرارازنظارتکشورهایغربیبرچگونگیجابه

راهکارهایخاصیرسیدهکهازجملهآنها:استفادهازشبکهپولیالکترونیکیBit Coinاست.از

بارزترینویژگیهایاینشبکهپولیایناستکهواحدپولیآنمخفیومجهولاستوراه
حلیعملیاستبرایبرتریجستنبرنظارتهایحکومتها،یعنینظارتبرعملیاتخریدو
تواندمیلیونها

هایجابهجاییآنبسیارمشکلاست.ازاینطریقفردتکفیریمی

فروشوکانال
دالررادرسریعترینزمانممکنجابهجاکندوآنراباکمترینتالشودراسرعوقتبهدست

تروریستهابرساند.
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منتشرکنندهایناطالعات،کاربریبهنامشاهدامریکاییاستکهتصویریازکاخسفیدرا
درپیشزمینهصفحهخودمنتشرکردهکهبرپشتبامآنبهجایپرچمامریکا،پرچمداعش
استودرپروفایلخودباکپیبرداریازشکلوزارتامورخارجهامریکابهجایشعارآن،

کلمات "محمد رسولاهلل" را نوشته است .الزم به ذکر است بسیاری از کارشناسان میگویند
گروه تروریستی داعش میتواند با استفاده از بیتکوین بدون اینکه کسی متوجه جابجایی
ایرابرایخوددرجهانایجادکند(رفیعپورطهرانی،


هاشود،مناطقتروریستیتازه
پولهایآن

)؛زیراپولابزارقدرتمندیدردستبازیگرجدیدعرصهژئوپلیتیکاستبرای

:7939ش13
دستیابی به اهدافی چون :خرید تسلیحات نظامی ،عضوگیری ،تدارک حمله ،عملیاتهای

انتحاریو...بهطورکلیاگرراهدستیابیاینبازیگربهابزارقدرتمندپولمسدودشودواضح
است که کل کارایی خود را از دست میدهد اما فضای مجازی این امکان را بسیار ضعیف
میکند؛زیراازاینطریقنظارتدولتهابرجریانایننوعاز مبادالتپولیبسیارمحدودشده

است.عالوه براین اینترنت پرسرعت درعرصه اقتصاد -اینترنت نیز تحولی عظیم در جهان ایجاد
کرده است .بیتکوین ،نامی جدید در جهان بود .بیتکوین واحد پول مجازی است که
پدیدآورندگان آن امیدوارند که درآینده بتواندجایگاه حقوقی نیز پیدا کندچراکهواحدهای
دولتهاوباتعریف جایگاه حقوقی بهعنوانواحدمالی به رسمیت شناخته

پولی باید از سوی
شوند .اکنون بعد از  73سال ازظهور بیتکوین این واحدپولمجازی هنوزباثباتدرعرصه
اقتصادی جهانفاصلهداردامابااین حالدرشرایط کنونی نیز این واحدپولجدید طرفدارانی
گروههای تروریستی بامحوریت داعشبودند

استفادهکنندگان بیتکوین

دارد .یکی ازعمدهترین
نههای اقتصادی فعالیت کنند.
کهتالشمیکردند با کمترین ردی از خود در زمی 

یکند .پول نقد نوسانات
آنهارامهیا م 
استفاده از پول نقد برای کاربراناینترنتی امکانردیابی 
تکوین وجود ندارد.
شبینی داردکهگفتهمیشود این محدودیتها برای بی 
پیچیده وغیرقابل پی 
یشود در
دولتهاکنترلم 

بدونواسطهنظامهای مالی وبانکی کهازسوی

واحد پول مجازی
7

یسازد.
گردش است و بنابراین زمینهای مناسب را برای استفاده تروریستها آماده م 

تکوین
عالقهمندفعالیت مالی درساختارهای رسمی نبوده ونیستند وازاینرو بی 

تروریستها
آنها محسوب میشود .یحیی فانوسی ،مأمور سابق سازمان اطالعاتی امریکا
جایگزین خوبی برای 
مقالهای
یکند در 
سیا کهبهعنوانتحلیلگر مسائل ضد تروریستی در رسانههای جهانی فعالیت م 
1. http://exchanging.ir
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که در روزنامه«واشنگتنپست»منتشر شد ،نوشت« :رسانههای مرتبطباگروهتروریستی داعش
تهای
پسازآنکهسرزمینهای تحتاختیارشان درسوریه وعراقراازدستدادنداغلبفعالی 
یکنند».
مالی خودرابهدنیای مجازی منتقلکردهوبیش ازگذشتهاز بیتکوین استفاده م 


شکل ( :)1نمودار شکلی شیوه مبادله به سبک بیتکوین را نشان میدهد.

داعش برای تبلیغات خودوجذبافراد،باالترین استفادهراازدنیای مجازی برده است .این
گروه مخوف تروریستی بااستفادهازاین ابزارجدید وامن،فضای مجازی ایده آلی دراین دنیا
برای این گروه درست کرده بودو به ثروتمندترین گروهتروریستی دنیا ازاین طریق تبدیل شده
بودکه توانستهبود بادورزدن موانع و محدودیتها در سیستم بانکی فعالیتهای خودرادرورای
قلمروی خودسازماندهی کندواین به زنگ خطری برای جوامعجهانی تبدیل شده بود.
راهاندازی سایتهایی
طرفدارانداعش در طول  6379تا  6371دستبهکارشده بودند و با 
تکوین آنها را دررسیدن به هدف،
گسترده،بهصورت مخفیانه ،از افراد میخواستندتاباارسال بی 
که ایجاد خالفت پهناور جغرافیایی بود ،همراهی کنند و دراینجا مشخص است که داعش
برخالف توصیه رهبر گروه تروریستی رقیبشان القاعده اسامهبنالدن،سیاست استفادهحداکثری
ازفضای مجازی را با چهاهدافی در پیش گرفته بودند 7.
1. http://www.ireconomy.ir
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مطالعه موردی شماره  :2برقراری ارتباط بین اعضای گروه تکفیری داعش از طریق
Play Station 4
7
ژانژامبون ،وزیرکشوربلژیک،گفت:اعضایگروهاسالمیداعشازطریقبازیهای Play

ازمهمتریندالیل

 Station 4درحملهتروریستیبهپاریس()6376بایکدیگرارتباطداشتند 6.
استفادهتروریستهااز Play Station 4برایبرقراریارتباطبایکدیگر،درحملهبهپاریساین
استکهنظارتدستگاههایامنیتیحکومتبرایننوعارتباطبسیارمشکلاست.تروریستهابه
میتوانند،بایکدیگردرارتباطباشندبدوناینکهبایکدیگر
وسیلهیبازیهای  Play Station 4

صحبتکنندویاحتیکلمهایراتایپکنند.آنهامیتوانند،یکحملهرادربازی

maker’s coins

Super

 Marioطراحی کنندوآنرابهصورت شخصی ،بادیگرکاربران به اشتراک

میتواند،ازطریقشلیککردنگلولهها
بگذارند.همینطوریکبازیکندربازی  Call of Duty
بررویدیوار،یکپیامنامرئیرابرایدیگربازیکنهابنویسد 9.به نظر میرسید تروریستهای
پلیاستیشن  1را ایمنتر از گوشیهای رمزگذاری شده و دیگر برنامههای
داعش ،کنسول بازی 
ایمن میدانستند و هنوز هم با نابودی تقریبی داعش ،مشخص نیست داعشیها برای ارتباط با هم از
طریق کنسول سونی از شبکه بازی آنالین پلی استیشن یا گپ صوتی یا برخی بازیهای خاص آن
چگونه استفاده کردهاند؟ شاید روش منحصربهفرد دیگری داشتهاند که ساخار امنیتی سرورها در
کشورهای برخوردار از تکنولوژی مربوطه را قادر به شناسایی آن نبوده است!! ادوارد اسنودن
کارمند سابق آژانس امنیت ملی امریکا در یادداشتی افشا کرده بود که جاسوسان این آژانس و
سازمان سیا در فضای بازیهایی مانند  World of Warcraftحضور دارند تا تروریستها را شناسایی
کنند ،اما راز داعشیها تا فروپاشی این گروه برمال نشد.
اقداماتگروهتروریستیداعشبهعنوانبازیگرجدیدعرصهژئوپلیتیکدوویژگیدارد:
الف -اقدامات تروریستی ماهیتی نمادین دارد؛ ب -گسترش دامنهی جغرافیایی یک منازعهی
جاییکه فضای مجازی
خاص ،که یکی از اهداف تروریسم است (فلینت .)636 :7933،از آن 
دارای ویژگیهایی چون تأثیرگذاری باال ،حداقل سانسور ،انعکاس جهانی اقدامات ،کاهش
هایملیو...است،تأمینکننده دوهدفباالستوآنچهکه


هزینه،خارجازتوانکنترلدولت
بهعنوانمطالعاتموردیمطرحشد،گویایاینبودکهتضعیفحاکمیتدولتهایملیبه
عنوان قابلیت برجسته و اثرگذار فضای مجازی ،در گسترش دامنهی جغرافیایی فعالیتهای
1. Jan Jambon
2. www.eurogamer.net
3. www.forbes.com
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تروریستیاینگروهتکفیریازمقیاسمحلیتاجهانیتأثیرباالییگذاشتهاست.پسبنابرآنچه
مطرحشدبایدگفتفرضیهیمقالهحاضرموردتأییداست.

نتیجهگیری
همانطور که شرح داده شد ،بازیگران عرصهی ژئوپلیتیک از جمله؛ گروههای تروریستی

برایکسبقدرتازفضایجغرافیاییواعمالقدرتبهوسیلهیکفضایجغرافیایی،دارای
دستورالعملهایابهعبارتیهمانکدهایژئوپلیتیکیهستند؛کهبهطورمستمروهدفمندبرای
کاربردیکردناینکدها،یعنیتوجیهآنهابرایافکارعمومی،بهدنبالبهکارگیریابزارهایی
ترهستند.باتوجهبهمتحولشدنعرصه ارتباطاتوظهورنسلجدیدیازابزارهای


کاربردی
برایدستیابیبه

ارتباطیکهدربیانیکلی،فضایمجازینامیدهمیشود؛گروههایتروریستی

اهدافخود،تواناترشدهاند.زیراعرصهنامبرده،عرصهایاستکهنظارتحکومتهابرآندر
حداقل میزان ممکن است و همینطور به دلیل داشتن ویژگیهایی چون سرعت نشر باالی
اطالعات،اثرگذاریباالبرافکارعمومی،کاهشاحتمالدستگیریمجرمان،کاهشهزینهو،...
مسببگسترشدامنه جغرافیاییفعالیتهایتروریستیازمقیاسمحلیتاجهانیاست.دراین

میان گروه تکفیری داعش ،به عنوان بازیگر جدید عرصه ژئوپلیتیک ،به دلیل وجود مجموعه
شرایط سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،مذهبی و اهمیت امنیتی -اقتصادی ویژگیهای مکانی
همچون؛رودفراتدرسوریهورودهایدجلهوفراتدرعراقوهمینطورمنابعانرژیموجود
در دو کشور عراق و سوریه ،با قرائت اسالم سیاسی افراطی سنی که خواهان تسلط برفضای
جغرافیایی،برایتشکیلدولتاسالمیدرسراسرمناطقجهاناست،درجغرافیایمذکورعراقو
سوریهظهوریافته؛برایدستیابیبهاهدافخود،دارایکدهایژئوپلتیکیاستکهبرایتوجیه
ایازفضایمجازیدرابعادواشکالمختلفآنبهرهمیبرد.همانطور

آنهابهصورتگسترده

که در مقاله حاضر ،دو شکل از اشکال گوناگون استفاده این بازیگر تروریستی از فضای مجازی
برای انجام اقدامات خود در جهت رسیدن به اهدافشان ،شرح داده شد ،به کارگیری فضای
مجازی ،به عنوان ابزاری بسیار کارآمد ،به وسیله این بازیگر خشن و ضدامنیت انسان و جغرافیا
سبب شده بود که سطح داعش ،از سطح محلی تا فراملی تغییر یابد و مقیاس اثرگذاری این بازیگر
جدید عرصهژئوپلتیکی از مقیاس محلی ،مانند جذب بعضی اعضای خانوادهها ،تا مقیاس فروملی،
حوزههای سیاسی ،امنیتی ،اقتصادی،

فراملی و جهانی نیز گسترش یابد .همینطور هم در تمامی
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گروگانگیری

زیستمحیطی اثرگذار باشد ،مانند فروش نفت،

اجتماعی ،فرهنگی و حتی
توریستهای خارجی ،خراب کردن سدها و....
نمیتوان گفت که آینده
روندی که در ظاهر و در حوزه عمل متوقف شده اما به صراحت 
پدیدهها بوده و محیط ژئوپلیتیکی درگیرانهای را ایجاد نکند.

نزدیک عاری از این
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