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مقدمه
امروزه رسانه ها ابزار قدرتمندی هستند که در شکل دهی افکار عمومی نقش اساسی و مهمی را 
ایفا می کنند و سالحی در خدمت جنگ روانی هستند. جنگی که به منظور تاثیرگذاری بر عقاید، 
فرهنگ، سیاست، احساسات، تمایالت، رفتار و مختصات فکری طرف مقابل انجام و در آن، به جای 
ابزار جنگی، از ادوات فکری و فرهنگی و رسانه ای، استفاده می شود. بنابراین جنگ روانی؛ هرگونه 
اقدام نرم، روانی و تبلیغات رسانه ای است که مخاطبان را نشانه گرفته و بدون درگیری فیزیکی و 

استفاده از زور و اجبار، طرف مقابل را به انفعال و شکست وا می دارد. 
پس از ظهور جریان های انحرافی تکفیری در منطقه، فعالیت های رس��انه ای این گروه ها، شکل 
جدیدی به خود گرفت. در این میان داعش بیشترین بهره را از رسانه در جهت نیل به اهداف خود 
برده است و متاسفانه بررسی و تحلیل این تحرکات رسانه ای، با هدف مقابله با آنها، از دید بسیاری 

از تحلیلگران و مبارزان جبهه جنگ نرم مخفی مانده است. 
ما در این پرونده به دنبال این هستیم که، به بررسی ماهیت و محتوای این تولیدات و چرایی و 

چگونگی استفاده آنها از رسانه در جهت تبلیغ و جذب افراد، بپردازیم.
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داعش؛ از نیست تا هست!
گزارشی از فعالیت رسانه ای داعش از آغاز تا کنون

محمد ابراهیم نژاد

جهاد اینترنتی
گروه داعش که روزی به قدرتمندترین جریان تکفیری در جهان تبدیل شده بود، توانسته بود 
بخش وس��یعی از مناطق س��وریه و عراق را تحت سیطره خود در بیاورد و به اصطالح خود، در این 
مناطق خالفتی به سبک پیامبراکرم ایجاد کرد. داعش مدعی بود به دنبال برقراری احکام اسالمی 
در سرزمین های خود است و شیوه حکومتش نیز بر مبنای حکومت صدر اسالم است. داعش برای 
اثبات این ادعای دروغین توانست از ابزار رسانه بهترین استفاده را بکند و برای جذب مسلمانان اهل 

سنت در سراسر دنیا از رسانه استفاده می کرد. 
تاریخ استفاده داعش از رسانه ، به جنگ عراق و زمان ابومصعب الزرقاوی بازمی گردد. شاید اگر 
تجربه  سال های گذشته داعش نبود، نمی توانس��ت فیلم های تاثیرگذاری بسازد؛ تجربه داعش در 

استفاده از فضای مجازی و ساخت کلیپ، به جنگ عراق و گروه توحید و جهاد بازمی گردد.
ابومصعب الزرقاوی که داعش او را معمار خود معرفی می کرد، به مدت 4 س��ال در افغانس��تان 
)1989-1993( به عنوان خبرنگار برای مجله ای که مقدسی مسئول آن بود فعالیت می کرد. شاید 
این شروع کار الزرقاوی با فعالیت رسانه ای دلیل آن باشد که او در جنگ عراق به رسانه بیش از سایر 
گروه های جهادی اهمیت می داد. او از ابتدا به فعالیت رس��انه ای به عنوان یکی از جنبه های اصلی 

مبارزه نگاه می کرد؛ حتی در سال 2004 جهادی را با نام جهاد اینترنتی اعالم کرد. 
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البته فعالیت رس��انه ای جماعت توحید و جه��اد، در ابتدا 
محدود به تهیه فایل های صوتی س��خنرانی، بیانیه ها، جزوه ها 
و کلیپ ه��ای کوتاه از جنگ های میدانی با نیروهای امریکایی 
بود. تاس��یس موسسه الفرقان، بخش رسانه ای داعش، به زمان 
الزرقاوی بازمی گردد. اما با ملحق شدن گروه های افراطی دیگر 
به الزرقاوی و تشکیل شورای مجاهدین در سال 2006 موسسه 
الفرقان به وزرات رسانه ارتقاء پیدا کرد. با کشته شدن الزرقاوی 
و تشکیل دولت اسالمی عراق به رهبری ابوعمر البغدادی یکی 
از 11 وزارت خانه ای که توس��ط این گروه افراطی اعالم ش��د، 

وزارت رسانه بود.
در این دوره موسسه الفرقان کلیپ های ابتدایی و غیرحرفه ای 
تولید می کرد. با بررسی فیلم های منتشر شده موسسه الفرقان 
در آن دوره، که منحصر در انتشار سخنرانی ها، خواندن بیانیه و برخی کلیپ های نظامی بود، کامال 
آش��کار بود که تنها هدفی که این تولیدات دنبال می کردند اعالم حضور در عراق و ایجاد رعب و 
وحشت در میان مخالفان بود. همچنین با استفاده از این فیلم ها خود را در عرصه میدانی به عنوان 

یک قدرت نظامی تاثیرگذار در عراق نشان می دادند. 
از دیگر نتایجی که با بررسی این فیلم ها بدست می آید؛ عدم استفاده از نرم افزارهای پیشرفته در 
تدوین فیلم ها است. تولید فیلم ها با دوربین های غیرحرفه ای بوده است. همچنین به نظر می رسد 
تیم تهیه کننده فیلم های داعش در آن دوره بس��یار محدود بوده، زیرا نحوه تولید آن ها معموال به 

یک شکل بوده و تفاوتی در نوع فیلمبرداری و تدوین آن ها مشاهده نمی شود.

تحول رسانه ای
فعالیت این رس��انه تا س��ال 2013 تغییر آنچنانی نداشت و تنها اندکی بر کیفیت تولیدات آن 
افزوده  شد. البته در این دوران شاهد تولید برخی مستندهای بلند از سوی این گروه افراطی مانند 

صلیل الصوارم بودیم که زمان آن تقریبا 1ساعت بود.
اما در سال 2013 و با اعالم رسمی دولت اسالمی عراق و شام )داعش( رویکرد موسسه الفرقان 
نیز تغییر کرد. در این دوره موسسه االعتصام و الحیاه نیز فعالیت خود را در کنار موسسه الفرقان 

آغاز کردند. 

ابومصعب الزرقاوی که داعش او را معمار 
خ��ود معرف��ی می کرد، ب��ه مدت 4س��ال 
در افغانس��تان )1989-1993( ب��ه عن��وان 
خبرنگار برای مجله ای که مقدسی مسئول 
آن بود فعالیت می کرد. ش��اید این شروع 
کار الزرق��اوی با فعالیت رس��انه ای دلیل 
آن باش��د که او در جنگ عراق به رس��انه 
بیش از س��ایر گروه های جه��ادی اهمیت 
می داد. او از ابتدا به فعالیت رسانه ای به 
عنوان یکی از جنبه های اصلی مبارزه نگاه 
می کرد؛ حتی در س��ال 2004 جهادی را با 

نام جهاد اینترنتی اعالم کردند
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با گسترش محدوده جغرافیایی داعش در عراق و سوریه، فعالیت رسانه ای داعش نیز گسترش 
پیدا کرد. یکی از مجموعه مستندهایی که توسط موسسه االعتصام در این دوره با هدف جذب نیرو 
صورت می گرفت؛ مجموعه کلیپ های "نوافذ علی ارض المالمح" بود. مدت این کلیپ ها کمتر از 10 
دقیقه و بیش از 50 قس��مت بود. در تولید این مجموعه کلیپ ها تفاوت آشکاری میان شماره های 
پایانی با شماره های آغازین در تدوین، فیلم برداری و کار حرفه ای وجود داشت. این مجموعه بیشتر 
به معرفی زندگی روزمره جنگجویان داعش و دعوت از تمامی مسلمانان جهان برای ملحق شدن به 
داعش می پرداخت و این دعوت از طریق سربازان داعشی با زبان های مختلف و از کشورهای مختلف 

صورت می گرفت. 
به اعتراف بسیاری از کارشناسان، تولیدات داعش در این دوره با استفاده از دوربین های پیشرفته 
و نرم افزاره��ای هالی��وودی صورت می گرفت. همچنین تیم تولید کنن��دگان فیلم های داعش نیز 
افزایش یافته بود. با دقت در محتوا و کیفیت تولیدات این موسسات می توان نتیجه گرفت هر یک از 
این موسسات مدیریت مستقلی داشتند. اما فیلم های برتر و تولیدات اصلی داعش همچنان از سوی 
موسسه الفرقان تولید می شد. گویندگی تولیدات جدید داعش بر عهده همان گوینده قدیمی بود و 
این نشان می دهد تغییرات چندانی در مدیریت این موسسه اتفاق نیفتاده؛ بلکه با گذشت زمان، بر 

تخصص آن ها افزوده شده است. 
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جنگ رسانه ای
داعش با گذش��ت زمان و تثبیت موقعیت نظامی در مناطق تحت سیطره اش، بخصوص بعد از 
اعالن خالفت در ماه مبارک رمضان 1436ق)2014م( به دنبال پوش��ش رسانه ای در تمام مناطق 
خود بود. از این رو تصمیم به تشکیل بخش رسانه ای در تک تک والیت های خود گرفت. داعش با 
درک این مطلب که پیروزی در جنگ رسانه ای با پیروزی میدانی تفاوت چندانی ندارد و شکست در 
رسانه در برخی اوقات منجر به شکست میدانی می شود، سرمایه گذاری ویژه در بخش رسانه  کرد.  
در بررسی تولیدات رسانه ای هر یک از والیت های داعش این نتایج بدست می آید که مدیریت هریک 
از این والیت ها کامال مستقل صورت می گیرد اما به نظر می رسد تولیدکنندگان این فیلم ها آموزش 
واحدی کسب کرده اند چون شباهت هایی میان تولیدات این والیت ها دیده می شود. البته تخصص هر 
یک از این والیت ها در تولید فیلم ها متفاوت و کیفیت فیلم ها در والیت های مختلف، متفاوت است. 
از نظر محتوایی تولیدات داعش تا سال 2013م بیشتر متمرکز بر کشتار و عملیات های نظامی 
بود. اما با اعالن خالفت داعش در سال 2014م با هدف جذب مسلمانان از سراسر دنیا، بخصوص 
نیروهای به اصطالح جهادی از سایر گروه های تکفیری، تولید مستندهای مختلف در ابعاد فرهنگی، 

اجتماعی، سیاسی و نظامی را آغاز کرد.
داعش در تولیدات فرهنگی و اجتماعی خود به کالس های آموزشی کودکان و نوجوانان، تبلیغات 
اسالمی توسط مبلغان محلی در خیابان ها و امربه معروف و نهی از منکر پرداخته است. فیلم های امربه 
معروف و نهی از منکر داعش بیشتر به موضوع تخریب زیارتگاه ها، اماکن تاریخی و آثار باستانی و همچنین 
مبارزه با مواد مخدر و مفاسد اخالقی اختصاص داشت. همچنین فیلم هایی در مورد طبیعت بهاری 
مناطق تحت سیطره خود، نحوه تولید آب تصفیه شده، وضعیت بهداشت و محاکم شرعی ساخته بود.

در زمینه اجتماعی داعش تالش داشت با ساخت فیلم ها و کلیپ ها این نگاه را به مخاطب القاء 
کند که در شهرهای تحت سیطره اش زندگی روال عادی خود را دارد و همه امور شهری در جریان 
است و تنها تفاوت این مناطق با شهرها و کشورهای دیگر که از سیطره داعش خارج است اجرای 
احکام ش��رعی و تطبیق شریعت در این مناطق است. به عنوان مثال می توان به فیلمی با موضوع 
محاکم شرعی اشاره کرد که در آن با مصاحبه از مردم در مورد رسیدگی به شکایات سوال می شود 
و همه مسلمانان و حتی مسیحیان مراجعه کننده به محاکم شرعی، از نحوه رسیدگی به شکایات 

اظهار خشنودی می کنند.
 در فیلمی دیگر جان  کانتلی، خبرنگار انگلیس��ی داعش، با تهیه گزارشی از سطح شهر موصل 
به دنبال القای این مطلب است که مردم روال عادی زندگی خود را دارند و بازار موصل رونق دارد و 
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تالش برای مبارزه با داعش بی فایده اس��ت و مردم این حکومت 
را پذیرفته ان��د و خواهان زندگی بر اس��اس قوانین این حکومت 
هس��تند. در موضوع اجتماعی می توان ب��ه فیلم های داعش در 
مورد وضعیت درمانی و بهداش��تی نیز اش��اره کرد که در آن از 
پزشکان مسلمان سراسر دنیا دعوت می شد جهت بهبود وضعیت 

بهداشتی در این مناطق، به داعش ملحق شوند.

رسانه ها و تولیدات داعش
در بخش نظامی داعش عالوه بر فیلم های کش��ت و کش��تار 
و عملیات ه��ای نظامی، فیلم هایی در موض��وع آموزش نظامی 

ک��ودکان، آموزش نظامی نیروهای ویژه داعش ب��رای عملیات های چریکی و فیلم هایی با موضوع 
آموزش س��اخت سالح های س��بک تولید کرده  بود. به عنوان مثال در فیلمی یک پایگاه نظامی به 
تصویر کشیده می شود که کودکان کمتر از 15سال در آن آموزش های نظامی و عقیدتی می بینند تا 
نسل بعدی سربازان داعش را تشکیل دهند. مصاحبه انجام شده توسط داعش با این کودکان نشان 
می دهد که تشکیالت داعش از جهت فکری به شدت بر روی این افراد کار کرده، بطوری که هدف 

آن ها فدای جان، در راه اهداف داعش بوده است!
فیلمی مربوط به آموزش های چریکی نشان دهنده این مطلب است که؛ اوال این آموزش ها بسیار 
ابتدایی بوده، ثانیا داعش عالوه بر جنگ های چریکی به دنبال آموزش نیروهایش برای جنگ های 
خیابانی نیز بوده اس��ت، ثالثا این نیروها از میان نیروهای عمومی داعش گزینش ش��ده اند و قبال 

آموزش خاصی ندیده اند. 
داعش به این مقدار فعالیت رسانه ای نیز اکتفاء نکرد و با راه اندازی »اذاعه البیان« رادیو البیان، 
اخب��ار به روز درگیری ها در والیت های مختلف را به گوش مخاطبانش می رس��اند تا از این طریق 
بتواند انحصار اطالع رسانی اخبار درگیری ها را بشکند. در همین راستا سایتی به نام »وکاله اعماق« 
خبرگزاری اعماق، بصورت غیر رسمی فعالیت داشت که اخبار درگیری ها را بصورت روزانه در اختیار 

مخاطبانش قرار می داد. 
داعش برای توس��عه فعالیت رس��انه ای خود تالش داشت شبکه ماهواره ای نیز راه اندازی کند تا 
تولیدات خود را از این طریق در اختیار مخاطبانش قرار دهد. البته با راه اندازی »شبکه الخالفه« در 

یوتیوب، توانست به این هدف در وسعت کوچکتر دست پیدا کند. 

 از مجموعه ه��ای مس��تندی ک��ه با هدف 
ج��ذب نی��رو ص��ورت می گرف��ت مجموعه 
کلیپ ه��ای »نوافذ عل��ی ارض المالمح« 
ب��ود. محت��وای ای��ن مجموع��ه بیش��تر به 
معرفی زندگی روزمره جنگجویان داعش و 
همچنین دعوت از تمامی مسلمانان جهان 
برای ملحق شدن به داعش پرداخته است. 
ای��ن دعوت از طریق س��ربازان داعش��ی با 
زبان ه��ای مختلف و از کش��ورهای مختلف 

صورت می گرفت
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»موسسه اجناد« درر ابتدا مسئولیت تولید سرودهای داعش را داشت و بعد به تولید قرائت های ترتیل 
سوره های مختلف قرآن اقدام کرد. سرود معروف »صلیل الصوارم« نیز از تولیدات همین موسسه بود.

از مهمترین تولیدات رسانه ای داعش در آن دوره؛ صلیل الصوارم، قوافل الشهداء، جنود اشبال، 
آتونی زبر الحدید، کس��رالحدود، ولوکره الکافرون، علی منهاج النبوه، شفاء الصدور )کشتن خلبان 
اردنی(، س��یل المعارک، نیران الحرب، فرس��ان الش��هاده، عیون االمه )در واکنش به سخنان آقای 
یونسی مشاور رییس جمهور وقت ایران که بغداد را پایتخت امپراطوری فارسی نامید(، فشّرد بهم 

من خلفهم، رسائل حیه و بسیاری از تولیدات که بدون عنوان ساخته شده بود.
اما نکته بسیار مهمی که با بررسی تمام این فیلم ها در موضوعات مختلف به مخاطب القاء می شود 
این اس��ت که داعش به دنبال خودکفایی و استقالل در تمام امور و تکیه بر نیروی خود در تمامی 

زمینه ها بوده است. 

بررسی چند فیلم مستند 

مستند ولوکره الکافرون
این فیلِمِِِِِ 16دقیقه ای  بعد از اعالم خالفت و پیروزی های داعش در موصل و استان صالح الدین 
ُ ُمِتمُّ نُورِهِ َولَْو َکِرَه الَْکافُِروَن«  ِ بِأَْفَواِهِهْم َواللهَّ ساخته شد. فیلم با آیه شریفه »یُِریُدوَن لُِیْطِفُؤوا نُوَر اللهَّ
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)صف8(  آغاز می شود و در ابتدا با تصویر جهان و برآمدن نوری سفید رنگ از سرزمین خالفت و فراگیر 
شدن آن در سراسر جهان این معنا را دنبال می کند که خالفت داعش جهانگیر خواهد شد هرچند 
که کافران نسبت به آن کراهت داشته باشند. مقصود داعش از کافر تقریبا شامل تمامی مخالفانش 
می ش��ود حتی س��ایر گروه های جهادی که از آنان به صحوات یا صحوات المرتده تعبیر می کنند. 
این فیلم از چهار بخش تشکیل شده؛ بخش اول به تاریخ خود گفته داعش اختصاص دارد، اهمیت 
این بخش از این جهت است که این اولین باری است که داعش تاریخ شکل گیری خود را بیان می کند. 
البته هدف اصلی ای که داعش در این بخش دنبال می کند جدا کردن خود از جریان القاعده و سایر 
گروه های تکفیری است. داعش در این بخش، تاریخ تشکیل خود را از جنگ عراق و تشکیل جماعت 
توحید و جهاد بدست ابومصعب الزرقاوی معرفی می کند. این بخش از این فیلم با شادمانی اعضای 
داعش از اعالم خالفت و خواندن خطبه بیعت با ابوبکرالبغدادی بصورت گروهی به پایان می رسد.
بخش دوم فیلم با س��خنان البغدادی در مورد بغداد و تصرف آن بدس��ت شیعیان آغاز می شود. 
البغدادی در این سخنان از به قدرت رسیدن شیعیان در عراق و برپایی مراسم عزاداری و سّب صحابه 
و همسران پیامبر توسط شیعیان اعتراض می کند و این امور را کفرآمیز و شرک آلود می پندارد. از 
تصاویر جالب در این بخش که در هنگام سخنان البغدادی و اعتراضش به سّب صحابه و خلفا نشان 
داده می ش��ود تصویر یاسر الحبیب روحانی لندن نشین و رئیس شبکه فدک است که در راستای 

ایجاد درگیری های مذهبی تالش فراوانی انجام می دهد و در امنیت کامل بسر می برد1.
 بعد از س��خنان البغدادی کشتار شیعیان به ش��کل های مختلف به تصویر کشیده می شود که 
هدف آن القای این مطلب به مخاطب سنی است که این داعش است که با کشتن شیعیان به دنبال 
حراس��ت و حفظ عقاید اهل سنت و دفع خطر شیعیان است. در ادامه بمباران هوایی هواپیماهای 
ارتش سوریه نشان داده می شود که باعث کشته شدن مردم در مناطق تحت سیطره داعش می شود.

بخش سوم فیلم که در واقع پاسخی به بخش دوم است، 18 نفر از اعضای ارتش سوریه را نشان 
می دهد که بصورت دست بسته هر یک از آنها را یکی از تروریست های داعش با یک چاقو همراهی 
می کند. داعش با سربریدن این افراد می خواهد انتقام گیری از شیعیان علوی را به تصویر بکشد که 

1. از تشابهات جریان تکفیری با جریان افراطی شیعه می توان به این موارد اشاره کرد: 1- تکفیر تمامی مخالفان. 2- دوری از آموزه های اخالقی و 
انحصار دین در جهاد از سوی تکفیری ها و انحصار دین در سّب و لعن از سوی جریان افراطی. 3- بی اعتنایی به مسأله فلسطین که مسئله اول جهان 
اسالم است. تکفیری ها به بهانه شیعه بودن برخی از فلسطینیان و ارتباط اهل سنت)حماس و نیروهای مقاومت( با ایران و همچنین عدم بیعت با 
خلیفه خودخوانده، اغلب فلسطینیان و بخصوص حماس را مرتد می دانند و حمایت از آنان را غیرشرعی اعالم کرده اند. جریان افراطی شیعیان نیز 
به بهانه سنی بودن و به تعبیر آن ها عمری بودن اهل سنت حمایت از مردم مظلوم فلسطین را غیر شرعی می دانند. 4- تکفیر تمامی سران کشورهای 
اسالمی )چه شیعی و چه سنی(. بارها از سوی هر دو جریان، حاکمان کشورهای اسالمی کافر و حکومت آن ها غیرشرعی اعالم شده است. اما نکته قابل 
تامل عدم اقدام عملی این جریان ها بر علیه دشمنان اصلی اسالم )امریکا و اسرائیل( است که دشمنی خود را هم در کالم و هم در عمل نشان داده اند.
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در بخش قبل بمباران آن ها را نشان داد.
س��ربریدن گروهی داعش، برای اولین ب��ار در این فیلم به 
تصویر کش��یده شد و جالد نقاب دار داعش، محمد اموازی، که 
اصلیتی کویتی و رشد یافته انگلیس است، در سخنانی خطاب 
ب��ه اوباما و دیویدکامرون؛ امریکا و انگلیس را تهدید می کند و 
می گوید: االن سربازان بشار را ذبح می کنیم و در آینده سربازان 
شما را! این جمله بیان کننده استراتژی داعش است که یکی از 
اختالفات اساسی میان داعشی ها با سایر گروه های به اصطالح 
جهادی اس��ت. دشمن قریب و دشمن بعید اختالفی است که 
منشأ آن کتب سید قطب و مودودی است. داعشی ها بر خالف 
القاعده، اولویت جهاد را با دشمن قریب می دانند؛ یعنی مبارزه 
با حاکمان کش��ورهای اسالمی و متحدان آن ها. داعش معتقد 
است ابتدا باید سران فاسق کشورهای اسالمی را سرنگون کرد و سپس به مبارزه با امریکا و اسرائیل 
پرداخت. اما القاعده که بن الدن چهره شاخص و موسس آن است معتقد است که ابتدا باید با امریکا 

و اسرائیل وارد جنگ شد، پیروان بن الدن نیز بر همین عقیده بوده و هستند.
بخش چهارم و پایانی این فیلم به بیعت گروه های مختلف در کشورهای مختلف اسالمی با ابوبکر 
البغدادی و بحثی در مورد جنگ آخرالزمان در دابق اختصاص یافته اس��ت. داعش با نش��ان دادن 
بیعت گروه های مختلف در نقاط مختلف کشورهای اسالمی به دنبال بزرگنمایی وسعت خالفت در 

تمامی کشورهای اسالمی است. 
در ادامه فیلم جالد داعش در حالی به تصویر کشیده شده است که سِر جدا شده پیتر ادوارد کاسیگ، 
سرباز امریکایی، در میان دوپای او قرار دارد. محل فیلمبرداری این تصاویر به ادعای داعش دابق نام 
دارد. دابق نام سرزمینی است که در برخی از روایات از پیامبراکرم صلی الل علیه و آله به عنوان سرزمینی معرفی 
شده است که جنگ میان مسلمانان خالص با صلیبی ها در آخرالزمان در آن اتفاق خواهد افتاد و در 
نهایت مسلمانان پیروز خواهند شد و بواسطه این پیروزی اسالم در سراسر دنیا گسترش خواهد یافت1. 
نگاه آخرالزمانی داعش به سخنان الزرقاوی بازمی گردد، آنجا که در مصاحبه با موسسه الفرقان، 

1. 2. عن الرس��ول محمد )صلی الل علیه وس��لم( قوله: "ال تقوم الس��اعة حتی ینزل الروم باألعماق أو بدابق، فیخرج إلیهم جیش من المدینة 
)دمشق( من خیار أهل األرض یومئذ، فإذا تصاّفوا، قالت الروم: خلّوا بیننا وبین الذین ُسُبوا مّنا نقاتلهم، فیقول المسلمون: ال والل ال نخلّي بینکم 
وبین إخواننا، فیقاتلونهم فُیهزم ثلث ال یتوب الل علیهم أبدا )أي ال یلهمهم الل التوبة(، ویُقتُل ثُلث هم أفضل الشهداء عند الل، ویفتتح الثلث، ال 

یفتنون أبدا، فیفتتحون قسطنطینیة".)صحیح مسلم(

از نظر محتوایی، تولیدات داعش تا س��ال 
2013م و ب��ا اعالم دولت اس��المی عراق و 
شام بیشتر متمرکز بر کشتار و عملیات های 
نظامی بود. اما با اعالن خالفت داعش در 
س��ال 2014م با هدف جذب مس��لمانان از 
سراسر دنیا، بخصوص نیروهای به اصطالح 
جهادی از س��ایر گروه های تکفیری، تولید 
مس��تندهای مختل��ف در ابع��اد فرهنگی، 
اجتماعی، سیاس��ی و نظامی را آغاز کرد. 
همچنین فیلم هایی در مورد طبیعت بهاری 
مناطق تحت سیطره خود، نحوه تولید آب 
تصفیه ش��ده، وضعیت بهداشت و محاکم 

شرعی ساخته بود
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حمله آمریکا را جنگ آرماگدون و جنگ آخرالزمانی معرفی می کند. س��رزمین دابق نیز به عنوان 
محل جنگ داعش با نیروهای صلیبی )امریکایی( معرفی می شود. جالد داعش در این فیلم می گوید: 
ما اولین نیروی صلیبی را در اینجا دفن می کنیم تا در نهایت ارتش صلیبیان را در دابق نابود کنیم. 
سخنان ابومصعب الزرقاوی را یادآوری می کند که گفته است: این آتشی است که در عراق برافروخته 
شده و به خواست خداوند شعله های آن بزرگتر خواهد شد1 تا اینکه ارتش صلیبیان را در دابق بسوزاند.

 در واقع داعش این هدف را دنبال می کرد تا به مخاطب خود این مفهوم را القاء کند که تشکیالت 
داعش و خالفتش همان دولت آخرالزمانی است که پیامبراکرم صلی الل علیه و آله وعده آن را داده است. 
براس��اس مطالبی که داعش منتشر می کرد، مدعی بود حضرت عیسی علیه السالم هم بر داعش نزول 
خواهد کرد. بنابراین تمامی مس��لمانان باید با آن ها بیعت کنند و تنها راه نجات و صراط مستقیم 

خالفت داعش و هر راهی غیر از آن، گمراهی و ضاللت است.

مستند علی منهاج النبوه 
محور اصلی این مستند حمله به سامرا و اشغال این شهر بعد از اعالن خالفت توسط داعش است. 
این مستند از چند بخش تشکیل شده است که ارتباط کمی با هم دارند. محتوای این مستند عالوه 
بر حمله به سامرا، شامل کشتار شیعیان، تخریب اماکن مقدس شیعیان، بیعت گروه های مختلف با 

خلیفه خودخوانده داعش و عملیات انتحاری یکی از اعضای داعش است. 
ابتدای این فیلم، با رژه داعش به همراه سالح های پیشرفته در خیابان های سامرا آغاز می شود 
و بعد از آن تجمع مردم برای بیعت دس��ته جمعی با داعش بعد از اش��غال س��امرا است که با یک 
فالش بک به چند ساعت قبل از حمله سامرا بازمی گردد و سخنان تحریک آمیز یکی از فرماندهان 
داعش برای سربازانش را پخش می کند. در این سخنان سامرا هدف عملیات معرفی می شود که تا 
آن زمان به دالیل امنیتی از نظامیان داعش��ی مخفی مانده بود. فرمانده داعش، سامراء را پایتخت 
ش��رک در مناطق اهل سنت معرفی می کند و عزت مسلمانان را تنها در جهاد و شمشیر و قدرت 
معرفی می کند2. در ادامه آغاز عملیات در ساعت 12 شب و گسیل نیروهای داعش به سمت سامراء 
را نشان می دهد و اینکه عملیات تا قبل از ظهر به پیروزی داعش منتهی می شود. با تسلط داعش 

1.  . مقصود گسترش جنگ به کشورهای دیگر است.
2.  . جا دارد به این نکته اشاره شود که یکی از آموزه ها و شعارهای اصلی داعش سخن ابن تیمیه است که می گوید: قوام الدین بکتاب یهدی و 
سیف ینصر که تمرکز و عملکرد داعش نشان می داد که این گروه تنها بخش دوم این شعار، یعنی قوام دین از راه شمشیر را بر اساس اجتهادات 
شخصی عمل می کرده. در سخنرانی ها و فیلم های مختلف داعش بارها بر فتوحات عمری تاکید شده و اینکه دین پیامبر با شمشیر آمد و تنها 

راه عزت مسلمانان شمشیر است.
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بر شهر، عده ای از مردم را نشان می دهد که با خوشحالی نیروهای داعش را در آغوش می کشند و 
با تسلط کامل بر سامراء راهپیمایی مردم سامرا و بزرگان عشایر این مناطق را نشان می دهد که در 

تایید داعش به خیابان ها آمده اند. 
اما هدفی که این بخش از مس��تند دنبال می کند اثبات ش��جاعت و اقت��دار نیروهای داعش و 
ضعف ارتش و بخصوص ش��یعیان عراق است و اینکه اهل سنت خواهان داعش هستند و در واقع 
عملیات های داعش برای عزت و اقتدار اهل س��نت است. داعش در این مستند به دنبال اثبات این 
مطلب است که خود را به عنوان خون خواه و نماینده اهل سنت عراق معرفی کند که در دشمنی با 

دولت عراق به دنبال احقاق حق از دست رفته اهل سنت است.

در بخش بعد که تخریب اماکن مقدس ش��یعیان اعم از حس��ینیه، بارگاه امامزادگان و مساجد 
شیعه است؛ با نقل روایاتی از ابن  قیم جوزی که شاگرد مکتب فکری ابن تیمیه است به ادعای خود، 
شرک آلود بودن شعائر دینی شیعیان مانند بنای ضریح، گنبد، بارگاه، کشیدن تمثال بزرگان دین و 
دیگر اعتقادات شیعیان را اثبات و عمل وحشیانه  تخریب اماکن مقدس را توجیه می کند. هدف از 

این اقدام در مستند برپایی توحید و نابودی شرک معرفی می شود.
در س��خنانی که یکی از فرماندهان داعش برای تازه ملحق ش��دن ارائه می کند بر ش��عار »قوام 
الدین بکتاب یهدی و سیف ینصر« تاکید شده و شیوه حکومتی داعش را خالفتی به سبک خالفت 
پیامبراکرم و تمامی اشکال حکومت داری را شرک و کفر معرفی می کند که اعتقاد به آن شیوه ها و 

کنار کذاشتن شیوه حکومتی داعش موجب کفر شخص می شود، هر چند از اهل سنت باشد.
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بخش های بعدی فیلم به عملیات انتحاری یک داعشی و بیعت گروهی از اعضای انصاراالسالم با 
داعش اختصاص دارد و در پایان کشتار وحشیانه 1700نفر از جوانان شیعه در اسپایکر را نشان می دهد. 
اما نکته بس��یار تامل برانگیز در کش��تار اسپایکر، معرفی این اقدام از س��وی قاتلین، به عنوان 
خون خواهی امهات مومنین و بخصوص عایشه از شیعیان است. در بخشی از تصاویر یکی از قاتالن 
که تیر خالص به سر جوانان می زد، این جمله را فریاد می زد که امروز، روز ام المومنین عایشه است. 
این بخش از فیلم هشداری است برای تمامی مسلمانان و بخصوص شیعیان، شیعیانی که تمام دین 
آن ها اهانت به مقدسات اهل سنت و سایر مذاهب اسالمی است که با این کار هیزم فتنه اختالفات 
مذهبی را شعله ور می کنند و خودشان در بالد کفر با خیال آسوده و در امنیت نشسته و تنها خون 
جوانان بی گناه را به هدر می دهند. از سوی دیگر هشداری نیز برای اهل سنت است که تکفیری ها و 
حامیان آنان به دنبال برافروختن این اختالف به سود خود هستند. آن ها با انتساب اهانت های برخی 
ش��یعیان غافل و گمراه به تمامی ش��یعیان، به دنبال ایجاد جنگ شیعه و سنی در منطقه هستند. 
تمامی مس��لمانان اعم از شیعه و سنی باید آگاه باشند که این جنگ مذهبی تنها موجب تضعیف 
قدرت اسالم در برابر جبهه کفر و صهیونیسم خواهد شد و هیچ کس بجز رژیم صهیونیستی و امریکا 

از این جنگ مذهبی منفعت اقتصادی و سیاسی نمی برد.
خالصه این مستند از یک سو فیلمی ضد شیعی و با هدف تحقیر و تضعیف شیعیان و مشرک 
معرفی کردن آنان و از سوی دیگر به دنبال نشان دادن قدرت داعش و استقبال اهل سنت از داعش 

بوده است و خواهان ملحق شدن گروه های مختلف اهل سنت به این گروه بوده است.

مستند شفاء الصدور
موضوع این مس��تند آتش زدن خلبان اردنی معاذ الکساس��به و اعترافات اوست. داعش در این 
مس��تند، چند هدف را دنبال می کرد. اول اثبات کفر حاکمان کش��ورهای عربی به خصوص ملک 
عبدالل پادش��اه اردن، به دلیل هم پیمانی با صلیبیان )امریکا و کشورهای غربی(. دوم توجیه آتش 
زدن خلبان اردنی به دلیل قصاص مسلمانانی که بخاطر بمباران این خلبان در آتش سوخته اند. سوم 
اثبات قدرت نظامی داعش و ایجاد رعب در دل مخالفان و ارتش  کشورهای عربی برای ترک صحنه 

جنگ بر علیه داعش.
ام��ا داعش برای اثب��ات ادعای اول خود، به همکاری کام��ل اردن با نیروهای صلیبی در جنگ 
افغانستان و عراق اشاره می کند. همکاری نظامی حاکمان اردن با امریکا در جنگ عراق و همچنین 
جنگ س��وریه یکی از دالیل ارتداد این حاکمان اس��ت. از نظر داعش یکی از کشورهایی که جنگ 
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نیابتی از سوی امریکا و اسرائیل بر علیه گروه های به اصطالح جهادی انجام می داده، اردن بوده است. 
گوینده فیلم همچنین اردن را بدون ذکر نام اسرائیل، متحد دولت یهودی می خواند و این کشور را 

دشمن مسلمانان معرفی می کند.
 دلیل دیگر داعش برای ارتداد، قوانین و شکل حکومتی در این کشورها است. از نظر داعش این 
کشورها و بخصوص اردن چون ساختار حکومتی خود را از غرب گرفته اند و شریعت اسالمی را کنار 
گذاشته و بر اساس قوانین غربی کشور را اداره می کنند، مرتد هستند و کشتن آن ها واجب است. 
داعش همچنین به اعترافات الکساسبه مبنی بر رهبری حمالت هوایی توسط امریکا استناد می کند 
که اتاق عملیات این حمالت در قطر و زیر نظر امریکا اس��ت و بسیاری از کشورهای عربی رهبری 
امریکا را در جنگ با داعش، که به اصطالح خودشان اهل توحید هستند، پذیرفته اند و لذا از اسالم 

خارج شده اند.
اما داعش برای توجیه آتش زدن این خلبان ابتدا سخنی را از پادشاه اردن نقل می کند که تمامی 
این خلبانان بصورت کامال اختیاری در این جنگ ش��رکت کرده اند. سپس با پخش اعترافات معاذ 
الکساسبه مبنی بر بمباران شهرها و مناطق تحت سیطره داعش و اشاره به جزئیات عملیات او را 
عامل کشته شدن کودکان و مردم در شهر رقه و دیگر مناطق معرفی می کند. در این بخش با پخش 
تصاویر کشته شدن کودکان زیر بمباران هوایی هواپیماهای ائتالف به دنبال اثبات مظلومیت خود 
است. این تصاویر که به شکل کامال حرفه ای و با استفاده از نرم افزارهای پیشرفته تدوین شده است 
مخاطب را به هم دردی با داعش فرا می خواند. در واقع اعترافات خلبان اردنی به همراه این تصاویر 
این هدف را دنبال می کند که مخاطب خودش خواهان قصاص این خلبان باشد. در نهایت داعش 
برای اجرای قصاص معاذ الکساسبه را به مناطقی که بمباران کرده می آورد و با فالش بک تصاویر 
بمباران های هوایی و تخریب خانه ها، تداعی کننده عذاب وجدان خلبان از بمباران این مناطق است. 
در پایان فیلم داعش با استفاده از اطالعاتی که از طریق این خلبان کسب کرده اسامی و محل 
سکونت تمامی خلبانانی که در بمباران هوایی مناطق داعش مشارکت داشته اند را منتشر می کند 
و برای کش��تن هر کدام 100دینار داعش��ی به عنوان جایزه تعیین می کند و از تمامی مسلمانان 

می خواهد تا برای یاری داعش اقدام به این عمل کنند.
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خشونت؛ یک برند جذاب؟!
واکاوی وجود عنصر خشونت در محصوالت رسانه ای داعش

گفتگو با دکتر صفاری نیا

آیا خش�ونت ذات انس�ان اس�ت یا محصول یک رش�ته فرآیند اجتماعی اس�ت و 
انسان ها در جوامع مختلف ناگزیر به آن متوسل می شوند؟

یکی از رویکردها به خش��ونت این است که خش��ونت جنبه ارثی دارد. این یک رویکرد است و 
نمی خواهیم بگوییم صددرصد صحیح است. اما وقتی مطالعه می کنید، مثال می بینید که خشونت 
با جنس در ارتباط اس��ت و جنس مرد به واس��طه ترشح تستسترون خش��ن تر است و رفتارهای 
خشن تری نسبت به خانم ها دارد. بنابراین یک نگاه این است که خشونت می تواند بار ارثی داشته 
باشد. اما عوامل اجتماعی و یادگیری هم در افزایش یا کاهش خشونت بسیار موثرند. پس گاهی، 
فضا انسان را ترغیب می کند که رفتارهای خشونت آمیز داشته باشد یا انسان خشن اگر در شرایط 

مطلوب اجتماعی قرار بگیرد خشونت او کنترل می شود. 
آیا خش��ونت در دوره های مختلف تاریخی تغییر ماهیت داده اس��ت، مثال در دوره پیش��امدرن 

خشونت ماهیت فیزیکی داشته و... ماهیت امروز خشونت چیست؟
خشونت در طول تاریخ تغییر شکل داده است. پاسخ جنگ وگریز یک جور پاسخ هیجانی است 
که در واقع انس��ان به واسطه اجدادش، این جنس رفتار را به ارث گرفته است. یک زمانی انسان ها 
برای حفظ جانشان شکار می کردند یا به صورت جمعی مقابله و جنگ می کردند؛ اما امروز خشونت 
به این صورت نیس��ت و جنس این خش��ونت تغییر کرده و در ابعاد دیگر ممکن اس��ت خودش را 
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نش��ان دهد. در رویکرد وراثتی می گویند دیدن خشونت برای 
انسان ایجاد پاالیش می کند. مثال وقتی یک فیلم خشن یا رفتار 
خشونت آمیز را می بیند از خشونت او کاسته می شود چون فرد 
با دیدن آن فیلم تخلیه می شود و آن فیلم خشن حس هیجان 

او را کمتر می کند.
البت��ه خیلی وقت ها دیدن آن مدل های خش��ونت آمیز، به 
ایجاد خشونت تبدیل می شود. در یک مطالعه، وقتی بچه ها در 
معرض رفتار خشن قرار می گرفتند و الگوهای خشن می دیدند، 
آنها هم ش��روع به پرخاشگری می کردند و میزان پرخاشگری 
بچه ها بیشتر از حد عادی می شد. مثال الگویی که به یک عروسک پرخاشگری می کرد و الگویی که 
یک عروسک را ناز می کرد. وقتی این دو گروه را با هم قیاس کردیم، افراد وقتی مدل خشونت به 

عروسک را می دیدند میزان پرخاشگریشان باالتر می رفت. 
البته در بحث پرخاش��گری عوامل مختلفی وجود دارد. بعنوان مثال؛ مفهومی تحت عنوان درد 
و پرخاشگری وجود دارد. میزان پرخاشگری آدم هایی که تحت فشار و درد هستند، معموال بیشتر 
است. این پرخاشگری ممکن است جنبه بیرونی پیدا کند، مثال فرد در بازی فوتبال طرف مقابل را 
هل می دهد یا با خشونت و پرخاشگری رانندگی می کند، فحاشی می کند یا دیگران را آزار می دهد 
و... یا جنبه درونی پیدا کند مثال فرد خودش را آزار می دهد یا خودش را تحقیر می کند و... حتی 

امکان دارد این جنبه درونی منتهی به افسردگی شود.

در دوران فاشیس�ت، نظام های فاشیستی با وارد کردن بحث زیبایی شناسی، مانند 
همان چیزی که در رژه ها می بینیم، بدنبال ترویج و تحکیم خودش�ان بودند. آیا با 
همین نگاه می توانیم بحث زیبایی شناسی را وارد خشونت کنیم و بگوییم خشونت 

جنبه های زیبایی شناسی هم دارد و جذاب است؟
بس��تگی دارد مخاطب سالم باش��د یا نه! مخاطبی که از سالمت روان برخوردار است، خشونت 
را ب��ه عنوان جذابیت نمی بیند. البته متغییر هیجان خواه��ی در افراد مختلف امکان دارد متفاوت 
باش��د. مثال میزان هیجان خواهی یک آدم که با طناب از کوه پایین می پرد قطعا از امثال بنده که 
ده س��ال است کوه نرفته، خیلی بیشتر اس��ت. ما نمی گوییم تمام کسانی که هیجان خواه هستند 
مشکل روانی دارند، بسیاری هستند که سالمت روان دارند و هیجان خواه هستند. ممکن است یک 

گاه��ی ی��ک ایدئول��وژی و ی��ک مجموعه 
دیکتاتوری در جهت منافعش��ان از رسانه 
اس��تفاده می کنند. در واقع بنظرم آنها با 
این اس��تراتژی، هیجان و ت��رس در مردم 
ایجاد می کردند. از فیلم هایشان استفاده 
می کردند تا هیجان و وحشت را در مردم و 
در مبارزین طرف مقابل ایجاد کنند، تا آنها 

سنگر را خالی کنند
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فیلم خشن را به فردی که هیجان خواه است نشان دهید، چون 
میزان هیجا ن خواهی او باالست، هیچ اتفاقی نیفتد و این یک 

رویکرد است.
ی��ک رویکرد دیگر ه��م داریم که می گوی��د: اگر یک فیلم 
هیجان خ��واه، یک رویداد و فیلم پرخاش��گرانه را به یکس��ری 
آدم ها نش��ان دهید، نمایش فیلم یک دهلیز ب��رای آن آدمی 
اس��ت که ماه ها تحت استرس و فشار بوده و پرخاشگری در او 
انباش��ته شده، دیدن این فیلم بار پرخاش��گری او را کم و او را 
تخلیه می کند. اما به نظر می رسد کسانی که جنبه های زیبایی 

شناسی خشونت را طراحی می کنند و کسانی که به جنبه های زیبایی شناسی خشونت عالقه مند 
هستند، آدم های طبیعی نیستند.

 در موس��یقی و فیلم و ش��عر هم نوع کثیف و خش��ن وجود دارد و گاهی یک ایدئولوژی یا یک 
مجموعه دیکتاتوری در جهت منافعش��ان از خشونت اس��تفاده می کنند. در واقع آنها از استراتژی 
هیجان و ترس استفاده می کنند. مثال داعش بوسیله فیلم هایی که می ساخت در مردم یا مبارزین 

دوگ��روه ج��ذب اینها می ش��دند: گروهی 
ک��ه به لحاظ روانی س��الم نبودند و جذب 
خشونت آنها می شدند و خشونت برایشان 
ج��ذاب بود و دیگر کس��انی ک��ه به لحاظ 
ایدئول��وژی به آن دس��ته یا گ��روه خاص 
که خش��ونت درون مایه آنهاست، نزدیک 
بودند؛ برخالف آنچه در افکار عمومی رایج 
اس��ت، که فکر می کنند خشونت چیز بد و 

منفوری است، آنها جذب می شدند
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هیجان و ترس ایجاد می کرد طوری که اگر می شنیدند داعش 
به چند کیلومتری شهر رسیده از ترس، شهر و سنگرها را تخلیه 

می کردند و تحویل می دادند.
کنار واژه خش��ونت، می ش��ود ترس را قرار داد! آنها از این 
فیلم ه��ا و ابزار اس��تفاده می کردند که خودش��ان را آدم های 
خش��نی نش��ان دهند تا ترس را در گروه مقابل ایجاد کنند. 
مثال جایی را در دس��ت داش��تند و می خواستند جای دیگر 
را بگیرن��د؛ وقتی راه می افتادند، با پخش فیلم های خش��ن، 
خوف و فریب��ی در طرف مقابل ایجاد می کردند که این جزء 
تکنیک های عملیات روانی اس��ت. این عملیات روانی شدت 
تعارضات بین گروه های درگیر را باال می برد و با وحشتی که 
ایجاد می کرد باعث می شد مردم از خوف خیلی راحت تر شانه خالی کنند و راحت تر مواضعشان 

را تحویل دهند و تسلیم شوند.

با ساخت فیلم ها و کلیپ های خشن چطور مخاطب جذب می کنند؟
خش��ونت دس��ته ای از افراد را جذب می کند، که این افراد از نظر ما دچار مشکالت شخصیتی 
هس��تند. ب��ه طور مثال ف��رد از اروپا زندگیش را رها می کرد و به س��وریه یا ع��راق می رفت، برای 
جنگیدن! این فرد، یا دنبال هیجان طلبی بوده یا یک اسالم گرای افراطی است و به لحاظ ایدئولوژی 
خاص مذهبی خودش جذب خش��ونت داعش می شد. یعنی دو گروه جذب می شدند: گروهی که 
به لحاظ روانی س��الم نبودند و جذب خش��ونت آنها می شدند و خشونت برایشان جذاب بود. دیگر 
کسانی که به لحاظ ایدئولوژی به آن دسته یا گروه خاص که خشونت درون مایه آنهاست، نزدیک 
بودند. برخالف آنچه در افکار عمومی رایج است، که فکر می کنند، خشونت چیز بد و منفور است، 

آنها جذب می شوند.

پس به نظرشما به عنوان یک روان شناس، دیدن این دست فیلم های خشونت بار، 
توسط مخاطب عام به مرور می تواند عادی شود و تاثیر بگذارد و مخاطب عام را به 

مخاطب خاص تبدیل کند؟
بله دقیقا همینطور است.

داعش دنب��ال نوعی برند س��ازی هم بود. 
ب��رای آن افرادی که جذب می ش��دند هم 
این گروه ایجاد تشخص می کرده. با توجه 
به اینکه این گروهی نیست که مشخصا از 
یک جا بلند ش��ده باشد، یک گروهی بوده 
که ایدئواوژی و ش��عار مش��ترک داشتند. 
مش��کلی هم نداش��تند ک��ه در رس��انه ها 
مطرح شود که خشونت طلب هستند. اینها 
برای خود برند و معروف بودند و این نیز در 
جذب مخاطب تاثیر داشته و بسیاری افراد 

با این گروه احساس هویت می کردند
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داعش در ابتدا، در مستنداتی که از خود تکثیر می کرد و روی سایت های معروفش 
مثل شوموخ االسالم و... خود را خشونت طلب اعالم می کرد، این اعالم فقط بخاطر 

بحث ایجاد ترس وحشت بوده است؟
اینها نیاز به مطالعه دارد، ش��اید دنبال نوعی برند س��ازی هم بودند. برای آن افرادی که جذب 
می شدند هم این گروه ایجاد تشخص می کرد. با توجه به اینکه این گروهی نیست که مشخصا از یک 
جا بلند شده باشد، یک گروهی بوده که ایدئواوژی و شعار مشترک داشتند. مشکلی هم نداشتند که 
در رسانه ها مطرح شود که خشونت طلب هستند. اینها برای خود برند و معروف بودند و این نیز در 

جذب مخاطب تاثیر داشته و بسیاری افراد با این گروه احساس هویت می کردند. 
المان ها و نمادهایی که در فیلم های آنها می بینیم، مثل اینکه یکدس��ت مش��کی می پوشیدند، 
س��ر آدم ها را در س��وریه و عراق می بریدند) حتی در برخی از فیلم ها خودشان نشان می دادند که 
با س��رهای بریده انس��ان ها فوتبال بازی می کردند( یا اینکه خبرنگار رس��می کشوری را دستگیر 
می کردند، می کش��تند و از آن فیلم می س��اختند و بالفاصله برروی شبکه های تویتر، فیسبوک و 
شبکه های رسمیشان می گذاشتند و... قطعا تعمدی در کار بود که اعالم کنند خشونت طلبند. شعار 
و ایدئولوژی اینها خشونت بود و این شعار برای یکسری افراد که اختالل شخصیتی داشتند تشخص 

ایجاد کرد. این آدم ها کم نبوده نیستند و از هرجایی ممکن است جذب شده باشند. 

آیا پخش این خشونت ها برروی اعمال قدرتشان تاثیرگذار بوده است؟
کار را برایش��ان راحت می کرده، آدم کش��تن و سربریدن را برایش��ان راحت تر می کرده! وقتی 
کس��ی به این گروه می پیوست، گروه غیر خودی را سر می بریدند، بعبارتی متعهدشان می کردند. 
در یکس��ری از فیلم های ایرانی و خارجی، خصوصا قدیمی تر، می بینیم وقتی کس��ی وارد یک باند 
خش��ن می شود به او مس��ئولیت می دهند که اول فالنی را بکش بعد به ما متعهد می شوی! وقتی 
متعهد می شود جنس رفتارش با آنها هم شکل می شود، بعد یک حلقه از یک زنجیر می شود و اصال 
احساس بدی ندارد از اینکه چنین آدمی است. می تواند با یک سر بریده بازی کند و توجیه می شود 

و نگرشش به سمتی می رود که گروه می خواهد.
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داعش در رسانه
درباره ی ظرفيت ها و اهداف رسانه ای داعش

محمدرضا عشوری مقدم1*

 پیشینه رسانه  سلفی جهادی
گروه ها و طیف های مختلف اسالم گرای موسوم به جریان »سلفي جهادي« همواره از رسانه برای 
ابالغ پیام خود استفاده می کردند. با این حال، عملکرد گروه داعش یا »دولت اسالمي« در استفاده 
از رسانه   ها در مقایسه با دیگر گروه  هاي مشابه خود، متفاوت بوده است. به نظر می رسد علت عمده 

این تفاوت را باید در روند تطور تاریخي پیشرفت و توسعه رسانه جستجو کرد.
در بازگشتی گذرا به ُگذار تاریخی این پدیده، نخستین بارقه های جدی استفاده از رسانه توسط 
گروه های سلفی جهادی را می توان در دهه هشتاد میالدی و در دوره فعالیت گروه  های موسوم به 
»افغان العرب« مشاهده کرد. در این دوره هنوز از رسانه هاي سنتي به منظور انتقال پیام استفاده 
مي شد. شاید بتوان اقدام شیخ عبدالل عزام )د 1989( در انتشار مجله »رسالة الجهاد« را نخستین 
گام در این عرصه معرفی کرد. نشریه ای که به صورت ماهانه به آخرین تحوالت گروه   های »جهادی« 
در نقاط مختلف جهان، به ویژه در افغانستان، می پرداخت. پس از آن نیز می توان به هفته نامه خبری 
»لهیب المعرکة« اشاره کرد که با نظارت عبدالل عزام، نشر و تبلیغ اندیشه های جهادی در میان افکار 

عمومی افغانستان و پاکستان را در دستور کار خود قرار داده بود.
فعالیت رسانه ای جریان »عزام« در افغانستان روندی رو به جلو داشت اما با این حال این جریان 

1. * کارشناس و پژوهشگر مسائل گروه های اسالمی
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رس��انه ای از 1988 و همزمان با آغاز فعالیت گروه القاعده وارد 
مرحله جدیدی ش��د. با پایان حضور نیروهای نظامی شوروی 
در افغانس��تان، اختالفات میان رهب��ران جریان عزام و القاعده 
به رهبری »اس��امه بن الدن« باال گرفت. این اختالف سرانجام 
به ش��کل گیری جریان موس��وم به »جبهه جهانی جنگ علیه 
صلیبی ها« که در واقع گفتمانی عمدتا ضد غربی ارائه می کرد، 
انجامید. نقطه تمایز جریان رسانه ای جدید، استفاده از شبکه 
جهانی اینترنت بود. گروه تازه تاس��یِس القاعده با اس��تقبال از 
فناوری جدی��د، چندین پایگاه اینترنتي تأس��یس کرد. از آن 

جمله می توان به سایت اینترنتی »نداء«، »معالم« و »عزام« اشاره کرد. با افزایش فعالیت پایگاه های 
اینترنتی القاعده، برخي گزارش ها حاکي از آن بود که تعداد این پایگاه ها در برهه اي حتي به 8 هزار 

عدد نیز رسیده بود .
با توسعه جریان  رسانه اي القاعده، این گروه تالش کرد با تاسیس »مراکز رسانه ای«، فعالیت خود 
را بیش از پیش و به صورتی سازمان یافته گسترش دهد. مرکز رسانه اي »فجر« و همچنین موسسه 
»سحاب« از جمله این مراکز بودند. عمده فعالیت این مراکز بر تولید کلیپ  هاي ویدئویي حامل پیام 
رهبران القاعده و طالبان متمرکز بود. این رویکرد رسانه ای تا سال 2009 ادامه داشت و روز به روز 

نیز بر کیفیت آن افزوده می شد.

نخس��تین بارقه ه��ای ج��دی اس��تفاده از 
رس��انه توس��ط گروه های س��لفی جهادی 
را می توان در دهه هش��تاد می��الدی و در 
دوره فعالیت گروه  های موسوم به »افغان 
العرب« مشاهده کرد. می توان اقدام شیخ 
عبدالله عزام )د 1989( در انتش��ار مجله 
»رسالة الجهاد« را نخس��تین گام در این 

عرصه معرفی کرد
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با آغاز فعالیت گروه »توحید و جهاد« به زعامت »ابومصعب الزرقاوي« در عراق، فعالیت موسسات 
رسانه ای به ویژه از سال 2004 به بعد وارد مرحله جدیدی شد. با این حال از سال 2006 و اعالن 
گروه »دولت اسالمی عراق« توسط »ابوعمر البغدادی« فعالیت رسانه اي این مؤسسات، منسجم تر 
از همیشه شد که پیشگام آن ها، مرکز رسانه اي »فرقان« بود. برخالف گذشته که تمرکز اصلی بر 
روی تولید و انتش��ار کلیپ های ویدئویی و پیام های صوتی بود، مؤسس��ه »فرقان« بیش از همه به 

شبکه هاي اجتماعي اینترنتی همانند تویتر و فیس بوک متکي بود.

ارتقاء و تکثیر رسانه ای داعش
با اوج گیری فعالیت شاخه »ابوبکر البغدادی« و سیطره گروه »دولت اسالمی« یا داعش بر شهر 
موصل عراق، شاهد شکل گیری نسل جدیدی از رسانه های سلفی جهادی بودیم که این بار بسیار 
سازمان یافته تر از گذشته عمل می کردند. فعالیت ده ها موسسه حرفه ای رسانه اي، از جمله موسسه 
»فرقان«، »اعتصام«، »خبرگزاري اعماق« و نشریه »دابق« از شاخص ترین ویژگی های این جریان 
رسانه ای بود. جریان جدید بر یک مرکز بسیار فعال استوار بود که تولیدات گسترده ای به زبان هاي 
مختلف داشت و در تمامي والیت هاي تابع داعش فعالیت می  کرد. مرکز رسانه ای داعش همچنین 
از استعداد بسیاری برای تولید کارهای ویدئویی و مستند برخوردار بود که از آن جمله می توان به 

مستندگونه »صلیل الصوارم« اشاره کرد. 
گروه س��لفی داعش علی رغم ظاهر نظامی اش، همواره ماهیتی ایدئولوژیک داشته است. بر این 
اساس، محتوای رسانه ای این گروه نیز عمدتا مبتنی بر رسالتی ایدئولوژیک بر پایه مؤلفه های هویتی 
»س��لفی جهادی« استوار بود که همواره بر الگوی تقابلی شیعی- سنی تاکید داشته است. در این 
چارچوب، گفتمان تبلیغی گروه بر این پایه بوده که جریان شیعی به پشتیبانی ایران بر روند سیاسی 
منطقه سیطره یافته و تنها جریان »سلفی جهادی« است که نجات بخش اهل سنت منطقه خواهد 
بود. بر این اس��اس، گروه داعش همواره خود را به عنوان تنها نماینده و حامی هویت سنی منطقه 
معرفی می کرد و به نظر می رسد که در این رویکرد خود موفقیت هایی نیز کسب کرد، به ویژه آنکه 

در تصرف شهر موصل، این سیاست رسانه ای، نقش بسیار بارزی ایفا کرد.

سیاست رسانه ای داعش
بخش دیگر سیاس��ت رسانه ای داعش مبتنی بر »تبلیغات دینی« بود. این سیاست که بیش از 
همه تحت تاثیر »هیئت های ش��رعی« داعش بود، به دنبال ارائه خوانش��ی سلف گرایانه از اسالم، با 
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تاکید بر دو مؤلفه »ش��ریعت« و »جهاد«، به مخاطب مسلمان 
خود بوده است. در بُعد کالن اما محوریت با گفتمان »خالفت« 
و دولت خالفت بود که تمامی مؤلفه های دولت، مش��روعیت، 

امت، جهاد و تکفیر ذیل آن تعریف می شد.
با این حال، این سیاست رسانه ای هیچگاه در جهت پاسخ به 
منتقدان خود نبوده است. از این رو رسانه داعش همواره اصرار 
داشته که بیش از همه، بتواند بیشترین عضو را برای این گروه 
جذب کند. تا جایی که شاهد بودیم در مدت کوتاهی بیش از 

15 هزار نفر از کشورهای مختلف به داعش پیوستند. 
بخش دیگری از سیاست رسانه ای داعش، مبتنی بر ارائه تصویری خشن و متوحشانه از این گروه 
بوده است که بیش از همه از آموزه های »ابوبکر ناجی« در کتاب »مدیریت توحش« متأثر بود. اینکه 
بارها از سوی بنگاه رسانه ای داعش کلیپ هایی از سر بریدن ها و صحنه های هولناک کشتار مخالفان 
منتش��ر می شد، همانند کشتار وحشیانه »اس��پایکر«، جز ارسال پیام وحشیگری و القای ترس به 

مخالفان، هدف دیگری نمی  توانست داشته باشد. 

گ��روه س��لفی داع��ش علی رغ��م ظاه��ر 
نظامی اش، هم��واره ماهیتی ایدئولوژیک 
داش��ته اس��ت. بر ای��ن اس��اس، محتوای 
رس��انه ای این گ��روه نیز عمدت��ا مبتنی بر 
رس��التی ایدئولوژیک بر پای��ه مؤلفه های 
هویتی »س��لفی جهادی« اس��توار بود که 
همواره بر الگوی تقابلی شیعی- سنی تاکید 

داشته است
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گروه داعش در سیاس��ت رسانه ای خود تالش می کرد تا تصویری، آنچنان  که خود می خواست 
و نه آنگونه که دیگران می خواستند، به مخاطب ارائه دهد. در مواردی هدف آن بود تا به مخاطب 
بگوید که مخالفان در ادعاهایشان دروغ می گویند و در مواردی نیز سعی داشت تا با تبلیغات وسیع، 
شکست  های خود در میدان نبرد را به گونه ای جبران نماید. پوشش رسانه ای درگیری های پاالیشگاه 
»بیجی« عراق، نمونه بارزی از یک جنگ رسانه ای واقعی بین داعش و مخالفان بود. بارها دیده شده 
که رسانه های دولتی اعالم کردند که پاالیشگاه را به کنترل خود درآورده اند و داعش نیز همزمان با 

انتشار تصاویری از حضور نیروهایش در پاالیشگاه، مخاطب را دچار تردید کرد.
 آنچه در رسانه داعش به وضوح دیده می شد، انتخاب دقیِق صحنه ها و استفاده حساب شده از 

مضامین ایدئولوژیک دینی بود که حاکی از ظرفیت رسانه ای قابل توجه این گروه بود.
ممکن اس��ت این سوال مطرح شود که چگونه است در نظرگاه سلفیان که بازگشت به اسلوب 
»س��لف صالح« توصیه می شود، رهبران داعش نسبت به استفاده از آخرین تکنولوژی هالیوودی و 
شبکه های وسیع اجتماعی اینترنت، ابایی نداشتند. واقعیت آن است که سابقه جریان های »سلفی 
جهادی« نشان می دهد که آنها در مسیر ابالغ پیام خود از هیچ وسیله ارتباطاتی دریغ نمی کنند. 
هیچ جریانی در میان گروه های سلفی جهادی، خصوصا القاعده و داعش، دیده نشده که با بکارگیری 
این تکنولوژی مشکل داشته باشد. عمده اختالف آن است که از حیث ماهیت فرهنگی و فلسلفی، 
با تکنولوژی و مدرنیته غربی مشکل دارند. با این حال، همواره آن را پدیده ای انسانی می دانند که 

استفاده از آن در رقابت با مخالفان ناگزیر خواهد بود.
واقعیت آن است که داعش نسبت به تمامی گروه های رادیکال همانند خود، در بکارگیری این 
امکانات جدی تر بوده است. البته به نظر می رسد علت این امر را باید در تحوالت منطقه، به ویژه پس 
از انقالب های عربی جستجو کرد. ناآرامی ها و شبه کودتاهای پس از انقالب، در تقابل با یک فرهنگ 
فراگیر اسالم گرا که خواستار مشارکت سیاسی و تغییرات مسالمت آمیز بوده، تبعات سنگینی برای 
منطقه داشته است. نوع تعامل جریان   های سکوالر با این رویکرد مسالمت آمیِز گروه های اسالم گرای 
عمدتا اخوانی، همانند آنچه در مصر، لیبی و یمن روی داد، موجب ش��د تا گروه های مسلح سلفی  
بتوانند ایدئولوژی خود را با قاطعیت بیش��تری در میان نسل جوان جهان عرب تبلیغ نمایند. پیام 
ایدئولوژیک این جریان این بود که »تغییر مس��المت آمیز تحت سلطه حاکمیت نظامی اقتدارگرا 
ممکن نخواهد بود«. بسیاری این مسئله را مهمترین انگیزه گرایش جوانان به این جریان  و مشخصا 
داع��ش می دانند. نکته ای که در کنار رویکرد مبتنی بر تقابل جدی طائفه ای و مذهبی در عراق و 

سوریه تا حدود زیادی ماهیت ایدئولوژیک داعش را از دیگر گروه های رقیب خود متمایز ساخت.
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خشونت و مشروعیت

دکتر سید یاسر قزوینی حائری

راز جذابیت داعش
گروه موسوم به »داعش« چگونه از رهگذر سازوکارهای رسانه ای توانست به جذب نیرو پرداخته، 

جوانانی را از اقصی نقاط جهان اسالم و غیر آن به خود جذب نماید؟
این پرسش��ی است که امروزه به عنوان یکی از پرسش های رایج نهادهای مطالعاتی و مطالعات 
راهبردی در جهان و منطقه و کشورمان تبدیل شده است. به نظر می رسد جنس این پرسش، در 
الیه های آکادمیک، پرسشی میان رشته ای است. به دیگر سخن نمی توان برای این پرسش، پاسخی 
تک بعدی یا تک س��احتی در نظر گرفت. بلکه رش��ته های متعدد آکادمیک دانش��گاهی از جمله 
جامعه شناسی، روان شناسی، ارتباطات، دانش های مختلف مرتبط با رسانه، علوم سیاسی و چه بسا 
الیه های مختلف فلسفه و تاریخ نیز می توانند درگیر پاسخ به این پرسش چند بعدی بشوند. به این 
مجموعه از دانش های امروزین، علوم مختلف دینی شامل علم حدیث و فقه و فِرق و ... را نیز اضافه 
کنید. در این بین در کنار آشنایی کافی با زبان تصویر، نباید از آشنایی با زبان یا زبان  دانی یعنی 

عربی دانی، انگلیسی دانی ، فرانسوی دانی و.... نیز غافل شد.
با این وجود به نظر می رسد بسیاری در پاسخ به این پرسش تنها یک یا برخی از ابعاد را در نظر 
دارند و ابعاد مدنظر خود را پاسخی همه جانبه به این پرسش تلقی می کنند. دشواری پاسخ به این 
پرسش از آن روست که با فرایند اقناع سروکار دارد. فرایند اقناعی که برای بسیاری نا مأنوس و در 
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عین حال پرسش برانگیز است. اینکه چگونه یک جوان از دل 
اروپا یا دل آفریقا یا آسیا و جهان اسالم از رهگذر سازوکارهای 
مختلف رس��انه ای نه چندان خوشایند برای بسیاری، به سوی 

این گروه جذب  شدند؟
به نظر می رسد بهترین پاسخ را وقتی می توان به دست آورد 
که از روش های مختلفی که با عنوان تفهمی یا توجه به زمینه 
و کانتکست و مانند اینها خوانده می شوند استفاده کرد. به بیان 
س��اده کسی که می خواهد به این پرسش پاسخ بدهد، باید در 
وهله نخست خود را در جایگاه مخاطب قرار دهد. قرار گرفتن در 
جایگاه مخاطب، به بیان ساده است، در زمان تطبیق شاید خیلی 
هم ساده نباشد... یعنی شما باید از فضای فکری خود خارج و به فضای فکری مخاطبی که جذب می شود 
وارد شوید و این امری ساده نیست. به نظر می رسد تمام دانش های پیش گفته و چه بسا دانش های 
دیگری را باید به کمک گرفت تا خود را در جایگاه مخاطبی که قرار است جذب شود، قرار دهید.

با وجود این دشواری اما به نظر می رسد گاهی از منظر رسانه ای پاسخ هایی تک ساحتی به گوش 
می رسند. اینکه سازوکار رسانه ای داعش برای جذب را تنها استفاده از جذابیت خشونت، آن هم در 
فضای مدرن و پست مدرن در نظر بگیریم، نشان از دو امر دارد؛ یکی عدم آشنایی با تمام تولیدات 
رسانه ای این گروه و مواجهه با برخی از تولیدات به ظاهر معروف ایشان و دوم دادن تفسیری تک 

ساحتی و چه بسا ابتر از مسئله!
در واقع به نظر می رسد تولیدات خشن داعش که در آن صحنه هایی از سر بریدن و یا سوزاندن 
و مانند آن نمایش داده می شد به عنوان تنها تولیدات این گروه تلقی می شود. اما اگر کمی بیشتر 
جستجو کنیم خواهیم دید که این گونه تولیدات فقط بخشی از تولیدات رسانه ای داعش بوده است 
و بخش دیگری از تولیدات داعش به امور دیگر می پرداختند. به عنوان نمونه در فیلمی که در اولین 
عید فطر پس از تس��خیر موصل تولید شد، هیچ اثری از خشونت دیده نمی شد، بلکه جوی بسیار 
دلپذیر و برادرانه میان س��اکنان »دولت خالفت« منعکس می ش��ود که اگر جذابیتش از تولیدات 
خشن بیشتر نباشد بی شک کمتر نیست... پس کمترین کاری که برای پاسخ به پرسش پیش گفته 
باید انجام داد این است که همه تولیدات داعش را در نظر بگیریم نه اینکه تنها به تولیداتی گزینشی 
بسنده کنیم. گزینشی که در بسیاری از اوقات به دلیل مستند ساختن پاسخ هایی که از پیش در 

ذهن داریم صورت می پذیرد و نه کشف واقعیت...

گاهی از منظر رس��انه ای پاس��خ هایی تک 
ساحتی به گوش می رسند. اینکه سازوکار 
رسانه ای داعش برای جذب را تنها استفاده 
از جذابی��ت خش��ونت، آن ه��م در فضای 
مدرن و پست مدرن در نظر بگیریم، نشان 
از دو امر دارد؛ یکی عدم آش��نایی با تمام 
تولیدات رس��انه ای این گروه و مواجهه با 
برخی از تولیدات به ظاهر معروف ایشان و 
دوم دادن تفس��یری تک ساحتی و چه بسا 

ابتر از مسئله!
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مشروعیت سازی با ِتم تاریخی
از این نکته که بگذریم؛ وجوه مختلف کار را نیز نباید از یاد برد. به عنوان مثال یکی از ابعاد مهم 
این تولیدات، ارجاعاتی است که این تولیدات به جهت مشروعیت سازی به تاریخ داشتند... می دانیم 
که جنبش های سلفی به طور کلی برآنند که صحنه های به وجود آمده در گذشته، به ویژه گذشته 
متعلق به دوران صدر اسالم و خلفای راشدین را بازنمایی کنند، در این بین نمی توان در تولیدات 
رس��انه ای ایشان از این امر غافل ماند. به عنوان مثال کلیپ »ولو کره الکافرون« و یا کلیپ مربوط 
به اعدام کارگران مسیحی مصری در ساحل لیبی که در آن سر بریدن تعداد زیادی از قربانی ها با 
هم به نمایش در می آید، می تواند باز تولید برخی از صحنه های روایت شده در تاریخ قرن نخست 

هجری باشند.
این باز تولید صحنه هایی از تاریخ قرن اول، ش��اید در کنار ایجاد جوی از ُرعب در میان رقیبان 
و مخالفان، گونه ای مشروعیت سازی را نیز از رهگذر ارجاع به صحنه هایی که گاهی منابع تاریخی 

درباره جنگ های رّده و یا فتوح دارند مد نظر داشته باشند.
به عنوان نمونه بریدن سر تعداد زیادی اسیر در کنار هم و تالش برای ایجاد جوی خون، در فیلم 
»ولو کره الکافرون« و یا در فیلم اعدام مسیحیان در لیبی، تبدیل دریای مدیترانه به دریایی از خون 
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توسط افکت های تصویری، در کنار ایجاد رعب در دل مخالفان، 
با اش��اره به برخی روایت های تاریخی، تالش در مش��روعیت 

سازی نیز داشتند.
ایجاد جوی خون از کش��ته های یک منطقه یا شهِر مغلوب 
از س��وی لشکر فاتحان، یکی از تم های منابع تاریخی در شرح 
جنگ ها می باش��د. تاریخ قرون نخست اسالمی، به ویژه تاریخ 
آنچه از آن با عنوان فتوح یاد می ش��ود نیز خالی از این تصاویر 
هولناک نیس��ت، تصاویری که گاهی به برخی از قهرمانان که 
جایگاهی واال نزد بسیاری از مسلمانان دارند منتسب می شود. 
دست کم دو نمونه شرح تفصیلی از ایجاد جوی خون توسط فاتحان مسلمان می توان به یاد آورد. 
یکی در دوره تسلط بنی امیه و منتسب به یزید بن مهلب که وقتی گرگان را فتح کرد آنقدر سر برید 
که رود ایشان رود خون شد و این روِد خون آسیاب ها را به حرکت در آورد و موجب شد تا گندم آرد 
شده و آن آرد به نان تبدیل شود. در تاریخ الفی می خوانیم: »... روی به جرجان نهاد و بر ظاهر شهر 
فرود آمده به ضرب منجنیق آن شهر را نیز فتح نموده به قتل خالیق امر کرد و فرمود تا جمعی کثیر 
را بر کنار جویی که به آسیا می رفت گوسفندوار ذبح کردند تا به جای آب، آسیا به خون گردان شد ...«
اما از این مهمتر، انتساب مانند چنین عملی به خالد بن الولید است که بی شک در نزد بسیاری 
از مس��لمانان جایگاهی بس رفیع دارد و لقب س��یف االس��الم را یدک می کشد. ناگفته نماند که 
روایت های مرتبط با فتوح ایران به ویژه روایت های منتسب به خالد بن الولید که از سوی سیف بن 
عمر نقل ش��ده و در کتاب های تاریخی از جمله طبری آمده اند، از س��وی بسیاری از کارشناسان و 
اهل فن مورد شک و تردید جدی می باشند، اما در نهایت روایت هایی منتسب به یکی از مهمترین 

سرداران فتوح هستند! 
در روایت طبری از فتح اُلّیس در بین النهرین از س��وی خالد بن الولید که س��یف بن عمر آن را 
روایت کرده است می خوانیم: »... خالد گفت: »خدایا نذر می کنم اگر بر آنها دست یافتم چندان از 
آنها بکش��م که خون هایشان را در رودشان روان کنم.« آنگاه خداوند عزوجل مغلوب مسلمانانشان 
کرد و خالد بگفت تا منادی وی میان مردم ندا دهد: »اسیر بگیرید، اسیر بگیرید، هیچکس را نکشید 
مگر آنکه مقاومت کند« س��واران گروه گروه از آنها را که به اس��ارت گرفته بودند می آوردند و خالد 
کسانی را معین کرده بود که گردنشان را در رود میزدند و یک روز و شب چنین کرد و فردا و پس 
فردا به تعقیب آنها بودند تا به نهرین رسیدند و از هر سوی اُلّیس همین مقدار پیش رفتند و گردن 

داعش با بریدن س��ر تعداد زیادی اسیر در 
کنار هم و تالش برای ایجاد جوی خون به 
عنوان نمونه در فیلم »ولو کره الکافرون« 
و ی��ا در فیلم اعدام مس��یحیان در لیبی و 
تبدی��ل دریای مدیترانه به دریایی از خون 
توس��ط افکت های تصویری، در کنار ایجاد 
رع��ب در دل مخالفان، با اش��اره به برخی 
روایت های تاریخی، تالش در مش��روعیت 

سازی نیز داشته است
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همه را زدند. اما قعقاع و کسانی همانند وی گفتند: »اگر مردم زمین را بکشی خونشان روان نشود 
که از وقتی خون را از سیالن ممنوع داشته اند و زمین را از فرو بردن خون ها نهی کرده اند خون بر 
جای خویش می ماند، آب بر آن روان کن تا قسم خویش را به انجام برده باشی.« و چون آب از رود 
بر گرفته بود آب در آن روان کرد و خون روان شد و به همین سبب تاکنون رود خون نام دارد... «

اینها فقط دو روایتی بودند از روایت های فتوح که می توان بازسازی آنها را در تولیدات داعش دید، 
امری که می تواند از رهگذر ارجاع به حوادثی »اسطوره ای« در گذشته ای »مقدس« در میان برخی 
مشروعیت کسب نماید. شاید اگر از این زاویه به موضوع نظر افکنیم بتوانیم گره های بسیاری را که 

امروزه برای بسیاری ابهام انگیز شده و متناقض به نظر می آیند، بگشاییم.
البته باید گفت که این تنها یکی از زوایای متعددی است که می توان از آن، به موضوع نگریست. 

از طرفی با گشایش این زاویه چه بسا پرسش های بسیار دیگری به ذهنمان متبادر شود.

بازی گرفتن از مقتول
در این بین البته نمی توان از جذابیت های مبهوت کننده ای نیز که در تولیدات نمایشی داعش 
به چش��م می خوردند غافل ماند. جذابیت هایی که در باالترین سطوح سینمایی نیز شاید نتوان از 
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آنها سراغ گرفت. در اینجا به چند مثال بسنده می کنم. یکی از این عناصر جذاب و در عین حال در 
نهایت خشونت که گاهی دوباره انسان را با پرسش های بنیادین و اولینش روبرو می سازد شاید آن 
چیزی باشد که بتوان از آن تحت عنوان "بازی گرفتن از مقتول" یاد کرد. در تعدادی از تولیدات با 
کیفیت داعش می بینیم که مقتول در خدمت فیلم، دست به بازی های فیزیکی می زند، مثال حرکت 
توأم با پشیمانی خلبان اردنی الکساسبه پیش از ورود به قفس اعدام، و یا حتی آخرین حرکات او 
در برابر زوایای دوربین های داعش پیش از رسیدن شعله های آتش به وی، یا نشان دادن تمرین های 
نظامی و ورزش های مختلف از سوی کسی که در یکی از تولیدات داعش اعتراف می کند جاسوس 

اسرائیل است و البته پس از یکی دو دقیقه اعدام می شود.
 به نظر می رسد این نمونه ها بیننده را در تناقضی عمیق فرو می برد و پرسشی که هنوز بسیاری 
در پی آن هس��تند: قربانیان چگونه در کنار قاتالن خود بلکه در تعامل با قاتالن خود گاهی حتی 
با نگاه های خود صحنه هایی بهت آور را رقم می زنند... در این بین آنچه بر بهت مخاطب می افزاید 
خرق عادتی است که صورت می پذیرد. در واقع مخاطب امروزی عادت دارد که در مقابل صحنه های 
اکشن و چه بسا خشِن فیلم های هالیوودی و غیِر آن بنشیند و خشن ترین صحنه ها را ببیند با این 
اطمینان که این صحنه ها با آن پروداکش��ِن با کیفیت، تنها تصاویری دروغین س��اخته و پرداخته 

عوامل فیلم هستند.
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خشونتی واقعی تر از واقعی
 اما خرق عادت آزار دهنده ای که در تولیدات نمایشی داعش 
شکل می گرفت این بود که به خالف عادت، پروداکشن با کیفیت 
باال الزاما به معنی این نیس��ت که تصاویر دروغین و ساختگی 
باش��ند. در واقع پیش از این تصاویری با کیفیت نمایشی باال، 
نشان از س��اختگی بودن داشت، چرا که این کیفیت نمایشی 
باال، می خواس��ت تصاویر س��اختگی، برای مخاطب باورپذیرتر 
شود و اگر مثال صحنه ای خشن را می دیدید مطمئنا به دلیل 
شرایط شکل گیری یک صحنه خشن، مثال آنی بودن حادثه یا 
عدم نیاز به القای باورپذیری صحنه به دلیل اینکه اساسا تصویر 
واقعی است، نمی توانست از پروداکشن با کیفیت باالی نمایشی 

برخوردار باشد.
 ام��ا رویکرد آزار دهنده ای که در تولیدات م��ورد نظر ما وجود دارد، برنامه ریزی صحنه هایی از 
زوایای مختلف، با اس��تفاده از بهترین ابزارهای تکنیکی برای نمایش آن امر بسیار خشنی که قرار 
اس��ت به صورت واقعی، و نه س��اختگی، رخ دهد. شاید این به هم زدن کیفیت تصاویر ساختگی و 
واقعی، مخاطب را دچار تناقضی می کند که البته خش��ونت و بی رحمی ای جذاب را در برابر خود 
می یابد که مبهوتش می کند... شاید بتوان گفت این تولیدات، در واقع سینما را با این روش به چالش 
کشیده بود بلکه از جهاتی خلع سالح می کرد. البته اگر این عناصر را در کنار عناصر مشروعیت ساز 

پیش گفته ببینیم به نظر می رسد به ابعادی دیگر از موضوع مورد بحثمان دست خواهیم یافت.
در پایان باید گفت که این نوشته تنها بر آن بود که بگوید موضوع مورد بحثش موضوعی ساده و 
سهل الوصول نیست، بلکه موضوعی پیچیده و با ابعاد مختلف است که چه بسا در قالب های تیمی 

متشکل از متخصصان حوزه های مختلف بتوان به فهمی عمیق از آن دست یافت.

مخاطب ام��روزی عادت دارد که در مقابل 
صحنه های اکشن و چه بسا خشِن فیلم های 
هالیوودی و غیِر آن بنش��یند و خشن ترین 
صحنه ها را ببیند ب��ا این اطمینان که این 
صحنه ها با آن پروداکشِن با کیفیت، تنها 
تصاوی��ری دروغی��ن، س��اخته و پرداخته 
عوامل فیلم هس��تند. اما خرق عادت آزار 
دهنده ای که در تولیدات نمایشی داعش 
ش��کل می گیرد این اس��ت ک��ه به خالف 
ع��ادت، پروداکش��ن با کیفیت ب��اال الزاما 
به معنی این نیس��ت که تصاویر دروغین و 

ساختگی باشند
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داعش: دال بدون مدلول

سید مهدی ناظمی قره باغ

ریشه ی داعش
داعش کجاس��ت؟ بعد از اش��غال الرمادی، خوش بین ترین افراد هم اعتراف کردند، اعترافی صد 
البته دیرهنگام، چرا که مدت ها قبل بسیاری از مردم عراق این را گفته بودند، که این یک عملیات 
ائتالفی بود از برخی قبایل همان منطقه به عالوه برخی افسران و نیروهای نظامی قطر و عربستان.1

لشکر داعش کجاست؟ آیا می توان لشکری با این سازوبرگ و مقر فرماندهی و اماکن صفی و ستادی 
را مخفی کرد؟ پاسخی که به این پرسش داده می شود، در سطح اول خود، سیاسی است. باید این 
پاسخ سیاسی را فهمید تا بتوان به پاسخ در سطحی دیگر رسید. وقتی از خود مردم عراق یا سوریه 
درباره داعش می پرسیم، متوجه می شویم تصویر داعش در رسانه های جمعی، غیر از تصویری است 
که در نزد بسیاری از مردم بوده است. مردم شیعه منطقه، آن دسته ای که نزدیک تر به این حوادث 
بودند، می دانستند که سال هاست بسیاری از شهرهای سنی نشین عراق، به شکلی درآمده بودند که 
شیعیان حتی نمی توانستند از آن گذر کنند، چه رسد به این که فردی غیر بومی بخواهد در آنجا 
زندگی کند. درست بر خالف اکاذیب رسانه های غربی و عربی، حکومت عراق مقادیر زیادی از امکانات 
و اختیارات کش��ور را به اقلیت اهل س��نت واگذار کرده است. نیروهای پلیس و بسیاری از نیروهای 
ارتش، کاماًل در اختیار قبایل اهل سنت هستند و مدیران مناطق سنی نشین، از همان مناطق هستند.

1.  نگارنده نیز پیش از این تأکید و در مطلبی مشابه متن حاضر، با نام »داعش وجود ندارد.«، به آن اشاره کرده بود. 
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 پس از س��قوط دولت مالکی، بخش های بیشتری از دولت و ارتش از دست شیعیان خارج شد. 
اهل سنت حتی گاهی تماثیل و نشانه های حکومت صدام حسین را حفظ و تکریم می کنند. دولت 
هزینه های حکومت داعش بر موصل را نیز به تمامی پرداخت کرد! در واقع ارتش عراق هیچ گاه با 
داعش نجنگیده است. حمله به داعش برای ارتش عراق معنایی نداشت. بدنه ارتش عراق در زمان 
صدام، کاماًل طایفه ای بود و به همین خاطر بین دستورات صادر شده و ارتش هماهنگی کامل وجود 
داشت. در زمان تشکیل حکومت فدرال، ارتش غیر طایفه ای است و همین، ارتش را تبدیل به شیر 
بی یال و دم اش��کم نموده اس��ت. این در حالی است که باطن روابط اجتماعی و سیاسی همچنان 
طایفه ای است و طیف اهل سنت با استفاده از امکانات مالی و تبلیغاتی کشورهای عرب، روز به روز 
این طایفه گری را تشدید کرده است و این انتظار را در اهل سنت عراق به وجود آورده است که آن ها 

برای بازگشت به دوران قدرت در زمان صدام حسین، مجاز به انجام هر جنایتی هستند.

 آنچه داعش می خواندند، صرف نظر از تعداد کمی از س��لفی های تندروی ساکن سوریه که از 
ملیت های مختلف بودند، بقیه همان طوایف و فِرق عراق بودند که مسلح شدند. درست پیش چشم 
همه ما، تروریست ها را از زندان ها آزاد می کردند، شیعیان را قتل عام می کردند و شب ها نیز راحت 
می خوابیدند، چون می دانس��تند تحت حمایت حکومتی هس��تند که از آن ها، با عنوان اهل سنت 
حمایت می کند و اگر قصد دیگری هم داش��ته باش��د، بالفاصله توسط افراد قبیله خود در ارتش و 

دولت، آگاه می شوند. این وضع شرم آور و شگفت انگیز عراق است.
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درگیر با تصاویر رسانه ای امور سیاسی و نه واقعیت!
این وضع، مخصوص عراق نیست، اگر بخواهیم درباره القاعده نیز بدانیم، با همین مسأله روبرو 
هستیم. القاعده ای که رسانه ها و سینمای هالیوود به ما معرفی می کنند با القاعده ای که در کوچه 
و بازار با حمایت علنی عربس��تان و امارات ش��کل می گیرد، فرق دارد. طالبانی که در رسانه است و 

طالبانی که در بین مردم پشتون منطقه بوده است و خواهد بود یکی نیست!
ما فقط وقتی متوجه سطح جدیدی از واقعیت می شویم که این توفیق را پیدا کنیم، از البالی 
رسانه ها )یا به ندرت خودمان در ارتباط مستقیم با پدیده( اعوجاج تصویر را بیابیم. تصویری از چیزی 
داشته ایم و آن تصویر را بسیار هم جدی می پنداشتیم، اما آن تصویر، پنداری بیش نبوده است. در 
یک دوره، بس��یاری از روحانیون و روش��نفکران سکوالر عرب، در رسانه حاضر شدند و کم وبیش از 
داعش دفاع کردند. برخی از رس��انه ها حتی مدعی  بودند ایران و سوریه پشت پرده تشکیل داعش 
بوده و حتی داعش را ش��یعه خواندند. اگر از دل رس��انه های رقیب، آنجا که اختالفی بین رسانه ها 
رخ دهد، به مس��أله دقت کنیم، درمی یابیم سال هاست درگیری ما در سیاست، درگیری با تصاویر 
رسانه ای امور سیاسی شده است. سال هاست ما عادت کرده ایم بپرسیم بی بی سی درست می گوید 

یا فاکس نیوز؟! العربیه یا العالم؟!
 فعاًل با این مسأله کاری نداریم که کدام رسانه ها در این هماورد برتر هستند و پیروز می شوند. 
پرسش اینجاست که این تصاویر رسانه ای متعدد که ما از داعش، القاعده یا طالبان درست کرده ایم 
یا برایمان درس��ت کرده اند، به چه واقعیتی ارجاع می دهن��د؟ اندکی دقت کنیم، می بینیم که ما 
همواره هر تصویری را با تصویری دیگر جایگزین می کنیم. می گوییم رسانه ها درباره 11 سپتامبر 
دروغ گفته اند، اما برای اثبات این دروغ، باز هم به رسانه دیگری ارجاع می دهیم. گویی قرار نیست 
هیچ گاه مدلول مشخصی در برابر کلمات، خودش را نشان دهد. این همان وضعی است که بودریار 
از آن به »وانمودگی« یاد می کند. رسانه ای شدن بشر امروز باعث شده است تا هیچ ارتباطی فراتر 
از رسانه ها نداشته باشد و برای فهم یا تصحیح یا نقد یک واقعیت، باز هم به رسانه ارجاع داده شود.
نگارنده بر این ادعا نیست که از بین تصاویر رسانه ای، نمی توان به هیچ تفسیر بهتری رسید. اما 
نکته اینجاست؛ تنها زمانی می توانیم امیدوار باشیم تفسیر درستی از ماجرا به دست آورده ایم که 
دقیقاً به همین محاصره شدن خود در بین رسانه ها وقوف پیدا کنیم. نشانه این وقوف، توجه پیدا 
کردن به وضع انفعالی خود در بین رسانه ها و اجتناب از ذوق زدگی در برابر رسانه است. در این توجه، 
ما ملتفت انقطاع خود از چیزها می شویم و برای جبران، سعی می کنیم با حزم اندیشی و صبر در 

برابر انبوه تمام نشدنی دال های تصویری و صوتی رسانه، مواجهه ای مدبرانه داشته باشیم.
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س��یطره رسانه بر ما چنان سنگین است که اگر چند سگ 
بیابان گرد در بیابان کشته شوند، کار به راهپیمایی و بیانیه و... 
می کش��د اما اگر چند برابر آن، شیعیان عراقی و یمنی که سد 
راه سلفی ها شده اند، کشته شوند، احدی احساس غبن و حزن 
نمی کند. یا دختری از ترس سنت های قومی منطقه خود، خود 
را در معرض خطر قرار می دهد و متأس��فانه بر اثر س��انحه ای 
جان می دهد، اما رس��انه ها، داستانی از ماجرا درست می کنند 
که همه چیز در آن معکوس می ش��ود. رسانه به تنهایی همه 
چیز ما را بر عهده گرفته است؛ به جای ما فکر می کند، بجای 
ما نظر می دهد، بجای ما انتخاب می کند و بجای ما احساساِت 

ما را خرج می کند! ما فقط می توانیم شبحی از صورت های رسانه ای باشیم که از وجودبخشِی آن، 
بهره مند گشته ایم. ما از ترس رسانه ای، به رسانه دیگری پناه می بریم.

داعش، قدرت را با رسانه نشان می داد
وضع داعش در این احاطه رس��انه ای، منحصر به فرد بود. داعش که خود چیزی نبود جز یک 
تصویر س��اختگی رسانه ای، به شکل ویژه ای نش��ان داد که بین اراده به قدرت، تهی شدن کلمات 
و س��یطره نش��انه های رسانه ای، چه تناسبی هس��ت. داعش، آنچه را در القاعده ناگفته باقی مانده 

ما از ترس رس��انه ای، به رسانه دیگر پناه 
می بری��م. وض��ع داع��ش در ای��ن احاطه 
رس��انه ای، منحصر به فرد بود. داعش که 
خ��ود چیزی نبود جز یک تصویر س��اختگی 
رسانه ای، به ش��کل ویژه ای نشان می داد 
که بین اراده به قدرت، تهی شدن کلمات 
و سیطره نشانه های رسانه ای، چه تناسبی 
هست. داعش، آنچه را در القاعده ناگفته 

باقی مانده بود، عیان کرد
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بود، عیان کرد. داعش نش��ان داد که انتهای مس��یری که ابن 
حنبل و ابن تیمیه باز می کنند کجاست. داعش نشان داد حتی 
ایدئولوژی خاصی هم نیازی نیست وجود داشته باشد، اگر قرار 
است قدرت، در برهنه ترین شکل خود ظاهر شود. قدرت، هیچ 
محدودیتی را نمی پذیرد و بر این اس��اس خودش از ایدئولوژی 

جدا می شود.
 یکی از رموز جذابیت داعش همین بود. داعش، قدرت را با رس��انه نشان می داد و همه کسانی 
که س��ال ها روحانی یا س��تاره راک یا روسپی یا ورزشکار یا حتی اس��تاد دانشگاه بوده اند، ناگهان 
احساس  کردند گم شده خود را یافته اند. داعش به همه نشان می داد که از هر ملیتی که باشید و 
با هر زبانی که سخن می گویید، برایتان جا هست. فقط کافیست که اهلیت »قدرت« را پیدا کنید. 
بدانید که برای قدرت الزم اس��ت حتی جان بدهید. اگر ندهید، در این بازی کودکانه، جان ش��ما 
گرفته می شود. داعش یک تراژدی بود که اجازه نمی داد امور در شکل قبلی خود باقی بمانند. همه 
باید در داعش خود را بازیابی می کردند. به عبارت بهتر، همه باید نسبت خود را با قدرت مشخص 

می کردند، با قدرت داعش یا با قدرتی علیه داعش.
قدرت داعش چگونه نش��ان داده می ش��د؟ قدرت داعش در اس��لحه و ماشین های شاسی بلند 
نبود، که البته این ها برای یک ش��ورش یا کودتا ضروری اس��ت، اما قدرت جذابیت داعش و قدرت 
هراسناک و مخرب بودن آن، در رسانه داعش بود. روزی همه دنیا رسانه داعش شده بودند. داعش 
هم می دانست با رسانه چگونه کار کند. همه چیز داعش، از رهبر دروغین تا ایدئولوگ های کذاب 
آن، از جالدها و پهلوان پنبه هایی که با شجاعت)!( سر انسان های غیر نظامی را می بریدند، همه و 
همه وجود خود را از رسانه می گرفتند. کارگردان های زبردست و رسانه هایی حرفه ای می دانند چه 
چیز را با چه چیز باید ترکیب کنند که داعش تبدیل ش��ود به یک غول بی ش��اخ و دم، موجودی 
هراس انگیز که باید توسط انسان مدرن تبعید شود و همه ما انسان های بد را به جان هم بیندازد 
تا وقتی که این منطقه کاماًل بی خطر در اختیار منجی های چشم آبی قرار گیرد. تقریباً هر آنچه ما 
از داعش می دانیم، یک وجه رس��انه ای دارد. داعش دارای لشکری فیلم ساز، خبرساز، گزارشگر و... 
بود که در سرتاسر دنیا به صورت های مختلف و در رسانه های مختلف، از جمله شبکه های اجتماعی 

برای او کار می کردند. 
در ماج��رای القاع��ده یا طالبان، وضع رس��انه ای ی��ک طرفه بود. غرب می س��اخت و همه نگاه 
می کردیم. در چنین وضعی، امکان بیشتری برای خدشه کردن به  تصویر رسانه ای و طبعاً قدرت 

آنچ��ه داعش می خواندند، ص��رف نظر از 
تعداد کمی از س��لفی های تندروی ساکن 
س��وریه ک��ه از ملیت های مختل��ف بودند، 
بقیه هم��ان طوایف و ِفرق عراق بودند که 

مسلح شدند
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رس��انه ای غرب فراهم بود. اما در ماجرای داعش، ابژه و س��وژه، یکی شدند. داعش، هم بازیگر بود 
و هم کارگردان. س��ناریویی نه البته از پیش نوشته ش��ده، ولی همزمان در حال نگارش، داعش و 
رسانه های غربی و عربی را همزمان با هم متحد می کرد. داعش فقط جلوی دوربین ظاهر نمی شد. 
اگر جایی بازی می کرد، جایی هم خودش کارگردانی می کرد. گویی حسی پنهانی، یک دست غیبی 
به سران داعش)؟( الهام می کرد که باید چنین و چنان بازی کرد. داعش از تصویری که غرب برای 
او می ساخت، لذت می برد و خود، این تصویر را برجسته تر می کرد. شاید گمان برود این از نادانی 
داعش بوده که کاماًل خود را بازیچه غرب کرده و یا شاید این ساخت وپاخت بوده. شکی نیست که 
داعش با برخی از دول عربی و غربی ارتباط داش��ته است. اما تصویر رسانه ای داعش، نتیجه تبانی 
نبود. این تصویر نتیجه خودآگاهی داعش بود مبنی بر این که می تواند در تولید رسانه ای خودش 

سهیم باشد.

داعش یک دروغ رسانه ای بود
 داعش احساس می کرد، و به درستی احساس می کرد، وقتی تصویر رسانه ای خودش را ساخت، 
دیگر هیچ کس نمی تواند آن را از او بگیرد. رسانه، مومی در دست من نیست که امروز یک شکلی 
از تصویر را بسازم و فردا شکلی دیگر. تصویر رسانه ای، دال بدون مدلول است. زنجیره ای بی پایان 
از داللت های تصویری که هیچ گاه به مدلول خود نمی رس��د و ش��ما را ناگزیر می سازد تا با انبوهی 
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از کلمات تهی، س��رگرم شوید. داعش، قدرت را فهمیده بود و 
چون هیچ محتوا و باطنی جز همین قدرت نهیلیستی نداشت، 
به خوبی با آن متحد ش��ده بود. به همین خاطر بود که داعش 
توانست آثار باستانی بی نظیر دنیا را تخریب کند. توانست، چون 
رس��انه طالب این تصویر بود و اگر داعش این کار را نمی کرد، 
تصویر مخدوش می ش��د. داعش این تصاویر را می س��اخت تا 
فردایی دیگر، هیچ قدرتی نتواند با او هماوردی کند. می خواست 
نام داعش مانند نام چنگیز باشد که صرف نامش برای مغلوب 

شدن کافیست. قدرتی که در کل خاورمیانه بی رقیب باشد.
آنچ��ه به غول فرانکش��تاین جان می دهد چیس��ت؟ غول 
فرانکش��تاین، هر کدام از اجزای خود را از دیگری داش��ت. اما روحی هس��ت که به این غول جان 
می دهد. غولی می ش��ود شبیه انسان که نه چیزی می داند و نه چیزی به یاد می آورد. تاریخ ندارد 
و دش��من آن اس��ت. فقط می داند که باید بترساند و بترس��د. داعش، هیچ کالبد خاصی نداشت. 
کوالژی بود از وهابیت، اهل سنت، پان عربیسم، اخوان المسلمین، دالرهای نفتی، سالح های غربی، 
کارشناسان ترک، حزب بعث، نقشبندیه و... همه یا بخشی از آنها یا هیچکدام. فقط یک چیز بود 
که به داعش جان می داد و آن هم خواست قدرت بود. قدرتی که به مدد رسانه امکان تحقق یافت. 
 برای گذر از داعش، اول باید تالش کرد از تصویر داعش رهایی یافت. همچون پابرهنگان امرلی، 
با چیزی که واقعاً هست مبارزه کرد. داعش، یک چند ضلعی از تالقی منازعات مختلف و به عبارت 
بهتر، همان قدرت غرب بود که به دنبال وضع مقابل در خاورمیانه می گشت و هیچ نامی جز تصویر 

قدرت نهیلیستی شایسته آن نیست.

قدرت جذابیت داعش و قدرت هراسناک و 
مخرب بودن آن، در رسانه داعش بود. آن 
روز همه دنیا رسانه داعش بودند. داعش 
هم می دانس��ت باید با رس��انه چگونه کار 
کن��د. همه چیز داع��ش، از رهبر دروغین 
آن تا ایدئولوگ های کذاب آن، از جالدها 
و پهلوان پنبه هایی که با ش��جاعت)!( سر 
انسان های غیر نظامی را می بریدند، همه 

و همه وجود خود را از رسانه می گرفتند
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نشست رسانه و داعش
 با حضور آقایان

 ابواحمد البحرانی؛ نماینده سابق الجزیره و نماینده کنونی المیادین در ایران
 سید علی موجانی؛ پژوهشگر تاریخ روابط خارجی

یاسر قزوینی؛ دبیر نشست

کار رسانه ای برای تحقق هر هدف بزرگ
قزوینی: چرا رابطة داعش و رسانه مهم است؟

بحرانی: فکر می کنم بهتر است بحث را با گفتگو در مورد ماهیت داعش آغاز کنیم. رسانه برای 
تمامی اقشارِ سیاسی، اجتماعی، دینی، اقتصادی، ورزشی و... مهم است و رسانه خود را بر تمام این 
اقشار تحمیل می کند. به این ترتیب داعش و رسانه نیز دو واژه هستند که انتظار می رود با یکدیگر 
متالزم و همراه باشند. در اینجا اهداف بزرگی وجود دارد و هرگاه که نیروی سیاسی یا دولتی اهداف 
بزرگی داش��ته باشند، رسانه برای آن نیروی سیاسی و برای آن دولت و برای ما، به همان اندازه به 

عنصری مهم بدل خواهد شد.
طبعاً تمام گروه های مس��لح و در صدر آنها گروه داعش، تالش می کردند از شرایط بهره برداری 
کنند و ش��رایط برای آنها اس��تثنایی بود. داعش در غیاب نظام ها و خأل کامل در منطقه به قدرت 
رس��ید. خالء قدرت بخاطر بهار عربی بود که منطقه را درنوردید و آش��وبی در منطقه بوجود آورد. 
ضعف حکومت ها و دولت ها و یا نبود آنها، داعش را در پرکردن این خأل تش��ویق کرد. داعش برای 
خود هدف بزرگی با عنوان برپایی دولت خالفت اس��المی داش��ت و این را جایگزین ش��رعی تمام 

ساختارهای حکومتی می دانست.
قزوینی: داعش آنجا که از طریق رسانه اعالم می کرد؛ دولت خالفت اسالمی باقی است و امتداد 

می یابد، تاثیر این واژه ها بر روی مخاطب عرب چه بود؟
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آقای بحرانی: پر واضح اس��ت که تم��ام تالش های داعش، 
متوجه قشر جوان و نوجوان بود. ترویج این گفتمان را عواملی 
چون فساد نظام های دیکتاتوری و حالت ناامیدی و سرخوردگی 
که از زمان موافقت نامه سایکس-پیکو در سال 1916 تا به امروز 
منطقه را درنوردیده، یاری می کند. واقعیت این است که شعاِر 
دولتی که در مس��یر خالفت حرکت می کند، عقل بسیاری از 
جوانان عرب را، به واسطه حالتی که از سرخوردگی و یأس در 
آنها وجود داشته، به تسخیر درآورد. داعش در مدت کمتر از یکسال توانست مرز میان سوریه و عراق 
را از میان بردارد. مرزهایی که حزب بعث عربی سوسیالیس��تی، از الغای آن و یکی سازی دو کشور 

عراق و سوریه، علی رغم شعار این حزب مبنی بر وحدت عربی، آزادی و سوسیالیسم، ناتوان ماند.
داع��ش بر خالف میل تمام حکام منطقه، عراق و س��وریه را یک��ی کرد. در حالی که مهمترین 
کشورها در مشرق عربی همان سوریه و عراق هستند. این به هم پیوستن کشورها و از میان رفتن 
مرزها، رؤیایی بود که تمام عرب ها بدون استثناء آن را در سر می پروراندند و به ناگاه در عرض یک 

ماه داعش موفقیت زیادی در این زمینه به دست آورد.

آق��ای موجان��ی: داع��ش دو مزیت 
سخت افزاری و نرم افزاری داشت. 
آن چیزی که داع��ش را موفق کرد 
مزی��ت نرم اف��زاری اش ب��ود؛ یعنی 
قدرت تأثیرگذاری رسانه ای، جذب 

نیرو و انتقال پیامی که داشت
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دست برتر داعش در رسانه
آقای موجانی: داعش دو مزیت س��خت افزاری و نرم افزاری داش��ت؛ به لحاظ سخت افزاری؛ 
قدرت جنگی، مدیریت جنگ و عملیات نظامی، جس��ارت نیروها و لجس��تیک کردن نیرویی که 
آموزش دیده نبودند اما ارتشی سازماندهی شده  را زمین  گیر کردند، اینها مزیت سخت افزاری بود 
ام��ا این مزیت ها خیلی داعش را موفق نک��رد. آن چیزی که داعش را موفق کرد مزیت نرم افزار و 
قدرت تأثیرگذاری رسانه ای و جذب نیرو و انتقال پیامی بود که داشتند. پیام داعش چیزی جز اعادة 

خالفت اسالمی و بازگشت به تاریخ اسالم، به تعبیر خودش، نبود.
 داعش برای آرمان و الگویی که نزد عامة اهل دنیای اسالم، به ویژه اهل سنت، مطلوبیت داشت 
روی زمین مرز تعیین کرد. یعنی خواس��ِت اعادة خالفت، خواس��تی اس��ت که در نگاه اهل سنت 
همیشه وجود داشته، مثل اینکه ما شیعیان همیشه دوست داریم حکومت عدل علوی را برگردانیم 
و مصداقی از آن حکومت باشیم. داعش الگو احیای خالفت اسالمی را گرفته بود و این الگو و پیام را 

توانست از طریق مزیت رسانه ای خودش به سرعت ترویج کند و تأثیر بگذارد.
 چگونه شد که داعش درک کرد، رسانه عامل مهمی است؟ آن آدم هایی که در کنار رود فرات 
بودند هیچ کدام این اندازه دانش نداشتد که بتوانند کلیپ و فیلم بسازند، برنامه تولید کنند و بتوانند 
پیام هایشان را انتقال بدهند. یک محیط زراعی و ساده، مجتمعات فالحتی و جامعه ای که به دلیل 
مشکالت اقتصادی و اجتماعی تا حد زیادی در دوران حکومت های گذشته، مثال در زمان صدام، 
محدود بودند چنین اندیشه و توانی را نداشتند. از درون چنین جامعه ای ممکن نیست نیرویی برخیزد 
که بتواند به رسانه های بزرگ دنیا تنه بزند و همة آنها را، به لحاظ تکنیک، تحت تأثیر قرار بدهد.
 سرویس های امنیتی و کشورهای مختلف آنها را آموزش دادند و دسترسی و توانایی ها برایشان 
ایجاد کردند. داعش خیلی متفاوت با نمونة جنبش های گذش��ته بود. جنبش��ی که قدرت جذب 
عناصر متنوع و متمایز از هم را داشت. صوفی و بعثی و سلفی و بچه های شش آوریل، تفکرهایی که 
نوگرا بودند و ابزارهای رسانه را می شناختند، جذب کرد. نیروهای سرخوردة اروپایی و تکنسین های 
متعدد را جذب کرد. در کارهای رسانه ای و دعوتی که داشت بیشتر خطاب به تکنسین ها بود و تنها 
به دنبال این نبود که جمعیتی از مردم عادی را جذب امارت و خالفت خودش کند. داعش قدرت 

رسانه را برای آرمانی به کار گرفت که نوستالوژی عامة اهل سنت بود!
آقای بحرانی: در روز اشغال استان موصل 12 هزار اکانت و 40 هزار توئیت از سوی طرفداران داعش 
نوشته شد. این واقعیت بدین معناست که داعش از تکنولوژی مدرن رسانه ای در بهترین شکل آن بهره برده 
است. به ویژه اینکه این گروه زبان های عربی و انگلیسی و حتی زبان های دیگر را مورد استفاده قرار داده است. 
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داعش و بازسازی خشونت تاریخی
یاسر قزوینی: سبک قتل هایی که داعش انجام می داد به سبک قتل های بعثی ها نزدیک است، 
مثال بعد از انتفاضه 1991 بعثی ها چنین کارهایی را انجام دادند، آیا بعثی ها در این نوع کشتارهای 

داعش تاثیر داشتند؟
آقای موجانی: من فکر می کنم هر حکومتی در مش��رق زمین، بقای خودش را در ایجاد رعب 
و ترس در جامعه می دانس��ته و این در تاریخ ما نیز هس��ت. در عراق مثاًل حجاج بن یوسف یا زیاد 
بن ابیه همین کارها را کردند. اصال فکر کنید کتاب های درسی تاریخ خودمان را می خوانیم؛ سر 
شورشی را می بردند و جلوی پای خلیفه می انداختند و این سنت بوده برای اینکه بتواند نشان دهد 

که حاکم است. بر دار آویختن جنازه را هم در تاریخ داریم.   
بربهاری1 در قرن چهارم فتوای حمله به روضة کاظمین را صادر کرد برای اینکه حرم امام موسی 
کاظ��م )ع( را تخری��ب کنند و کردند! بعد رفتند به او گفتند تخریب ش��ده، گفت چرا پیکر را در 
نیاوردید و به آتش نکشیدید؟! پس در تاریخ همة رفتارهای داعش را می بینیم. ما بیشتر تاریخ ایران 
را خوانده ایم، ولی آنها تاریخ خودشان را خوانده اند. بنابراین وقتی که اینها را می بینند گویا بخشی 
از تاریخش��ان است. وقتی صحبت از خالفت است، خالفتی که مصداقش همچون خالفت عباسی 
است، تمام این کارها که گفته شد انجام می داده و به آن افتخار می کرده و طبیعی است که افکار 
عمومی و طبقات اجتماعی سطح پایین که درک و دانش شان از تاریخ و فهمشان از گذشته بسیط 

است، رفتارهای داعش را مشروع بدانند. 
القاعده وقتی که آمد، می خواست ترس را در قدرت جهانی ایجاد کند. عملیات های تروریستی 
که القاعده داشت، نمونة متفاوتی نسبت به آن سنت تاریخی داشت. برج های دوقلو را فرو می ریخت 
تا به همه نشان بدهد که دنیا از بین رفته، نظام ها از بین رفته اند و هدف آنجاست. مترو را در مالدیو 
منفجر می کرد، می خواست کشتارها سنگین باشد، ناگهان در قلب اروپا یک عملیاتی می کرد و چند 
ده نفر را همزمان می کش��ت تا ترس را جهانی کند. اما داعش اصاًل این مسیر را طی نکرد، داعش 
می خواست ترس را فردی کند! یعنی در دل هر آدمی ترس را وارد کند. به همین خاطر است که 

ارتش عراق یا سوریه وقتی اولین انفجار را می دیدند، سالحشان را می گذاشتند و می رفتند! 
نکته دیگر اینکه القاعده نظام مند بود، یعنی مسئولیت عملیاتی که انجام داده بود می پذیرفت 

1. ابومحمد حسن بن علی بن خلف بربهاری: وی متکلّم مشهور حنبلی، محّدث، فقیه و یکی از وّعاظ مردم پسندی بود که در تاریخ خالفت 
سده ی چهارم، بر ضّد داعیاِن شیعه نقش مهّمی ایفا می کرد. وی اولین بار زیارت قبور را منع کرد و نوحه گری و مرثیه خوانی برای اباعبدالل 
علیه السالم را قدغن ساخت. تا قبل از بربهاری منع زیارت قبور و نوحه و مرثیه خوانی به صورت فتوا نبود؛ بلکه حکم حکومتی بود. وی هم چنین 

به کشتن نوحه خوان ها فرمان می داد. )نشوار المحاضرة،ج 2، ص 134(



45
داعش
رسانه 
خشونت

و روش های مش��خصی هم داش��ت. اما داعش، اصاًل نظام مند 
نبود. گاهی اوقات روش های بصری داش��ت، مثال با تک تیر به 
پش��ت سر سربازانی که به اسارت می گرفت، شلیک می کرد یا 
اسیر را آتش می زد یا سر می برید یا طرف را با خمپاره می زد. 
یعن��ی همة رفتارهایش خارج از قواعد و چارچوب اس��ت و به 
نوعی می خواهد نشان بدهد که می تواند از انواع روش هایی که 
مرسوم نیست، استفاده کند و بیشتر احساس ترس و بیم را در 

جامعه ای که بر آن مستولی است تزریق کند.
 مخاطب فیلم های داعش دو دسته بود؛ دسته ای که تحقیر 
ش��دند و می خواستند انتقام بگیرند و دسته ای که ترسیدند و 

در ترس ذوب ش��دند و فهمیدند نمی توانند در مقابل اینها بایستند، چون هیچ چیزی از آنها باقی 
نمی گذارند. اما القاعده اینطوری نبود و روش های خاص خودش را داش��ت. به نظر من، ابومصعب 
الزرقاوی نقطة اتصال بین این دو روش بود. یعنی درست جایی بود که از روش های القاعده جلو زد. 

یاس��ر قزوینی: خود ای��ن آدمی که 
قرار اس��ت اعدام بش��ود کاماًل بازی 
می ک��رد، حتی س��ینما را به س��خره 
گرفتند. معاذ کساسبه)خلبان اردنی( 
که سوزانده ش��د در لحظة آخر که 
آتش داش��ت به او می رس��ید، هنوز 
ب��ازی می کرد. به نظر من بعد از این 
فیلم ها، فیلم های خش��ن آمریکایی 

اصاًل کاربرد و جذابیتی ندارد
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نسبت جغرافیا و داعش
آن چیزی که داعش را به س��مت روش های القای ترس فردی برد، عامل جغرافیا و تاریخ بود. 
القاعده دس��ت به قتل عام های جمعی می زد، اما داعش فرد را زنده زنده در مقابل همه متالش��ی 
می کرد. اینجا جغرافیاست که این معنی را در درون خودش دارد، تاریخ عراق و تاریخ شام و تاریخ 

این قلمرو این آموزه ها را به آن داده است.
به نظر من داعش از حوزة رس��انه می ترس��ید و دنبال این بود که در این حوزه کسی وارد عمل 
نشود. ما در حوزه نرم افزار هم باید جوابی در قدواندازه تقابل با داعش می دادیم. داعش ارزش های 
اخالقی و تمدن س��از اسالمی را با کلیپ های خشونت بار خود از بین برد. در حالی که پیام وحی، 
براساس توسعة اخالق بود که توسط پیامبر زمینی شد و داعش این نگاه را نداشت. پس نقطة مقابل 

داعش انتشار پیام اخالقِی اسالم بود و این پیام همان چیزی بود که داعش از آن می ترسید. 
نکته دیگر اینکه داعش دنبال رسانه ای شدن بود. وقتی آمریکایی ها و اروپائی ها عملیات نظامی 
روی سوریه و عراق و مواضع داعش انجام می دادند داعش هیچ واکنش فوق العاده ای نشان نمی داد. 
نهایتش یک آمریکایی را سر می برید و منعکس می کرد. اما وقتی یک حرکت در حوزة رسانه شد، 
مثل اقدامی که شارلی ابدو انجام داد، یک واکنش تند از طرف داعش داشت. برای اینکه می فهمید 
تأثیر رسانه چقدر زیاد است. رفتاری هم که اروپائی ها و جامعة جهانی به این عمل داعش داشتند، 

به مراتب خشن تر از اقدامی بود که داعش انجام داد. 
داعش خش��ونت را به نوعی با اقدام پیش دستانة خودش تبلیغ کرد و اتفاقاً غربی ها هم در این 
چاله افتادند و آنها هم شروع کردند به همین رفتارهای خشن و گفتند فردا دوباره جمع می شویم و 
این همان چیزی بود که داعش می خواست. هر اندازه که این اتفاق ها می افتاد قدرت جذب داعش 

بیشتر می شد و داعش هم دنبال این سرمایه گذاری ها است. 
یاس�ر قزوینی : یک وجه تولیدات داعش این اس��ت که سر می برد. اما در وجه دیگر تولیدات 
می دیدیم چیزهای دیگری را به نمایش می گذاشتند؛ مثاًل در عید فطر گریه می کردند و می گفتند 
اگر اسالم می خواهید به اینجا بیایید. یا در برخی کلیپ ها و فیلم ها افرادی که از آمریکا و جاهای 
مختلف آمده بودند همدیگر را در مس��جد، با آن سرودهایی که می خواندند در آغوش می گرفتند. 
اینها خیلی تأثیر گذار بود. از طرف دیگر در فیلم های خشن از سال 2003 به بعد تحول تکنیکی 
داشتند. در فیلم نیکوالس برگ او به راحتی نشست و سرش را بریدند. در آن زمان بحث های زیادی 

شد درباره اینکه نیکوالس برگ، که بود؟ آیا زرقاوی سر او را برید یا نبرید؟
 در فیلم هایی مثل "ولو کره المشرکون" با چند دوربین فیلم می گیرند، با افکت های صدایی که 
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می گذاش��تند، افکت های صدایی که نفس نفس می زند، حتی 
مثاًل کلوز آپ هایی ک��ه از صورت این افراد می گرفتند، گاهی 
واقعاً تعجب برانگیز است. داعش از مقتول، بازی می گیرد. مثاًل 
در فیلم پسر 19 س��اله که گفتند جاسوس اسرائیل در دولت 
خالفت است و خود آن پسر هم اقرار کرد. در بک گراند فیلمی 
که ساختند خود این پس��ر بازی می کرد. مثاًل می گفت ما به 
اس��رائیل رفتیم اسلحه باز و بسته کردن را یاد گرفتیم، ورزش 
می کردی��م. بعد جریان هایی ک��ه در دولت خالفت برای اتفاق 
افتاده ب��ود را می گفت و خودش هم بازی می کرد. یعنی خود 
این آدمی که قرار اس��ت اعدام بشود کاماًل بازی می کرد. اینها 

حتی سینما را به سخره می گرفتند.
 معاذ کساسبه)خلبان اردنی( که سوزانده شد در لحظة آخر که آتش داشت به او می رسید، هنوز 
بازی می کرد. به نظر من بعد از این فیلم ها، فیلم های خشن آمریکایی اصاًل کاربرد و جذابیتی ندارد. 

چه فرآیند رسانه ای را داعش از سال 2003 طی کرد؟ 

تصویر عنصر اصلی رسانه داعش
آقای بحرانی: این یک واقعیت است که داعش از رسانه تا حد زیادی استفاده می کرد و رسانة 
داعش همان عنصر تصویر بود. حقیقتاً داعش در تحقق بخشیدن به اهداف خویش، از طریق رسانه 
و به طور ویژه از طریق تصویر، موفقیت باالیی به دست آورد. داعش اگر از تصویر استفاده نمی کرد، 
نمی توانست به دستاوردهای میدانی دست یابد. داعش در درگیری های خود در سوریه و عراق و در 
بیشتر جنگ های خود در رقه و موصل و تکریت و الرمادی، بدون آنکه دست به اسلحه ببرد، دشمن 

خویش را شکست داد و این از طریق تصویر بود! 
همچنین مؤسسات رسانه ای داعش تا حد بسیار زیادی خود را با پیشرفت همراه ساخته بودند 
و در زمینة رسانه تخصص یافته بودند و متخصصان و حتی موسسات بسیاری در زمینه اینترنت و 
شبکه های ارتباط جمعی و رسانه در گروه داعش بودند که پیشتیبانی هایی حقیقی در این زمینه 
داشتند. سازمان اطالعات حزب بعث عراق در گذشته شعبه ای در شبکه الجزیره داشت که به شکل 
کاماًل علنی عمل می کرد. در واقع روابط بین نظام صدام و ش��بکه الجزیره بس��یار گسترده و کاماًل 

آشکار بود و این شبکه از نظام صدام پشتیبانی و حمایت می کرد.

بحرانی: ما نبای��د در موضوع جذب 
جوان��ان خارج��ی و بیگان��ه مبالغه 
کنیم. بله! درست است که جوانان 
از ده ها کش��ور رفتن��د و در عراق و 
س��وریه حاضر ش��دند، اما حقیقت 
این است که داعش به دالیل عینی 
و بس��یار مه��م و واقع��ی در عراق و 
س��وریه تولد یافت. یعنی براساس 
اطالعات موثق، ن��ود درصد عناصر 
و نیروه��ای داعش در عراق از میان 

خود عراقی های مناطق غربی بودند
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 در قضایای س��وریه و عراق الجزیره از روی دیگر همین س��که، یعنی گروه افراطی و خش��ن و 
خونری��ز داعش و قبل از آن از القاعده، حمایت می کرد. در آن روزها هر روز حداقل یک گزارش یا 
خبر به نقل از منابع نزدیک به دولت اسالمی کار می کردند. بی شک این منابع از خود دولت اسالمی 
بودند که اخبار را برای الجزیره نقل می کردند. این نش��ان می دهد روابط آنها روابطی س��ری و غیر 
علنی نبوده است. منظور از الجزیره سیستمی بسیار بزرگ از حیث امکانات و توانمندی های فنی و 
رسانه ای و در واقع، یک امپراطوری رسانه ای است. بودجة آن براساس اطالعات موثق ساالنه بیش 
از یک میلیارد دالر است. حتی اگر بخشی از امکانات الجزیره در اختیار داعش و القاعده قرار بگیرد، 
ابداعات فنی داعش توجیه پذیر می شود. فیلم های منتشره نیازمند توانایی ها و ظرفیت های بسیاری 
در زمینه تولید و کارگردانی و تصویربرداری و... بوده، اما نکته این است که داعش چنین امکاناتی 

را از کجا به دست آورده؟!

یاسر قزوینی: یک مسئلة دیگری که وجود دارد و بسیار مهم است اینکه ما یک رسانه داریم 
که داعش خودش را در آن متبلور می کرد. یک سری رسانه های دیگر داشتیم، مثل الجزیره، که با 
محافظه کاری از داعش حمایت می کرد. ما تصاویر متعددی دیدیم؛ چه تصاویر سر بریدن با کیفیت 
باال، چه فیلم های متعددی که نش��ان از گونه ای برادری داش��ت. اینکه افراد مختلف از کشورهای 
مختلف جهان گرد هم آمده اند با زبان های مختلف و تحت لوای خالفت اسالمی زندگی می کنند. 
اینکه یک آلمانی سفید پوست که اصاًل عربی بلد نبود و یک آفریقایی کاماًل سیاه پوست در شب 
عملیات چنان در آغوش هم گریه می کردند. هنگامی که یک جایی در س��امرا را گرفته بودند؛ آن 
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کسی که گزارش می داد وقتی پرچم دولت خالفت را آنجا زدند، به شدت گریه می کرد و می گفت 
دولت خالفت پرچمش در آنجا برافراشته شد.

داعش توانست برای خودش تاریخ پیدا کند
آقای موجانی: بخشی از رفتار داعش با همة خشونت ها و بی عدالتی هایی که به خرج می داد، 
به گذش��تة این منطقه)عراق و س��وریه( که در طول سالیان تکه تکه شده و دست به دست شده، 
برمی گردد. وحدت در مرز و پرچم و حکومت با عنوان خالفت، احساسی را که در مردم منطقه با 
رس��انه ایجاد می کرد حس بهتری بود اگرچه رفتارشان غیرانسانی بود. سیستم بعث، انقالباتی که 
سرخورده بود، فسادی که وجود داشت و رفتارهایی که صورت گرفت، مردم منطقه را تحقیر کرده 

بود.
یک��ی از ویژگی های که در تاثیرگ��ذاری داعش خیلی مهم بود این بود که داعش برای خودش 
توانسته بود تاریخ پیدا کند؛ تاریخی به اندازة تاریخ اسالم، منهای 10 سال حیات پیامبر در مدینه، 
ویژگی دوم اینکه داعش در یک جغرافیای ژئواس��تراتژیک وارد ش��ده بود. اگر به اندونزی و مالزی 
می رفت این تصویر را نداش��ت. ویژگی س��وم این بود که اندیشه مطلوب عامه اهل سنت را تبلیغ 
می کرد. پویایی و مدیریتی داشت که از همة ابزارها و شناخت ها و دقائق و ظرائف منطقه برخوردار 
بود. بطن و هستة اصلی این مدیریت در حزب بعث عراق بود که از همین منطقه بود و منطقه را 

خوب می شناخت و رابطه هم داشت.
یاسر قزوینی: آقای موجانی تقسیم بندی کردند که مخاطبین رسانه ها و تولیدات داعش؛ یک 
گروه کسانی بودند که تحقیر شده بودند و می خواستند انتقام بگیرند، این رسانه ها آنها را جذب و 
به آنها کمک کردند. گروه دوم کسانی بودند که با دیدن تصاویر خشونت آمیز دچار رعب و وحشت 
شدند و داعش آنچه می خواست از این طریق بهره برداری کرد. یک گروه هم طیف متعددی از افراد 
میان س��ال و جوان بودند که از دل اروپا، حتی افرادی که تحصیالت باالیی داشتند، جذب داعش 

شدند.
آقای بحرانی: ما نباید در موضوع جذب جوانان خارجی و بیگانه مبالغه کنیم. درس��ت اس��ت 
که جوانان از ده ها کشور در عراق و سوریه حاضر شدند، اما حقیقت این است که داعش به دالیل 
عینی و بسیار مهم و واقعی در عراق و سوریه تولد یافت، یعنی براساس اطالعات موثق، نود درصد 
عناص��ر و نیروه��ای داعش در عراق از میان خود عراقی ها، از اهالی مناطق غربی عراق، بودند. مثال 
در رابطه با سقوط استان موصل با جمعیت سه میلیونی و دومین استان بزرگ عراق، منطقاً قابل 
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پذیرش نیست که بگوییم داعش باعث سقوط موصل شد. آنچه 
که باعث س��قوط موصل شد، پذیرشی بود که در این استان از 
داعش وجود داشت. دو یا سه هزار داعشی نمی توانست از رقه 
به موصل بیاید و دومین استان بزرگ عراق را اشغال کند، بلکه 

فضا از قبل در این استان آماده بود.  
یاس�ر قزوینی: داعش در فیلم ها و کلیپ هایی که پخش 
می ک��رد یک وجهة بین المللی از خودش نش��ان می داد. افراد 
مختلف با زبان های مختلف مس��لمان ها را دعوت به سرزمین 
دولت خالفت می کردند. یعنی بزرگنمایی در مورد حضور بین 
المللی افراد داشتند در حالی که بخش زیادی از افراد این گروه متعلق به همان منطقه بودند و در 

پاسخ به چالش های محلی شکل گرفته بودند. 

بزرگنمایی جلوه های بین المللی داعش
آقای موجانی: بزرگنمایی جلوه های بین المللی داعش بیش��تر ابعاد رسانه ای داشت تا اینکه 
واقعیت داشته باشد و بیشتر افراد این گروه از همان مناطق تحت اشغال آنها بودند. قلمرو جغرافیایی 
داعش زمینه های مستعدی را داشته که فکر داعش در آن معنا پیدا کرد و توانست حامی جذب کند 
و شرایط منطقه ای و ویژگی های ژئوپلوتیکی منطقه هم دخیل بود. مزیت هایی هم برای کشورهایی 
که در اطراف سوریه و عراق بودند داشت. مثاًل داعش برای ترک ها و اسرائیل و حتی عربستان یک 
مزیت بود. اینکه داعش نتوانست، با اینکه تبلیغات رسانه ای زیادی داشت، به طور گسترده از مناطق 
تحت اشغالش خارج شود دالیل متعددی داشت. یکی این که داعش نتوانست مخاطب توده ای در 
دنیای اس��الم پیدا کند. به همین خاطر وقتی دعوت می کرد، با طبقه و الیه ای از جامعه صحبت 
می کرد که طبقاِت متخصِص آموزش دیده و تحصیل کردگان و پزش��کان بودند. داعش پیام برای 
مستضعفان جهان اسالم نداشت. انقالب اسالمی ایران این پیام را داشت و احساس فراگیری را به 
وجود آورده بود. ما ش��یعه بودیم، ولی احساس انقالب اسالمی بسیار فراگیر بود. داعش پیام برای 
کلیت جهان اسالم نداشت. چون نتوانست مشروعیت خالفتش را احراز و اثبات کند. داعش نتوانست 

آنچه را که می خواست، به عنوان یک نمایندة مؤثر برای اهل سنت، ایفای نقش کند. 

ب��رای  پی��ام  داع��ش  موجان��ی: 
مس��تضعفان جهان اسالم نداشت. 
انقالب اس��المی ایران ای��ن پیام را 
داش��ت و احس��اس فراگی��ری را به 
وج��ود آورده بود. ما ش��یعه بودیم، 
ولی احساس انقالب اسالمی بسیار 
فراگیر بود. داعش پیام برای کلیت 

جهان اسالم نداشت


