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 تعالی بسمه

 

 اسالمپژوهی جهان  مؤسسه آینده

 

 40 گزارش ویژه شماره

 

 تروریسم و اهمیت اختالل در محتویات آنالین

 

 مقدمه

های مجازی خبر داد. این نشریه نشریه فوربس ماه قبل از افزایش مجدد فعالیت گروه تروریستی داعش در شبکه

تلگرام نیز خبر داد. و کمتر شدن فعالیت این گروه در توییتر و  "تنتن"همچنین از انتقال فعالیت این گروه به نرم افزار 

مختل نمودن فعالیت داعش: سنجش  "ای تحت عنوان این موضوع باعث شد تا موسسه آینده پژوهی جهان اسالم  مقاله

منتشر کرد را ترجمه و  2018در سال  "راتلج"را که موسسه  "میزان کاهش محتویات آنالین تروریستی و تاثیرات آن

های ناشی از اختالل مقاله بحث و گفتگوهای عمومی و سیاسی درباره ارزش فعالیتاین در اختیار مخاطبین قرار دهد. 

های تهاجمی ویژه، آن را در بخشکه به شودها و مسائل تروریستی آن را شامل میهای اجتماعی با توجه به جنبهرسانه

ید اصلی این تحلیل مربوط به تاک کند.، بررسی میها و تاثیرات آندقیق این فعالیت سنجشبا هدف  و حذف محتوا،

ای های تروریستی نیز برای اهداف مقایسهها و گروهبندیاما دیگر طبقه ها  استداعش و اختالل در فعالیت آنالین آن

و یک فضای مناسب  داعش این مفهوم که توییتر یک فضای مفید برای طرفداران این مقالههای یافته شوند.استفاده می

گاه محدود هیچ تروریستیهای های داعش و سایر گروه. فعالیتکندبررسی میاست، را  تروریستی امعبرای شکوفایی جو

 های اجتماعی است.ها  در شبکهبه توئیتر نبوده است، این فقط یک نقطه از زنجیره وسیع فعالیت آن
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 های اجتماعی:سم و شبکهیترور

 

های اجتماعی، از های رسانه، هشدار داد شرکتمی، نخست وزیر بریتانیا، ترزا 2017پس از حمله پل لندن در ماه ژوئن 

 2018او در سخنرانی خود در داووس در ژانویه  .کن کنندافراطی را ریشه "فضاهای امن"جمله توییتر و فیس بوک باید 

 های خود برای مقابله باهای بیشتری در راستای افزایش مسئولیتبرنامه نیاز به آوری هنوزهای فنشرکت"بیان کرد که: 

با محتواهای افراطی  های آنها ها زمانی که سیستم عامل. شرکت"ها دارندهای آنالین مخرب و غیر قانونی شرکتفعالیت

هامون استفاده از اینترنت باحتماال پیر مینگرانی توانند موضع خنثی داشته باشند. و تروریستی سروکار دارند، نمی

ها که شامل های اجتماعی در راستای اهداف خشونت آمیز، اهداف تروریستی و حامیان این گروهخصوص شبکه

شبکه ندلیل ارتباطات ظاهری بیبهاین نگرانی های دانشگاهی، سیاست گذاران و عموم مردم هستند، بوده است. گروه

است که از  کارگیری ایدئولوژی افراطیهخشونت آمیز افراطی و تروریستی آنالین و بهای فعالیتهای اینترنتی، محتوای 

ریزی حمالت استفاده شده است. ظاهرا دسترسی ساده به حجم عظیمی ها یا تحرکات تروریستی یا برنامهن برای گروهآ

اعی، محل اصلی نگرانی است. توئیتر، با توجه های پرطرفدار اجتماز محتویات تروریستی و خشونت آمیز افراطی در شبکه

 رار گرفته است. قتری داعش، مورد توجه و بررسی دقیق آن برای هایها  در استفاده از زیرساختبه پاسخ آن

ژوئن سال  26صورت فردی و دسته جمعی نسبت به این موضوعات واکنش نشان دادند. در بههای اینترنتی شرکت

پارچه افتتاح انجمن اینترنتی مبارزه با تروریسم را اعالن به صورت یک روسافت، توئیتر و یوتیوب، فیسبوک، مایک2017

گری پایان خدمات اینترنتی را برای تروریسم و افراطی کهاعالم کردند  اینها  هدف این انجمن را کمک به نمودند. آن

ر عملکردی و بهترین فنصکارگیری بهترین عناهر و با بدهند و این چنین ادامه دادند: ما معتقدیم که با کار با یکدیگ

های جداگانه به این مسئله گذاری بیشتری داشت. در زمینه پاسختوان بر محتویات تهدیدآمیز تروریستی تاثیرآوری، می

یک پست وبالگ خود را در مجموعه سواالت سخت منتشر کرد که عنوانش اینگونه  2017نیز فیسبوک در نوامبر سال 

 99فیسبوک در پست خود اعالم کرد که قادر است تا . تروریسم هستیم؟با بود: آیا ما در حال پیروزی در جنگ آنالین 

 گذاری شوند، با کمک فناوری هوش مصنوعی، پاک کند.را قبل از آنکه عالمت درصد محتویات داعش و القاعده

 

ها  حذف ساعت پس از بارگذاری آندرصد این محتویات را یک 83زمانی که فیسبوک متوجه محتویات تروریستی شد،  

گرایی افراطی در کرده است. توئیتر اما در این باره تردید بیشتری دارد. بر اساس گزارش بخش مبارزه با خشونت

حساب کاربری مربوط به تروریسم،  299.649منتشر شد،  2017دوازدهمین گزارش شفاف سازی توئیتر که در سپتامبر 

درصدشامل  95های تعلیقی، درصد نسبت به گزارش قبلی کاهش داشته است. در میان حساب 20تعلیق شد که 

ها قبل از اولین توئیت خود، خذف درصد حساب 75ر حالیکه اختصاصی است د هایهرزنامههای جعلی داخلی و حساب

حساب را که مربوط به ترویج و توسعه تروریسم بوده است  1.21.357در این میان توئیتر ادعا کرده است که .اندشده

، تعلیق نموده است. بنابراین اختالف نظری بین سیاست گذاران از یک سو و 2017تا سپتامبر  2015طی آگوست 

های مختل کننده وجود دارد. گرچه توئیتر ادعا کرده است که های بزرگ اجتماعی از سوی دیگر در زمینه فعالیتکتشر
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اختالالت جدی داعش در سیستم عامل آن ها  اتفاق افتاده است، اطالعات با جزییات بیشتر و تحلیل دقیق ماهیت این 

 یات و مجامع آکادمیک بسیار کمیاب است.ویژه تاثیرات آن در ادبهای مختل کننده و بهفعالیت

 

 ها سنجش اختالالت و اثرات آن

 

بود. در  2014های اصلی طرفداران داعش در فضای اینترنتی حتی قبل از پیدایش خالفت در سال توئیتر یکی از اولویت

، 2014سپتامبر تا دسامبر هزار حساب توئیتر طرفدار داعش در بازه  90تا  46این زمان تخمین زده شده بود که حدود 

در توئیتر آغاز شد و برخالف اینکه ابتدا در سطح  2014ها  از اواسط سال اند. گرچه فعالیت اختاللی آنفعال بوده

تا ژانویه  2015توسعه یافتند. از اواسط سال  2016و  2015آن در سال  اختاللپایینی این کار انجام می شد، اما سطوح 

تا  2016هزار حساب را در ماه تعلیق کرده است. از اوسط فوریه  18تا  15ئیتر ادعا کرده است که برای مثال، تو 2016

هزار حساب کاربری در ماه افزایش یافته است. برخالف این افزایش در میزان  40، این رقم به 2016اواسط جوالی 

دادند. سوالی که را بازنشر می "ئیتر برگردیدبه تو"های ها، در طی این زمان حامیان داعش به صورت مداوم پیامتعلیق

ها مهم بوده فقط برای کاربران داعش حفظ حضور در سیستم عامل 2017در اینجا مطرح است این است که آیا در سال 

اند که حساب را متمرکز شده دنبال کنندگانیتعلیقی توئیتر بر تعداد  هایتاکنون تحقیقات اندکی بر تاثیر فعالیت. است؟

طور قابل های پشتیبانی کننده داعش بهیافته کلی این پژوهش این بوده است که حساب اند.مجددا راه اندازی کرده

اند که به نوبه خود باعث شده است یک جامعه فعال و پر جنب و جوش از توئیتر حذف شوند. افتراق توجهی مختل شده

کمتر تحت فشار قرار می تروریستیهای عبارت دیگر سایر گروهبهافتد، گرچه های مختل کننده در اینجا اتفاق میگروه

 گیرند.

 

 طول عمر حساب

 

ای که شناسایی شده ها  در نقطههمه آنپردازد. میها در پایگاه داده )طول عمر( هااین بخش به تاریخ بقای حساب

شدند، فعال بودند. هنگامی که یک حساب بندی میهای تروریستی دیگر طبقهطرفدار داعش یا گروه بودند و به عنوان

کاربری به پایگاه داده اضافه شد، وضعیت آن نظارت و ارزیابی شده و سیستم آن را زمانی که به حالت تعلیق درآمد، 

نمود. این کار تیم تحقیقاتی را برای سنجش عمر هر حساب )یعنی زمان سپری شده از زمان ایجاد حساب( ضبط می

های کاربری داعش تحت شرایطی که تحلیل شامل زم به ذکر است نرخ بقای ذکر شده در حسابتوانمند ساخت. ال

های توییتر در نرخ تعلیق تخمین زده شده برای همه حسابتوانست کمتر باشد. میشد، های معلق نیز میحساب

نشان داده  های تروریستیگروهحساب  451حساب داعش را در برابر  722تعلیق ، های توئیترهای حسابمجموعه داده

 20اند. در همین زمان، کمتر از روز از زمان ایجاد، تعلیق شده 70های داعش قبل از درصد حساب 65است. حدود 

گر، های اخاللاند. در حقیقت در زمینه افتراق گروهجهادی به حالت تعلیق در آمده های دیگرگروه هایدرصد حساب

اند و درصد ناچیزی از می داعش ظرف پنج روز اول از زمان ایجاد، تعلیق شدههای حادرصد حساب 25بیش از 
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 اند.های تروریستی در مدت مشابه تعلیق شدههای گروهحساب

درصد به  40اند و روز پس از ایجاد به حالت تعلیق درآمده 60ها درصد از حساب 85دهدکه ها نشان میداده همچنین

های حامی داعش دو روز بعد از ایجاد به درصد اکانت 30. عالوه بر این، بیش از لق استمتعهای تروریستی سایر گروه

تحلیل بیشتر  دیگر این اتفاق افتاده است. هایگروههای درصد حساب 1حالت تعلیق درآمده اند و برای کمتر از 

 هاینده ماندن و فعالیتهای کاربری داعش، الگوهای زهای تعلیق شده نشان داده است که سه گروه حسابحساب

 27های خودکار شناسایی شده )ها، حسابداعش در مجموعه داده حساب 722مختلف را نشان داده است. از مجموع 

توئیت منتشر  داعش و غیر داعش های طوالنی اخالل را ادامه دادند و عمدتا در مورد اخبار کلیدرصد(،  برای دوره

تری داشتند و درصد( تا حدودی طول عمرهای کوتاه 30توسط ابزار نیمه خودکار )های شناسایی شده کردند. حسابمی

روز رسانی نبردهای روزانه در شد که شامل بهداعش در جنگ سوریه مربوط می هایها  بیشتر به فعالیتهای آنتوئیت

شناسایی  رابزار نیمه خودکاهایی که با و حلب شرقی بوده است. حساب الباب، دیرالزور ل،ها مانند موصخط مقدم

طور خاص ها  ابتدا در نتیجه فرستادن حداقل یک توئیت و بهترین طول عمر را داشتند. آندرصد( کوتاه 43اند )شده

فردی پیوندهای ه ب طور منحصرانتشار یک تبلیغ رسمی داعش، شناسایی شدند. به این ترتیب بسیاری از افراد به

 شتند.دارا  داعش تبلیغاتی رسمی
 

 مطالعه موردی: اثربخشی مداخله

 

کند که دسته جدیدی از تبلیغات روزانه را از طریق توییتر و دیگر می ایجادساعته را  24داعش یک چرخه  در واقع

ها کند. اینهای متصل به محتوا در جاهای دیگر در اینترنت، منتشر میهای آنالین، با استفاده از لینکسیستم عامل

هماهنگ  تلگرام ین مانندهای اجتماعی بود که با استفاده از پلت فرم جایگزین آنالرسانه "حمالت"یا  "غزوه"احتماال 

با جزئیات بیشتری در  داعش هایی حاوی پیوندهای تبلیغاتی رسمیو ارسال توییت های توییترحذف سریع حساب .شد

آوریل  3ساعته است. روز دوشنبه،  24شود که نشان دهنده اثربخشی مداخله در یک دوره این مطالعه موردی دیده می

های سایتهای میزبانی وبهای اجتماعی و سیستم عاملوزانه خود را به انواع رسانه، داعش محتوای تبلیغاتی ر2017

های کوتاه مشابه انتشار اخبار کوتاه، آنالین ارسال کرده است که این محتوا عمدتا شامل ویدئو، تصاویر، اعالمیه

حساب توئیتر مجزا  153ل، ریوآ 3های رادیویی و دیگر مستندات هستند. طی صبح تا بعد از ظهر دوشنبهپادکست

توئیت با لینک به صفحات خارجی منتشر کرده بودند و هریک تبلیغی یا تبلیغاتی از  842شناسایی شد که مجموعا 

درصد( مستقل بوده و  7های توییتر )نفر از این حساب 10شدند. در این بین یافته شد که تنها داعش را شامل می

عنوان طرفداران داعش سنجش شد که پنجاه نفر از ها بهدارند. تعادل حساب شخص ثالث "جریان اصلی"های حساب

 های متروکه است که در بعد از ظهر دوشنبه ساخته شده است.رسید که حسابها به نظر میاین

ها درصد این حساب 100دهدریل نشان میوآ 4اطالعات ساعت هفت صبح سه شنبه  ها،به لحاظ زمان فعالیت حساب

درصد رسیده  58به  23:00درصد کاهش یافته و در ساعت  73، این عدد به 13اند. گرچه در ساعت ن و فعال بودهآنالی

حسابی که در دوشنبه عصر ایجاد شده بودند تا تبلیغات را  50درصد کاهش داشته است.  35است و در نیمه شب تا 
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درصد هنوز آنالین بودند، تعلیق یا حذف شدند.  52که  13:00طور منحصر بفرد منتشر کنند، حتی زودتر از ساعت به

های تبلیغاتی در آوری حسابتوسط توییتر از نظر شناسایی و جمع داعش دهدکه پاسخ به تبلیغ رسمیاین نشان می

را  داعش که تبلیغات رسمی داعش هایحساب .موثر بوده است داعش ساعت اول پس از اتصال به محتوای رسمی 24

کردند با نرخ باالتری حذف شدند. با این حال، هایی که این تبلیغات را منتشر نمیشتند، در مقایسه با آندر اختیار دا

کنند و تعداد زیادی از ساعته کار می 24 "چرخه خبری"در یک  داعش هایباید در نظر داشت که برخی از حساب

ها در طول سه شنبه حذف شدند، انطور که این حسابشوند. همها هر روز فقط برای انتشار این تبلیغات ایجاد میحساب

روز بعد را توزیع کنند.  داعش ها تازه ایجاد شده و مورد استفاده قرار گرفتند تا محتوای رسمیتعداد مشابهی از حساب

توییتر  و پیوندهایی از داعش چنین استدالل کرد که در حالی که تالش برای حذف دائمی آثار تبلیغاتی توانبنابراین می

های تبلیغاتی روزانه خود با استفاده از توییتر هنوز هم قادر به پخش لینک داعش نسبتا موفقیت آمیز بوده است، کاربران

  .اندساعت در طول دوره تحقیق بوده 24در طی 

 

 سقوط ناگهانی جامعه 

 

 داعش هایبقای کوتاه شده برای حسابهای پشتیبانی کننده داعش چیست؟ نرخ اثرات این اختالل در کاربران و حساب

که از قبل در توییتر  های داعشها و در مقایسه با شبکهها  در مجموعه دادههای ارتباطی آنبه این معنی است که شبکه

. با توجه به دیدگاه کیفی، این بدان های تروریستی استگروهههای دیگر تر از حساباند، بسیار ضعیفپشتیبانی شده

طول عمر کوتاه در واقع در طول دوره تحقیقاتی عمال غیرقابل دسترس بودند.  داعش ست که جامعه طرفدارمعنی ا

به این معنی است که بسیاری از افراد فقط فرصت اندکی داشتند که یک توئیت منتشر کنند، دنبال  داعش هایحساب

دیگر فرصت  تروریستیهای های دیگر پیروی کنند. این به این معنا بود که حسابکننده به دست آوردند و از حساب

داشته  دوستی های بسیاریحساب باد یا ننک دیگران را دنبالها را ارسال کنند؛ داشتند تا: شش برابر بیشتر توییت

تر میان ارقام یک مقایسه دقیق. به دست آورند داعش هایحساب بار بیشتر دنبال کننده 13د؛ و مهمتر از همه، نباش

انجام شده است. تعداد  2014های مشابه در سال در مقایسه با حساب 2017در سال  داعش هایمتوسط برای حساب

 92معادل  2014در سال  177در مقابل  14برابر  2017در سال  اعش های طرفدارهای حسابدهمتوسط دنبال کنن

بود، در  257اند، آن را دنبال کرده 2014در سال  داعش هایی که طرفداراندرصد کاهش است. میانگین تعداد حساب

 87ه است که معادل کاهش دوست را برای هر حساب داعش یافت صدم سی و سهوحالی که این تحقیق میانگین یک 

طرفدار داعش در یک دوره پنج ماهه بین  20،000های در تجزیه و تحلیل حساب 1درصدی است. برگر و مورگان

درصد است. در مجموعه  3.4حساب را متوقف شده یافتند که در حدود  678، تنها 2015تا ژانویه  2014سپتامبر 

( 2017داعش فقط در چهار ماه )بین ژانویه و آوریل  های، کل تلفات حسابهای تحقیقاتی که در این مقاله ذکر شدداده

 ده است.درصد بو 63
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 رسمی "هایحساب"انواع توییتر قلمداد شود،  "عصر طالیی"عنوان که ممکن است به 2014و  2013در طول سالهای 

. برای یک کاربر توئیتر دسترسی بودداعش با سهولت نسبی قابل "طرفداران"های ای از دیگر حسابداعش و مجموعه

شود، پیشنهادهای خودکاری از اینکه چه کسی را دنبال کند به صورت دقیق ارائه زمانی که او در این محیط فعال می

هایشان قابل شناسایی کاربران داعش به راحتی و به سرعت از طریق آواتارها و عکس کنندشود.کسانی ادعا میمی

بنابراین، اگر کسی بخواهد، سریع و کنند. ها و صفحات بسیار معمولی استفاده میها  اکثرا از اسمآنهستند، در حالی که 

آسان به تعداد زیادی از دیگر کاربران توییتر هم قابلیت اتصال و ارتباط دارد. اگر زمان و تالش کافی سرمایه گذاری شده 

شد. در این زمان نه تنها یک جامعه پرطرفدار هم فراهم می بود، فرصت مناسبی برای تبدیل به یک محیط قابل اعتماد

جامعۀ توییتر وجود داشت بلکه یک مجموعه کامل وحمایت کننده زبانی یا قومیتی و دیگر منافع ویژه برای 

ین های خاص مورد عالقه، ترکیبی از تعداد کمی از کاربران در زماکثر این گروه .های توییتر نیز وجود داشتزیرمجموعه

 .و  تعداد زیادی از کاربران که مایل به سفر به خالفت و حتی تعداد زیادی از جبهه گیران هستند "خالفت"

های تروریستی نداشتند، اما وقت خود را صرف مبارزه با گروه دوم هیچ وابستگی رسمی به هیچ یک از گروه 

نمودند. داعش می و انتشار محتوای سازیو شبکه  "شدگانکشته"ها، جاسوسی از مهاجمان انتحاری و دیگر تروریست

 داعش های رسمیاز طرف توییتر تحت فشار قرار گرفتند، برای مثال، حساب داعش های طرفدار، حساب2014در سال 

فعالیت ناگهانی توییتر در طول زمان به میزان قابل . هایی بود که در تابستان به حالت تعلیق درآمدیکی از اولین حساب

های زیادی را برای توسعه و تجمع آن ها  در اختیار را مجبور کرد تا تاکتیک داعش توجهی افزایش یافت و کاربران

داشته باشد تا آن ها  بتوانند حضور خود را در توییتر حفظ کنند، همچنان فعال باشند و جوامع خود را از پشتیبانی در 

اعالم بازگشت  baqiyyafamili# هایی مانندستفاده از هشتگزیرساخت حفظ کنند. به عنوان مثال، گروهی با ا

توییتر در نهایت با ، ایجاد کردند. کاربران معلق به پلت فرم را در راستای تالش برای گروه بندی مجدد پس از تعلیق

ن افزایش قراردادن این هشتگها در استراتژیهای اختالل خود، پاسخ آن ها  را داد. نکته قابل توجه این است که ای

های مکرر مجددا داعش را تقویت کرد و آن ها  حتی پس از تعلیق اختالل، تنها برخی از تصمیم گیرندگان حامیان

 . های خود را تنظیم کنندمجبور شدند حساب

مدال افتخار تلقی شد. بنابراین، هرچند که اختالل ممکن است موجب "در طول این مدت، تعلیق، برای برخی، به عنوان 

تر و یکپارچه کمک کند، همانطور که شود، ممکن است به ایجاد جوامع نزدیک داعش اهش تعداد کاربران طرفدارک

در نهایت، با این را نیاز داشتند.  سطح باالی تعهد و پشتیبانی جامعه مجازی برای انجام این کار کسانی که باقی ماندند،

دهدکه اثرات تعلیق نشان می 2016تحقیقات از سال . به بر مزایا کردهای باقی مانده در توییتر شروع به غلحال، هزینه

های بازگشتی به ندرت از لحاظ تعداد دنبال کننده و دوستان به حتی پس از بازگشت به حساب نیز ادامه دارد. حساب

است که به  عشدا های بسیاری از حامیاناحتماال این موضوع ناشی از اختالل در حساب. باالترین سطح خود رسیدند

حتی کسانی که همچنان دوام آورده بودند نیز مجبور شدند اقدامات مشابهی  سرعت و به کرات دچار تعلیق می شدند.

 داعش طور عمومی قابل دسترس نباشند و بنابراین تعهدشان بههایشان را انجام دهند تا دیگر بهنظیر قفل کردن حساب

 .دیگر به راحتی قابل مشاهده نبود

های کاربری داعش های حساباکی از آن بود که اکثریت قریب به اتفاق پروندهح، اقدامات این چنینی 2017تا آوریل 



 40گزارش ویژه شماره 

  8  

 

 

و بسیاری از کاربرها، حساب کاربری  کنندیا دیگر تصاویر بی مفهوم استفاده می "تخم مرغ"طور پیش فرض از تصویر به

جامعه مجازی تقریبا آورند. به نمایش در می از حروف و اعداد های صفحه نمایش خود را با ترکیبی نامفهومو نام

غیرممکن است که در برابر از دست دادن دسترسی به چنین نمادهای گروهی یا ایدئولوژیک حفظ شود و در نتیجه 

امعه دوباره فعالیت خود را در سطح ج داعش ، حامیانگیرینتیجهدر یک ایجاد شد.  رفداران داعشطات تفرقه در تعهد

اند، در درجه اول به تلگرام، که دیگر فقط یک پشتیبان برای توییتر نیست، روی آوردند. از دیدگاه مجازی قرار داده

ها  توسط توییتر و طرفداران آن داعش ابتدا ت.های مورد بحث در این بخش نشان دهنده سه یافته کلیدی اسکمی، داده

های غیر وابسته بستگی داشت. ها و لینکه میزان اختالل به محتوای توییتطور قابل توجهی مختل شدند، در حالی کبه

ها را با داعش این تعلیق هایکردند، حسابها نوعی تعلیق در طی یک دوره زمانی را تجربه میدوم، اگر چه تمام حساب

شدت تحت سوم، این به. دکردنها تجربه میدر مجموعه داده تروریستیهای دیگر نرخ بسیار باالتری نسبت به حساب

 برای ایجاد و حفظ جوامع قوی و تاثیر گذار در توییتر است. داعش هایتاثیر توانایی

 

 ی جهادیآنالین گسترده فراتر از توییتر: محیط

 

های طور گسترده با رسانهتحقیقات در مورد ارتباط میان افراط گرایی خشونت آمیز، تروریسم و اینترنت برای مدتی به

ها فردی بر توییتر دارند، زیرا توئیتر محل بسیاری از مشکله ب مطالعات اغلب تمرکز منحصر. اجتماعی مرتبط بوده است

پلت فرم مورد  70ها  ، آن2016گزارش داد که تا اواسط سال  2یوروپل عنوان مثال، واحد ارجاع اینترنتیاست. به

 .اندکردند، شناسایی کردهگسترش محتویات تبلیغاتی خود استفاده میهای تروریستی را که برای استفاده توسط گروه

شود، یک ایجاد می داعش توئیتی که از جانب طرفداران 2.5، تخمین زده شد که در هر 2014در سال گفتنی است 

  منبع جایگزین شونده خاص )یو. آر. ال( وجود دارد.

 

 مقصد تبلیغات رسمی داعش

 

ساعته را اجرا کرد و یک نسخه روزانه  24اشاره شد، در طول دوره تحقیق، داعش یک چرخه خبری تر همانطور که پیش

پیوندهایی به این تبلیغات از . های اجتماعی از جمله توییتر منتشر کردهای رسانهرسمی تبلیغ جدید را از طریق کانال

های اجتماعی و میزبانان محتوا که سایر رسانهطریق توییت و سایر ابزارها پخش شد. این پیوندها به طیف وسیعی از 

 8-4ای از این اهداف تبلیغاتی در سه نقطه زمان بندی: های تازه بارگذاری شده بودند اشاره کردند. نمونهحاوی روزنامه

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تیم تحقیقاتی لیست کامل روزانه تبلیغات  2017آوریل  8-4مارس و  8-4فوریه، 

آوری نمود. این موضوع به شناسایی شد، جمعهای زمانی استفاده میهایی را که برای هر یک از این دورهو سایت اعشد

ها یو. آر. ال های میزبان انجامید و بعد از آن، اینهای مرتبط همراه با چند قطعه تبلیغاتی توسط حوزهسیستم عامل

های مختلف با سی و نه سیستم عامل یا سایت داعش ی، کاربرانطور کلی، در طی این سه دوره زمانبه. حذف شد

                                                
2 - Europol 
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ذکر است که قبال بهالزم . کندکنند و همچنین از محتوای تبلیغاتی خود نیز میزبانی میشخص ثالث ارتباط برقرار می

ا هیچ پیوند به ها  حاوی محتوا بودند، امبه این ترتیب، آن هستند. ایصورت الیهبهاعتقاد بر این بود که مقاصد 

تواند بیند نمیای را میکسی که چنین صفحه جنبه ایجاد شبکه یا جامعه را نداشتند.و  های دیگر وجود نداشتسایت

های مهم این امر عبارتند از یوتیوب و تعداد کمی از استثنا. های دیگر کشف کندها و سایتبیشتر در مورد شبکه

در  یو. آر. ال 42های جمعیتی از در طول دوره تحقیق، میانگین تعداد یو. آر. ال های دیگر که الگوریتمی هستند.سایت

بندی و پراکندگی اشاره این موضوع به افزایش تقسیم در روز در ماه آپریل رسید. یو. آر. ال 52روز در ماه فوریه به 

 است.  هاایتها و سپاسخ به فعالیت کاهش از طریق انواع سیستم عامل کند که احتماال درمی

 

 نتیجه گیری

 

های منتشر شده و برای بقا و مشارکت در توییتر )از لحاظ روحیه ناپایدار، پیام داعش های بیشتر طرفدارانهزینه

طور عمده بر مزایای آن غلبه کرده است. این بدان معنی های مداوم برای حفظ حضور عمومی( در حال حاضر بهتالش

های رادیکالیزاسیون، به نوبه خود، این بدان معنی است که فرصت .تقریبا غیرقابل دسترس استاست که جامعه توییتر 

ریزی حمله بر روی این پلت فرم نیز احتماال کاهش یافته است. با این حال، یک هسته مقاوم از کاربران استخدام و برنامه

داعش را در یک دوره روزانه در طول  "رسمی"ی هایی که محتواطور خاص، یک زیرمجموعه از حسابماند. بهباقی می

ساعت  24ها عموما در عرض دهند. این حسابها، منتشر کرده و همچنان نیز به اینکار ادامه میآوری دادهدوره جمع

های دیگر میزبانی شده بودند، ارتقا های محتوایی را که در سیستم عاملها  لینکمعلق شدند، اما نه قبل از اینکه آن

با این حال، داعش تنها  .ها  استتوییتر و اختالل در آن داعش های طرفداراین مقاله عمدتا مربوط به حساب .دهند

های تروریستی است که در توییتر به سطح بسیار پایین گروه افراطی نیست که در توییتر فعال است و میزبان دیگر گروه

های های تروریستی همچنان در طیف وسیعی از سایر سیستم عاملهو دیگر گرو پردازند. همچنین داعشتر اختالل می

ها و ها، انجمنهای میزبانی محتوا و دیگر فضاهای سایبری، از جمله وبالگاجتماعی فعال هستند که شامل سایت

 شود. های اختصاصی میسایتوب

ی آنالین دچار اختالل شده است، اما در بسیاری از این فضاها داعش نظر می رسد که محتوای رسمیبهدر حالی که 

چندین بار در این مقاله ذکر شده است و  تلگرام طور کامل مشخص نیست. برنامه پیامرسانیهنوز میزان این اختالل به

است.  تر به آن پرداخته شده است؛ زیرا این زیرساخت در حال حاضر اولویت اول طرفداران داعشدر اینجا کمی عمیق

یک پلت فرم نمایه پایین تر از توییتر است. همچنین فیس بوک با یک پایگاه کاربر کوچکتر و موانع  همچنان تلگرام

نامه محدود به زمان برای بیشتری برای ورود )مثال ارائه یک شماره تلفن همراه برای ایجاد یک حساب کاربری، دعوت

های مثبتی است که شامل کاهش تعداد کاربرانی که گیها احتماال ویژها( نیز چنین شرایطی دارد. اینپیوستن به کانال

شدت گیرند که از طریق آن بهشود و به این ترتیب در موقعیتی قرار میقرار دارند می داعش در معرض محتوای آنالین

به تلگرام نسبت به توئیتر بیشتر متعهد است.   تفکیک شوند. از جنبه منفی، این ممکن است به این معنا باشد که داعش

بی تردید این است که قابلیت آپلود محتوای داخل زیرساخت  جذاب تلگرام برای کاربران داعش هاییکی دیگر از جنبه
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یت گیگابا 1.5های بزرگتر از کاربران را از بارگذاری فایل تلگرام ها را دارد. در حالی کهو ذخیره سازی حجم زیاد داده

کند. با توجه رسد میزان ذخیره سازی نامحدودی را فراهم مینظر میبهکند، اما )تقریبا یک فیلم دو ساعته( محدود می

یک کانال اختصاصی  ، تلگرام2016و حامیان آن ها ، در دسامبر  داعش در رابطه با گیرانه توسط تلگرامبه اقدامات پیش

مارس سال  11داعش را شناسایی کرد و در تاریخ  هایها و کانالزیادی از رباتایجاد کرد که تعداد " داعش" نظارت بر

 .کندرا ممنوع از انتسار می تلگرام طور فعال محتوای داعش درتیم ما به"یک پیام در این کانال منتشر شد:  2017

بین ژانویه و مه در "یابند. میهر روز قبل از انجام هر کاری خاتمه  داعش کانال 70طور متوسط بر اساس گزارشات، به 

کانال افزایش یافته  422شدند در هر روز شش برابر شده و به هایی که بسته می، متوسط تعداد این کانال2018سال 

ممنوع  2018مه  31تا  2016را در مدت زمان دسامبر  داعش هایربات و کانال 106.573کند ادعا می است. تلگرام

طور به تلگرام که مشخص است که، بیشترین تعداد ممنوعیت ثبت شده تاکنون است. در حالیکرده است که این تعداد

ارائه کرده است با  تلگرام کند، تفسیر اعدادی کهممنوع می داعش ها را برای طرفدارانها و رباتمعمول کاربران، کانال

ذکر است که بهر هر زمان دشوار است. همچنین الزم های فعال در پلت فرم دها و رباتتوجه به تعداد کلی کاربران، کانال

های تلگرامی شروع به استفاده از مزایای گروه 2017حوالی تابستان  های کانال، داعشبرداری از ویژگیعالوه بر بهره

های گروهدهد و مانند تمامی عضو می 30،000های اجازه برقراری ارتباط درون گروهی را در میان بیش از نمود. ابرگروه

های فرآیند، از جمله عبارت دیگر، تلگرام، درخواستدر میان اعضا خصوصی است؛ به تلگرام، این ارتباط دیگر در

 شود. های مربوط به خاتمه را شامل نمیدرخواست

 

 پیشنهادات

 

آوری مدرن، توانایی جمعهای اجتماعی های نظارت بر رسانههای ناشی از این تحلیل سه جنبه دارند. اول، سیستمتوصیه

با این حال،  .دهندطور چشمگیری از نظر سرعت و اثربخشی افزایش میطور بالقوه( مداخله را بهها، تحلیل و )بهداده

های تحلیلی با تحلیل گران انسانی های مناسب فناوری را از جمله سیستمحلبرای کار مؤثر، آن ها  باید ترکیبی از راه

اند و همچنین ترجیحا برقراری ارتباط آن ها  نیز خوب است، استفاده مرتبط دامنه )ها( آموزش دیده هایکه در زمینه

های ردیابی جلوگیری طور فعال سعی دارد تا از تالششود که یک دشمن بهویژه در مواردی استفاده میبهکنند. این 

کند تغییرات رای توسعه خطوط تحلیلی جدید، کمک میبا اجازه دادن به تحلیلگر ب 52روش  هایی مانندکند. تکنولوژی

تواند چنین تغییراتی را تشخیص دهد؛ این معموال روزانه در عملیات در نظر گرفته شود. با این حال، تکنولوژی نمی

در توییتر فعال هستند.  داعش وسیله یک انسان در دامنه خاص مورد توجه قرار می گیرد. دوم، برخی از حامیانبه

ها را از بین ببرند؛ هرچند ممکن است هر توانند محتوای حسابهای پیشنهادی احتماال میحققان با استفاده از حسابم

های اختالل، این که آیا پیامدها مثبت یا منفی است به چشم دو جنبه مثبت و منفی داشته باشد. همانند تمام فعالیت

 انداز و منافع نهادی بستگی دارد. 

 

عنوان مثال، اجرای قانون تمایل دارد که این رویکرد را در نظر بگیرد، در حالی که مدافعین آزادی بیان در مورد به
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 ها عمیقا ناعادالنه باشد. دهند، حتی اگر این سخنرانیهای سیاسی هشدار میهای سیاسی درباره سخنرانینظارت شرکت

کنند. سوم، این های اجتماعی حمایت میتوجه بیشتر به اطالعات رسانهاز سوی دیگر، برخی از متخصصان اطالعات، از 

کنندرا نیز ها از آن استفاده میهای جهادیمقاله فقط بر توییتر متمرکز نشده است، بلکه اهمیت محیط آنالینی که گروه

غالبا بی وقفه و فعالیت  شود. حضور فعال،و محتوا محدود نمی داعش گیرد. تجزیه و تحلیل نیز به کاربراندر بر می

های اخیر، بسیاری از متخصصان مبارزه با تروریسم که نقش در ساله است. ها نیز تأیید شدآنالین غیر انسانی تروریست

اند. محققان اند، تمرکز خود را بر روی داعش گذاشتهاینترنت را در افراط گرایی خشونت آمیز و تروریسم بررسی کرده

ادامه تمرکز . اندهای توییتر محدود کردهاند و بسیاری از تمرکز خود را به فعالیتشابه عمل کردهطور معلمی نیز به

شود که دیدگاه گسترده از فعالیت آنالین توسط پیشنهاد می تحلیلی از این نوع باید با احتیاط بیشتری صورت گیرد.

ویژه از لحاظ بهاین امر  های آنالین، بررسی شود.های اجتماعی و دیگر سیستمگرایان مختلف در انواع رسانهافراط

  .در سوریه مهم است داعش بینی شدهتغییرات پیش
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