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Abstract
In the view of most analysts, many of the events in the region are to control
Iran as much as possible and in some cases to occupy Iran so that the Zionist regime
can slowly do its plans and progress in the occupied Palestine. In some cases, with
the help of reactionary countries in the region, to measure the combat capability of
Iranian forces to fight against American forces. The tactics used by the Mongols and
ISIS, enabled them to achieve most of their goals at the time and in their target area.
The purpose of this study is to examine the style of warfare and battle of the
Mongols and who or what government has influenced them the most and has used
their style the most. In this research, a descriptive method has been used. The
information required in this research has been collected by library method and by
taking notes from scientific and specialized books, scientific and research articles.
The results of the research show that in order to comparatively study the fighting
style of these two groups and not to miss a tactic, we have to examine the tactics of
this group and the Mongol rule in three stages before the operation, during the
operation and after the operation.
Keywords: Warrior style, Mongol, ISIS, Contemporary battles.
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چکیده
در دیدگاه بیشتت تحلیلگتان ،بیشتت حوادث به وگود آمده در این م)طقه بتای ک)تتل هتچه بیشتت ایتان و در پارهای
از موارد به اود مشغول کتدن ایتان است تا در قبال این موضوع ،رژیم صهیونیستی بتواند به آرامی اتحها ،نقشهها و
پیشتوی های اودش را در فلسطین اِشغالی به انجام بتساند و در پارهای از مواقع ،س)جش توان رزم نیتوهای ایتان بتای
نبتد با نیتوهای آمتیکایی به کمک کشورهای متتجع م)طقه است .تاکتیکهای به کار گتفتة مغولها و داعش ،آنها
را قادر ساات به بیشتت اهداف اود در آن زمان و در م)طقه مورد نظت اویش ،بتس)د .هدف از انجام این تحقین،
بترسی سبک گ)گجویی و نبتد مغولها است و ای)که چه کسانی و یا چه حکومتی از آنها بیشتتین تیثیت را گتفته و از
سبک آنها بیشتتین استفاده را به عمل آورده است .در این تحقین از روش توصیفی استفاده شده است .ااالعات مورد
نیاز در این تحقین ،به روش کتابخانهای و با فیشبتداری از کتابهای علمی و تخصصی ،مقاالت علمی و پژوهشی،
گتدآوری شده است .نتای ،تحقین نشان می دهد که بتای بترسی تطبیقی سبک گ)گجویی این دو گتوه و ای)که
تاکتیکی از قلم نیافتد ناگزیت از این هستیم که تاکتیک های این گتوهک و حکومت مغوالن را در سه متحلة قبل از
عملیات ،حین عملیات و بعد از عملیات مورد بترسی قتار دهیم.
کلیدواژهها :سبک گ)گجویی ،مغول ،داعش ،نبتدهای معاصت.

 -2کارش)اسی ارشد دافاوس ،متبای دانشاکده علاوم انساانی و قادرت ناتم ،دانشاگاه افساتی و تتبیات پاساداری اماام
حسین(ع .saeidfiroozi721@gmail.com .
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مقدمه
حملة مغول به ایتان در اوایل سده هفتم ،از مهمتتین رویدادهای تاریخ ایتان پا از اسالم
محسوب میشود .چ)گیز به دلیل بیتدبیتی محمد اوارزمشاه در سال  727ه .ق به ایتان حمله کتد
و تا زمان متگش ( 739ه .ق که بیش از هفتاد سال داشت ،به فتوحاتش در ایتان ادامه داد .پا از
چ)گیز ،گانشی)انش از گمله هوالکو به کشورگشایی ادامه دادند تا ای)که بغداد نیز در سال 757
سقوب کتد و االفت پانصد سااالة عباساایان پایان پ یتفت .گانشی)ان چ)گیز که به ایلخانان
مشهورند تا متگ ابوسعید بهادراان در سال  627ه .ق در ایتان حکومت کتدند .در حملة مغول به
واسااطة اتابیها و آتشسوزیها ،متاکز فته)گی ،علمی و کتابخانههای زیادی نابود شااد و
گ)

و وحشاات به مهاگتت بساایاری از فتهیختگان به اار از ایتان از گمله ه)د و آسیای

صغیت م)جت گتدید .هزاران هزار نفت متدم بیگ)اه زیت تیغ تاتار گان سپتدند ،آنها حتی به حیوانات
هم رحم نکتدند .وقایااع مهمی که رخ داده بود نیاز به ثبت داشاات؛ مغوالن هم از نوشااتن
کتابهای تاریخى حمایت میکتدند؛ ل ا شااتایال بتاى نگارش تاریخ فتاهم بود .کتابهای
زیادی توسال نویس)دگان معتوف آن زمان در این زمی)ه به رشته تحتیت درآمده است که شتح این
وقایع اسف)اک را به صورت مفصل به رشته تحتیت درآوردهاند تا به ع)وان م)ابع مورد رگوع بتای
نویس)دگان معاصت ،گهت تحقین در این زمی)ه تبدیل گتدند (رسولیان آرانی. 39 :2232،
هتیک از گ)گجویان در ازم)ه قدیم یک سبک مبارزاتی داشت)د که مختص اود آن
کشورها بود و با آن سبک به راحتی در میدانهای گ)

مبارزه کتده و به پیتوزیهای شایان

توگهی دست پیدا میکتدند .مغوالن نیز یک سبک مبارزه داشت)د که بیشتتین تیکید آن ،گتفتن
کشورهای مقابل با استفاده از تاکتیک گ)

روانی و ایجاد دلهته و رعب و وحشت بسیار

اانمانسوز و ویتانک))ده در دل نیتوهای حتیف بوده و بسیاری از کشورها را توانست)د بدون
درگیتی به تصتف اود در آورند .در کتاب ه)ت گ)

نیز که  522سال قبل از میالد مسیح در

کشورهای گ)وب شتقی آسیا به نویس)دگی سون تزو در چین م)تشت شد نیز بهتتین تاکتیک در
عت صه نبتد را همین تاکتیک معتفی کتده که شما کشور حتیف را بدون مبارزه و گ)

و

اونتیزی تصتف ک)ید که در این بین ،با توسل به انواع تاکتیکها و تک)یکهای مبارزاتی ،بایستی
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به چ)ین امتی دست پیدا کتد .سون تزو مینویسد اگت شما بتوانید با گ)

روانی و ایجاد رعب و

وحشت ،کشور حتیف را سالم به دست آورید به موفقیت بزرگی دست پیدا کتدهاید و اگت ناچار
شدید ،دیگت آاتین حتبه شما بتای گتفتن یک شهت ،استفاده از سالح گتم و کشتن نفتات
حتیف اواهد بود .چون مغوالن هم از نوادگان همین ستزمین هست)د ،از این تاکتیک به بهتتین و
یا به عبارت دیگت به سهمگینتتین نحو استفاده کتدند (سون تزو. 23 :2279 ،
هماناور که علمای تاریخ گفتهاند تاریخ در حال تکتارشدن است و هتکا که بتواند
تاریخ ادوار مختلف را مورد مطالعه قتار دهد ،میتواند بهتتین پاسخ را به وقایع در حال رخ دادن
در شتایال حال ،بدهد.
در عصت حاضت نیز یک گتوه شبه نظامی پیدا شدهاند که به بهتتین نحو از این تاکتیکها،
بتای گتفتن و تصتف شهتهای مختلف استفاده میکتدند .این گتوه بعد از کش و قوسهای
فتاوان ،اود را گتوه داعش (دولت اسالمی در عتاق و شام نامیدند.
با توگه به پیشتفت روزافزون تک)ولوژی در دنیای امتوز ،عتصه نظامی نیز از این پیشتفتها
بی نصیب نبوده و ابزار و آالت گ)

نیز به تیثت از این پیشتفت تک)ولوژی ،پیشتفت روزافزونی

پیدا کتده است .به اوری که هت کشوری که بتواند بیشتتین استفاده را از این تک)ولوژی داشته
باشد ،به بهتتین نحو میتواند بسیاری از کمبودهای اود در عتصه نبتد ،مان)د کمبود نیتو و  ...را
پوشش داده و چه بسا یک گتوه صد نفته با مجهزشدن به تک)ولوژیهای روز م ل انواع
دوربینهای دید در شب ،پهباد های بسیار پیشتفته و رادار گتیز بتای زیت نظت داشتن میدان نبتد،
ماهوارههای گاسوسی بتای زیت نظت داشتن کلیه تحتکات دشمن ،استفاده از بهتتین تجهیزات
فتماندهی و ک)تتل بتای هدایت و ک)تتل نیتوها در صح)ه نبتد و اشتافیت کامل ااالعاتی روی
دشمن و صح)ه نبتد ،به راحتی میتواند با یک لشکت و یک سپاه به مبارزه پتدااته و بیشتتین
تلفات را از آنها بگیتد.
کشورهای ابت قدرت که حامی و به وگود آورنده این گتوههای افتاای ،سلفی ،تکفیتی و
وهابی بودند ،به دنبال این بودند که از نفوذ روزافزون ایتان در م)طقه گلوگیتی ک))د .این کشورها
در گلسات محتمانه اود به این نتیجه رسیدند که ت)ها عامل تختیب ایتان در م)طقه ایجاد گتوهی
هم گ)ا اود ایتانیها در مبارزه و  ...در کشورهای مورد حمایت ایتان در م)طقه است که بعد از
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سبک و س)گینکتدن گزی)ه های زیاد ،به این نتیجه رسیدند که از ااتالف قدیمی بین مسلمانان نیز
استفاده ک))د تا بتوان)د بهتتین نتیجه را بگیتند .به این تتتیب گتوهی را به وگود آوردند که اوالً
شبیه اود ایتانیها (اعتقادی گ)گیدن مبارزه میکتد و ثانیاً گ)گی باشد که آتش ااتالف بین
شیعه و س)ی را بتواند دوباره به راه اندااته و شعلهورتت از قبل نماید .پا به اتفاق دیگت کشورهای
حامی در م)طقه و اار از م)طقه ،گتوه داعش را به وگود آورده و آنها را مجهز به پیشتفتهتتین
سالحها کتده تا با استفاده از سبک گ)گجویی مغول (البته با چاش)ی بسیار بیشتت بتوان)د به بهتتین
نحو این میموریت را انجام ده)د .نیتوهای به اصطالح داعش این تک)ولوژیها را با رعب و وحشت
مغوالن یکی کتده و توانست)د کشور سوریه و عتاق را در کمتتین زمان ممکن و در پارهای از نقاب
بدون درگیتی ،به تصتف اود در آورند.
با توگه به تغییت عتصه های نبتد در دنیای امتوز و نیز پیشتفت روزافزون گهان ،سبک نبتدها
نیز به شکل فوقالعاده ای دچار تغییت و نوسان شده و هت کشوری که بتواند در این زمی)ه اود را با
این پیشتفتهای عتصه نبتد م)طبن ک)د ،میتواند در این زمان حتفی بتای گفتن داشته باشد.
کشور ما ایتان نیز از این تغییتات بی نصیب نمانده و توانسته است به بهتتین نحو ،اود را در
گ)

های م)ظم ،نام)ظم و چتیکی و نیز تجهیزات و موشکهای بالستیک و  ،...به روز نماید .از

آنجا که هدف اصلی تمامی تحتکات و توائهها در م)طقه ،بتای آزمودن توان رزم گمهوری
اسالمی ایتان است تا در زمان م)اسب که ما در توان رزم و آمادگی رزم ،با توگه به محاسبات
آن ها کمبود داشته باشیم ،به کشور ما حمله ک))د .پا کشور ایتان بایستی توگه ویژهای به
تحتکات م)طقه داشته تا در زمان م)اسب بتواند بهتتین تصمیم را گتفته و با توگه به دکتتین نظامی
کشور بتواند بهتتین پاسخ را قبل از زمان درگیتی به کشور متخاصم بدهد .به همین دلیل ،کشور
ایتان با حضور مستشاری در ستزمین های سوریه و عتاق توانسته به بهتتین نحو نقشه دشم)ان را در
این زمی)ه نقش بت آب ک)د و در ضمن ،اود را بتای نبتدهای احتمالی که در آی)ده ،کشورهای
متخاصم می اواه)د علیه کشور ما پیاده ک))د ،آبدیده شود .حال اگت گمهوری اسالمی ایتان به این
تحوالت توگه نمیکتد و به حضور مستشاری اود در این کشورها پایان میداد ،ممکن بود به
چ)ین تجتبههای ارزشم)دی که به بتکت اونهای ریخته شده رزم)دگان مدافع حتم است ،نائل
نمیشد و در ضمن کشورهای حامی اود را نیز در م)طقه از دست میداد و دشمن نیز که چ)ین
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وضعی را مشاهده میکتد به این نتیجه میرسید که آمادگی رزم کشور ایتان پایین است ،پا
بهتتین زمان بتای حمل به ایتان اواهد بود.
هدف ما از تحقین حاضت بترسی تطبیقی سبک گ)گجویی مغوالن در زمان حمله به ایتان و
مقایسه آن با نبتدهای معاصت (داعش و الگوبتداری این گ)گجویان از سبک یکدیگت است.
بتای بترسی تطبیقی این دو گتوه ،با مطالعه م)ابع و مقاالت مختلف در این زمی)ه ،به چ)دین
عامل تشابه در تاکتیکها و در واقع سبک مبارزاتی و گ)گجویی این دو گتوه رسیدهایم که بتای
ایجاد یک نظم ظاهتی در مقاله ،اقدامات و تاکتیکهای مورد استفاده این دو گتوه را در قالب سه
متحله دستهب)دی می نماییم که این سه متحله عبارت)د از:
الف بترسی تطبیقی سبک گ)گجویی مغولها و داعش قبل از گ)
ب بترسی تطبیقی سبک گ)گجویی مغولها و داعش حین گ)
بترسی تطبیقی سبک گ)گجویی مغولها و داعش بعد از گ)
با توگه به تقسیمب)دی به وگود آمده ،به تشتیح تاکتیکهای آنها اواهیم پتداات.

ادبیات تحقیق
تعریف مفاهیم
سبک جنگجویی

م)ظور از سبک گ)گجویی ،شیوه و روشهای مبارزهکتدن در میادین نبتد است .هت یک از
ملتها در دورههای ااصی از تاریخ ،سبکی م)حصتبهفتد در مبارزه با کشورها و نیتوهای حتیف
داشت)د که در پارهای از موارد ،ااص اود آن متدم و آن م)طقه بوده است (بیات. 255 ،2922 ،
مغول

در غتب و شاامال غتب چین ،ستزمین وساایعی قتار دارد که ستچشمههای روداانههای
عظیم سیبتی در آن گاری اساات ،ولی بیشااتت م)اان آن را اسااتپ و بخشاای را بیابان فتا گتفته
است .در این م)طقه دو قوم دوشااادوش هم زندگی میکتدند و دارای ویژگیهای مشااتتک
بودند ،اما زبان آنها با هم فتق میکتد .ایاان دو قااوم ،تتکان و مغوالن بودند .مغول در آن ایام
ع)وان اتحادیة اوایف تاتار ،قیات ،نایمان ،کتائیت و تعدادی دیگت از اوایف بدوی یا بدوی گونة
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نواحی بین تتکسااتان ،چین و سیبتیه محسوب میشدند .اوایفی که به قول بعضی موراان،
«هونهای گدید» محسااوب میشدند .اگت هم ااالف هونهای قدیم نبودند ،وارث مهارت آنها
در گ)گجویی ،تیتاندازی و ا)جتکشی به شمار میآمدند و بعد از هشت قتن که از ظهور
هونهای وحشی میگ شت ،اااته فجایع آنها را در تاریخ تجدید کتدند .آنها م ل پیشااتوان
هشاات قتن قبل اویش ،زیت چادرهای نمدی یا در هوای آزاد بیابان ست میکتدند و ک)ار شااتتان،
گوسااف)دان و اسبان اویش عمت میگ رانیدند ،از گوشت و شیت آنها تغ یه میکتدند و از پشم
آنها لباس و ایمه میساات)د؛ اگت اشکسالی پیش میآمد ،از اوردن هیچ چیز حتی شپش هم
اودداری نمیکتدند؛ البته گوشت موش ،گتبه ،س

 ،اون حیوانات و آدمی گه گاه مایه عیش

آنها میشد (زرینکوب. 532 :2266 ،
داعش

دولت اسالمی عتاق و شام نام گتوه تتوریستی است که بعد از کشته شدن الزرقاوی در عتاق
توسال ابو عمت البغدادی تیسیا شد .این گتوه از زمان تشکیل ،حمالت تتوریستی بسیاری را در
عتاق بت عهده گتفت .در دوران ستکتدگی ابو عمت ،عملیات تتوریستی ،مان)د حمله به بانک
متکزی و وزارت دادگستتی و یورش به زندانهای ابوغتیب و الحوت گستتش یافت (نجات،
 . 52 :2239در نهایت ،ابو عمت البغدادی در  23آوریل  ،3222همتاه با ابو حمزه المهاگت ،دیگت
رهبت بل)د پایه سازمان ،در حمله مشتتک نیتوهای عتاقی و آمتیکایی در م)طقه ال تثار گان باات
(عطوان . 326 :2232 ،یک هفته بعد ،این گتوه تتوریستی در بیانیهای ،هالکت البغدادی و
المهاگت را رسماً اعالم کتد و پا از  22روز ،مجلا شورای دولت اسالمی عتاق ،ابوبکت
البغدادی را به ع)وان گانشین ابوعمت البغدادی و ال)اصتالدین اهلل سلیمان را به ع)وان وزیت گ)
اود انتخاب کتد (نجات. 52 :2239 ،
نبردهای معاصر

م)ظور محقن از نبتدهای معاصت ،مجموعه نبتدهایی است که در چ)د سال اایت با کمکهای
مالی و تجهیزاتی کشورهای غتبی و کشورهای متتجع م)طقه ،در م)طقه ااورمیانه علیالخصوص
کشورهای سوریه و عتاق و  ...به وقوع پیوسته است (مسلف .
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پیشینه تحقیق
 -2عالءالدین آذری در سال  ،2267در تحقیقی تحت ع)وان «فاگعهآفتی)ی مغوالن در گهان
اسالم» به بترسی سبک مبارزاتی مغوالن در حمله به ایتان پتدااته است .محقن در ای)جا به بترسی
وضعیت دولت اوارزمشاهیان قبل از حمله مغول پتدااته و تحلیلی از توان رزم مغول بتای
رویارویی و حمله به سلسله اوارزمشاهیان ارائه مینماید .در این نوشته ،محقن سبک مبارزاتی
مغوالن را آغشته به اوی درندگی آنها دانسته و میگوید مغوالن علیالخصوص چ)گیز ،با
تاکتیکهای گ)

روانی و کشتار بیرحمانه ،درب شهتهای پتگمعیت آن روز را بدون درگیتی

و بدون دادن تلفان باز میکتد که در نوع اود در آن زمان بتای آنها کار ارزندهای بود.
 -3حسین علی پ)اهی در سال  2235در تحقیقی تحت ع)وان  22واقعیت گالب و باورنکتدنی
در مورد زندگی مغولها در دوران چ)گیز اان پتدااته و در آن به قسمتهایی از سبک مبارزاتی
مغولها پتدااته که در ش)اسایی این قوم کمک شایان توگهی به ما اواهد کتد.
 -2حسین ناوشکی و قدرت احمدیان در سال  2239در مقالهای تحت ع)وان «عوامل
قدرتیابی داعش در عتاق» ،به اتز قدرتگیتی داعش با سبک مبارزاتی ااص اود در عتاق
پتدااته و میفتماید :دولت اسالمی عتاق و شام (داعش یکی از مهمتتین گتوههای اسالمگتای
گهادی در سالهای اایت بوده است .این گتوه پا از اتو نیتوهای آمتیکایی از عتاق ،به
ستعت گستتش یافت و توانست در عتاق و سوریه دولت اسالمی تشکیل دهد .مسئله گستتش
ناگهانی این گتوه توگه همگان را در سطح گهان به اود گلب نمود؛ زیتا یک گتوه تتوریستی
در کمتت از یک سال بخشهای فتاوانی از کشورهای عتاق و سوریه را اشغال و االفت اسالمی را
اعالم کتد .قدرتیابی این گتوه در مدتی کوتاه ،موگب تحلیلهای گوناگون در این زمی)ه شد.
در این پژوهش با استفاده از چارچوب نظتی دولت ورشکسته ) (state Failedبه بترسی عوامل
قدرتیابی داعش در عتاق پتدااته شده است.
 -9سید علی نجات در سال  2239در مقالهای تحت ع)وان «گتوهک تتوریستی داعش و
ام)یت ملی گمهوری اسالمی ایتان؛ چالشها و فتصتها» ،به بترسی اتز شکلگیتی و تعدادی از
سبک مبارزاتی داعش پتدااته و میفتماید :با بتآمدن گتوهک داعش در عتاق و سوریه و اعالم
تشکیل «دولت اسالمی» از سوی این گتوه ،فصل نوی)ی از تحتکات تتوریستی در تاریخ روابال
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بینالملل گشوده شد که نماد آن را میتوان «گ ار از الگوی سازمان القاعده به الگوی سازمان
داعش دانست» .از اینرو نوشتار حاضت با استفاده از روش تحلیلی -توصیفی و با تکیه بت م)ابع
کتابخانهای و الکتتونیکی ضمن بترسی مالحظات ام)یتی گمهوری اسالمی ایتان در تقابل با
گتوهک داعش به فتصتها و چالشهای عمل کتد .این گتوه در عتاق و سوریه بتای گمهوری
اسالمی ایتان پتدااته میشود ،در نهایت نیز به راهکاری مقابله با این گتوهک تتوریستی اشاره
میشود.
 -5علی باقتی دولتآبادی در سال  2235در مقالهای تحت ع)وان «تاکتیکهای گ)
روانی داعش» ،به بترسی یکی از سبکهای مبارزاتی داعش که گ)

روانی است میپتدازد و در

مورد هدف تحقین اود میفتماید :هدف پژوهش ،ش)اسایی عوامل مسثت بت موفقیتهای نظامی
داعش در عتاق و سوریه به م)ظور یافتن راهکارهای مقابله با آن است .داعش در عملیات نظامی
اود از تاکتیکهای گ)

روانی همچون اابار ک)تتلشده ،محکزدن دشمن ،سااتن دشمن

فتضی ،پاره حقیقتگویی ،ادعا به گای واقعیت ،اغتاق ،تفتقهافک)ی ،شایعهپتاک)ی ،استفاده از
عاافه گیتندگان پیام ،تختیب روحیه رقیب و تلطیف چهته اود استفاده میک)د .در نهایت بتای
مقابله با این تاکتیکها ،پیش)هادهایی به مسئوالن رسانه ملی ارائه شده است.

مبانی نظری تحقیق
تموچین (به مع)ای آهن که بعدها چ)گیزاان (به مع)ای اان بزرگ لقب یافت ،دالور
ماتدی از صحاری مغولستان بود که حوادث روزگار و ساختی و ت)گای معیاشت و دشام)ان
فاتاوان از او شخصیتی سااته بود چون فوالد آبدیده ،اونستد ،بیرحم ،نتتس ،شجاع،
دورانادیش ،آی)دهنگت ،سازمانده)ده ،قانونگ ار و  . ...از نعمت اواندن و نوشتن محتوم بود،
دشمن فالحات و آباادانی و شهتناشی)ی باود ،پاا از متگ نابه)گام پدر (یسوکای بهادر در س)ین
نوگوانی گاناشین وی شاد؛ اماا مخالفاان و دشام)ان فتاوان داشت ،از مهالک بیشماری گان سالم
بدر بتد و ساتانجام در نتیجاه پایاداری و دالوری و قساوت قلب موفن به ایجاد اتحاد در میان همه
قبایل مغول و تتک و تاتار گتدید .شاتح احاوال او در کتاب تاریخ ستی مغوالن یا (یوآن شائو
پی شیه م)در است که توسال دکتت شیتین بیاانی باه فارسی بتگتدانده شده است (نسوی:2292 ،
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 . 26چ)گیزاان پا از قدرتیابی ،با دو دولت بزرگ و متمدن آسیایی در شاتق و غاتب همسایه
گشت؛ چین در شتق و ایتان در غتب .او و فتزندانش ستانجام بت آن دو دولت عظایم و پتثاتوت
غلبه یافت)د .در آن ایام ،یع)ی اوایل قتن هفتم هجتی قمتی ستزمین په)اور چاین میاان ساه دولت
تقسیم شده بود :در بخش شمالی دولت بیگانه کین فتماانتوایی داشات و در م)طقاه شامال غتبای
دولت کوچک هسیهسیا و در گ)وب چین دولت متدمی سون
وحدت این کشور تحت لوای دولت سون

 .همه متدم چین آرزوم)د

بودند؛ اما چ)گیاز و اوالد و نوادگاان وی باه چاین

تاات)اد و قتیب یک قتن بت آن کشور فتمانتوایی یافت)د و موفن به تشکیل دولتای باه ناام «یاوآن»
گاشت)د کاه ب)یانگ ار آن «قوبیالی قاآن» فتزند تولوی بود .اما در غتب آسیا ،دولت مسلمان
مقتدر و اودکامهای به نام «اوارزمشاهی» فتمانتوایی داشاتکه پایتخت آن شهت گتگان،
(اورگ) = ،گتگانیه بود و پادشاه سبکست ،اوداواه و گاهالبی بت آن حکومت میکتد که از
مادر اوناوار و عیاش اود تتکان ااتون و ایل و تبار او حاساب میبتد .حکومت تحمیلی
اوارزمشاهی مورد قبول عامه نبود و اَّعمال و افعال آن دولت مایه انزگاار ماتدم بود .سلطان محمد
اوارزمشاه با الیفه گاهالب عباسای یع)ای «ال)اصاتلدین اهلل» میاناه اوشای نداشت و قصد تصتف
قلمتو او را داشت؛ از اینروگتوهی از موراان درست یا نادرست بت ایان باورند که الیفه
عباسای ،تاتارهاا یاا تتتهاا (مغاوالن را باه حملاه و تجاوز باه قلماتو سالطان اوارزمشاه تحتیک
کتده است! البته نیتن

ها و دسایا این الیفه مشهور عباسی که مدت درازی فتمانتوایی داشت،

بت همگان مسلم و مسجل است (ساندرز. 76 :2272 ،
بسیاری از حکومتها و گتوههای تتوریستی از اقدامات و اتز گ)گیدن مغوالن در
عتصههای مختلف گ)

 ،چه در زمانهای دور و چه در قتون گاری ،بهتتین استفاده را کتدهاند.

گتوهی در غتب آسیا با کمک دیگت کشورهای متتجع م)طقه توانست ست بتآورد که سبک نبتد
و گ)گجویی آنها ،تقتیباً با توگه به مطالعات صورت گتفته ،شباهتهای بسیار زیادی به سبک
گ)گجویی مغوالن دارد .این گتوه اود را در عتصههای بینالمللی داعش میاواند .حال،
مختصتی از تاریخچه و اتز به وگود آمدن این گتوه را از سمع و نظت اوان)دگان محتتم
میگ رانیم.
تحوالت دهه آات قتن بیستم به ویژه اعالم گهاد کشورهای اسالمی بتای بیتونراندن ارتش
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کمونیستی شوروی از ااک کشور اسالمی افغانستان ،زمی)هساز تشکیل و به قدرت رسیدن
گتوه های مسلمان سلفی تکفیتی در م)طقه شد .با پیتوزی مجاهدان بت شوروی ،رژیم افتاای
االبان توانست با وعده های اسالمی ،گوی سبقت را از رقیبان بتباید و بت مس)د حکومت کشور
ستمدیده و مظلوم افغانستان تکیه بزند .با به قدرت رسیدن رژیم االبان در افغانستان و حمایت آنها
از گتیان سلفی ،گتوه افتاای دیگتی به نام القاعده در افغانستان شکل گتفت و ایلی زود
توانست پایگاه های متعددی را در ستاست افغانستان ایجاد ک)د .با سقوب االبان در سال 3222
میالدی ،تداوم شبکههای زنجیتهای القاعده در بیش از  72کشور گهان حفظ شد .به دنبال حمله
آمتی کا به عتاق ،ابومصعب الزرقاوی از رهبتان القاعده ،با شعار مبارزه با صلیبیهای اشغالگت وارد
عتاق شد و این گونه ،شااه القاعده در عتاق موسوم به القاعده در ستزمین رافدین شکل گتفت .از
آنجا که این گتوه در عتاق با اشغالگتان مبارزه میکتد ،ایلی زود با استقبال گوانان عتاقی مواگه
شد .بهاوری که حتی از کشورهای دیگت نیز ،بسیاری به م)ظور همتاهی با القاعده راهی عتاق
شدند .این اتفاق موگب شد که زرقاوی به قدرتی در عتاق تبدیل شود ،اما القاعده در عتاق عالوه
بت حمله به اشغالگتان ،با تمسک به تکفیت ،حکومت گدید عتاق و شهتوندان بیگ)اه و به ویژه
شیعیان را مورد حمالت اود قتار داد (عابدی. 253 :2235 ،
در ژانویه سال  3227میالدی سازمان «القاعده در ستزمین رافدین» به ستکتدگی زرقاوی با
گتوههای بهاصطالح گهادی و سلفی کوچکتت ادغام شد تا «مجلا شورای مجاهدین» را تشکیل
دهد .پا از آن ،زرقاوی رهبت القاعده عتاق باقی ماند ،اما «ابو عمت البغدادی» ریاست مجلا
شورای مجاهدین را بت عهده گتفت .با کشته شدن زرقاوی در اکتبت  3227میالدی و احساس االء
رهبتی و سازمان سلفی قوی ،گتوههای گهادی وابسته به القاعده عتاق ،زیت چتت سازمانی به نام
«دولت اسالمی عتاق» به رهبتی «ابوعمت البغدادی» گتد آمدند .این سازمان شهتهای بغداد ،االنبار،
صالحالدین ،نی)وا و کتکوک را هدف نفوذ اود قتار داد و در سال  3227میالدی ،استان االنبار را
به ع)وان پایتخت اود معتفی کتد .پا از کشته شدن ابو عمت در آوریل  3222میالدی و در
گتیان نبتد با نیتوهای نظامی عتاقی و آمتیکایی« ،ابوبکت البغدادی» به رهبتی دولت اسالمی عتاق
رسید .با اتو آمتیکاییها از عتاق و حمالت ارتش عتاق و عشایت ،این گتوه دچار افول شد تا
ای)که با شتوع بحتان سوریه گان تازهای گتفت .البغدادی با گستتش فعالیتهایش در سوریه،
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سازمان اود را به «دولت اسالمی عتاق و شام» که مخفف آن «داعش» است ،تغییت نام داد .به کار
بتدن نام شام (به گای سوریه که م)طقهای به گستتدگی سوریه ،اردن ،لب)ان ،رژیم صهیونیستی،
فلسطین و بخشهایی از غتب عتاق و صحتای سی)ا را شامل میشود ،ریشههای فکتی این سازمان
را نمایان میسازد .به عبارت دیگت ،رهبتان داعش با بتگزیدن این نام ،آرمان بازگشت به دوران
اقتدار االفت اموی را به ع)وان آرمان این سازمان در ست میپتوران)د (فیتوزآبادی. 96 :2232 ،

روش تحقیق
در این تحقین از روش توصیفی استفاده شده است .ااالعات مورد نیاز در این تحقین با روش
کتابخانهای با استفاده از ابزارهای فیشبتداری ،کتابهای علمی و تخصصی ،مقاالت علمی و
پژوهشی و سایتهای الکتتونیکی گمعآوری شده است.

یافتهها
پاسخ به سسالهای اتح شده در مقدمه و بیان مسئله ،یافتههای تحقین ما هست)د.

الف بررسی تطبیقی سبک جنگجویی مغولها و داعش قب) از جنگ
مغولها و داعش ،تاکتیک های مختلفی را قبل از شتوع گ)

و نبتد با نیتوهای اتف مقابل

استفاده میکتدند که اهم آنها عبارت)د از:
 -1جمعآوری اطالعات برای طرحریزی
مغولها قبل از هتگونه تهاگم ،با احتیاب از دشم)ان اود تجسا و گاسوسی میکتدند .قبل
از حمله به اروپا ،باتو و سبتای تقتیباً ده سال گاسوسان را به قلب اروپا فتستادند و نقشههایی از
گادههای قدیمی روم ،ایجاد مسیتهای تجاری و تعیین سطح توانایی هت قلمتوی پادشاهی در مقابل
تهاگم را بترسی کتدند .آنها حدسهای حساب شدهای راگع به تمایل هت یک از قلمتوهای
پادشاهی بتای کمک به دیگتان و توانایی آنها در مقاومت به ت)هایی یا با هم را داشت)د .همچ)ین،
ه)گام حمله به یک م)طقه ،مغولها تمام آنچه الزم بود را بتای تسخیت کامل شهت یا شهتها را با
اود به همتاه میبتدند (سایت ویکیپدیا .
یکی از تاکتیکهای مهم داعش ،نفوذ به داال م)طقه مورد نظت گهت کسب ااالعات از آن
م)طقه و داشتن اشتاف ااالعاتی از اتین زیت است.
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الف اشتاف دقین بت گغتافیای م)طقه هدف و ش)اات نقاب کلیدی آن به ویژه سااتمانهای
بل)د و قابل دفاع.
ب اشتاف دقین بت اهداف حیاتی و مهم م)اان هدف ،به م)ظور تصتف آن با حداقل هزی)ه.
اشتاف بت ش)اات متدم م)طقه هدف ،به ویژه ش)اات کامل اصوصیات و گتایشهای م هبی
و قومی آن ها .د اشتاف بت ش)اات ر سا و ستان قبایل و احزاب م)طقه هدف و شا)اات راههاای
نفوذ و همتاهکتدن آنها با اود .ه اعزام گتوههاای ش)اساایی باه م)طقاه باه م)ظاور تهیاه باتآورد
ااالعاتی ،نیازس)جی م)طقه از نظت تعداد نیتوها و تسلیحات مورد نیاز و در نتیجه اتاحای عملیاات
مبت)ی بت آن (عابدی. 329 :2235 ،
 -2آموزش
ارتشهای مغول بارها و بارها سوارکاری ،تیتاندازی با کمان و تاکتیکهای واحد،
صفآرایی و تغییت موقعیت را تمتین میکتدند .این آموزشها سخت ،اما نه بیش از حد سخت یا
غیت م)طقی ،انجام میشد.
مغوالن از گتفتاریهای نظم و انضباب بیش از حد سفت و سخت مدیتیت گلوگیتی کتدند،
این نوع مدیتیت در اول تاریخ مانع نیتوهای مسلح شده بود .با این حال ،همه اعضا باید بی قید و
شتب ،وفادار به یکدیگت و به مافوق اود و به ویژه به اان بودند .اگت یک ستباز در گ)

از اطت

فتار ک)د ،او و  3نفت از رفقایش از همان بخش با هم به مجازات اعدام محکوم میشدند (سایت
ویکیپدیا .
استفاده از تسلیحات پیشتفته نظامی در ااتیار داعش ،نیازم)د آموزش نیتوهای تحت تصتف
این گتوه است تا بتوان)د هم تاکتیک و روشهای گ)گی مورد نظت داعش را فتا بگیتند و هم
بتوان)د از انواع تجهیزات نظامی ذکت شده استفاده ک))د .نیتوهای داعش بهگونهای آموزش میبی))د
که تتس و وحشت در وگودشان راهی ندارد و با وحشیگتی تمام میتوان)د به هت اقدام
وحشیانهای دست بزن)د .حامیان م)طقهای و بینالمللی داعش در سالهای گ شته ،این نیتوها را
آموزش داده اند .بتای نمونه ،محمد ادیب اوغلو ،نمای)ده متدم هاتای از حزب الن تتکیه گفته
است که نزدیک به  33هزار نفت از اعضاء داعش در تتکیه آموزش نظامی دیدهاند و سپا به عتاق
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و سوریه اعزام می شوند .وی در گفتگو با روزنامه ی)ی چاغ با اتح این ادعا گفت :تتکیه از بدو
شتوع ناآرامیها در م)طقه ااورمیانه ،همان)د هتلی مورد استفاده نیتوهای داعش قتار میگیتد و
این سازمان تتوریستی ،از تتکیه به ع)وان م)بعی لجستیکی ،بتای آموزش و تیمین نیتوی نظامی
مورد نیاز اود بهته بتده است و این را همه دنیا میدان)د .تعدادی از نیتوهای داعش در سالهای
 3223و  3222توسال دوستان سوریه آموزشهای نظامی الزم را دیدهاند .رسانههای تتکیه از
پایگاههای آموزشی داعش در تتکیه ابت میده)د که در نزدیکی متزهای تتکیه قتار دارد .البته
عالوه بت تتکیه ،کشورهای م)طقهای و فتا م)طقهای دیگت به آموزش نیتوهای داعش مشغول)د
(نجات. 222 :2239 ،
 -3تجهیزات نظامی
اسب مغولی نسبتاً کوچک ،اما بسیار ستسخت ،اودکفا و پتاستقامت هست)د .این اسبها
میتوان)د در آب و هوایی که م)جت به کشتهشدن نژادهای دیگت میشود ،زنده بمان)د و مغولها را
قادر ساات)د حمالت زمستانی موفقیتآمیز به روسیه انجام ده)د .اسبهای مغول بهاور معمول
نیازی به تهیه روزانه غالت ندارند .توانایی آنها بتای به دنبال علوفه و تتکه گشتن با نیتوی اود -
و بتای زندهماندن با چ)ین علوفههایی  -ارتش مغول را از نیاز به تیمین علوفه رهایی بخشید.
اسبهای مغول استقامت عالی دارد .در  22کیلومتت مسابقههای س)تی بین اسبهای مغول و
نژادهایی مان)د عتب یا تتوبتد ،مشخص شده است که دومی ستیعتت هست)د ،اما اسبهای مغول
بهتت قادر به دویدن هست)د .ابیعت استگیناپ یت اسب مغول به این مع)ی بود که میتوانست مدت
بیشتتی در گ)

تازهنفا بمان)د و به ارتش چ)گیزاان ،مزیت استقامت ببخش)د .مغولها از

اسبهای اود به همان روشی که از اودشان محافظت میکتدند ،محافظت میکتدند و آنها را با
زره میپوشاندند .زره اسب به پ) ،قسمت تقسیم شده بود و این زره بتای محافظت از هت قسمت از
اسب از گمله پیشانی که دارای یک صفحه سااته شده ااص بود که به هت اتف گتدن بسته شده
بود ،اتاحی شده بود (گتوسه. 72 :2252 ،
لباس اصلی متد مبارز مغول شامل یک کت س)گین بود که توسال کمتب)د چتمی در کمت
بسته شده بود .شمشیت ،ا)جت و احتماالً تبت اود را از کمتب)د آویزان میکتدند .شمشیتهای مغول
شمشیت هاللی شکل بود که از آن بتای حمالت مخفی استفاده میکتدند ،اما به دلیل شکل و
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سااتار آن میتوانست)د از آن بتای بتش و رانش نیز استفاده ک)د .استفاده از این شمشیت روی اسب
آسانتت بود .رزم)دگان میتوانست)د شمشیت را با گتفتن یک دست یا دو دست استفاده ک))د .تیغه
آن معموالً به اول ( 2٫67متت و اول کلی شمشیت با دسته تقتیباً  2متت بود .بهاور س)تی ،قدمت
ظهور اولین تو

دستی ،اواات قتن سیزدهم میالدی ،درست پا از تسخیت سلسله سون

توسال

مغول در نظت گتفته میشود .دور بتدتتین سالح آنها ،کمان کمپوزیت بود؛ یک سالح کوچک
اما قوی که بتد آن دو بتابت کمان انگلیسی بود .آنها با توگه به موقعیت از چ)دین نوع تیت بتای
کمانهایشان استفاده میکتدند .بتای بتای سوراخکتدن م)اسب بودند و بتای ست آه)ی داشت)د و
میتوانست)د فواصل اوالنی پتواز ک))د.
ف)اوری یکی از گ)بههای مهم گ)
مهمی از گ)

مغولستان بود .به ع)وان م ال ،ابزارهای محاصته بخش

چ)گیز اان به ویژه در حمله به شهتهای مستحکم بودند .ابزارهای محاصته از هم

مجزا بودند و توسال اسبها حمل میشدند تا در محل نبتد بازسازی شوند ،این روش در
ارتشهای اروپایی نیز معمول بود.
داعش تا چ)دی پیش به سالحهای س)گین دستتسی نداشت ،اما این کمبود را در پیتوزیهای
میدانی اود علیه ارتش سوریه و عتاق به ویژه در تصتف بزرگتتین انبار تسلیحات نظامی ارتش
عتاق در موصل گبتان کتد .از رژه نیتوهای داعش در موصل ،دیگت شهتهای سوریه و عتاق و
تصاویت نبتدهای آنها می توان تا حدودی به کم و کیف سالح در ااتیار داعش پی بتد .تسلیحات
نظامی داعش که هت روز افزایش مییابد ،به شتح زیت است:
الف انواع اودروهای نفتبت نظامی و تانکهای زرهی هامت.
ب انواع سالحهای سبک و نیمه س)گین مان)د کلت ،کالش)یکف ،تف)

های ام  ،27انواع

مسلسلها و آرپیگی ،موشکهای کاتیوشا ،راکتاندازهای  63و  72میلیمتتی ،راکتهای ضد
تانک از انواع ام  ،63امپارهاندازها در انواع مختلف و هویتزر.
انواع مواد م)فجته بتای استفاده در عملیاتهای انتحاری و بمبگ اری.
د توپخانههای  222و  255میلیمتتی.
ه انواع ضد هواییها ،موشکاندازها و دوشپتتابهای پیشتفته ،از گمله :دوشپتتاب اف
آی ام  33استی)گت.
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و انواع موشکهای زمین به هوا از نوع حتارتی و اسکاد ،با سوات مایع و موشک االف
یک.
ز انواع سالحهای کشتارگمعی از گمله گاز اتدل.
ح تعدادی بالگتد و هواپیمای گ)گ)ده که ظاهتاً توانایی استفاده از آن را ندارند (نجات،
. 222 :2239
 -4ساختار یکپارچه و منعطف
«نظم و انضباب ارتش مغول بیمان)د بود ،ستبازان مطیع محض فتماندهان اود بودند و
گملگی لباس کامل نظامی و متحدالشکل در بت میکتدند ،بتای از ستداران مغول از آن گملاه
گباه نویاان (یمه و سوبوتای بهادر از اعجوبههای زماان ااود بودناد ،ااود چ)گیاز نیاز بات ابان
اظهاارنظت کارش)اسان نظامی و محققان عصت حاضت یکی از بزرگتتین نوابغ نظامی گهان به شمار
میرود:
هیتلت باید تا اندازهای متهون چ)گیز باشد؛ زیاتا حملاه بتقآسا و هجوم عمین او بت
استحکامات دشاامن و بااه دام اناادااتن همااه سااتبازان ،چ)انکه در نبااتد بارباروسااا
) (Barbarossaبه سال  2392بت ضد روسیه انجام گتفت ،به شدت یادآور اساتتاتژی و
تاکتیکهای مغول است» (ساندرز. 73 :2272 ،
یکی از ویژگیهای مهم داعش در مقایسه با دیگت گتوههای تتوریستی مان)د القاعده،
تشکیالتی عملکتدن و تبعیت محض از رهبت داعش و نظام سلسله متاتبی هم در بح

اداری و

حکومتی و هم در حوزهی نظامی و عملیاتی است .این گتوهک در این رابطه به اقدامات زیت توگه
میک)د:
الف سازماندهی تشکیالت گتوه به صورت سلسله متاتبی ،شامل الیفه ،امتای م)اان،
شوراها و فتماندهان عملیاتی و تبعیت محض هت رده از رده باالتت.
ب واگ اری مسئولیت هت م)طقه مشخص به مسئولی ااص در شهتها و روستاها و م)اان
قبایلی با شتح وظایف و ااتیارات تعیینشده.
سازماندهی ،آموزش و تسلیح نیتوهای محلی ،پا از تصتف هدف و سپتدن مسئولیت
دفاع به آنها.
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د قااعیت در بتاورد با متخلفین درون تشکیالتی به م)ظور حفظ انسجام و ابتکار عمل
مقابله با حتیف.
ه انجام وظیفه هت یک از گتوههای عملیاتی ،تتور ،گتوگانگیتی ،مه)دسی ،تختیب و ...
بتابت وظایف و مسئولیتهای تعیینشده در هت رده فتماندهی.
و ایجاد ستیع سااتارهای حکومتی موقت و سازماندهی افتاد محلی بتای اداره امور م)اان
تصتفشده (عابدی. 326 :2235 ،
 -8تاکتیک استفاده از جنگ روانی
یکی از ابزارهایی که مغولها توانست)د با استفاده از آن به چ)ین شهتت و فتوحاتی دست
یاب)د ،تاکتیکهای روانش)اسانه بود .آنها بسیاری از اقوام و ستزمینها را بدون گ)

به تسخیت

اود درآوردند و تا گایی که امکان داشت سعی میکتدند بدون درگیتی فیزیکی و به اطت
اندااتن گان ستبازانشان ،ستزمینهای ااتاف را به تصتف اود دربیاورند .آنها همواره تعداد
سپاهیان اود را مخفی نگه میداشت)د و تحت هیچ شتایطی اگازه نمیدادند دشمن از تعداد واقعی
ستبازان مغولی ااالع پیدا ک)د .اگت با سپاهی بزرگتت از اود مواگه میشدند ،آدمکهایی را
روی اسبها مینشاندند یا آتشهای بیشتتی بتپا میکتدند تا تعداد اود را بیشتت از آنچه که بودند
نشان ده)د .در صورتی که تعداد آنها از سپاهیان دشمن نیز بیشتت بود ،باز این قاعده را رعایت
کتده و سواران اود را در یک ستون سازماندهی میکتدند تا گتد و ااک بل)د شده از سم
اسبهای گلویی باع مخفی ماندن سواران پشتی شود (پ)اهی. 22 :2237 ،
مغولها در تتساندن متدمان ستزمینهای دیگت و ایجاد رعب و وحشت در میان ستبازان
دشمن تبحت ااصی داشت)د .آنها همواره ایمههای اود را همتاه اود داشت)د و از آنها در ه)گام
محاصتهکتدن م)اان دیگت به ع)وان محل اسکان موقت استفاده میکتدند .در بتای از موارد از
رن

این ایمهها بتای ایجاد رعب و وحشت در میان متدم محاصتهشده در درون دیوار شهتها

سود میبتدند .بدین م)ظور آنها ابتدا ایمههای سفیدرن

را بتپا میکتدند و به متدم

محاصتهشده اعالم میکتدند که اگت ایلی زود تسلیم شوند ،گان آنها در امان اواهد بود.
اگت تسلیم نمیشدند ،مغولها ایمههای قتمز رن
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اعالم میکتدند که در صورت تسلیمشدن ت)ها متدها کشته اواه)د شد .اگت باز هم متدمان
محاصتهشده تسلیم نشده و توان مبارزه نیز نداشت)د ،مغولها ایمههای سیاه رن

بتپا میکتدند که

بدین مع)ی بود که تمامی افتاد داال شهت محاصتهشده کشته اواه)د شد.
«چ)گیز در گ)

روانی آن هم به هول)اکتتین نوع ،استاد بود .عمداً شاهتت اوناواری

وحشیانه اود را در ااتاف پخش میکتد و انتظار داشت حتفهایی که درباره بیرحمی او شایع
میشود ،ملتها را چ)ان وحشتزده سازد که بدون مقاومت تسلیم شاوند .انتظاار او هم اغلب به
تحقن میپیوست .توحش اونستدانهای که مغوالن در کشتار همگانی نشان میدادند ،چ)ان
نفتتآور است که به وصف نمیآید» (ساندرز. 76 :2272 ،
الن گ)

روانی و ایجاد رعب و وحشت در میان متدم ،تاکتیک اصلی داعش در عتاق و

سوریه است .علت توسل به این شیوه نیز شمار اندک نیتوهای داعش در بتابت ارتش و نیتوهای
اتف مقابل است .گتوه داعش بتای ایجاد رعب و وحشت ،از ابزارهایی مان)د کشتارهای
دستهگمعی و بیرحمانه ،عملیات انتحاری ،انتشار تصاویت ست بتیدن و انفجارهای ایابانی بهته
میبتد .گ)

روانی بتای گتوه داعش از اهمیت بسیار زیادی بتاوردار است ،بهاوری که اهمیت

آن از گ)

نظامی و میدانی کمتت نیست؛ از همین رو ،داعش رسانه و تبلیغات را نیمی از گهاد

میداند (نجات. 229 :2239 ،
 -6استفاده از فرماندهان مبتکر و متفکر
سِبتای یکی از بزرگتتین دالیلی بود که چ)گیزاان توانست امپتاتوری مغول را تشکیل
دهد .او یکی از چهار ستباز گ)گی چ)گیز و استتاتژیست اصلی مغول بود .سِبتای یکی از
باهوشتتین متخصصان ف)ون گ)گی در تاریخ و ماهتتتین ژنتال ارتشی و از رهبتان شجاع بود.
سِبتای در استفاده از تسلیحات محاصته و هوش نظامی ستآمد بود .او همیشه قبل از ای)که تاکتیک
اودش را اتاحی ک)د ،متوگه میشد که دشمن از چه تاکتیکهایی استفاده میک)د و ب)ابتاین
مسثتتتین ضد حمله را انتخاب میکتد .او دائماً در حال یادگیتی چیزهای گدید از مه)دسین و
متخصصان بود (سایت عصت ایتان .
نیتوهای داعش از فتماندهان نظامی و نخبگان نظامی حزب بع
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اتحریزی عملیاتهای اود استفاده میکتدند .به ع)وان م ال بیشتت اتحریزیهای گتوه داعش را
عزت ابتاهیم الدوری رهبت حزب م)حله بع

عتاق انجام میداد و از دیگت نخبگانی که در آن

زمان به داعش کمک میکتدند عبارت بودند از :رغد داتت صدام ،مسعود رگوی ستکتده
گتوهک م)افقین ،اسامه ال)جیفی رئیا مجلا ملی عتاق و اارق الهاشمی معاون پیشین رئیا
گمهوری عتاق (کوهستانی. 5 :2237 ،

ب بررسی تطبیقی سبک جنگجویی مغولها و داعش حین جنگ
مغولها و داعش از تاکتیکهای مختلفای در حاین گ)ا

و نباتد باا نیتوهاای ااتف مقابال

استفاده میکتدند که اهم آنها عبارت)د از:
 -1تاکتیک ترور فرماندهان حریف
مغولها بت این باور بودند که روح اشخاص در اون آنها قتار دارد .آنها گتئت نداشت)د که
اون یک نجیبزاده یا فتد اصیل مغولی را بتیزند ،زیتا بت این باور بودند که اون وی زمی)ی که
روی آن بتیزد را آلوده اواهد کتد .از اینرو زمانی که میاواست)د یک فتد بل)دمتتبه مان)د اان
یا گانشی)ان وی را به قتل بتسان)د ،باید راهی بدون اونتیزی بتای کشتن وی پیدا میکتدند.
بدین تتتیب معموالً این افتاد را یا افه کتده یا در آب غتق مینمودند .اگت یکی از اعضای
اانوادهی اان مغول به وی ایانت میکتد ،معموالً یک قالی دور او میپیچاندند و در آب
میانداات)د تا افه شود .در بتای موارد نیز از روشهای االقانهای استفاده میکتدند .بتای م ال
گویوک اان ،یکی از اانهای مغول ،تمامی سوراخهای بدن یکی از رقیبان اود را دواته و وی
را در درون آب انداات تا افه شود .آنها در مورد کشتن افتاد بتگسته دشمن نیز روشهای
االقانهای داشت)د .بتای م ال تعدادی شاهزادهی روسی را زیت یک میز کوچک قتار داده و روی
آن میز به گشن و پایکوبی پتداات)د ،بدین تتتیب این شاهزادههای نگونبخت بدون اینکه
اونشان ریخته شود افه شدند .در یک مورد دیگت ،چ)گیز اان یکی از دشم)انش را با ریختن
نقتهی م اب در چشمان او به قتل رساند (پ)اهی. 5 :2237 ،
داعش به تتور فتماندهان و کادر سایت گتوهها و نصب کمی)گاه و اودروی
بمبگ اریشده ،با هدف تضعیف روحیه و ایجاد ااتالل در سااتار آنها ،همتاه با دعوت از
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آنها گهت اعتتاف به توبه و پیوستن به صفهای داعش استفاده میک)د .این گتوه تکفیتی
توانست در هماه)

نمودن واحدهای نظامی گداشده از این گتوهها در م)اان التقه ،دیتالزور،

ادلب ،حلب و القلمون موفن عمل ک)د و این بهتتین روش آنها در کسب موفقیت بود ،زیتا
ع)اصت آن ،آغاز حمله ،غافلگیتی و زمان انتخاب اهداف را در دست داشت)د .در نتیجه،
پیتوزیهایی را بتای آنها محقن ساات که م)جت به بیتونراندن دشم)ان اود از م)اان بسیاری در
شتق و شمال سوریه شد (اواگه. 35 :3229 ،
 -2تاکتیک هجومی
مغولها با تاکتیکهای گ)گی مسثت و وحشت)اکشان ش)ااته میشدند و مهارت اود را با
گ)

های زیاد تقویت میکتدند .حتی ژنتالهای کوچکتت مغول هم به اندازه فتماندهان مشهور

تاریخی ،م ل اسک)در کبیت و هانیبال بارسا ،موفن بودند و دستاوردهای زیادی کسب میکتدند.
مغولها به شدت به تاکتیکهای ناگهانی متکی بودند .عقبنشی)ی سااتگی ،حمالت ناگهانی،
گ)

های روانی و حتی گتوگانگیتی و سپت انسانی از حتکات کالسیک مغولهاست .آنها

دوست داشت)د گ)

را با پتتاب بارانی از کمان بت ست دشمن و به دنبال آن حمله وحشیانه

سوارهنظامها شتوع ک))د .اغلب ،دشمن را با یک کماندار مخفی که وانمود به فتار میکتد فتیب
میدادند.
وقتی به هدفهای بزرگی م ل شهتها حمله میکتدند تمایل داشت)د در گبهه بسیار وسیعی
بج)گ)د و در این مدت با سیستم یام با هم ارتباب بتقتار میکتدند .همچ)ین آنها مهارت زیادی در
محاصته داشت)د و با کسانی که تسلیم حکومت آنها نمیشدند بیرحم بودند .این تتکیب
تاکتیکی آنها را بتتتین نیتوی گ)گی زمان اودشان میکتد .مغولها معموالً بتای اگتای
عقبنشی)ی مص)وعی که شاید دشوارتتین تاکتیک میدان گ)

باشد ،تمتین میکتدند (سایت

عصت ایتان .
درک استتاتژی هجومی داعش نشان میدهد این گتوه به بت این نظت است که حفظ
روستاهایی که تتاکم گمعیت اندک و مساحت زیادی دارند ،نیازم)د نیتوهای زیادی است .در
حالی که با توگه به ماهیت نبتد در شهتهای بزرگ ،حفظ شهتهای پت گمعیت و آباد ،به نیتوی
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کمتتی نیاز دارد ،زیتا در آنجا گ)

های ایابانی رخ میدهد که بتاالف م)اان باز ،به نیتوهای

زیادی نیاز ندارد .بدین تتتیب ،شهتهای بزرگ ،به م ابه دژ و اال دفاعی بتای م)اان باز پشت ست
اود به شمار میآی)د .نیتوهای داعش بتای انجام عملیات ستیع نظام و حمالت رعدآسا،
شبکههای گادهای را در ااتیار دارند .هتچ)د این نیتوها زیاد نیست)د ،ثابت کتدند که نه ت)ها در
عتصه گ)

نام)ظم ،بلکه در گ)

م)ظم نیز قدرتم)د هست)د .عالوه بت این ،شهتهای درون قلمتو

داعش ،استحکامات ابیعی بتای این گتوه هست)د که پاکسازی آنها ،به ویژه با توگه به روحیه
نیتوهای داعش ،به شدت دشوار است (دانیلی . 2239 ،داعش مشهور بود به استفاده از
تاکتیکهایی همچون :القاء وحشت ،انتشار اابار سااتگی و گعلی درباره پیتوزیها و فتوحات
داعش ،بزرگ)مایی عملیاتها ،ابهامهای عددی در اصوص توان نظامی این گتوه و قهتمانسازی
از فتماندهان نظامی آن فقال نمونهای از عملیات روانی این تتوریستها در عتاق و سوریه بوده
است (نجات. 229 :2239 ،
 -3تاکتیک استفاده از سپر انسانی
یک تاکتیک متداول مغول استفاده از آنچه بود که حَّشَّت «ااراش» اوانده میشد .در ای
محاصته ،مغولها اسیتانی را که در گ)

های قبلی اسیت شده بودند را در محاصتهها و نبتدها در

صف گلو گا میدادند .غالباً پیکانهای دشمن به این «سپتهای انسانی» بتاورد میکتد ،ب)ابتاین
رزم)دگان مغول ایمنتت بودند (سایت ویکیپدیا .
داعش بتای انتخاب م)اان عملیات و تصتف آنها ،به عامل مهم همسویی م هبی و قومی
گمعیت آن م)طقه با اود بسیار توگه میک)د .نیتوهای تکفیتی داعش با علم به رعایت عدم
بمباران متدم بیدفاع توسال حتیف ،میکوشد با پ)اه گتفتن در بین گمعیت ،اود را از بمباران
هوایی و گلوله باران توپخانهای حتیف در امان نگه دارند .آنها همچ)ین با پوشیدن لباسهای هم
رن

با افتاد بومی ،میکوش)د تا با نفوذ در میان گمعیت م)طقه تصتفشده ااالعات الزم را

کسب ک))د (عابدی. 322 :2235 ،
 -4تاکتیک استفاده از اجساد
شاید بتوان ادعا کتد که مغولها اولین قومی بودند که از تاکتیکهای گ)
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استفاده کتدهاند .در دورانی که آنها به تااتوتاز در اروپا پتداات)د ،تعداد زیادی از ستبازان
آنها به ااعون مبتال شدند ،اما آنها از این موضوع نیز به سود اود استفاده کتدند .بتای م ال،
وقتی که شهت «کافا» در اوکتاین امتوزی را محاصته کتدند ،ااعون ستبازان مغول را در بت گتفت
و آنها متوگه شدند که با وگود این بیماری مدت زمان زیادی نمیتوان)د به محاصتهی شهت ادامه
ده)د؛ از اینرو اگساد ستبازان متده به ااات ااعون را به داال شهت پتتاب کتدند .هت ستباز
مغولی که به ااات ااعون میمتد ،گسد وی را در م)ج)ین قتار داده و از روی دیوارهای شهت به
داال آن میانداات)د .بدین تتتیب عامل بیماری ااعون وارد م)بع آب شهت شده و بهزودی متدم
شهت همگی به ااعون مبتال شدند .تعداد معدودی از ساک)ان شهت موفن شدند از روی دیوارهای
شهت فتار کتده و به سمت غتب بگتیزند ،اما دیگت دیت شده بود؛ زیتا آنها از قبل به ااعون مبتال
شده بودند و این بیماری را در تمام اروپا پتاک)ده کتدند (پ)اهی. 22 :2237 ،
تتوریستهای تکفیتی داعش از مجتوحان و کشتههای گ)

(چه نیتوهای اودی و چه

نیتوهای دشمن در تلهگ اری به اوبی استفاده میک))د .بتای م ال ،آنها در استان االنبار عتاق با
بستن بمب به دو تن از ع)اصت اود که در گتیان درگیتیها به شدت زامی شده بودند ،به ع)وان
تله انفجاری استفاده کتدند و یا در پارهای از موارد ،نیتوهای داعش با علم به ای)که نیتوهای
حتیف حتماً بتای بتدن اگساد هم رزمان شان به م)طقه اواه)د آمد و یا بعد از عملیات ،نیتوهای
گبهه مقابل به این م)طقه حمله کتده و م)طقه را از دست آنها بیتون اواه)د آورد ،اگساد به گای
مانده از نیتوهای دشمن را تلهگ اری کتده و از این اتین از آنها تلفات میگتفت)د (عابدی،
. 339 :2235
 -8استفاده از تاکتیک فریب
اگت نیتوهای یک شهت از پ یتفتن پیش)هاد مغول امت)اع میکتدند ،مغولها به شهت یا روستا
حمله میکتدند و آن را ویتان میکتدند ،اما به تعدادی از غیتنظامیان اگازه میدادند که فتار ک))د
و قتل و ویتانی آنان را به دیگتان گزارش ک))د .این گزارشها ابزاری اساسی بتای تحتیک تتس
در دیگتان بودند .با این حال ،هت دو اتف درگیت غالباً با انگیزه متفاوت در مبالغه حوادث بد
شهتت داشت)د .به همین دلیل ،در مورد دادههای ااص (مان)د آمار تلفات که در م)ابع معاصت
شتح داده شده است ،باید با دقت ارزیابی صورت گیتد.
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راه دیگتی که مغوالن از فتیب استفاده میکتدند ،گتهزدن شااههای درات یا بتگها پشت
اسبهایشان بود .آنها شاخ و بتگها را پشت اسب به م)ظور ایجاد اوفانهای گتد و غبار در
پشت تپهها میکشیدند تا در مقابل دشمن به ع)وان حمله ارتشی بسیار بزرگتت ظاهت شوند و بدین
تتتیب دشمن را وادار به تسلیم ک))د .از آنجا که هت ستباز مغول بیش از یک اسب داشت ،به
زندانیان و غیتنظامیان اگازه میدادند قبل از درگیتی بت اسبها سوار شوند و بدین شکل در
بزرگی نیتوی انسانی اود اغتاق ک))د (سایت ویکیپدیا .
 2بعضی از تتوریستهای داعش با گایدادن اود در میان کشتهشدگان ،نیتوهای مقاومت
را فتیب میدادند و در فتصتی م)اسب ،تیتاندازی میکتدند (شبیهسازی از چتیکهای ویت
ک)

ها در گ)

ویت)ام علیه نیتوهای آمتیکایی .

 3انتقال سالح در پوشش تابوت
 2گتفتن تماسهای صوری با اورژانا بیمارستانهای مختلف و دادن گزارش وقوع بتای
از حوادث اورژانسی .در این اقدام آنها با قتار گتفتن در مسیت آمبوالنا ،ران)ده را به قتل
میرساندند و از اودرو ،بتای بمبگ اری در اماکن مورد نظت استفاده میک))د .از آنجایی که
آمبوالناها کمتت به صورت دقین بازرسی میشدند ،بهتتین گزی)ه بتای عملیات انتحاری به شمار
میآی)د .گفت)ی است که داعش بالفاصله پا از ستقت آمبوالنا و گاسازی بمب در اودرو( ،به
دلیل احتمال آگاهی بیمارستان از ستقت آمبوالنا عملیات میک))د.
 9کوچدادن اگباری بتای از ساک)ین م)اان عملیاتی به م)ظور نفوذ ع)اصت گتوه در دیگت
م)اان با پوشش مهاگت و همچ)ین فتاهمکتدن زمی)ه رعب و وحشت در م)اان دیگت
 5در کتدن عبارات کت و الل در گ رنامه قانونی این افتاد بتای سهولت در عبور از
گیتهای بازرسی.
 7استفاده از پوشش حمل کود حیوانی بتای انتقال سالح و تجهیزات.
 6استفاده از پوشش ایست و بازرسی بتای قتل و عام متدم.
 6مسمومکتدن نیتوهای نظامی از اتین ش)اسایی محل اتید این افتاد.
 3استفاده از گ رنامه گعلی و کارت ش)اسایی عمدتاً ابتنگار و نیتوی نظامی و انتظامی
(عابدی. 332 :2235 ،
115

بررسی تطبیقی سبک جنگجویی مغوالن و نبردهای معاصر اداعش

 -6قت)عام گسترده مردم شهرهای تسخیرشده
مهمتتین بخش از تاکتیک روانش)اسانهی مغولها در نبتدهایشان را میتوان شهتت آنها در
قساوت و س)گدلیشان دانست .آنها نیاز داشت)د دشم)انشان را متوگه سازند که در صورت
تسلیمنشدن با بیرحمی تمام سالای اواه)د شد؛ اما این حتبهی آنها فقال یک تتف)د دروغین
نبود ،بلکه در عمل نیز همین کار را میکتدند.
اگت شهت م کور مقاومت کتده و تسلیم نمیشد ،مغولها تمامی افتاد حاضت در شهت را از
کوچک و بزرگ از دم تیغ میگ راندند .زنها و کودکان را گمع کتده و همهی آنها را به قتل
میرساندند .حتی در بتای از موارد از گان گتبهها و س

های موگود در شهت نیز نمیگ شت)د.

ست قتبانیان از ت)شان گدا میشد و از آنها پشتهای درست شده و در معتض دید عموم قتار
میگتفت تا همه بدان)د که در صورت عصبانیکتدن اان مغول چه عاقبتی در انتظار آنان اواهد
بود؛ اما بدتتین نوع بیرحمی را در مورد زنان باردار روا میداشت)د .به گفتهی یک تاریخنگار
عتب ،مغولها از کشتن زنان باردار نیز هیچ ابایی نداشت)د .حتی شکم وی را پاره کتده و نوزاد او
را نیز به قتل میرساندند (پ)اهی. 22 :2237 ،
نیتوهای داعش نیز قبل از ورود به شهتها اقدام به قتل و عام متدم در ورودیهای شهت
می کتدند و این پیام را به متدم درون شهت ارسال میکتدند که اگت شهت به تسلیم آنها در نیاید،
همه متدم را قتلعام اواه)د کتد که تصاویت بسیاری از این اقدام وحشیانه را در کلیپهای متبوب
به آنها دیدهاید (مسلف .
 -7تاکتیک استفاده مدؤثر از امکاندات مهندسدی رزمدی در پشدتیبانی عملیدات
نظامی
«قشون چ)گیز اساساً از نیتوی سواره نظام و گتوه مه)دسی تشکیل میشد ،پیااده نظاام باه
ندرت مورد استفاده قتار میگتفت؛ زیتا گ)گجوی صحتاگتد بدون اسب قابل تصور نبود ،سواره
نظام س)گین اسلحه ،زره میپوشید و مسلح به شمشیت و نیزه بود ،سواره نظام سابک ،زره نمیپوشید
و کمان و زوبین به کار میبتد .کمان متگبارتتین و دقینتتین سالح مغاول بود ،این سالح بسیار
س)گین بود ،کشش آن یک صد و شصت پوناد فاشار و دویاست تاا سیصد یارد بتد داشت» .اما
گتوه مه)دسی ارتش مغول که در ناابودی قاالع و اساتحکامات تبحات فتاوانای داشات باا
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بهتهگیتی از تجتبیات ف)ی ملل مغلوبه از گمله چاین باتای باه زاناو درآوردن دشام)ان ااود از
هزاران م)ج)ین که س)

های عظیم و مواد آتشزا پتتاب میکتد ،استفاده نمود (ساندرز:2272 ،

. 76
داعش از امکانات مه)دسی رزمی در پشتیبانی از عملیات نظامی به ویژه ه)گام عقبنشی)ی و
یا دفاع از یک م)طقه ،به اوبی بهتهبتداری میک)د ،مهمتتین محورهای استفاده از امکانات
مه)دسی رزمی عبارت است از:
الف ایجاد موانع ،میدان مین و بهکارگیتی بمبهای ک)ار گادهای ،بمبهای چسبان و ...
ب بمبگ اری در اماکن و تیسیسات مورد هدف بهم)ظور ایجاد انفجار و گتفتن تلفات از
نیتوهای نظامی و حتی متدم بیدفاع.
ایجاد موانع در مسیتهای مورد استفادهی احتمالی نیتوهای دفاعی با استفاده از وسایل
س)گین مه)دسی.
د تختیب اماکن م هبی ،پلها و حتی سااتمانهایی که بتای حتیف ایجاد مزیت و بتتتی
میک)د (عابدی. 323 :2235 ،
 -5تاکتیک تأمین نیازمندیهای آمادی از امکانات محلی و منطقهای
ارتشهای مغول ،سبک سفت میکتدند ،تا حد زیادی قادر بودند در اار از ستزمی)شان
زندگی ک))د .تجهیزات آنها شامل قالب ماهی و سایت ابزارهایی بود که باع

میشد هت یک از

گ)گجوها غیت وابسته به هت م)بع تیمین ثابت باشد .با توگه به تمتی)ات سختی که به مغولها داده
میشد ،آنها قادر بودند چ)دین روز بدون گیته غ ایی دوام بیاورند .گیته غ ایی نظامیان مغول
شامل شیت اشک (که با آب مخلوب میشد و مینوشیدند  ،گوشت کوبیده و کومیا (یک نوع
نوشیدنی میشد .ولی وقتی گیته غ ایی آنها تمام میشد ،ابایی از اوردن غ اهای عجیب م ل
س

 ،گتگ و موش نداشت)د (پ)اهی. 23 :2237 ،
گیووانی دا پیان دل کارپی)ی از ااندان فتانسیسکان که بتای میموریتی نزد امپتاتور مغول

آمده بود ،میگفت :گاهی آدماواری هم میکتدند .آنها مجبور بودند یکی از ده ستباز را بتای
اوردن بکش)د .مارکوپولو هم ادعا کتده مغولها از اون اسبهایشان هم تغ یه میکتدند .آنها
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در حمله به کشورهای دیگت سعی میکتدند آذوقه و علوفه و  ...مورد نیاز اود را از کشورهای
مورد تهاگم تیمین ک))د ،زیتا اگت میاواست)د تمامی امکانات را با اود از کشورشان بیاورند ،یک
سپاه س)گین از نظت آمادی ایجاد میشد که با توگه به تاکتیک مغوالن که در تمامی کتب تاریخ به
سبک سفت کتدن معتوف بودند و به صورت رعدآسا به دشمن حمله میکتدند ،زیت سسال اواهد
رفت (سایت تاریخ ما .
داعش اقالم آمادی مورد نیاز اود از گمله مواد غ ایی ،سوات ،سالح و مهمات را عمدتاً
از م)ابع محلی و از پیش ذایته شده در هدف و م)اان پیتامونی آن تیمین میک)د .این گتوه بتای
حملونقل این اقالم ،از گتوههای عملیاتی به ع)وان اسکورت استفاده میک)د .راهبتدهای اساسی
داعش در این باره عبارت است از:
الف تیکید بت حفظ و آسیبندیدن تیسیسات زیتب)ایی از گمله م)ابع نفتی ،پاالیشگاهها،
سدها و ...در م)اان درگیتی و تصتفشده.
ب تیمین بخشی از م)ابع مالی گتوه با استفاده از ذاایت بانکهای تصتفشده.
تیمین آماد به ویژه گیتههای غ ایی.
د حمل حداقل امکانات اولیه آمادی به همتاه گتوههای رزمی (عابدی. 329 :2235 ،
 -9انهدام زیرساختهای اقتصادی
به گزارش تاریخنگاران ،ایتان در آغاز حمله مغول کشوری آباد و اقتصادش پترونن بوده
است .مخصوصاً بلخ که از قسمتهای شتقی محسوب میشد در آن بتهه از زمان ،یع)ی قتن هفتم
به فتاوانی ثتوت مشهور بود و مقدار غلة آن به اندازهای بود که تبدیل به انبار غله اتاسان و
اوارزم شده بود .در ابتستان هم همه اراضی و دام)ه آن زیت کشت محصول بود و روستاها و
شهتها که به هم نزدیک بودند در وسال آنها زمین االی دیده نمیشد (دستغیب. 232 :2276 ،
لشکتکشی مغول در زمان کوتاه ،موگب سقوب و از بین رفتن نیتوهای تولید و در عوض
افزایش میزان اقطاعات نظامی و نفوذ ستان نظامی شد .یورش آنها در زمانی اتفاق افتاد که اقتصاد
ایتان نیازم)د ابزارهای تقویتی بود ،این قضیه باع

شد که کل فتآی)د رو به رشد اقتصاد ایتان از

هم بپاشد .در این بتهه از زمان بتای نخستین بار ،است مار روستاییان و پیشهوران روا یافت و ادامه
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حاکمیت آنها در دراز مدت موگب افزایش گمعیت عشایتی و کوچنشین شد .کشوری که
سالها یکجانشین شده بود ،حال بتای رهایی از ظلم مغوالن ،کوچ رو شده بودند .نتیجه این
حتکت باع

تبدیلشدن اراضی کشاورزی مولد به متاتع شد؛ زیتا هت کا میکوشید فقال گان

اود و اانوادهاش را نجات دهد ،دیگت کسی به فکت بازسازی و یا تعمیت سدها نبود
(احمدی. 23 :2262،
نیتوهای داعش پا از تصتف شهتها اقدام به تختیب زیتسااتهای اقتصادی شهت که
مورد استفاده آنها نبود میکتدند ،م الً زمینهای کشاورزی م)ااقی را که به تصتف در
میآوردند به کلی اتاب کتده و صاحبان آن را به بهانههای واهی م ل نماز نخواندن و  ...به قتل
میرساندند .این رفتار در مورد دیگت زیتسااتهای م)اان متصتفی به مورد اگتا گ اشته میشد،
م الً فتودگاهها را ویتان میکتدند و چاههای نفتی را اگت نمیتوانست)د بهاور کامل تصتف ک))د،
اقدام به تختیب آن میکتدند .بانکهای شهتها را غارت میکتدند و ادارهها را تختیب میکتدند
و اقدام به ک)تتل سدهای مهم شهتها میکتدند تا در زمان مورد نظت از آن استفاده و یا آنها را
تختیب کتده و به ع)وان حتبه اود استفاده میکتدند (مسلف .

ج بررسی تطبیقی سبک جنگجویی مغولها و داعش بعد از جنگ
مغولها و داعش از تاکتیک های مختلفی بعد از گ)

و نبتد با نیتوهای اتف مقابل استفاده

میکتدند که اهم آنها عبارت)د از:
 -1تکهتکه کردن اجساد و شکار
مغولیها به ندرت سبزیجات میاوردند و عمدهی غ ای آنها از گوشت تشکیل شده بود.
در بتای از موارد و به ندرت گیاهان وحشی را به ع)وان غ ا استفاده میکتدند یا غ اهای گیاهی
که توسال متدمان م)اان تسخیت شده به آنها داده میشد را میاوردند ،اما آنها عمدتاً به گوشت
و لب)یات تکیه داشت)د .رژیم غ ایی آنها دقیقاً مخالف رژیم غ ایی گیاهخواران بود و نحوهی غ ا
درستکتدن آنها نیز با س)گدلی تمام همتاه بود .زمانی که میاواست)د یک حیوان را سالای
ک))د ،آن را از پاهایش آویزان کتده و سپا با چاقو سی)هی آن را میشکافت)د .بعد از آن دست
اود را در شکاف فتو بتده و قلب حیوان را بیتون کشیده و فشار میدادند تا تمام بدن وی را با
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اون آغشته ک))د .مغول ها تمامی امحا و احشاء داالی بدن حیوان را بیتون کشیده و میپخت)د.
تمامی اعضای بدن حیوان مورد استفاده قتار میگتفت و معموالً به صورت آبگوشت پخته میشد.
در بتای موارد ااص نیز گوشت حیوان را کباب میکتدند .اون بدن حیوان نیز اار شده و به
صورت مخلوب با گوشت مورد استفاده قتار میگتفت.
مغولها معموالً از گوشت گوسف)د و بز استفاده میکتدند ،اما در صورت لزوم گوشت اسب
نیز میاوردند .معموالً اسبها را بتای موارد اضطتاری یا ااص نگه میداشت)د ،ولی از اوردن
گوشت هت نوع اسبی ابا نداشت)د .یک مُبلغ م هبی که مدتی در میان مغولها زندگی کتده بود ،در
اااتات اود آورده است که مغولها در بتای موارد حتی گفت یا گ)ین مادیان را نیز میاورند
(پ)اهی. 29 :2237 ،
یکی از شیوه های نبتد داعش و در واقع ایجاد رعب و وحشت در نیتوهای اتف مقابل این
بود که بعد از ش)اسایی فتماندهان اتف مقابل او را به صورت زنده و یا متده به دست آورده و
سی)ه او را میشکافت)د و قلب و سایت اندام داالی آنها را بیتون آورده و آن را به دندان میکشیدند
و یا ای)که ستهای آن ها را بتیده و به ع)وان تو

فوتبال استفاده کتده و با هم فوتبال بازی

میکتدند (مسلف .
 -2تخریب مراکز فرهنگی و تمدنی
یکی از بالیای سخت و مصائب س)گین با حملهی مغول بت متدم ایتان ،قتل و کشتار بزرگان
و از میان رفتن ستمایههای فکتی و علمی کشور ایتان بود (گوی)ی . 2 :2265،وقفه اوالنی میان
عصت حملهی مغول و نابودی زیتب)ای علمی کشور تا اصالحات عهد ایلخانی سبب قطع ارتباب
ایتانیان با مبانی اقتصادی  -فکتی پیشی)یان شد .دستتسینداشتن به وسایل و امکانات بتگشت به
میتاث گ شته و ناتوانی اقتصادی که در اثت حملهی مغوالن ایجاد شده بود ،باع

شد نتوان)د راه را

بتای هموارکتدن فعالیتهای فکتی و فته)گی ایجاد ک))د و ضتبهی کاری بت روند عادی سیت
فته)

و علم در ایتان شد (قاسملو. 636 :2263 ،
متدمان اتاسان در مقابله با مغوالن رشادت بسیاری نشان دادند ،ولی نتوانست)د کاری انجام

بده)د .یکی از شهتهایی که در مقاومت علیه مغوالن پیشی گتفت نیشابور بود .مغوالن پا از
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استیال بت این شهت ،وحشتانگیزتتین گ)ایت را در حن متدم این شهت متتکب شدند .گوی)ی در
کتاب اود بتای بیان اوضاع آن زمان ،تعابیتی به کار بتده که به اوبی نشانده)دهی نفوذ دون
مایگانی است که به غدر و ایانت در امور حکومتی راه یافته بود (گوی)ی. 292 :2265 ،
داعش غیت از ای)که همه گا را تختیب نموده ،کار دیگتی انجام نداده است .این گتوه
ت)درو ،اک ت سااتمان اداری و پلها را در قسمتهای شمالی عتاق نابود سااته است و سعی
میک)د شهتها را با تهدید به استفاده از مواد م)فجته تحت تسلال اود نگه دارد (نایتا. 2232 ،
آنها با تختیب اک ت آثار باستانی عتاق و سوریه ،زمی)ه قاچاق اشیاء عتیقه و آثار باستانی این
کشورها را به کشورهای اروپایی و آمتیکا فتاهم میآوردند که از این اتین پول ه)گفتی نصیب
داعش شد .از دیگت اعمال ش)یع داعش حمله به قبور گ شتگانی بود که مورد احتتام متدم بوده و
زیارتگاه عاشقان آن یاران بود که این قبور را تختیب کتده و اگساد و استخوانهای این یاران
پیامبت و  ...را به گاهای نامعلومی میبتدند .از دیگت کارهای االف عتف داعش ،تختیب مساگد
اهل س)ت و شیعیان بود (نجات. 2239 ،
 -3برقراری سنت بردهداری
فتوحات مغول ،س)ت ناپس)د بتدهداری را احیا کتد .در این عهد ،از بتدگان به میزان وسیعی
در دامداری چادرنشی)ان استفاده میشد .در عهد هالکو ،بتده بتای اراضی و کشاورزی بود
(احمدی . 23 :2262 ،مغوالن که در ابتدای حمله بسیاری از شهتهای ایتان را تصتف کتدند و
شماری از متدم م)اان متصتفه را به اسارت گتفته ،در نتیجه متدم پتشماری از ایتان بتای بتدگی
بتده شدند (کاظم نیا . 66 :2267 ،استای ایتانی را فقال در قتاقوم و اولوس چ)گیز استفاده ابزاری
نمیکتدند ،بلکه به م)اان دیگت گهان هم میفتستادند (والیتی. 235 :2233 ،
گ)

همواره م)بع اصلی و مطمئن بتای به دست آوردن ک)یز بود .زندگی صحتانوردی

مغوالن هم که با غارت و چپاول و دزدی از ایالت میگ شت ،آنها زنان بسیاری را هم به چ)
میآوردند و به ادمت میگتفت)د .آنها سعی میکتدند زنان و یا داتتانی که به اسارت گتفته،
کامالً از ااندان اود قطع امید و فقال به اسارت تن در ده)د؛ از اینرو ،شوهت و نامزد آنها را به
قتل میرساندند .زنانی که به ک)یزی گتفته میشدند ،در شتایال سخت و رقت باری به ست میبتدند
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و مغوالن به کتامت انسانیشان تجاوز میکتدند (کاظمنیا. 66 :2267 ،
وقتی مغوالن شهتهای ایتان را زیت سُم اسبهایشان لگدکوب کتدند ،ک)یزشدن زنان ،آزاد و
متسوم شد .در این گتیان میان زنان گتوهی م ل زنان حتمستای پادشاه اوارزمشاهی ،امتا و زنان
عادی تفاوتی نبود .ت)ها تفاوت در آن بود که زنان ااندانهای حکومتی در اسارت ،در ااتیار
اانزادگان مغول قتار میگتفت و زنان قشت متوسال به ع)وان ک)یز استفاده میشدند (گوی)ی،
 . 322 :2265در دوران ایلخانان هم تیمین بتدگان از اتین شیوهی گ)گی متداول بود .آنها از
زنان به اسارت گتفته بتای همتاهی لشکت مغوالن ،رامشگتی ،روسپیگتی ،بیگاری ک)یزان در
زمی)ههای زراعی و کشاورزان و بتدگی در اانهی امتا بود (والیتی. 233 :2273 ،
نیتوهای داعش پا از تصتف شهتها و روستاها ،افتاد آن شهتها را که از گتایشهای
مختلفی مان)د ایزدی و اسماعیلی و  ...بودند دستگیت کتده و زنان و داتتان آنها را به ع)وان بتده
در بازارهای اصلی شهت میفتوات)د .آنها در توگیه این کار اود میگفت)د که این کار ،احیاء
س)ت رسولاهلل است .حضتت رسول اکتم (ص افتاد اناث دستگیتشده از نیتوی حتیف را به
ع)وان ک)یز و ادمتکار به بازار شهت آورده و به فتوش میگ اشت که ما نیز این س)ت حس)ه را
احیاء کتدیم .نیتوهای داعش در بعضی از اوقات که نمیتوانست)د این ک)یزان را به فتوش بتسان)د،
آنها را به ع)وان غ)یمت گ)گی بین کسانی که در نبتد حضور داشت)د تقسیم میکتدند؛ به اوری
که به هت نفت از آنها بین  32تا  35داتت و زن میرسید (مسلف .
 -4وضع مالیات سنگین
در دوران حملهی مغول عالوه بت اتا و مالیات رسمی ،بیش از چهل نوع مالیات و عوارض
دیگت هم دریافت میشد (یزدانپتست . 227 :2232 ،بتای دریافت میزان تیثیتات سوء ،این شیوهی
مالیاتگیتی باع

به وگودآمدن نابسامانیهای بسیاری بود؛ به همین دلیل از آن چهل مورد فقال

دو نمونهی آن پتداات میشد .یکی مالیات ق)فله که به مع)ای پ یتایی از کارگزاران پیک ایتان
نظامی و عمالشان که وقتی در قسمتی فتود میآمدند ،دست کم صد اانه را درگیت میکتدند
(والیتی. 226 :2233 ،
نمونه دیگت مالیات نزل اوالغ به مع)ای فتاهمکتدن متکب بتای کارگزاران حکومت مغول
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ناام)ی میشد و فتار از میهن را هم به همتاه

بود (والیتی . 223 :2233 ،این مالیاتها هم باع

داشت ،میموران مالیاتی هم که درآمدشان بسته به حضور متدم مورد نظت بود با اگحافهایی سعی
در پیشبتد اهداف اود داشت)د .چ)ان که بتای بازگتداندن آنهایی که از پتداات مالیات گتیخته
بودند ،زنانشان را شک)جه میدادند .البته این حتکت به ابع باع

کاهش درآمد حکومت مغول

هم بود .از آن گا که این نظام مالیاتی متکی بت شمار گمعیت بود نه زمین و بهتهبتداری از آن ،هت
وقت یک هزی)ه گدید پیش رو بود ،م ل گ)

و اشکسالی ،فشار بیشتتی بت متدم نگونبخت

وارد و آنان را رنجورتت و افستدهتت میکتدند (یزدانپتست. 226 :2232 ،
به دنبال اعالم االفت اوداوانده داعش در بخشهایی از عتاق و سوریه ،رهبتی این گتوه،
مقتراتی را بتای کسب درآمد اعالم کتده است .بت همین اساس ،ورود هت اودرویی چه سواری و
چه کامیون ،به محدوده تحت امت داعش مستلزم پتداات عوارض است .همچ)ین به تازگی
رسانههای عتبی اعالم کتدهاند که نیتوهای داعش بتای تحویل اگساد قتبانیان اود ،مبالغ چ)د
هزار دالری از اانواده آنها دریافت میک))د .شورای روابال بینالملل اعالم کتده که در سال
 3222میالدی ،گتوه تتوریستی داعش ماهانه  6میلیون دالر از اتین غارت اموال متدم و گتفتن
مالیات از تجار و مغازهداران محلی در استان االنبار عتاق درآمد داشتهاند (عابدی. 265 :2235 ،
 -8تبعید صنعتگران و مهاجرت نخبگان و دانشمندان
مغوالن به ارزش ص)عتگتان و کسانی که حتفه و دانش ف)ی داشت)د و به نحوی در امت
تولیدات شتکت داشت)د ،واقف بودند .در قتلعام متدم نیشابور نیز در م)ابع تاریخی به صتاحت
ذکت شده است که مغوالن قبل از شتوع کشتار ،اسیتان ص)عتگت را از بقیه متدم گدا کتده و روانه
مغولستان کتدند .انتقال و از دست دادن هزاران ص)عتگت ایتانی که در این حمله به اسارت
درآمدند ،صدمه دیگتی بود که بت پیکت اقتصادی ایتان و م)طقه اتاسان وارد کتد (زیباکالم،
 . 252 :2269پا از حمله مغول ،شماری از دانشم)دان که به م)اان امن مهاگتت کتده بودند ،از
این حمله گان سالم به در بتده بودند .در ای این حمله شاعتان ،ادیبان ،ه)تم)دان ،شاهزادگان و
غیته بتای نجات گان از ماوراءال)هت و ایتان اار شده و به شبه قاره ه)د روی آوردند (مظهت،
 . 225 :2266به نظت میرسد که نخبگان و دانشم)دان نیشابور نیز در این تهاگم به متاکز امن پ)اه
بتدهاند.
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نیتوهای داعش از متخصصین در حوزههای مختلف علیالخصوص در عتصه نظامی به بهتتین نحو
استفاده میکتدند؛ به گونهای که دانشم)دان عتصه شیمی را بتای سااتن مواد شیمیایی مورد نیاز
داعش و نیز مواد اولیه بمبهای مورد استفاده آنها و از نظامیان نیز بتای آموزشدادن به نیتوهای
داعش استفاده میکتدند و نیز از اندیشم)دان علوم مختلف بتای ایجاد ابتکار در صح)ه گ)
استفاده میکتدند.

مدل مفهومی

شکل شماره  -2مدل مفهومی تحقین
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نتیجهگیری
بعد از گ)
گ)

تحمیلی عتاق علیه کشورمان ،با مطالعات بسیار زیاد و استفاده از نخبگان عتصه

 ،استتاتژی کشورمان در نبتد صتفاً بت پایه دفاع در نظت گتفته شده بود؛ اما بعد از حوادث

ایجاد شده در سوریه و عتاق این استتاتژی به مقاومت فعال تغییت کتد و مقاومت فعال هم یع)ی
ای)که کشور ایتان به دنبال گ)

افتوزی با دیگت کشورها نخواهد بود ،اما بعد از ای)که کشوری

اراده حمله به م)افع کشورمان را داشته باشد ،دیگت ایتان نظارهگت حمله به کیان مقدس اود
نخواهد بود و توائهها را در کشور مبدأ ااموش اواهد کتد .به گفته اک ت تحلیلگتان مسائل
ااورمیانه ،بیشتت حوادث به وگود آمده در م)طقه ،بتای ک)تتل و به اود مشغولکتدن ایتان است
تا در قبال این موضوع رژیم صهیونیستی بتواند به اور آرام اتحها و نقشهها اودش را در فلسطین
اشغالی به پیش ببتد و در پارهای از مواقع ،س)جش توان رزم کشور ایتان ،بتای نبتد با آمتیکا با
کمک کشورهای متتجع م)طقه است.
بعد از کمکهای شایان توگهی که در  6سال گ)

تحمیلی ،حکومت سوریه و شخص

حافظ اسد پدر رئیاگمهور سوریه به کشور عزیزمان داشت)د ،کشور ایتان و سوریه اقدام به انعقاد
پیمان م)طقهای کتدند تا در مواقع بحتانی بتوان)د از امکانات و پتانسیلهای موگود یکدیگت به نحو
احسن استفاده نمای)د .بعد از نفوذ گتوه تتوریستی داعش در سوریه و عتاق ،ب)ا به دراواست این
دولتها از کشورمان و با توگه به نگاه استتاتژیک رهبت عظیم الشین گمهوری اسالمی ایتان و نیز
تصویب شورای عالی ام)یت ملی کشور ،مجوز حضور مستشاری ایتان در این کشورها صادر شد.
از آنجا که هدف نهایی حمله به این کشورها ،ایتان است؛ پا بایستی تاکتیکهای نظامی
گتوههای سلفی  -تکفیتی ،به دقت زیت نظت گتفته شود تا در صورت لزوم ،اگت این کشورها به
دنبال این بودند که این اتحها و نقشهها را علیه کشورمان پیاده نمای)د ،در بتاورد با این
گتوهکها ،اوالً غافلگیت نشده و ثانیاً با پاسخی م)اسب و دندانشکن ،میل گ)گجویی را در دیگت
کشورهایی که قصد حمله به ایتان را دارند ،از بین بتده و نابود ک)یم.
از آنجا که فصلهای بسیار مشتتکی بین گتوهک سلفی  -تکفیتی داعش و حکومت
مغوالن است ،فل ا نویس)ده این تحقین مشتاق بود تا مشابهتهای تاکتیکی هت دو گتوه را بیاورد.
محقن با مطالعه م)ابع گوناگون و در دستتس به این نتیجه رسید که بتای بترسی تطبیقی سبک
125

بررسی تطبیقی سبک جنگجویی مغوالن و نبردهای معاصر اداعش

گ)گجویی این دو گتوه و ای)که تاکتیکی از قلم نیافتد ،ناگزیت هستیم که تاکتیکهای این
گتوهک و حکومت مغوالن را در سه متحلهی قبل از عملیات ،حین عملیات و بعد از عملیات،
بیاوریم که اهم نتای ،آن به شتح است:
 -1فصول مشترك تاکتیکی گروه سلفی  -تکفیری داعش و حکومت مغول
قب) از نبرد اعملیات عبارتند از:
الف تجهیزات نظامی
استفاده از تاکتیک گ)

ب آموزش
ت سااتار یکپارچه و م)عطف

روانی

هوشم)دی و بتنامهریزی

ث استفاده از فتماندهان مبتکت و متفکت

 -2فصول مشترك تاکتیکی گروه سلفی  -تکفیری داعش و حکومت مغول
حین نبرد اعملیات عبارتند از:
ب تاکتیکهای هجومی

الف تتور فتماندهان حتیف

ت استفاده از تاکتیک فتیب

استفاده از تاکتیک سپت انسانی

ث استفاده از امکانات مه)دسی رزمی در پشتیبانی از عملیاتهای نظامی
تیمین نیازم)دیهای آمادی با استفاده از امکانات محلی
چ انهدام زیتسااتهای اقتصادی شهتهای مورد هدف
ح استفاده از کشته ها و اگساد اودی و حتیف
خ قتل و عام متدم شهتهای هدف
 -3فصول مشترك تاکتیکی گروه سلفی  -تکفیری داعش و حکومت مغول
بعد از نبرد اعملیات عبارتند از:
الف بتقتاری س)ت بتدهداری
ب تختیب متاکز فته)گی و تمدنی
وضع مالیات س)گین علیه متدم شهتهای هدف
ت تکهتکه کتدن اگساد و شکارها
ث تبعید ص)عتگتان و مهاگتت نخبگان
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نشت کتاب.
 -36والیتی ،علی اکبت ( . 2233ایتان از حمله مغول تا پایان تیموریان .تهتان :امیتکبیت.
 -36یزدانپتست ،حمید ( . 2232فتگام و پیامد ایلغار مغول ،کیهان سیاسی  -اقتصادی.
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