
 

 

 

 

A Comparative Study of the Mongol Warfare Style and 

 Its Impact on Contemporary Battles (ISIS)

 Saeed Firoozi
1 

 

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. 
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چکیده
ای بیشتت ایتان و در پاره دیدگاه بیشتت تحلیلگتان، بیشتت حوادث به وگود آمده در این م(طقه بتای ک(تتل هتچه در

ها و ها، نقشهتا در قبال این موضوع، رژیم صهیونیستی بتواند به آرامی اتح از موارد به اود مشغول کتدن ایتان است

ای از مواقع، س(جش توان رزم نیتوهای ایتان بتای های اودش را در فلسطین اِشغالی به انجام بتساند و در پارهپیشتوی

 هاآن ،ها و داعشبه کار گتفتة مغول یهاکیتاکت ای آمتیکایی به کمک کشورهای متتجع م(طقه است.نبتد با نیتوه

هدف از انجام این تحقین،  به بیشتت اهداف اود در آن زمان و در م(طقه مورد نظت اویش، بتس(د.را قادر ساات 

ها بیشتتین تیثیت را گتفته و از تی از آنها است و ای(که چه کسانی و یا چه حکومبترسی سبک گ(گجویی و نبتد مغول

است. ااالعات مورد توصیفی استفاده شده  از روش نیتحقها بیشتتین استفاده را به عمل آورده است. در این سبک آن

 ی،و پژوهش یمقاالت علم ،یو تخصص یعلم یهااز کتاببتداری یشبا ف ی واکتابخانه وشر هب ،نیتحق نیدر ا ازین

دهد که بتای بترسی تطبیقی سبک گ(گجویی این دو گتوه و ای(که نتای، تحقین نشان میه است. گتدآوری شد

های این گتوهک و حکومت مغوالن را در سه متحلة قبل از تاکتیکی از قلم نیافتد ناگزیت از این هستیم که تاکتیک

عملیات، حین عملیات و بعد از عملیات مورد بترسی قتار دهیم.
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 مقدمه
 اسالم از پا ایتان تاریخ رویدادهای تتینمهم از ،هفتم سده اوایل در ایتان به مغول حملة

 کتد حمله ایتان به ق. ه 727سال  در اوارزمشاه محمد تدبیتیبی دلیل به چ(گیزشود. می محسوب

 از داد. پا ادامه ایتان در فتوحاتش به ،داشت فتاد ساله از بیش کهه. ق   739) متگش زمان تاو 

 757سال  در نیز بغداد ای(که تا دادند ادامه کشورگشایی به هوالکو گمله از گانشی(انش ،چ(گیز

 ایلخانان به که چ(گیز پ یتفت. گانشی(ان پایان یانااعباس الةااس پانصد االفت و کتد سقوب

 به مغول حملة در. کتدند حکومت ایتان در ه. ق 627سال در  بهادراان ابوسعید گمت تا مشهورند

 و دااش نابود زیادی هایکتابخانه و علمی ،فته(گی متاکز ،هاسوزیآتش و هااتابی طةااواس

 آسیای و ه(د گمله از ایتان از اار  به فتهیختگان از یاریاابس مهاگتت به تااوحش و گ( 

 حیوانات به حتی هاآن ،سپتدند گان تاتار تیغ زیت گ(اهبی متدم نفت هزار گتدید. هزاران م(جت صغیت

 تناانوش از هم مغوالن ؛تااداش ثبت به نیاز بود داده رخ که مهمی عااوقای. نکتدند رحم هم

های کتاب بود. فتاهم تاریخ نگارش بتاى تایالاال ا ش ؛کتدندمی حمایت تاریخى هایکتاب

این زمی(ه به رشته تحتیت درآمده است که شتح این  زیادی توسال نویس(دگان معتوف آن زمان در

اند تا به ع(وان م(ابع مورد رگوع بتای وقایع اسف(اک را به صورت مفصل به رشته تحتیت درآورده

  .39: 2232نویس(دگان معاصت، گهت تحقین در این زمی(ه تبدیل گتدند )رسولیان آرانی،

اتی داشت(د که مختص اود آن هتیک از گ(گجویان در ازم(ه قدیم یک سبک مبارز

های شایان های گ(  مبارزه کتده و به پیتوزیکشورها بود و با آن سبک به راحتی در میدان

کتدند. مغوالن نیز یک سبک مبارزه داشت(د که بیشتتین تیکید آن، گتفتن توگهی دست پیدا می

ب و وحشت بسیار کشورهای مقابل با استفاده از تاکتیک گ(  روانی و ایجاد دلهته و رع

ک((ده در دل نیتوهای حتیف بوده و بسیاری از کشورها را توانست(د بدون سوز و ویتاناانمان

سال قبل از میالد مسیح در  522درگیتی به تصتف اود در آورند. در کتاب ه(ت گ(  نیز که 

ک در کشورهای گ(وب شتقی آسیا به نویس(دگی سون تزو در چین م(تشت شد نیز بهتتین تاکتی

عتصه نبتد را همین تاکتیک معتفی کتده که شما کشور حتیف را بدون مبارزه و گ(  و 

های مبارزاتی، بایستی ها و تک(یکاونتیزی تصتف ک(ید که در این بین، با توسل به انواع تاکتیک
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 نویسد اگت شما بتوانید با گ(  روانی و ایجاد رعب وبه چ(ین امتی دست پیدا کتد. سون تزو می

اید و اگت ناچار وحشت، کشور حتیف را سالم به دست آورید به موفقیت بزرگی دست پیدا کتده

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 

  .23: 2279تتین نحو استفاده کتدند )سون تزو، ارت دیگت به سهمگینیا به عب

شدن است و هتکا که بتواند اند تاریخ در حال تکتاراور که علمای تاریخ گفتههمان

تواند بهتتین پاسخ را به وقایع در حال رخ دادن تاریخ ادوار مختلف را مورد مطالعه قتار دهد، می

 در شتایال حال، بدهد.

ها، اند که به بهتتین نحو از این تاکتیکت حاضت نیز یک گتوه شبه نظامی پیدا شدهدر عص

های کتدند. این گتوه بعد از کش و قوسبتای گتفتن و تصتف شهتهای مختلف استفاده می

 فتاوان، اود را گتوه داعش )دولت اسالمی در عتاق و شام  نامیدند.

ها دنیای امتوز، عتصه نظامی نیز از این پیشتفتبا توگه به پیشتفت روزافزون تک(ولوژی در 

نصیب نبوده و ابزار و آالت گ(  نیز به تیثت از این پیشتفت تک(ولوژی، پیشتفت روزافزونی بی

کشوری که بتواند بیشتتین استفاده را از این تک(ولوژی داشته  پیدا کتده است. به اوری که هت

کمبودهای اود در عتصه نبتد، مان(د کمبود نیتو و ... را تواند بسیاری از باشد، به بهتتین نحو می

های روز م ل انواع شدن به تک(ولوژیپوشش داده و چه بسا یک گتوه صد نفته با مجهز

های بسیار پیشتفته و رادار گتیز بتای زیت نظت داشتن میدان نبتد، های دید در شب، پهباددوربین

ن کلیه تحتکات دشمن، استفاده از بهتتین تجهیزات های گاسوسی بتای زیت نظت داشتماهواره

فتماندهی و ک(تتل بتای هدایت و ک(تتل نیتوها در صح(ه نبتد و اشتافیت کامل ااالعاتی روی 

تواند با یک لشکت و یک سپاه به مبارزه پتدااته و بیشتتین دشمن و صح(ه نبتد، به راحتی می

 ها بگیتد.تلفات را از آن

های افتاای، سلفی، تکفیتی و که حامی و به وگود آورنده این گتوه کشورهای ابت قدرت

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 

ها در مبارزه و ... در کشورهای مورد حمایت ایتان در م(طقه است که بعد از نیهم گ(ا اود ایتا
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های زیاد، به این نتیجه رسیدند که از ااتالف قدیمی بین مسلمانان نیز کتدن گزی(هسبک و س(گین

استفاده ک((د تا بتوان(د بهتتین نتیجه را بگیتند. به این تتتیب گتوهی را به وگود آوردند که اوالً 

کتد و ثانیاً گ(گی باشد که آتش ااتالف بین ها )اعتقادی گ(گیدن  مبارزه میشبیه اود ایتانی

ورتت از قبل نماید. پا به اتفاق دیگت کشورهای شیعه و س(ی را بتواند دوباره به راه اندااته و شعله

تتین ه پیشتفتهها را مجهز بگتوه داعش را به وگود آورده و آن حامی در م(طقه و اار  از م(طقه،

تا با استفاده از سبک گ(گجویی مغول )البته با چاش(ی بسیار بیشتت  بتوان(د به بهتتین  ها کتدهسالح

ها را با رعب و وحشت نحو این میموریت را انجام ده(د. نیتوهای به اصطالح داعش این تک(ولوژی

ای از نقاب ان ممکن و در پارهمغوالن یکی کتده و توانست(د کشور سوریه و عتاق را در کمتتین زم

 بدون درگیتی، به تصتف اود در آورند.

های نبتد در دنیای امتوز و نیز پیشتفت روزافزون گهان، سبک نبتدها با توگه به تغییت عتصه

ای دچار تغییت و نوسان شده و هت کشوری که بتواند در این زمی(ه اود را با العادهنیز به شکل فوق

تواند در این زمان حتفی بتای گفتن داشته باشد. عتصه نبتد م(طبن ک(د، میهای این پیشتفت

نصیب نمانده و توانسته است به بهتتین نحو، اود را در کشور ما ایتان نیز از این تغییتات بی

های بالستیک و ...، به روز نماید. از های م(ظم، نام(ظم و چتیکی و نیز تجهیزات و موشکگ( 

ها در م(طقه، بتای آزمودن توان رزم گمهوری لی تمامی تحتکات و توائهآنجا که هدف اص

اسالمی ایتان است تا در زمان م(اسب که ما در توان رزم و آمادگی رزم، با توگه به محاسبات 

ای به ها کمبود داشته باشیم، به کشور ما حمله ک((د. پا کشور ایتان بایستی توگه ویژهآن

در زمان م(اسب بتواند بهتتین تصمیم را گتفته و با توگه به دکتتین نظامی تحتکات م(طقه داشته تا 

 کشور بتواند بهتتین پاسخ را قبل از زمان درگیتی به کشور متخاصم بدهد. به همین دلیل، کشور

های سوریه و عتاق توانسته به بهتتین نحو نقشه دشم(ان را در ایتان با حضور مستشاری در ستزمین

ش بت آب ک(د و در ضمن، اود را بتای نبتدهای احتمالی که در آی(ده، کشورهای این زمی(ه نق

اواه(د علیه کشور ما پیاده ک((د، آبدیده شود. حال اگت گمهوری اسالمی ایتان به این متخاصم می

داد، ممکن بود به کتد و به حضور مستشاری اود در این کشورها پایان میتحوالت توگه نمی

های ریخته شده رزم(دگان مدافع حتم است، نائل ارزشم(دی که به بتکت اون هایچ(ین تجتبه

داد و دشمن نیز که چ(ین شد و در ضمن کشورهای حامی اود را نیز در م(طقه از دست مینمی
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رسید که آمادگی رزم کشور ایتان پایین است، پا کتد به این نتیجه میوضعی را مشاهده می

 ایتان اواهد بود.بهتتین زمان بتای حمل به 

هدف ما از تحقین حاضت بترسی تطبیقی سبک گ(گجویی مغوالن در زمان حمله به ایتان و 

 داعش  و الگوبتداری این گ(گجویان از سبک یکدیگت است.) مقایسه آن با نبتدهای معاصت

 نیبه چ(د (ه،یزم نیدو گتوه، با مطالعه م(ابع و مقاالت مختلف در ا نیا یقیتطب یبترس یبتا

 یکه بتا ایمرسیدهدو گتوه  نیا ییو گ(گجو یو در واقع سبک مبارزات هاتاکتیکعامل تشابه در 

دو گتوه را در قالب سه  نیمورد استفاده ا هایتاکتیکمقاله، اقدامات و  در ینظم ظاهت کی جادیا

 :سه متحله عبارت(د از نیکه ا میینما یم ب(دیدستهمتحله 

 و داعش قبل از گ(  هامغول ییگجوسبک گ( یقیتطب ی  بترسالف

 گ(  نیها و داعش حمغول ییسبک گ(گجو یقیتطب ی  بترسب

 ها و داعش بعد از گ( مغول ییسبک گ(گجو یقیتطب ی  بترس 

 پتداات. میاواه هاآن هایتاکتیک حیبه تشت ،به وگود آمده ب(دیتقسیمتوگه به  با

 ادبیات تحقیق

 میمفاه فیتعر
 ییجنگجو سبک

از  کی نبتد است. هت نیادیکتدن در ممبارزه هایروشو  وهیش ،ییاز سبک گ(گجو رم(ظو

 فیحت یتوهایدر مبارزه با کشورها و ن فتدم(حصتبه یسبک ،خیاز تار یااص هایدورهدر  هاملت

 . 255، 2922 ات،یااص اود آن متدم و آن م(طقه بوده است )ب ،از موارد ایپارهداشت(د که در 

 مغول

 هایروداانه هایستچشمه که دارد قتار یعیااوس ستزمین ،چین غتب مالااش و بغت در

 گتفته فتا بیابان را یاابخش و تپاااس را آن م(اان تتاابیش ولی ،تاااس گاری آن در سیبتی عظیم

 تتکاامش هایویژگی دارای و کتدندمی زندگی هم ادوشاادوش قوم دو م(طقه این در. است

 ایام آن در مغول. بودند مغوالن و تتکان ،ومااق دو نااای. کتدمی فتق هم با هانآ زبان اما ،بودند

 گونة بدوی یا بدوی اوایف از دیگت تعدادی و کتائیت ،نایمان ،قیات ،تاتار اوایف اتحادیة ع(وان
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 ،موراان بعضی قول به که اوایفی. شدندمی محسوب سیبتیه و چین ،تانااتتکس بین نواحی

 هاآن مهارت وارث ،نبودند قدیم هایهون ااالف هم اگت. شدندمی وباامحس «دگدی هایهون»

 ظهور از که قتن هشت از بعد و آمدندمی شمار به ا(جتکشی و تیتاندازی ،گ(گجویی در

 توانااپیش م ل هاآن. کتدند تجدید تاریخ در را هاآن فجایع اااته ،گ شتمی وحشی هایهون

 ،تتانااش ک(ار و کتدندمی ست بیابان آزاد هوای در یا نمدی چادرهای زیت ،اویش قبل قتن تااهش

 پشم از و کتدندمی تغ یه هاآن شیت و گوشت از ،گ رانیدندمی عمت اویش اسبان و ف(دانااگوس

 هم شپش حتی چیز هیچ اوردن از ،آمدمی پیش سالیاشک اگت ؛ساات(دمی ایمه و لباس هاآن

 شیع هیگه گاه ما یو آدم واناتیموش، گتبه، س ، اون ح گوشت البته ؛کتدندنمی اودداری

 . 532: 2266، کوبزرین) شدمی هاآن

 داعش

در عتاق  یاست که بعد از کشته شدن الزرقاو یستیعتاق و شام نام گتوه تتور یاسالم دولت

ا در ر یاریبس یستیحمالت تتور ل،یگتوه از زمان تشک نیشد. ا تیسیا یتوسال ابو عمت البغداد

حمله به بانک  مان(د ،یستیتتور اتیابو عمت، عمل یگتفت. در دوران ستکتدگ عهده بتعتاق 

 )نجات، افتیو الحوت گستتش  بیابوغت یهابه زندان ورشیو  یدادگستت ارتو وز یمتکز

 گتی، همتاه با ابو حمزه المهاگت، د3222 لیآور 23در  یابو عمت البغداد ت،یدر نها . 52: 2239

در م(طقه ال تثار گان باات  ییکایو آمت یعتاق یتوهایسازمان، در حمله مشتتک ن هیبل(د پارهبت 

و  یهالکت البغداد ای،بیانیهدر  یستیگتوه تتور نیهفته بعد، ا کی . 326: 2232)عطوان، 

عتاق، ابوبکت  یلت اسالمود یروز، مجلا شورا 22اعالم کتد و پا از  رسماًالمهاگت را 

گ(   تیرا به ع(وان وز مانیاهلل سل نیو ال(اصتالد یابوعمت البغداد نیبه ع(وان گانشرا  یالبغداد

 . 52: 2239 جات،اود انتخاب کتد )ن

 معاصر نبردهای

 هایکمکبا  تیاست که در چ(د سال اا ییمحقن از نبتدهای معاصت، مجموعه نبتدها م(ظور

 الخصوصعلی انهیدر م(طقه ااورم متتجع م(طقه، کشورهایو  یغتب کشورهای یزاتیو تجه یمال

 . مسلفاست ) وستهیو عتاق و ... به وقوع پ هیسور کشورهای
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 پیشینه تحقیق
ی(ی مغوالن در گهان آفتفاگعه»، در تحقیقی تحت ع(وان 2267عالءالدین آذری در سال  -2

ا به بترسی به بترسی سبک مبارزاتی مغوالن در حمله به ایتان پتدااته است. محقن در ای(ج« اسالم

وضعیت دولت اوارزمشاهیان قبل از حمله مغول پتدااته و تحلیلی از توان رزم مغول بتای 

نماید. در این نوشته، محقن سبک مبارزاتی یمرویارویی و حمله به سلسله اوارزمشاهیان ارائه 

ا الخصوص چ(گیز، بیعلگوید مغوالن یمدانسته و  هاآنمغوالن را آغشته به اوی درندگی 

رحمانه، درب شهتهای پتگمعیت آن روز را بدون درگیتی یبهای گ(  روانی و کشتار یکتاکت

 ی بود.اارزندهها کار که در نوع اود در آن زمان بتای آن کتدیمو بدون دادن تلفان باز 

ی باورنکتدنواقعیت گالب و  22در تحقیقی تحت ع(وان  2235حسین علی پ(اهی در سال  -3

یی از سبک مبارزاتی هاقسمتبه  در آنها در دوران چ(گیز اان پتدااته و گی مغولدر مورد زند

 ها پتدااته که در ش(اسایی این قوم کمک شایان توگهی به ما اواهد کتد.مغول

عوامل »ی تحت ع(وان امقالهدر  2239حسین ناوشکی و قدرت احمدیان در سال  -2

تی داعش با سبک مبارزاتی ااص اود در عتاق گی، به اتز قدرت«یابی داعش در عتاققدرت

 یگتااسالم یهاگتوه ینتتدولت اسالمی عتاق و شام )داعش  یکی از مهمفتماید: یمپتدااته و 

اایت بوده است. این گتوه پا از اتو  نیتوهای آمتیکایی از عتاق، به  یهاگهادی در سال

المی تشکیل دهد. مسئله گستتش ستعت گستتش یافت و توانست در عتاق و سوریه دولت اس

ناگهانی این گتوه توگه همگان را در سطح گهان به اود گلب نمود؛ زیتا یک گتوه تتوریستی 

فتاوانی از کشورهای عتاق و سوریه را اشغال و االفت اسالمی را  یهادر کمتت از یک سال بخش

وناگون در این زمی(ه شد. گ هاییلاین گتوه در مدتی کوتاه، موگب تحل یابیاعالم کتد. قدرت

به بترسی عوامل  (state Failed) در این پژوهش با استفاده از چارچوب نظتی دولت ورشکسته

 داعش در عتاق پتدااته شده است. یابیقدرت

گتوهک تتوریستی داعش و »ی تحت ع(وان امقالهدر  2239سید علی نجات در سال  -9

یتی و تعدادی از گشکل، به بترسی اتز «هافتصتو  اهچالشام(یت ملی گمهوری اسالمی ایتان؛ 

با بتآمدن گتوهک داعش در عتاق و سوریه و اعالم فتماید: یمسبک مبارزاتی داعش پتدااته و 

از سوی این گتوه، فصل نوی(ی از تحتکات تتوریستی در تاریخ روابال « دولت اسالمی»تشکیل 
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 ار از الگوی سازمان القاعده به الگوی سازمان گ» توانیگشوده شد که نماد آن را م المللینب

توصیفی و با تکیه بت م(ابع  -نوشتار حاضت با استفاده از روش تحلیلی رویناز ا «.داعش دانست

و الکتتونیکی ضمن بترسی مالحظات ام(یتی گمهوری اسالمی ایتان در تقابل با  یاکتابخانه

ین گتوه در عتاق و سوریه بتای گمهوری ا .عمل کتد یهاها و چالشگتوهک داعش به فتصت

، در نهایت نیز به راهکاری مقابله با این گتوهک تتوریستی اشاره شودیاسالمی ایتان پتدااته م

 شود.یم

های گ(  یکتاکت»ی تحت ع(وان امقالهدر  2235ی در سال آباددولتعلی باقتی  -5

پتدازد و در یمکه گ(  روانی است  ی مبارزاتی داعشهاسبک، به بترسی یکی از «روانی داعش

نظامی  هاییتش(اسایی عوامل مسثت بت موفق ،هدف پژوهشفتماید: یممورد هدف تحقین اود 

داعش در عتاق و سوریه به م(ظور یافتن راهکارهای مقابله با آن است. داعش در عملیات نظامی 

دشمن، سااتن دشمن  زدنشده، محکگ(  روانی همچون اابار ک(تتل هاییکاود از تاکت

، استفاده از پتاک(ییعه، شایافک(، ادعا به گای واقعیت، اغتاق، تفتقهگویییقتفتضی، پاره حق

. در نهایت بتای ک(دیعاافه گیتندگان پیام، تختیب روحیه رقیب و تلطیف چهته اود استفاده م

 .ده استبه مسئوالن رسانه ملی ارائه ش یش(هادهاییپ ها،یکمقابله با این تاکت

 مبانی نظری تحقیق
 ورالد ،یافت لقب  رگبز ناا یمع(ا )به نچ(گیزاا بعدها که  هنآ یمع(ا )به تموچین

 نم(ااشو د شتامعی یات(گو  ختیاسو  رگاروز ادثحو که دبو نمغولستا ریصحااز  دیتام

 ع،شجا س،نتت ،رحمبی د،اونست ه،بدیدآ دفوال نچو دبو سااته شخصیتیاز او  اوانتاف

 د،بو وممحت نوشتنو  نندااو نعمتاز ... .  و گ ارقانون ه،ه(ددنمازسا ،نگتآی(ده ،دیشانادور

 س(یندر   دربها ییسوکا) رپد منابه(گا گمتاز  ااپ د،واب شی(یاشهتنو  نیدااابو آ تافالح شمند

 سالم نگا شماریبی مهالکاز  ،شتدا اوانفت نم(ااشو د ناامخالف ااما ؛داشوی  شیناگان نیانوگو

 همه نمیادر  دتحاا دیجاا به موفن قلب وتقساو  وریالو د اریداپای هانتیجدر  منجااتاسو  دبت ربد

 شائو آنیا )یو نمغوال یست یخرتا بکتااو در  الواحا حتاش .یددگت رتاتاو  کتتو  لمغو قبایل

: 2292ی، )نسوست ا هشد هنددابتگت سیرفا هاب انیابی شیتین کتتد توسال که ستا ر شیه  م(د پی
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 همسایه بتاغو  قتاشدر  سیاییآ نمتمدو  رگبز لتدو دو با ،یابیقدرتاز  پا ن . چ(گیزاا26

 وتتاپتثو  یماعظ لتآن دو دو بت منجااست نشاندزفتاو و  .بغتدر  انیتو ا قشتدر  چینگشت؛ 

 دولت هاس ناامی یناچ ورپه(ا مینزست یقمت یهجت هفتم نقت یلاوا یع(ی ،میادر آن ا .یافت(د غلبه

 یاغتب لمااش هام(طقو در  تاشدا ییواانتافتم کین بیگانه لتدو شمالی بخشدر  :دبو هشد تقسیم

 م(دآرزو چین دممت همه سون . میدمت لتدو چین بگ(وو در  هسیهسیا کوچک دولت

 یناچ هابوی  نااگادنوو  دالو او زاچ(گی ماا ؛نددبو سون  لتدو ایلو تحت کشور این تحدو

 «آنوا»ی ماان هاب یالتدو تشکیل به موفن ویافت(د  فتمانتوایی رکشوآن  بت نقت یک قتیب و داتاات(

 نمسلما لتدو ،سیاآ بغتدر  ما. ادبو یتولو ندزفت« آنقا یقوبیال» آن گ ارب(یانه اک شت(داگ

گتگان،  شهتآن  پایتخت تکهاشدا ییوافتمانت «مشاهیارزاو» منا به ایاودکامهو  رمقتد

از  که کتدمی حکومتآن  بت البیگاهو  اهاوداو ،سبکست هشادپاو  دگتگانیه  بو = گ(،اور)

 تحمیلی حکومت. بتدمی بسااحاو  رتباو  یلو ا نااتو نتتکا داو شعیاو  اواراون درما

 محمد ن. سلطادبو دمتام راانزگا مایه لتآن دو لفعاو ا لعماو اَّ دنبو عامه لقبو ردمو مشاهیارزاو

 فتصت قصدو  شتای ندااوش هامیان« هللا تلدینال(اصا»ی ایع( یاعباس البگاه الیفه با همشاارزاو

 الیفه که ندوربا نایا بت ستدرنا یا ستدر ناارمواز  هیوگترویناز ا ؛شتاو را دا وقلمت

 تحتیک همشاارزاون لطااس وتاقلم هاب تجاوز و هاحمل هابرا   نوالا)مغ ااتتته اای ااهرتاتا ،یاعباس

مدت درازی فتمانتوایی داشت،  که عباسی رمشهو الیفه ینا سایاو د هانیتن  لبته! استا دهکت

  .76: 2272بت همگان مسلم و مسجل است )ساندرز، 

های تتوریستی از اقدامات و اتز گ(گیدن مغوالن در ها و گتوهبسیاری از حکومت

اند. تین استفاده را کتدهو چه در قتون گاری، بهت های دورهای مختلف گ( ، چه در زمانعتصه

گتوهی در غتب آسیا با کمک دیگت کشورهای متتجع م(طقه توانست ست بتآورد که سبک نبتد 

های بسیار زیادی به سبک ها، تقتیباً با توگه به مطالعات صورت گتفته، شباهتو گ(گجویی آن

اواند. حال، المللی داعش میهای بینگ(گجویی مغوالن دارد. این گتوه اود را در عتصه

مختصتی از تاریخچه و اتز به وگود آمدن این گتوه را از سمع و نظت اوان(دگان محتتم 

 گ رانیم.می

راندن ارتش تحوالت دهه آات قتن بیستم به ویژه اعالم گهاد کشورهای اسالمی بتای بیتون
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سیدن ساز تشکیل و به قدرت رکمونیستی شوروی از ااک کشور اسالمی افغانستان، زمی(ه

های مسلمان سلفی تکفیتی در م(طقه شد. با پیتوزی مجاهدان بت شوروی، رژیم افتاای گتوه

های اسالمی، گوی سبقت را از رقیبان بتباید و بت مس(د حکومت کشور االبان توانست با وعده

ها آن ستمدیده و مظلوم افغانستان تکیه بزند. با به قدرت رسیدن رژیم االبان در افغانستان و حمایت

از گتیان سلفی، گتوه افتاای دیگتی به نام القاعده در افغانستان شکل گتفت و ایلی زود 

 3222های متعددی را در ستاست افغانستان ایجاد ک(د. با سقوب االبان در سال توانست پایگاه

له کشور گهان حفظ شد. به دنبال حم 72ای القاعده در بیش از های زنجیتهمیالدی، تداوم شبکه

های اشغالگت وارد آمتیکا به عتاق، ابومصعب الزرقاوی از رهبتان القاعده، با شعار مبارزه با صلیبی

گونه، شااه القاعده در عتاق موسوم به القاعده در ستزمین رافدین شکل گتفت. از عتاق شد و این

گوانان عتاقی مواگه  کتد، ایلی زود با استقبالآنجا که این گتوه در عتاق با اشغالگتان مبارزه می

که حتی از کشورهای دیگت نیز، بسیاری به م(ظور همتاهی با القاعده راهی عتاق  اوریشد. به

شدند. این اتفاق موگب شد که زرقاوی به قدرتی در عتاق تبدیل شود، اما القاعده در عتاق عالوه 

گ(اه و به ویژه ان بیبت حمله به اشغالگتان، با تمسک به تکفیت، حکومت گدید عتاق و شهتوند

  .253: 2235شیعیان را مورد حمالت اود قتار داد )عابدی، 

 با زرقاوی ستکتدگی به« رافدین ستزمین در القاعده» سازمان میالدی 3227 سال در ژانویه

 تشکیل را «مجاهدین شورای مجلا» تا شد ادغام تتکوچک سلفی و گهادی اصطالحبه هایگتوه

 مجلا ریاست «ابو عمت البغدادی»ماند، اما  باقی عتاق القاعده رهبت اویزرق آن، از پا دهد.

 االء احساس و میالدی 3227 اکتبت در زرقاوی شدن کشته با گتفت. عهده بت را مجاهدین شورای

 نام به سازمانی چتت زیت عتاق، القاعده به وابسته گهادی هایگتوه قوی، سلفی سازمان و رهبتی

االنبار،  بغداد، شهتهای سازمان این گتد آمدند. «البغدادی ابوعمت» رهبتی به «عتاق اسالمی دولت»

 را االنبار استان میالدی، 3227 سال در و داد قتار نفوذ اود هدف را الدین، نی(وا و کتکوکصالح

 در و میالدی 3222 آوریل در ابو عمت شدن کشته از پا کتد. معتفی اود پایتخت ع(وان به

 عتاق اسالمی دولت رهبتی به «البغدادی ابوبکت» آمتیکایی، عتاقی و نظامی نیتوهای با نبتد گتیان

 تا گتوه دچار افول شد این عشایت، و عتاق ارتش حمالت و عتاق از هاآمتیکایی اتو  با رسید.

 سوریه، در هایشفعالیت گستتش با گتفت. البغدادی ایتازه گان سوریه بحتان شتوع با ای(که
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 کار به .داد تغییت نام است،« داعش» که مخفف آن« شام و عتاق اسالمی دولت» به را داو سازمان

 صهیونیستی، رژیم لب(ان، اردن، سوریه، گستتدگی به ایکه م(طقه سوریه  گای )به شام نام بتدن

 سازمان این فکتی هایریشه شود،می شامل را سی(ا صحتای و عتاق غتب از هاییبخش و فلسطین

 دوران به بازگشت آرمان نام، این بتگزیدن با داعش رهبتان دیگت، عبارت به سازد.می اننمای را

  .96: 2232)فیتوزآبادی،  پتوران(دمی ست در سازمان این آرمان ع(وان به را اموی االفت اقتدار

 قیروش تحق
ا روش ب نیتحق نیدر ا ازیاستفاده شده است. ااالعات مورد ن یفیاز روش توص نیتحق نیا در

و  یمقاالت علم ،یو تخصص یعلم هایکتاب ،بتداریفیش یبا استفاده از ابزارها ایکتابخانه

 شده است. یآورگمع یکیالکتتون هایسایتو  یپژوهش

 هایافته
 های تحقین ما هست(د.های اتح شده در مقدمه و بیان مسئله، یافتهپاسخ به سسال

 ا و داعش قبل از جنگهالف  بررسی تطبیقی سبک جنگجویی مغول
های مختلفی را قبل از شتوع گ(  و نبتد با نیتوهای اتف مقابل ها و داعش، تاکتیکمغول

 ها عبارت(د از:کتدند که اهم آناستفاده می

 ریزیآوری اطالعات برای طرحجمع -1

ل . قبکتدندیم یاز دشم(ان اود تجسا و گاسوس ابیقبل از هتگونه تهاگم، با احت هامغول

از  ییهاده سال گاسوسان را به قلب اروپا فتستادند و نقشه باًیتقت یاز حمله به اروپا، باتو و سبتا

 قابلدر م یپادشاه یهت قلمتو ییسطح توانا نییو تع یتجار یتهایمس جادیروم، ا یمیقد یهاگاده

 یمتوهااز قل کیهت  لیراگع به تما یاحساب شده یهاها حدسکتدند. آن یتهاگم را بترس

 ن،یبا هم را داشت(د. همچ( ای ییها در مقاومت به ت(هاآن ییو توانا گتانیکمک به د یبتا یپادشاه

را با شهتها  ایکامل شهت  تیتسخ یها تمام آنچه الزم بود را بتام(طقه، مغول کیه(گام حمله به 

 پدیا .بتدند )سایت ویکیاود به همتاه می

داال م(طقه مورد نظت گهت کسب ااالعات از آن  به فوذهای مهم داعش، نیکی از تاکتیک

  ااالعاتی از اتین زیت است. اشتاف م(طقه و داشتن
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 هایسااتمان ویژه به آن کلیدی نقاب ش(اات و هدف م(طقه گغتافیای دقین بت الف  اشتاف        

 دفاع. قابل و بل(د

                                                               .هزی(ه حداقل با آن تصتف م(ظور به هدف، م(اان مهم و حیاتی اهداف بت دقین ب  اشتاف

های م هبی و گتایش اصوصیات کامل ش(اات به ویژه هدف، م(طقه متدم ش(اات بت    اشتاف

هاای ها.  د  اشتاف بت ش(اات ر سا و ستان قبایل و احزاب م(طقه هدف و شا(اات راهو قومی آن

هاای ش(اساایی باه م(طقاه باه م(ظاور تهیاه باتآورد ها با اود. ه  اعزام گتوهکتدن آنو همتاهنفوذ 

ااالعاتی، نیازس(جی م(طقه از نظت تعداد نیتوها و تسلیحات مورد نیاز و در نتیجه اتاحای عملیاات 

  .329: 2235مبت(ی بت آن )عابدی، 

 آموزش -2

واحد،  یهاکیبا کمان و تاکت یدازتانیت ،یمغول بارها و بارها سوارکار هایارتش

 ایاز حد سخت  شیها سخت، اما نه بآموزش نی. اکتدندیم نیرا تمت تیموقع تییو تغ آراییصف

 .شدیانجام م ،یم(طق تیغ

کتدند،  یتیگلوگ تیتیاز حد سفت و سخت مد شینظم و انضباب ب یهایاز گتفتار مغوالن

و  دیق یب دیحال، همه اعضا با نیمسلح شده بود. با ا یاتوهیمانع ن خیدر اول تار تیتینوع مد نیا

 اطتستباز در گ(  از  کیبه اان بودند. اگت  ژهیو به مافوق اود و به و گتیکدیوفادار به  ،شتب

)سایت  شدندیاز همان بخش با هم به مجازات اعدام محکوم م شیرفقانفت از  3فتار ک(د، او و 

 پدیا .ویکی

پیشتفته نظامی در ااتیار داعش، نیازم(د آموزش نیتوهای تحت تصتف استفاده از تسلیحات 

های گ(گی مورد نظت داعش را فتا بگیتند و هم این گتوه است تا بتوان(د هم تاکتیک و روش

بی((د ای آموزش میگونهبتوان(د از انواع تجهیزات نظامی ذکت شده استفاده ک((د. نیتوهای داعش به

توان(د به هت اقدام گتی تمام میشان راهی ندارد و با وحشیکه تتس و وحشت در وگود

های گ شته، این نیتوها را المللی داعش در سالای و بینای دست بزن(د. حامیان م(طقهوحشیانه

اند. بتای نمونه، محمد ادیب اوغلو، نمای(ده متدم هاتای از حزب الن تتکیه گفته آموزش داده

اند و سپا به عتاق ت از اعضاء داعش در تتکیه آموزش نظامی دیدههزار نف 33است که نزدیک به 
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شوند. وی در گفتگو با روزنامه ی(ی چاغ با اتح این ادعا گفت: تتکیه از بدو و سوریه اعزام می

گیتد و ها در م(طقه ااورمیانه، همان(د هتلی مورد استفاده نیتوهای داعش قتار میشتوع ناآرامی

، از تتکیه به ع(وان م(بعی لجستیکی، بتای آموزش و تیمین نیتوی نظامی این سازمان تتوریستی

های دان(د. تعدادی از نیتوهای داعش در سالمورد نیاز اود بهته بتده است و این را همه دنیا می

های تتکیه از اند. رسانههای نظامی الزم را دیدهتوسال دوستان سوریه آموزش 3222و  3223

ده(د که در نزدیکی متزهای تتکیه قتار دارد. البته داعش در تتکیه ابت می های آموزشیپایگاه

ای دیگت به آموزش نیتوهای داعش مشغول(د ای و فتا م(طقهعالوه بت تتکیه، کشورهای م(طقه

  .222: 2239)نجات، 

 تجهیزات نظامی -3

ها اسب نیستسخت، اودکفا و پتاستقامت هست(د. ا ارینسبتاً کوچک، اما بس یمغول اسب

ها را زنده بمان(د و مغول شود،یم گتید یشدن نژادهاکه م(جت به کشته ییدر آب و هوا توان(دیم

اور معمول مغول به یهاانجام ده(د. اسب هیبه روس زیآمتیموفق یقادر ساات(د حمالت زمستان

 -اود  یتویتکه گشتن با نبه دنبال علوفه و ت یها بتاآن ییروزانه غالت ندارند. توانا هیبه ته یازین

. دیبخش ییعلوفه رها نیبه تیم ازیارتش مغول را از ن - ییهاعلوفه نیماندن با چ(زنده یو بتا

مغول و  یهااسب نیب یس(ت یهامسابقه لومتتیک 22دارد. در  یمغول استقامت عال یهااسب

مغول  یها(د، اما اسبهست تتستیع یاست که دوم تتوبتد، مشخص شده ایمان(د عتب  یینژادها

مدت  توانستیبود که م یمع( نیاسب مغول به ا ناپ یتاستگی عتیهست(د. اب دنیبهتت قادر به دو

از  هامغول .د(خشباستقامت ب تیمز زاان،یچ(گ نفا بمان(د و به ارتشدر گ(  تازه یشتتیب

ها را با و آن کتدندیمحافظت م کتدند،یکه از اودشان محافظت م یاود به همان روش یهااسب

محافظت از هت قسمت از  یزره بتا نیشده بود و ا می. زره اسب به پ(، قسمت تقسپوشاندندیزره م

شده  تهصفحه سااته شده ااص بود که به هت اتف گتدن بس کی یکه دارا یشانیاسب از گمله پ

  .72: 2252)گتوسه،  شده بود یبود، اتاح

در کمت  یبود که توسال کمتب(د چتم نیکت س(گ کیمتد مبارز مغول شامل  یاصل لباس

مغول  یتهایشمش .کتدندیم زانیا(جت و احتماالً تبت اود را از کمتب(د آو ت،یبسته شده بود. شمش

شکل و  لیاما به دل ،کتدندیاستفاده م یحمالت مخف یشکل بود که از آن بتا یهالل تیشمش
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اسب  یرو تیشمش نیاستفاده ک(د. استفاده از ا زین بتش و رانش یاز آن بتا توانست(دیسااتار آن م

 غهیک((د. ت استفادهدو دست  ایدست  کیرا با گتفتن  تیشمش توانست(دیتت بود. رزم(دگان مآسان

قدمت  ،یس(ت اوربه .متت بود 2 باًیبا دسته تقت تیشمش یمتت  و اول کل 2٫67آن معموالً به اول )

سلسله سون  توسال  تیدرست پا از تسخ ،یالدیم زدهمیساواات قتن  ،یتو  دست نیظهور اول

سالح کوچک  کی ؛بود تی، کمان کمپوزهاآنسالح  نیبتدتت دور .شودیمغول در نظت گتفته م

 یبتا تینوع ت نیاز چ(د تیبه موقع توگه باها بود. آن انگلیسیکه بتد آن دو بتابت کمان  یاما قو

داشت(د و  یست آه( یکتدن م(اسب بودند و بتاسوراخ یتاب ی. بتاکتدندیاستفاده م هایشانکمان

 .پتواز ک((د یفواصل اوالن توانست(دیم

محاصته بخش  یمهم گ(  مغولستان بود. به ع(وان م ال، ابزارها یهااز گ(به یکی یف(اور

محاصته از هم  یمستحکم بودند. ابزارها یدر حمله به شهتها ژهیاان به و زیاز گ(  چ(گ یمهم

روش در  نیشوند، ا یتا در محل نبتد بازساز شدندیها حمل مبودند و توسال اسب مجزا

 .معمول بود زین ییاروپا یهاارتش

های های س(گین دستتسی نداشت، اما این کمبود را در پیتوزیداعش تا چ(دی پیش به سالح

ات نظامی ارتش تتین انبار تسلیحمیدانی اود علیه ارتش سوریه و عتاق به ویژه در تصتف بزرگ

و  عتاق در موصل گبتان کتد. از رژه نیتوهای داعش در موصل، دیگت شهتهای سوریه و عتاق

توان تا حدودی به کم و کیف سالح در ااتیار داعش پی بتد. تسلیحات ها میتصاویت نبتدهای آن

 یابد، به شتح زیت است:نظامی داعش که هت روز افزایش می

 های زرهی هامت.بت نظامی و تانکالف  انواع اودروهای نفت

، انواع 27های ام های سبک و نیمه س(گین مان(د کلت، کالش(یکف، تف( ب  انواع سالح

های ضد متتی، راکتمیلی 72و  63های اندازهای کاتیوشا، راکتگی، موشکها و آرپیمسلسل

 اندازها در انواع مختلف و هویتزر.، امپاره63تانک از انواع ام 

 گ اری.های انتحاری و بمبانواع مواد م(فجته بتای استفاده در عملیات   

 متتی.میلی 255و  222های د  توپخانه

پتتاب اف های پیشتفته، از گمله: دوشپتتاباندازها و دوشها، موشکه  انواع ضد هوایی

 استی(گت. 33آی ام 
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با سوات مایع و موشک االف های زمین به هوا از نوع حتارتی و اسکاد، و  انواع موشک

 یک.

 های کشتارگمعی از گمله گاز اتدل.ز  انواع سالح

ح  تعدادی بالگتد و هواپیمای گ(گ(ده که ظاهتاً توانایی استفاده از آن را ندارند )نجات، 

2239 :222.  

 یکپارچه و منعطف ساختار -4

و  نددبو داو نندهافتما محض مطیع زانستبا د،بو مان(دبی لمغو تشار بنضباو ا »نظم

 هاگملاز آن  لمغو دارانستاز  بتای ،نددبت میکتدر  لشکلامتحدو  نظامی کامل سلبا گملگی

 نااب تاب زانی زاچ(گی دواا ،داندبو دواا ناامز هایاعجوبهاز  دربها یسوبوتاو )یمه   ناانوی هاگب

 رشما به نگها نظامی بغانو تتینبزرگاز  یکی حاضت عصت نمحققاو  نظامی نش(اسارکا نظترااظها

 رود:می

 آسا و هجوم عمین او بتبتق هاحمل اتایز ؛باشد چ(گیز نمتهو ایاندازه تا باید هیتلت
 اااسروباربا دتاانبدر  کهچ(ان زان،تباااس هااهم اتنادااندام ا هاابو  منااشد استحکامات

(Barbarossa)  و  یتژاتتاسا آوردیا تشد به ،گتفت منجاا سیهرو ضد بت 2392 لسا به
  .73: 2272)ساندرز، « های مغول استتاکتیک

 القاعده، مان(د تتوریستی هایگتوه دیگت با مقایسه در داعش مهم هایویژگی یکی از
 و اداری بح  در هم متاتبی سلسله نظام و داعش رهبت از محض تبعیت و کتدنعمل تشکیالتی
این گتوهک در این رابطه به اقدامات زیت توگه  .عملیاتی است و ی نظامیحوزه در هم و حکومتی

 ک(د:می

دهی تشکیالت گتوه به صورت سلسله متاتبی، شامل الیفه، امتای م(اان، الف  سازمان
 شوراها و فتماندهان عملیاتی و تبعیت محض هت رده از رده باالتت.

و م(اان ب  واگ اری مسئولیت هت م(طقه مشخص به مسئولی ااص در شهتها و روستاها 
 شده.قبایلی با شتح وظایف و ااتیارات تعیین

دهی، آموزش و تسلیح نیتوهای محلی، پا از تصتف هدف و سپتدن مسئولیت    سازمان

 ها.دفاع به آن
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د  قااعیت در بتاورد با متخلفین درون تشکیالتی به م(ظور حفظ انسجام و ابتکار عمل 

 مقابله با حتیف.

گیتی، مه(دسی، تختیب و ... های عملیاتی، تتور، گتوگانگتوه ه  انجام وظیفه هت یک از

 شده در هت رده فتماندهی.های تعیینبتابت وظایف و مسئولیت

دهی افتاد محلی بتای اداره امور م(اان و  ایجاد ستیع سااتارهای حکومتی موقت و سازمان

  .326: 2235شده )عابدی، تصتف

 روانی استفاده از جنگ تاکتیک -8

ها توانست(د با استفاده از آن به چ(ین شهتت و فتوحاتی دست یکی از ابزارهایی که مغول

را بدون گ(  به تسخیت  هاستزمینبسیاری از اقوام و  هاآنبود.  ش(اسانهروان هایتاکتیک ،یاب(د

بدون درگیتی فیزیکی و به اطت  کتدندمیاود درآوردند و تا گایی که امکان داشت سعی 

همواره تعداد  ها. آنااتاف را به تصتف اود دربیاورند هایستزمین ،ن گان ستبازانشانانداات

دشمن از تعداد واقعی  دادندنمیو تحت هیچ شتایطی اگازه  داشت(دمیسپاهیان اود را مخفی نگه 

را  هاییآدمک شدند،میاز اود مواگه  تتبزرگستبازان مغولی ااالع پیدا ک(د. اگت با سپاهی 

تا تعداد اود را بیشتت از آنچه که بودند  کتدندمیبیشتتی بتپا  هایآتشیا  نشاندندمی هااسب روی

باز این قاعده را رعایت  ،از سپاهیان دشمن نیز بیشتت بود هاآننشان ده(د. در صورتی که تعداد 

سم تا گتد و ااک بل(د شده از  کتدندمی دهیسازمانکتده و سواران اود را در یک ستون 

  .22: 2237)پ(اهی،  گلویی باع  مخفی ماندن سواران پشتی شود هایاسب

دیگت و ایجاد رعب و وحشت در میان ستبازان  هایستزمینها در تتساندن متدمان مغول

در ه(گام  هاآناود را همتاه اود داشت(د و از  هایایمههمواره  هاآندشمن تبحت ااصی داشت(د. 

. در بتای از موارد از کتدندمیبه ع(وان محل اسکان موقت استفاده  کتدن م(اان دیگتمحاصته

شده در درون دیوار شهتها بتای ایجاد رعب و وحشت در میان متدم محاصته هاایمهرن  این 

و به متدم  کتدندمیسفیدرن  را بتپا  هایایمهابتدا  هاآن. بدین م(ظور بتدندمیسود 

 .در امان اواهد بود هاآنگان  ،گت ایلی زود تسلیم شوندکه ا کتدندمیشده اعالم محاصته

شده و به متدم محاصته کتدندمیقتمز رن  بتپا  هایایمهها مغول شدند،نمیاگت تسلیم 
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شدن ت(ها متدها کشته اواه(د شد. اگت باز هم متدمان که در صورت تسلیم کتدندمیاعالم 

که  کتدندمیسیاه رن  بتپا  هایایمهها داشت(د، مغولشده تسلیم نشده و توان مبارزه نیز نمحاصته

 .شده کشته اواه(د شدبدین مع(ی بود که تمامی افتاد داال شهت محاصته

 اواریاون تهتاش اًعمد. دبو دستاا ع،نو تتینهول(اک به همآن  نیروا گ( در  چ(گیز»

 شایعاو  رحمیبی رهبادر که هاییحتف شتدا رنتظاو ا کتدمی پخش افاترا در ا داو حشیانهو

 به غلبا هماو  راانتظ. اونداش تسلیم متومقا ونبد که زدسا زدهوحشت نچ(ارا  هاملت ،شودمی

 نچ(ا ،دادندمی ننشا همگانی رکشتادر  نمغوال کهای نهدااونست توحش. پیوستمی تحقن

  .76: 2272)ساندرز،  «آیدنمی صفو به که ستا آورنفتت

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

 نیتوهای و ارتش بتابت در داعش نیتوهای شمار اندک نیز شیوه این به توسل علت است. سوریه

 کشتارهای مان(د ابزارهایی از وحشت، و رعب ایجاد بتای داعش گتوه است. مقابل اتف

 بهته ایابانی انفجارهای و ست بتیدن تصاویت انتشار انتحاری، عملیات رحمانه،بی و گمعیدسته

 اهمیت که اوریبه است، بتاوردار زیادی بسیار اهمیت از داعش گتوه بتای روانی بتد. گ( می

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

  .229: 2239داند )نجات، می

 از فرماندهان مبتکر و متفکراستفاده  -6

 لیمغول را تشک یتوانست امپتاتور زاانیبود که چ(گ یلیدال تتینبزرگاز  یکی یبتاسِ

از  یکی یبتامغول بود. سِ یاصل ستیو استتاتژ زیچ(گ یگ(گ ستبازاز چهار  یکیدهد. او 

شجاع بود.  از رهبتان و یژنتال ارتش نیو ماهتتت خیدر تار یف(ون گ(گ متخصصان نیتتباهوش

 کیتاکت (کهیقبل از ا شهیستآمد بود. او هم یمحاصته و هوش نظام حاتیاز تسل ادهدر استف یبتاسِ

 نیو ب(ابتا ک(دیاستفاده م هاییتاکتیککه دشمن از چه  شدیمتوگه م ،ک(د یاودش را اتاح

و  نیمه(دس از دیگد یزهایچ یتیادگیدر حال  دائماً. او کتدیضد حمله را انتخاب م مسثتتتین

 )سایت عصت ایتان . متخصصان بود

نیتوهای داعش از فتماندهان نظامی و نخبگان نظامی حزب بع  و نیز دیگت کشورها بتای 
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های گتوه داعش را ریزیکتدند. به ع(وان م ال بیشتت اتحهای اود استفاده میریزی عملیاتاتح

داد و از دیگت نخبگانی که در آن میعزت ابتاهیم الدوری رهبت حزب م(حله بع  عتاق انجام 

کتدند عبارت بودند از: رغد داتت صدام، مسعود رگوی ستکتده زمان به داعش کمک می

گتوهک م(افقین، اسامه ال(جیفی رئیا مجلا ملی عتاق و اارق الهاشمی معاون پیشین رئیا 

  .5: 2237گمهوری عتاق )کوهستانی، 

 ا و داعش حین جنگهب  بررسی تطبیقی سبک جنگجویی مغول
های مختلفای در حاین گ(ا  و نباتد باا نیتوهاای ااتف مقابال ها و داعش از تاکتیکمغول

 ها عبارت(د از:کتدند که اهم آناستفاده می

 تاکتیک ترور فرماندهان حریف -1

نداشت(د که  گتئت هاآنقتار دارد.  هاآنها بت این باور بودند که روح اشخاص در اون مغول

زیتا بت این باور بودند که اون وی زمی(ی که  ،یا فتد اصیل مغولی را بتیزند زادهنجیباون یک 

مان(د اان  بل(دمتتبهیک فتد  اواست(دمیزمانی که  رواینروی آن بتیزد را آلوده اواهد کتد. از 

 کتدند.میباید راهی بدون اونتیزی بتای کشتن وی پیدا  ،یا گانشی(ان وی را به قتل بتسان(د

. اگت یکی از اعضای نمودندمیب غتق آاین افتاد را یا افه کتده یا در  معموالًبدین تتتیب 

و در آب  پیچاندندمییک قالی دور او  معموالً کتد،میاان مغول به وی ایانت  یاانواده

ال . بتای م کتدندمیاستفاده  ایاالقانه هایروشتا افه شود. در بتای موارد نیز از  انداات(دمی

بدن یکی از رقیبان اود را دواته و وی  هایسوراخمغول، تمامی  هایاانگویوک اان، یکی از 

 هایروشدر مورد کشتن افتاد بتگسته دشمن نیز  ها. آنرا در درون آب انداات تا افه شود

روسی را زیت یک میز کوچک قتار داده و روی  یشاهزادهداشت(د. بتای م ال تعدادی  ایاالقانه

 کهاینبدون  بختنگون هایشاهزادهبدین تتتیب این  ،پتداات(د پایکوبین میز به گشن و آ

چ(گیز اان یکی از دشم(انش را با ریختن  ،اونشان ریخته شود افه شدند. در یک مورد دیگت

  .5: 2237)پ(اهی،  م اب در چشمان او به قتل رساند ینقته

 اودروی و کمی(گاه نصب و هاگتوه سایت کادر و فتماندهان تتور به داعش

 از دعوت با همتاه ها،آن سااتار در ااتالل ایجاد و روحیه تضعیف هدف با شده،گ اریبمب
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 تکفیتی گتوه این ک(د.می استفاده داعش هایصف به پیوستن و توبه به اعتتاف گهت هاآن

 دیتالزور، اان التقه،م( در هاگتوه این از شدهگدا نظامی واحدهای نمودنهماه(  در توانست

 زیتا موفقیت بود، کسب در هاآن روش این بهتتین و ک(د عمل موفن القلمون و حلب ادلب،

 نتیجه، در داشت(د. دست در را اهداف انتخاب زمان و غافلگیتی حمله، آغاز آن، ع(اصت

 در بسیاری نم(اا از اود دشم(ان راندنبیتون به م(جت که ساات محقن هاآن بتای را هاییپیتوزی

  .35: 3229شد )اواگه،  سوریه شمال و شتق

 هجومی کیتاکت -2

و مهارت اود را با  شدندیو وحشت(اکشان ش(ااته م مسثت یگ(گ یهاکیبا تاکت هامغول

مغول هم به اندازه فتماندهان مشهور  تتکوچک یهاژنتال ی. حتکتدندیم تیتقو ادیز یهاگ( 

. کتدندیکسب م یادیز یبارسا، موفن بودند و دستاوردها بالیهانو  تیم ل اسک(در کب ،یخیتار

 ،یحمالت ناگهان ،یسااتگ نشی(ی. عقببودند یمتک یناگهان یهاکیشدت به تاکت هها بمغول

ها هاست. آنمغول کیاز حتکات کالس یو سپت انسان گیتیگتوگان یو حت یروان یهاگ( 

 انهیکمان بت ست دشمن و به دنبال آن حمله وحش از یدوست داشت(د گ(  را با پتتاب باران

 بیفت کتدیبه فتار م ودکه وانم یکماندار مخف کیدشمن را با  ،شتوع ک((د. اغلب هانظامسواره

 .دادندیم

 یعیوس اریداشت(د در گبهه بس لیتما کتدندیها حمله مم ل شهت یبزرگ یهابه هدف یوقت

در  یادیها مهارت زآن چ(ینهم. کتدندیا هم ارتباب بتقتار مب امی ستمیمدت با س نیبج(گ(د و در ا

 بیتتک نیبودند. ا رحمبی شدندیها نمحکومت آن میکه تسل یمحاصته داشت(د و با کسان

 یاگتا یمعموالً بتا هامغول .کتدیزمان اودشان م یگ(گ یتوین نیها را بتتتآن یکیتاکت

)سایت  کتدندیم نیگ(  باشد، تمت دانیم کیکتتا نیدشوارتت دیکه شا یمص(وع ی(ینشعقب

 عصت ایتان .

 حفظ که است نظت این بت به گتوه این دهدمی نشان استتاتژی هجومی داعش درک

 در است. زیادی نیتوهای نیازم(د دارند، زیادی مساحت و اندک گمعیت تتاکم که روستاهایی

 نیتوی آباد، به هتهای پت گمعیت وش حفظ بزرگ، شهتهای در نبتد ماهیت به توگه با که حالی
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 نیتوهای به باز، م(اان بتاالف که دهدمی رخ ایابانی هایگ(  آنجا در زیتا دارد، نیاز کمتتی

 ست پشت باز م(اان بتای دفاعی اال و بزرگ، به م ابه دژ شهتهای تتتیب، بدین ندارد. نیاز زیادی

 حمالت رعدآسا، و نظام ستیع یاتعمل انجام نیتوهای داعش بتای آی(د.می شمار به اود

 نه ت(ها در که کتدند ثابت نیست(د، زیاد نیتوها این هتچ(د دارند. ااتیار در را ایهای گادهشبکه

 قلمتو درون شهتهای این، بت هست(د. عالوه قدرتم(د نیز م(ظم گ(  در بلکه نام(ظم، گ(  عتصه

 روحیه به توگه با ویژه به ها،آن سازیپاک که هست(د گتوه این بتای ابیعی استحکامات داعش،

 از  . داعش مشهور بود به استفاده2239است )دانیلی،  دشوار شدت به داعش، نیتوهای

 فتوحات و هاپیتوزی درباره گعلی و سااتگی اابار انتشار وحشت، القاء همچون: هاییتاکتیک

 سازیقهتمان و این گتوه ینظام توان اصوص در عددی هایابهام ها،عملیات بزرگ(مایی داعش،

 بوده سوریه و عتاق در هاتتوریست این روانی عملیات از اینمونه فقال آن نظامی فتماندهان از

  .229: 2239است )نجات، 

 تاکتیک استفاده از سپر انسانی -3

 ی. در اشدیاوانده م« ااراش»استفاده از آنچه بود که حَّشَّت  مغول متداول کیتاکت کی

 درها و نبتدها شده بودند را در محاصته تیاس یقبل یهارا که در گ(  یتانیها اسولمحاصته، مغ

 نیب(ابتا کتد،یبتاورد م« یانسان یسپتها» نیدشمن به ا یهاکانی. غالباً پندددایصف گلو گا م

 پدیا .)سایت ویکی بودند تتمنیمغول ا دگانرزم(

 قومی و م هبی همسویی مهم عامل به ،هاتصتف آن و عملیات م(اان انتخاب بتای داعش

 عدم رعایت به علم با داعش تکفیتی نیتوهای ک(د.می توگه بسیار اود با م(طقه آن گمعیت

 بمباران از را اود گمعیت، بین در گتفتن پ(اه با کوشدحتیف، می توسال دفاعبی متدم بمباران

هم  هایلباس پوشیدن با همچ(ین هاآن در امان نگه دارند. حتیف ایگلوله باران توپخانه و هوایی

 را الزم ااالعات شدهتصتف م(طقه گمعیت میان در نفوذ با کوش(د تابومی، می افتاد با رن 

  .322: 2235ک((د )عابدی،  کسب

 اجساد تاکتیک استفاده از -4

گ(  بیولوژیکی  هایتاکتیکها اولین قومی بودند که از شاید بتوان ادعا کتد که مغول
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تعداد زیادی از ستبازان  ،در اروپا پتداات(د وتازتااتبه  هاآن. در دورانی که اندکتدهتفاده اس

 ،بتای م الکتدند.  استفاده اود سود به از این موضوع نیز  هاآناما  ،به ااعون مبتال شدند هاآن

ا در بت گتفت ااعون ستبازان مغول ر ،در اوکتاین امتوزی را محاصته کتدند «اکاف»وقتی که شهت 

شهت ادامه  یمحاصتهبه  توان(دنمیمتوگه شدند که با وگود این بیماری مدت زمان زیادی  هاآنو 

اگساد ستبازان متده به ااات ااعون را به داال شهت پتتاب کتدند. هت ستباز  روایناز  ؛ده(د

ی دیوارهای شهت به گسد وی را در م(ج(ین قتار داده و از رو متد،میمغولی که به ااات ااعون 

متدم  زودیبه. بدین تتتیب عامل بیماری ااعون وارد م(بع آب شهت شده و انداات(دمیداال آن 

تعداد معدودی از ساک(ان شهت موفن شدند از روی دیوارهای . شهت همگی به ااعون مبتال شدند

از قبل به ااعون مبتال  هاآنزیتا  ؛اما دیگت دیت شده بود ،شهت فتار کتده و به سمت غتب بگتیزند

  .22: 2237)پ(اهی،  شده بودند و این بیماری را در تمام اروپا پتاک(ده کتدند

گ(  )چه نیتوهای اودی و چه  هایکشته های تکفیتی داعش از مجتوحان وتتوریست

 با قعتا االنبار استان در هاآن م ال، بتای ک((د.می استفاده اوبی به گ اریتله در نیتوهای دشمن 

 ع(وان به بودند، شده زامی شدت به هادرگیتی گتیان در که اود ع(اصت از تن دو به بستن بمب

ای از موارد، نیتوهای داعش با علم به ای(که نیتوهای کتدند و یا در پاره استفاده انفجاری تله

ت، نیتوهای حتیف حتماً بتای بتدن اگساد هم رزمان شان به م(طقه اواه(د آمد و یا بعد از عملیا

ها بیتون اواه(د آورد، اگساد به گای گبهه مقابل به این م(طقه حمله کتده و م(طقه را از دست آن

گتفت(د )عابدی، ها تلفات میگ اری کتده و از این اتین از آنمانده از نیتوهای دشمن را تله

2235 :339.  

 بیفر استفاده از تاکتیک -8
روستا  ایها به شهت مغول ،کتدندمیمغول امت(اع  ش(هادیپ تفتنیاز پ نیتوهای یک شهت اگت 
که فتار ک((د  دادندیاگازه م انیتنظامیاز غ یاما به تعداد کتدند،یم تانیو آن را و کتدندیحمله م

تتس  کیتحت یبتا یاساس یها ابزارگزارش نیگزارش ک((د. ا گتانیآنان را به د یتانیو قتل و و
متفاوت در مبالغه حوادث بد  زهیغالباً با انگ تیحال، هت دو اتف درگ نیبودند. با ا گتانیدر د

ااص )مان(د آمار تلفات  که در م(ابع معاصت  یهادر مورد داده ل،یدل نیشهتت داشت(د. به هم
 .تدیصورت گ یابیبا دقت ارز دیبا ،است شتح داده شده
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ها پشت بتگ ایدرات  یهاااهزدن شگته کتدند،یاستفاده م بیکه مغوالن از فت یگتید راه

گتد و غبار در  یهااوفان جادیها را پشت اسب به م(ظور اها شاخ و بتگبود. آن هایشاناسب

 نیظاهت شوند و بد تتبزرگ اریبس یتا در مقابل دشمن به ع(وان حمله ارتش دندیکشیها مپشت تپه

اسب داشت، به  کیاز  شیمغول بک((د. از آنجا که هت ستباز  میدشمن را وادار به تسل بیتتت

شکل در  نیها سوار شوند و بدبت اسب یتیقبل از درگ دادندیاگازه م انیتنظامیو غ انیزندان

 پدیا .)سایت ویکی اود اغتاق ک((د یانسان یتوین یبزرگ

 مقاومت نیتوهای شدگان،کشته میان در اود دادنبا گای داعش هایتتوریست از   بعضی2

ویت  هایچتیک از سازی)شبیه کتدندمی تیتاندازی م(اسب، فتصتی در ادند ودفتیب می را

 آمتیکایی . نیتوهای علیه ویت(ام گ(  ها درک( 

 تابوت پوشش در سالح   انتقال3

 بتای وقوع گزارش دادن و مختلف هایبیمارستان اورژانا با صوری هایتماس   گتفتن2

قتل  به ران(ده را آمبوالنا، مسیت در گتفتن قتار با اهآن اقدام این در اورژانسی. حوادث از

آنجایی که  از ک((د.می استفاده نظت مورد اماکن در گ اریبمب بتای اودرو، از و رساندندمی

 شمار به انتحاری عملیات بتای گزی(ه بهتتین شدند،صورت دقین بازرسی می به کمتت هاآمبوالنا

 )به اودرو، در بمب گاسازی و آمبوالنا ستقت از پا صلهبالفا داعش که است گفت(ی آی(د.می

 ک((د.عملیات می آمبوالنا  ستقت از بیمارستان آگاهی احتمال دلیل

 دیگت در گتوه ع(اصت نفوذ م(ظور به عملیاتی م(اان ساک(ین از بتای اگباری دادن  کوچ9

 دیگت اانم( در وحشت و رعب زمی(ه کتدنفتاهم همچ(ین و مهاگت پوشش با م(اان

 از عبور در سهولت بتای افتاد این قانونی گ رنامه در کت و الل عبارات کتدن  در 5 

 بازرسی. هایگیت

 تجهیزات. و سالح انتقال حمل کود حیوانی بتای پوشش از   استفاده7

 متدم. عام قتل و ایست و بازرسی بتای پوشش از   استفاده6

 افتاد. این اتید محل ش(اسایی اتین از نظامی نیتوهای کتدن  مسموم6

انتظامی  و نظامی نیتوی و ابتنگار عمدتاً کارت ش(اسایی و گعلی گ رنامه از استفاده  3

  .332: 2235)عابدی، 
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 تسخیرشدهمردم شهرهای  عام گستردهقتل -6

در  هاآنشهتت  توانمیها در نبتدهایشان را مغول یش(اسانهروانبخش از تاکتیک  تتینمهم

نیاز داشت(د دشم(انشان را متوگه سازند که در صورت  هاآندانست.  شانس(گدلیوت و قسا

فقال یک تتف(د دروغین  هاآن یحتبهاما این  ؛تمام سالای اواه(د شد رحمیبینشدن با تسلیم

 کتدند.میبلکه در عمل نیز همین کار را  ،نبود

تمامی افتاد حاضت در شهت را از ها ، مغولشدنمیاگت شهت م کور مقاومت کتده و تسلیم 

را به قتل  هاآن یهمهو کودکان را گمع کتده و  هازن. گ راندندمیکوچک و بزرگ از دم تیغ 

. گ شت(دنمیموگود در شهت نیز  هایس و  هاگتبه. حتی در بتای از موارد از گان رساندندمی

شده و در معتض دید عموم قتار  درست ایپشته هاآنو از  شدمیست قتبانیان از ت(شان گدا 

کتدن اان مغول چه عاقبتی در انتظار آنان اواهد تا همه بدان(د که در صورت عصبانی گتفتمی

 نگارتاریخیک  یگفته. به داشت(دمیرا در مورد زنان باردار روا  رحمیبیاما بدتتین نوع  ؛بود

(د. حتی شکم وی را پاره کتده و نوزاد او ها از کشتن زنان باردار نیز هیچ ابایی نداشتعتب، مغول

  .22: 2237رساندند )پ(اهی، میرا نیز به قتل 

های شهت نیتوهای داعش نیز قبل از ورود به شهتها اقدام به قتل و عام متدم در ورودی

ها در نیاید، کتدند که اگت شهت به تسلیم آنکتدند و این پیام را به متدم درون شهت ارسال میمی

های متبوب عام اواه(د کتد که تصاویت بسیاری از این اقدام وحشیانه را در کلیپمتدم را قتل همه

 اید )مسلف .ها دیدهبه آن

 عملیدات  پشدتیبانی  در مهندسدی رزمدی   امکاندات  از مدؤثر  تاکتیک استفاده -7

 نظامی

 هاب ماانظ دهااپی ،شدمی تشکیل مه(دسیه وگتو  منظا ارهسو وینیتاز  اساساً چ(گیز نقشو»

 ارهسو د،نبو رتصو قابل سبا ونبد دگتاصحت یگ(گجو ایتز ؛گتفتمی ارقت دهستفاا ردمو رتند

 پوشیدنمیزره  ،بکاس منظا ارهسو د،بو هنیزو  شمشیت به مسلحو  پوشیدمیزره  ،سلحها س(گین منظا

 ربسیا حسال ینا د،بو لوامغ حسال تتیندقینو  تتینرمتگبا نکما بتد.می رکا به بینو زو نکماو 

 ماا. «شتدا دبت ردیا سیصد اات ستایو دو رشااف داپون شصتو  صد یکآن  کشش د،بو س(گین

ا اب تاشدا یاناوافت تاتبح تتحکامااسو ا عالاق دیابواندر  که لمغو تشار مه(دسی وهگت
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از  دواا نم(ااشد درآوردن وانزا هاب ایتاب یناچ گملهاز  مغلوبه ملل ف(ی تتجتبیااز  گیتیبهته

: 2272کتد، استفاده نمود )ساندرز، زا پتتاب میهای عظیم و مواد آتشس(  که م(ج(ین ارانهز

76.  

و  نشی(یعقب ه(گام ویژه به پشتیبانی از عملیات نظامی در رزمی مه(دسی امکانات از داعش

 امکانات از استفاده تتین محورهایمهم ک(د،می بتداریبهته اوبی به م(طقه، یک از دفاع یا

 از: عبارت است مه(دسی رزمی

 های چسبان و ...ای، بمبگاده ک(ار هایبمب کارگیتیبه و میدان مین موانع، الف  ایجاد

و گتفتن تلفات از  انفجار ایجاد م(ظوربه هدف مورد تیسیسات و اماکن گ اری درب  بمب

 دفاع.نیتوهای نظامی و حتی متدم بی

 وسایل از استفاده با دفاعی نیتوهای احتمالی یاستفاده مورد یمسیتها در موانع    ایجاد

 مه(دسی. س(گین

 بتتتی و مزیت ایجاد حتیف بتای که هاییسااتمان حتی و هاپل م هبی، اماکن د  تختیب

  .323: 2235ک(د )عابدی، می

 ایمنطقه و محلی از امکانات آمادی هاینیازمندی تاکتیک تأمین  -5

 (شانیقادر بودند در اار  از ستزم یادیتا حد ز ،کتدندیسبک سفت م ،مغول هایارتش

از  کیهت  شدیبود که باع  م ییابزارها تیو سا یها شامل قالب ماهآن زاتیک((د. تجه یزندگ

ها داده که به مغول یسخت (اتیتوگه به تمت با. ثابت باشد نیوابسته به هت م(بع تیم تیگ(گجوها غ

مغول  انینظام ییغ ا تهی. گاورندیدوام ب ییغ ا تهیروز بدون گ نیبودند چ(دقادر  هاآن ،شدمی

نوع  کی) ایو کوم دهی ، گوشت کوبنوشیدندمیو  شدمیاشک )که با آب مخلوب  تیشامل ش

م ل  بیعج یاز اوردن غ اها ییابا ،شدمیها تمام آن ییغ ا تهیگ یوقت ی. ولشدمی  یدنینوش

  .23: 2237پ(اهی، ) س ، گتگ و موش نداشت(د

مغول  امپتاتورنزد  میموریتی یکه بتا سکانیاز ااندان فتانس ی(یدل کارپ انیدا پ یووانیگ

 یاز ده ستباز را بتا یکیمجبور بودند  هاآن. کتدندمیهم  اواریآدم یگاهگفت: میآمده بود، 

ها کتدند. آنمی هی هم تغ هایشاناسبها از اون اوردن بکش(د. مارکوپولو هم ادعا کتده مغول
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کتدند آذوقه و علوفه و ... مورد نیاز اود را از کشورهای در حمله به کشورهای دیگت سعی می

اواست(د تمامی امکانات را با اود از کشورشان بیاورند، یک مورد تهاگم تیمین ک((د، زیتا اگت می

ن که در تمامی کتب تاریخ به شد که با توگه به تاکتیک مغوالسپاه س(گین از نظت آمادی ایجاد می

کتدند، زیت سسال اواهد سبک سفت کتدن معتوف بودند و به صورت رعدآسا به دشمن حمله می

 رفت )سایت تاریخ ما .

 را عمدتاً و مهمات سالح سوات، غ ایی، مواد گمله از اود نیاز مورد اقالم آمادی داعش

 بتای گتوه این ک(د.می تیمین آن پیتامونی م(اان هدف و در شده ذایته پیش از و محلی م(ابع از

 اساسی راهبتدهای ک(د.می استفاده ع(وان اسکورت به عملیاتی هایگتوه از ونقل این اقالم،حمل

 عبارت است از: باره این در داعش

ها، پاالیشگاه نفتی، م(ابع گمله از زیتب(ایی تیسیسات ندیدنحفظ و آسیب بت الف  تیکید

 شده.(اان درگیتی و تصتفم سدها و... در

 شده.تصتف هایبانک ذاایت از استفاده با گتوه مالی م(ابع از بخشی ب  تیمین

 غ ایی. هایگیته ویژه به    تیمین آماد

  .329: 2235رزمی )عابدی،  هایگتوه همتاه به آمادی اولیه امکانات حداقل د  حمل

 یاقتصاد هایزیرساختانهدام  -9

آباد و اقتصادش پترونن بوده  یدر آغاز حمله مغول کشور تانی، اگاراننتاریخگزارش  به

قتن هفتم  یع(ی ،شد در آن بتهه از زمانیمحسوب م یشتق هایقسمتبلخ که از  مخصوصاًاست. 

به انبار غله اتاسان و  لیبود که تبدای اندازهآن به  ةغل ثتوت مشهور بود و مقدار یبه فتاوان

کشت محصول بود و روستاها و  تیو دام(ه آن ز یهمه اراض همبتستان بود. در اشده اوارزم 

 . 232 :2276 ب،ی)دستغ شدنمی دهید یاال نیها زمبودند در وسال آن کیم نزده شهتها که به

و در عوض  دیتول یتوهایرفتن ن نیمغول در زمان کوتاه، موگب سقوب و از ب لشکتکشی

اتفاق افتاد که اقتصاد  یها در زمانآن ورشیشد.  ین نظامو نفوذ ستا یاقطاعات نظام زانیم شیافزا

 از تانیرو به رشد اقتصاد ا (دآیباع  شد که کل فت هیقض نیبود، ا یتیتقو یابزارها ازم(دین تانیا

و ادامه  افتیوران روا  شهیو پ انییبار، است مار روستا نینخست یبتهه از زمان بتا نیهم بپاشد. در ا
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که  یشد. کشور نشینکوچو  یتیعشا تیگمع شیدراز مدت موگب افزاها در آن تیحاکم

 نیا جهیکوچ رو شده بودند. نت ،از ظلم مغوالن ییرها یحال بتا ،شده بود یکجانشین هاسال

فقال گان  کوشیدمیهت کا  تایز ؛مولد به متاتع شد یکشاورز یاراض شدنتبدیلحتکت باع  

نبود  سدها تیتعم ایو  بازسازیبه فکت  یکس گتید ،را نجات دهد اشاانوادهاود و 

 . 23 :2262،ی)احمد

های اقتصادی شهت که نیتوهای داعش پا از تصتف شهتها اقدام به تختیب زیتساات

های کشاورزی م(ااقی را که به تصتف در کتدند، م الً زمینها نبود میمورد استفاده آن

های واهی م ل نماز نخواندن و ... به قتل بهانهآوردند به کلی اتاب کتده و صاحبان آن را به می

شد، های م(اان متصتفی به مورد اگتا گ اشته میرساندند. این رفتار در مورد دیگت زیتسااتمی

اور کامل تصتف ک((د، توانست(د بههای نفتی را اگت نمیکتدند و چاهها را ویتان میم الً فتودگاه

کتدند ها را تختیب میکتدند و ادارههای شهتها را غارت میککتدند. باناقدام به تختیب آن می

ها را کتدند تا در زمان مورد نظت از آن استفاده و یا آنو اقدام به ک(تتل سدهای مهم شهتها می

 کتدند )مسلف .تختیب کتده و به ع(وان حتبه اود استفاده می

 گها و داعش بعد از جنج  بررسی تطبیقی سبک جنگجویی مغول
های مختلفی بعد از گ(  و نبتد با نیتوهای اتف مقابل استفاده ها و داعش از تاکتیکمغول

 ها عبارت(د از:کتدند که اهم آنمی

 کردن اجساد و شکارتکه تکه -1

از گوشت تشکیل شده بود.  هاآنغ ای  یعمدهو  اوردندمیبه ندرت سبزیجات  هامغولی

یا غ اهای گیاهی  کتدندمیهان وحشی را به ع(وان غ ا استفاده در بتای از موارد و به ندرت گیا

عمدتاً به گوشت  هاآناما  اوردند،میرا  شدمیداده  هاآنکه توسال متدمان م(اان تسخیت شده به 

غ ا  ینحوهدقیقاً مخالف رژیم غ ایی گیاهخواران بود و  هاآنرژیم غ ایی . و لب(یات تکیه داشت(د

 سالای را حیوان یک اواست(دمی که زمانی یز با س(گدلی تمام همتاه بود.ن هاآنکتدن درست

. بعد از آن دست شکافت(دمی را آن یسی(ه چاقو با سپا و کتده آویزان پاهایش از را آن ک((د،

 با را وی بدن تمام تا دادندمی فشار و کشیده اود را در شکاف فتو بتده و قلب حیوان را بیتون
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. پخت(دمیها تمامی امحا و احشاء داالی بدن حیوان را بیتون کشیده و مغول. ک((د آغشته اون

. شدمیبه صورت آبگوشت پخته  معموالًو  گتفتمیتمامی اعضای بدن حیوان مورد استفاده قتار 

. اون بدن حیوان نیز اار  شده و به کتدندمیدر بتای موارد ااص نیز گوشت حیوان را کباب 

 گتفت.میشت مورد استفاده قتار صورت مخلوب با گو

اما در صورت لزوم گوشت اسب  کتدند،میاز گوشت گوسف(د و بز استفاده  معموالًها مغول

ولی از اوردن  داشت(د،میرا بتای موارد اضطتاری یا ااص نگه  هااسب معموالً. اوردندمینیز 

در  ،ها زندگی کتده بودن مغولبلغ م هبی که مدتی در میاگوشت هت نوع اسبی ابا نداشت(د. یک مُ

اورند میها در بتای موارد حتی گفت یا گ(ین مادیان را نیز اااتات اود آورده است که مغول

  .29: 2237)پ(اهی، 

های نبتد داعش و در واقع ایجاد رعب و وحشت در نیتوهای اتف مقابل این یکی از شیوه

را به صورت زنده و یا متده به دست آورده و بود که بعد از ش(اسایی فتماندهان اتف مقابل او 

کشیدند ها را بیتون آورده و آن را به دندان میشکافت(د و قلب و سایت اندام داالی آنسی(ه او را می

ها را بتیده و به ع(وان تو  فوتبال استفاده کتده و با هم فوتبال بازی و یا ای(که ستهای آن

 کتدند )مسلف .می

 یو تمدن یرهنگمراکز ف بیتخر -2

و کشتار بزرگان  قتل تان،یمغول بت متدم ا یحملهبا  نیسخت و مصائب س(گ یایاز بال یکی

 انیم یوقفه اوالن.  2: 2265،ی(ی)گو بود تانیکشور ا یو علم یفکت هایستمایهرفتن  انیو از م

ارتباب سبب قطع  یلخانیکشور تا اصالحات عهد ا یعلم یتب(ایز یمغول و نابود یحملهعصت 

و امکانات بتگشت به  لینداشتن به وسایدستتس شد. انی(یشیپ یفکت -ی اقتصاد یبا مبان انیتانیا

باع  شد نتوان(د راه را  ،شده بود جادیمغوالن ا یحملهکه در اثت  یاقتصاد یگ شته و ناتوان تاثیم

 تیس یروند عادبت  یکار یضتبهک((د و  جادیا یو فته(گ یفکت هایفعالیتکتدن هموار یبتا

 . 636: 2263 )قاسملو، شد تانیفته(  و علم در ا

انجام  ینتوانست(د کار یول ،نشان دادند یاریاتاسان در مقابله با مغوالن رشادت بس متدمان

مغوالن پا از  بود. شابوریگتفت ن یشیمغوالن پ هیکه در مقاومت عل ییاز شهتها یکیبده(د. 
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در  ی(یگو شهت متتکب شدند. نیرا در حن متدم ا تیگ(ا تینانگیزتوحشت ،شهت نیبت ا الیاست

نفوذ دون  یده(دهنشان یبه کار بتده که به اوب یتیتعاب ،اوضاع آن زمان انیب یکتاب اود بتا

 . 292: 2265 ،ی(یبود )گو افتهیراه  یدر امور حکومت انتیاست که به غدر و ا یگانیما

 گتوه این است. نداده انجام دیگتی کار ده،نمو تختیب را گا همه ای(که از غیت داعش

 سعی است و سااته نابود عتاق شمالی هایقسمت در را هاپل و اداری سااتمان اک ت ت(درو،

 . 2232دارد )نایتا،  نگه اود تسلال تحت م(فجته مواد از استفاده به تهدید با را شهتها ک(دمی

زمی(ه قاچاق اشیاء عتیقه و آثار باستانی این  ها با تختیب اک ت آثار باستانی عتاق و سوریه،آن

آوردند که از این اتین پول ه(گفتی نصیب کشورها را به کشورهای اروپایی و آمتیکا فتاهم می

داعش شد. از دیگت اعمال ش(یع داعش حمله به قبور گ شتگانی بود که مورد احتتام متدم بوده و 

های این یاران را تختیب کتده و اگساد و استخوانزیارتگاه عاشقان آن یاران بود که این قبور 

بتدند. از دیگت کارهای االف عتف داعش، تختیب مساگد پیامبت و ... را به گاهای نامعلومی می

 . 2239اهل س(ت و شیعیان بود )نجات، 

 داریبردهسنت  یبرقرار -3

 یعیوس زانیدگان به ماز بت ،عهد نیدر ا کتد. ایرا اح داریبتدهس(ت ناپس(د  ،مغول فتوحات

 بود یو کشاورز یاراض یبتده بتا ،در عهد هالکو .شدمیاستفاده  (انیچادرنش یدر دامدار

را تصتف کتدند و  تانیا یاز شهتها یاریحمله بس یمغوالن که در ابتدا.  23: 2262 ،ی)احمد

 یبتدگ یبتا تانیاز ا یمتدم پتشمار جهیدر نت ،متصتفه را به اسارت گتفته ااناز متدم م( یشمار

 یاستفاده ابزار زیرا فقال در قتاقوم و اولوس چ(گ یتانیا یاستا.  66: 2267 ا،ی)کاظم ن بتده شدند

 . 235: 2233 ،یتی)والفتستادند میگهان هم  گتیبلکه به م(اان د کتدند،نمی

 یصحتانورد یزندگ بود. زیبه دست آوردن ک( یو مطمئن بتا یهمواره م(بع اصل گ( 

را هم به چ(   یاریها زنان بسآن ،گ شتمی التیاز ا ین هم که با غارت و چپاول و دزدمغوال

 ،که به اسارت گتفته یداتتان ایزنان و  کتدندمی یها سعآنگتفت(د. میو به ادمت  آوردندمی

به  ها راشوهت و نامزد آن ،روایناز  ده(د؛ و فقال به اسارت تن در دیقطع ام اوداز ااندان  کامالً

 بتدندمیبه ست  یسخت و رقت بار الیدر شتا شدند،میگتفته  یزیکه به ک( یزنان رساندند.میقتل 
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 . 66: 2267 ا،ین)کاظمکتدند میتجاوز  شانانسانیو مغوالن به کتامت 

آزاد و  ،شدن زنانک(یز ،کتدند لگدکوب هایشاناسبم سُ تیرا ز تانیا یمغوالن شهتها یوقت

امتا و زنان  ی،پادشاه اوارزمشاه حتمستایم ل زنان  یزنان گتوه انیم انیگت نیدر ا .متسوم شد

 اریدر اات ،در اسارت یحکومت هایااندانبود که زنان  آن درت(ها تفاوت  نبود. یتفاوت یعاد

 ،ی(ی)گوشدند میاستفاده  زیو زنان قشت متوسال به ع(وان ک( گتفتمیقتار  مغولزادگان اان

از  هاآن متداول بود. یگ(گ یشیوه نیبتدگان از ات تیمینهم  لخانانیدوران ادر .  322: 2265

در  زانیک( یگاریبگتی، روسپی ،یرامشگت مغوالن،ت لشک یهمتاه یزنان به اسارت گتفته بتا

 . 233: 2273 ،یتیامتا بود )وال یاانهدر  یو کشاورزان و بتدگ یزراع هایزمی(ه

های ها و روستاها، افتاد آن شهتها را که از گتایشنیتوهای داعش پا از تصتف شهت

ها را به ع(وان بتده مختلفی مان(د ایزدی و اسماعیلی و ... بودند دستگیت کتده و زنان و داتتان آن

گفت(د که این کار، احیاء ها در توگیه این کار اود میفتوات(د. آندر بازارهای اصلی شهت می

شده از نیتوی حتیف را به اکتم )ص  افتاد اناث دستگیت اهلل است. حضتت رسولس(ت رسول

گ اشت که ما نیز این س(ت حس(ه را ع(وان ک(یز و ادمتکار به بازار شهت آورده و به فتوش می

توانست(د این ک(یزان را به فتوش بتسان(د، احیاء کتدیم. نیتوهای داعش در بعضی از اوقات که نمی

کتدند؛ به اوری بین کسانی که در نبتد حضور داشت(د تقسیم میها را به ع(وان غ(یمت گ(گی آن

 رسید )مسلف .داتت و زن می 35تا  32ها بین که به هت نفت از آن

 نیسنگ اتیوضع مال -4

و عوارض  اتیاز چهل نوع مال شیب ،یرسم اتیمغول عالوه بت اتا  و مال یحملهدوران  در

 یشیوه نیا ،سوء تیثیتات زانیم افتیدر یبتا.  227: 2232 ،پتستیزدان)شد می افتیهم در گتید

ن چهل مورد فقال آاز  لیدل نیبه هم ؛بود یاریبس هاینابسامانیباع  به وگودآمدن  یتیگاتیمال

 تانیا کیاز کارگزاران پ ییتایپ  یق(فله که به مع(ا اتیمال یکی .شدمیآن پتداات  ینمونهدو 

کتدند می تیدست کم صد اانه را درگ ،آمدندمیفتود  یدر قسمت یو عمالشان که وقت ینظام

 . 226: 2233 ،یتی)وال

کارگزاران حکومت مغول  یکتدن متکب بتافتاهم ینزل اوالغ به مع(ا اتیمال گتید نمونه
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را هم به همتاه  هنیو فتار از م شدمی یهم باع  ناام( هامالیات نیا.  223: 2233 ،یتی)وال بود

 یسع هاییاگحافهم که درآمدشان بسته به حضور متدم مورد نظت بود با  یاتیالم میموران داشت،

 ختهیگت اتیکه از پتداات مال هاییآنبازگتداندن  یکه بتا چ(ان. اهداف اود داشت(د شبتدیدر پ

حکومت مغول  درآمدحتکت به ابع باع  کاهش  نی. البته ادادندمیزنانشان را شک(جه  ،بودند

از آن، هت  بتداریبهتهو  نیبود نه زم تیبت شمار گمع یمتک یاتینظام مال نیا که اآن گ ازهم بود. 

 بختنگونبت متدم  بیشتتی، فشار سالیاشکم ل گ(  و  ،رو بود شیپ دیگد (هیهز کیوقت 

  .226: 2232 ،پتستیزدان) کتدندمی تتافستدهوارد و آنان را رنجورتت و 

هایی از عتاق و سوریه، رهبتی این گتوه، داعش در بخشبه دنبال اعالم االفت اوداوانده 

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 

ای تحویل اگساد قتبانیان اود، مبالغ چ(د اند که نیتوهای داعش بتهای عتبی اعالم کتدهرسانه

الملل اعالم کتده که در سال ک((د. شورای روابال بینها دریافت میهزار دالری از اانواده آن

میلیون دالر از اتین غارت اموال متدم و گتفتن  6میالدی، گتوه تتوریستی داعش ماهانه  3222

  .265: 2235اند )عابدی، نبار عتاق درآمد داشتهداران محلی در استان االمالیات از تجار و مغازه

 نخبگان و دانشمندان مهاجرتو  صنعتگران دیتبع -8
در امت  نحوی بهداشت(د و  یکه حتفه و دانش ف( یبه ارزش ص(عتگتان و کسان مغوالن

به صتاحت  یخیدر م(ابع تار زین شابوریمتدم ن عامقتلشتکت داشت(د، واقف بودند. در  داتیتول

متدم گدا کتده و روانه  هیص(عتگت را از بق تانیاست که مغوالن قبل از شتوع کشتار، اس ت شدهذک

حمله به اسارت  نیکه در ا یتانیکتدند. انتقال و از دست دادن هزاران ص(عتگت ا تانمغولس

 باکالم،یو م(طقه اتاسان وارد کتد )ز تانیا یاقتصاد کتیبود که بت پ یگتیدرآمدند، صدمه د

از دانشم(دان که به م(اان امن مهاگتت کتده بودند، از  یشمار ،از حمله مغول پا . 252: 2269

ه(تم(دان، شاهزادگان و  بان،یحمله شاعتان، اد نیا یبتده بودند. در ا در بهحمله گان سالم  نیا

 ت،آوردند )مظه یاار  شده و به شبه قاره ه(د رو تانینجات گان از ماوراءال(هت و ا یبتا تهیغ

تهاگم به متاکز امن پ(اه  نیدر ا زین شابوریکه نخبگان و دانشم(دان ن رسدمیبه نظت  . 225 :2266

 .اندبتده
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الخصوص در عتصه نظامی به بهتتین نحو های مختلف علینیتوهای داعش از متخصصین در حوزه

شیمیایی مورد نیاز ای که دانشم(دان عتصه شیمی را بتای سااتن مواد کتدند؛ به گونهاستفاده می

دادن به نیتوهای و از نظامیان نیز بتای آموزش هاهای مورد استفاده آنداعش و نیز مواد اولیه بمب

کتدند و نیز از اندیشم(دان علوم مختلف بتای ایجاد ابتکار در صح(ه گ(  داعش استفاده می

 کتدند.استفاده می

 مدل مفهومی

 
 مدل مفهومی تحقین -2شکل شماره 
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 گیریتیجهن
بعد از گ(  تحمیلی عتاق علیه کشورمان، با مطالعات بسیار زیاد و استفاده از نخبگان عتصه 

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

عال هم یع(ی شده در سوریه و عتاق این استتاتژی به مقاومت فعال تغییت کتد و مقاومت فایجاد

افتوزی با دیگت کشورها نخواهد بود، اما بعد از ای(که کشوری ای(که کشور ایتان به دنبال گ( 

گت حمله به کیان مقدس اود اراده حمله به م(افع کشورمان را داشته باشد، دیگت ایتان نظاره

لگتان مسائل ها را در کشور مبدأ ااموش اواهد کتد. به گفته اک ت تحلینخواهد بود و توائه

کتدن ایتان است و به اود مشغول ااورمیانه، بیشتت حوادث به وگود آمده در م(طقه، بتای ک(تتل

ها اودش را در فلسطین ها و نقشهتا در قبال این موضوع رژیم صهیونیستی بتواند به اور آرام اتح

بتای نبتد با آمتیکا با  ای از مواقع، س(جش توان رزم کشور ایتان،اشغالی به پیش ببتد و در پاره

 کمک کشورهای متتجع م(طقه است.

سال گ(  تحمیلی، حکومت سوریه و شخص  6های شایان توگهی که در بعد از کمک

گمهور سوریه به کشور عزیزمان داشت(د، کشور ایتان و سوریه اقدام به انعقاد حافظ اسد پدر رئیا

های موگود یکدیگت به نحو (د از امکانات و پتانسیلای کتدند تا در مواقع بحتانی بتوانپیمان م(طقه

احسن استفاده نمای(د. بعد از نفوذ گتوه تتوریستی داعش در سوریه و عتاق، ب(ا به دراواست این 

و نیز  و با توگه به نگاه استتاتژیک رهبت عظیم الشین گمهوری اسالمی ایتان ها از کشورماندولت

 ، مجوز حضور مستشاری ایتان در این کشورها صادر شد.تصویب شورای عالی ام(یت ملی کشور

های نظامی از آنجا که هدف نهایی حمله به این کشورها، ایتان است؛ پا بایستی تاکتیک

تکفیتی، به دقت زیت نظت گتفته شود تا در صورت لزوم، اگت این کشورها به  -های سلفی گتوه

لیه کشورمان پیاده نمای(د، در بتاورد با این ها را عها و نقشهدنبال این بودند که این اتح

شکن، میل گ(گجویی را در دیگت ها، اوالً غافلگیت نشده و ثانیاً با پاسخی م(اسب و دندانگتوهک

 کشورهایی که قصد حمله به ایتان را دارند، از بین بتده و نابود ک(یم.

عش و حکومت تکفیتی دا -های بسیار مشتتکی بین گتوهک سلفی از آنجا که فصل

های تاکتیکی هت دو گتوه را بیاورد. مغوالن است، فل ا نویس(ده این تحقین مشتاق بود تا مشابهت

محقن با مطالعه م(ابع گوناگون و در دستتس به این نتیجه رسید که بتای بترسی تطبیقی سبک 
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های این گ(گجویی این دو گتوه و ای(که تاکتیکی از قلم نیافتد، ناگزیت هستیم که تاکتیک

ی قبل از عملیات، حین عملیات و بعد از عملیات، گتوهک و حکومت مغوالن را در سه متحله

 که اهم نتای، آن به شتح است:بیاوریم 

تکفیری داعش و حکومت مغول  -فصول مشترك تاکتیکی گروه سلفی  -1

 عملیات  عبارتند از:ا قبل از نبرد

                                         ب آموزش             الف  تجهیزات نظامی

 سااتار یکپارچه و م(عطف                      ت    استفاده از تاکتیک گ(  روانی

 ریزی   هوشم(دی و بتنامه ث  استفاده از فتماندهان مبتکت و متفکت

تکفیری داعش و حکومت مغول  -فصول مشترك تاکتیکی گروه سلفی  -2

   عبارتند از:عملیاتا حین نبرد

 های هجومی                              تاکتیک  ب   الف  تتور فتماندهان حتیف

 ت  استفاده از تاکتیک فتیب                          استفاده از تاکتیک سپت انسانی 

 های نظامیث  استفاده از امکانات مه(دسی رزمی در پشتیبانی از عملیات

 های آمادی با استفاده از امکانات محلی    تیمین نیازم(دی

 های اقتصادی شهتهای مورد هدفچ  انهدام زیتساات

 ها و اگساد اودی و حتیف                                         ح  استفاده از کشته

 خ  قتل و عام متدم شهتهای هدف   

ل تکفیری داعش و حکومت مغو -فصول مشترك تاکتیکی گروه سلفی  -3

 عملیات  عبارتند از:ا بعد از نبرد

    داریالف  بتقتاری س(ت بتده

 تختیب متاکز فته(گی و تمدنی  ب

    وضع مالیات س(گین علیه متدم شهتهای هدف

 تکه کتدن اگساد و شکارهات  تکه

 ث  تبعید ص(عتگتان و مهاگتت نخبگان
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 امیتکبیت.

 سایت الکتتونیکی عصت ما. -23

 سایت الکتتونیکی تاریخ ما. -22

 پدیا؛ دانش(امه آزاد.سایت ویکی -29

  . ه(ت گ( ، تتگمه دکتت حسن حبیبی. تهتان: انتشارات قلم.2279) وننزو، س -25

تکفیتی. تهتان:  –های سلفی  . آش(ایی با گتیان2235) عابدی، اکبت و سایت نویس(دگان -27

 ع .) انتشارات دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین

ن شهیدی. تهتان: مسسسه  . سازمان ستی داعش، تتگمه فتزا2232) عطوان، عبدالباری -26

 سازان نور.مطالعات اندیشه

های داعش را بش(اسیم. تهتان: دانشگاه عالی  . تکفیتی2232) فیتوزآبادی، سید حسن -26
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 دفاع ملی.

 . تهتان:تانیا یعلم یمباد تییبتاثت حمله مغول در تغ ینگتش  .2263) فتید ،قاسملو -23

 ی.بهشت دیدانشگاه شه

و  خیتار ی،لخانیدر دوره مغول ا یحقوق-ی اگتماع وضع: ک(یزان  .2267) بافتی ،اینکاظم -32

 ی.تمدن اسالم

 . گزوه آئین رزم متجاوز داعش. تهتان: دانشگاه افستی و تتبیت 2237) کوهستانی، علی -32

 ع .) پاسداری امام حسین

کده. استپ ، تتگمه عبدالحسین می)  . امپتااوری صحتا نوردی2252) گتوسه، رنه -33

 تهتان: نشت کتاب.

 . فارسی ستایان مهاگت در دوره سالاین مملوک. تهتان: 2266) مظهت، محمد سلیم -32

 .علوم انسانی و مطالعات فته(گی انتشارات پژوهشگاه

  . تحلیل تاکتیکی عملیات داعش، سایت ایسکانیوز.2232) نایتا، مایکل -39

. تهتان: انتشارات مسسسه فته(گی  . کالبد شکافی داعش2239) نجات، سید علی -35

 الملل ابتار معاصت تهتان.مطالعات و تحقیقات بین

تتگمه فارسی از اصل عتبی از ) الدین م(کبتنی . سیتت گالل2292) الدیننسوی، شهاب -37

متتگم مجهول در قتن هفتم هجتی ، به تصحیح و مقدمه و تعلیقات مجتبی می(وی. تهتان: 

 نشت کتاب.

 .تیتکبیام . تهتان:انیموریت انیاز حمله مغول تا پا تانیا  .2233) اکبت یعل ی،تیوال -36

 ی.اقتصاد -ی اسیس هانیک ،مغول لغاریا امدیفتگام و پ  .2232) حمید پتست،یزدان -36

 


