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 Abstract 
 The phenomenon of war in all sources refers to the armed conflict.  

Undoubtedly, with the advancement of technology the ways and the methodology of  

war have been changed. The proxy wars are different from the other wars in  

choosing ways and tactics. This study aimed to analyze and prioritize the military  

tactics of the proxy war of ISIL Takfiri group and provide appropriate solutions to  

deal with it. This study is an applied research for the purpose of it's aim and method  

is descriptive-analytic one. Data about the tactics of ISIL have been gathered  

through the library method by referring to the related documents and also by  

interviewing with the experts in this field based on the author's experience and  

finally it has been analyzed by the questionnaire. The results show that ISIS in its  

military operations (combat) mainly has used the tactics: ambush %80, suicide %75,  

attacked by %70, land using %75 and Psychological tactics: terror %90, rumor %75,  

demagogy %65, divisive and so on. Also the ISIS by training and equipping its  

forces has used the most modern and up to date equipment in its operations. To  

encounter with the tactics of ISIS, some suggested tactics such as ambush in-depth,  

enforcement raid at dawn with regard to the environment and also improving the  

welfare of people in the field of education, health, agricultural development and etc  

are presented. 
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چکیده
تفت تک(ولوژی نیز های گ(  با پیشتتدید شیوهی مسلحانه دارد. بیپدیده گ(  در کلیه م(ابع، اشاره به م(ازعه

ها تفاوت دارد. هدف پژوهش حاضت با دیگت گ(  ها و تاکتیکدر انتخاب شیوه های نیابتیتغییت کتده است. گ( 

 راهکارهای ب(دی آنها در گ(  نیابتی و ارائههای نظامی گتوه تکفیتی داعش و اولویتتجزیه و تحلیل تاکتیک

باشد. تالش تحلیلی می–توصیفی  ه لحاظ هدف، کاربتدی و روش آنبتای مقابله با آن است. این تحقین ب م(اسب

ای و متاگعه به اس(اد و مدارک های نظامی داعش، با استفاده از روش کتابخانهشده است تا ااالعات پیتامون تاکتیک

 رد تجزیه وو مو و همچ(ین از اتین پتسش(امه گتدآوری شده موگود، مصاحبه با افتاد ابته در م(طقه و تجتبه محقن

اور عمده از اود به  های نظامی )رزمدهد که داعش در عملیاتهای پژوهش نشان میتحلیل قتار گیتد. یافته

، %32 های روانی )رعب وحشتو تاکتیک %65، استفاده از زمین %62، تاات %65 انتحاری ،%62 های کمینتاکتیک

. همچ(ین داعش از آموزش و تجهیز نیتوها با  هته را بتده استو غیته بیشتتین ب ، تفتقه%75 ، عوام فتیبی%65شایعه 

های داعش پیش(هادهایی بتداری کتده است. بتای مقابله با تاکتیکروزتتین تجهیزات بهتهتتین و بهاستفاده از مدرن

ح رفاه باال بتدن سط نظت گتفتن شتایال محیطی و چون اگتای کمین در عمن، اگتای تاات در سحتگاه و...، با در

، ارائه شده است. آموزش، بهداشت، توسعه کشاورزی و غیته) متدم

.های روانیتاکتیک تاکتیک گ(گی، گ(  نیابتی، سوریه، داعش،ها: کلیدواژه

.تانی)ع ، تهتان، ا نیامام حس یپاسدار تیو تتب یدانشگاه افست ،یگهاد تیدانشکده تتب ک،یگتوه تاکت یمتب -2

)ع ،  نیاماام حسا یپاسادار تیاو تتب یو قدرت نتم، دانشاگاه افسات یوم انسانگتوه قدرت نتم، دانشکده عل ت،یتیمد اریاستاد -3

ab.mardomi@gmail.com تان؛یتهتان، ا
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 مقدمه
میالدی وارد فاز  3222غتب با اسالم پا از حوادث یازده سپتامبت  هایچالشو  هاکشمکش

دشمن غتب از م(ظت ستان نو  تتینبزرگین و تتاطتناک ع(وانبهگدیدی شد و اسالم 

ی این راهبتد و به یهپاکاخ سفید به افکار عمومی آمتیکا و غتب معتفی شد. بت  کارمحافظه

کتاسی وی و تتوی، دمکشتارگمعی هاسالحی واهی چون مبارزه با تتوریسم، از بین بتدن هابهانه

داعش را مولود نامبارک تهاگم توان می .ر آمدآمتیکا داشغال  به در م(طقه، افغانستان و عتاق

که با شعار مبارزه با آمتیکا تالش کتد با دامن زدن  دانستنظامی ارتش آمتیکا و انگلیا به عتاق 

 عتاق در آمتیکایی اشغالگت نیتوهای گایگزین ع(وانبهنمایی، به تبلیغات دروغین م هبی و مظلوم

 اتو . تیسیا نمایدام و عتاق ش اسالمی اصطالحبه دولت وبخشیده  مشتوعیت اود آمال به

 هایدیدگاهآمتیکا از عتاق، بحتان سوریه، تغییت میدان فعالیت داعش از عتاق به سوریه و نزدیکی 

آمتیکا، استائیل و عتبستان سعودی در اصوص دولت بشار اسد، فصل مشتتکی در روابال این 

 گتوه تتوریستی با این کشورها گشود.

مجاهدین زیادی با همان مدل اصطالح بهنیتوهای اارگی و یا  سوریه، دربحتان  شتوعبا 

ال(صته یا گبهه یاری اهل شام با القاعده عتاق گبهه شدند.گ ب در افغانستان به سوریه ستازیت 

از  پیشداعش  .آمد وگود بهو به این تتتیب دولت اسالمی عتاق و شام )داعش   کتدتبعیت 

انتخاب کتده بود بتای اود یع(ى دولت اسالمى عتاق را  ،«داع»سوریه بتود نام  از عتاق به کهآن

که از کلمه شام )نام قدیم سوریه   نمودرا به آات داع اضافه « ش»از ورود به سوریه، حتف  پااما 

« دولت اسالمى در عتاق و شام»عبارتى است که از حتوف ااتصارى « داعش»گتفته شده است. 

از عتاق به سوریه بتود نام  آنکه. این گتوهک تتوریستى قبل از ا م(بع: ایس() استتشکیل شده 

را به « ش»یع(ى دولت اسالمى عتاق را انتخاب کتده بود اما بعد از ورود به سوریه، حتف « داع»

محکم  بتای داعشآات داع اضافه کتد که از کلمه شام )نام قدیم سوریه  گتفته شده است. 

رقه، دیتالزور تا  مان(دشهتهای زیادی در سوریه  به تصتف ، اقدامد در سوریهسااتن گای پای او

تکفیتی فعال در  و ت(دروتتین گتوه تتینفعالداعش  در حال حاضت .نموداستان االنبار عتاق 

سازمان تتوریستی با تتکیبی از نیتوهای سلفی، وهابی و  این. رودمیم(اان سوریه و عتاق به شمار 

 مدیتیت با آمتیکا بتاوردار است. در این راستاایت آشکار و پ(هان بتای از کشورها بع ی از حم
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رژیم  ؛مالی تیمین با قطت عتبستان سعودی و ها،تتوریست هایکالن حتکت ریزیبتنامه و

 هایمکانتیمین  وامکانات تتابتی  ایجاد با اردن تتکیه و ؛نظامی تجهیز و آموزش با صهیونیستی

انتقال  سازیزمی(ه و ایرسانه هایحمایت با عتبی کشورهای اروپایی و مچ(ین؛ و هآموزشی

 .نمای(دتکفیتی کمک می-به این گتوهک سلفیکشورهایشان موگود در  هایتتوریست

 بیان مسأله
مسیله بتای ت بیت هتچه  تتینمهمدر دوران گدید،  نظتان نظامی و سیاسیوناک ت صاحب اعتقادبه 

 تیک قطب و هژمونی قدرت، از س ع(وانبهدر سطح گهانی  متحدهایاالتورد نظت ستیعتت اهداف م

اتح ااورمیانه بزرگ و اتهامات  .باشدمیو ت بیت رهبتی آمتیکا راه بتداشتن تمام موانع موگود 

اهلل لب(ان و تهدیدات علیه ایتان و سوریه و متعوب کتدن اعتاب و حتی انجام عملیات علیه حزب

 با ،آمتیکا بتای دستیابی به اهداف تعتیف شده متحدهایاالت .تحمیل این هژمونی بود در راستای

سومالی، صتبستان،  چون یاستفاده از ابزار و قدرت نظامی، اعزام نیتو و حمله به کشورهای مختلف

حتکت نظامی   متحدهایاالتبه رهبتی )افغانستان و عتاق در گهت تحقن نیت نظم نوین گهانی 

و  ایم(طقهاایت با توگه به وضعیت سیاسی،  هایگ( در  متحدهایاالتشتوع نموده است. اود را 

متعدد استفاده کتده در تمامی این  هایتاکتیکو  هاروشحمالت اود را توگیه و از  ،المللیبین

ع(اصت دستیابی به اهداف اتاحی شده در  تتینمهماز  هاتک(یکها و ابزارها، تاکتیک هاگ( 

نقطه ع(وان   به2262شهتیور  32سپتامبت ) 22 واقعهاز اتفی  .دنرومیآمتیکا به شمار  هاییاتعمل

گتی فضای نظامی .سیاست اارگی این کشور در سطح گهانی تبدیل شد هاینگتشعطفی در 

 تحت ع(وان مبارزه با تتوریسم، حمایت ازرا های اوبی بهانه ،حاکم بت آمتیکا پا از این واقعه

 3229سال  هسته اولیه داعش درتوان گفت که می آورد. ارمغان به هاآن بتای آزادی وکتاسی دمو

پتچم با بت افتاشتن  که رحمو بی م(طنبیگتوهی  آمد. وگوده حمله آمتیکا به عتاق ب م در زمان

 .اندنمودهو عزم بت هدم اساس شتیعت  و اصومت،اشونت 

و با شتایال  تتقویهای مقابله با دشمن از شیوه های گ(  نام(ظم یکیبکارگیتی تاکتیک

تواند های آن در نبتد میاین شیوه گ(گیدن و بکارگیتی اصول و تاکتیک .باشدااص اود می

رزمی با یک نیتوی  مقابله درسازمان و تجهیزات را  یک نیتوی ضعیف در ابعاد نیتوی انسانی،
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از چگونگی گت اتفته را پایدار و استوارتت نماید. سازمان یافته و مسلح به تجهیزات پیش ،تتقوی

 میزان آمادگی ما آنان ااالع پیدا ک(یم، بدون تتدید هایها و شیوهتاکتیک گ(گیدن داعش و یا از

ها، نوع ابزارها و امکانات گهت مقابله با ها و تاکتیکروشانتخاب ها، نوع آموزشتعین بتای 

شود که گایگاه و نقش ابیعی این مسیله در ذهن مطتح می ورابه .شددشمن بیشتت و بهتت اواهد 

چگونگی  است تابت آن  این مقاله  در این تقابل و رویارویی چیست؟ )نظامی، روانیگ(  

 رواز این د.بترسی نمایتهدیدات نظامی مقابله با و  داعش نام(ظم هایهای گ( کارکتد تاکتیک

م(ظور دستیابی به نتای، مطلوب و علمی، و به ام(ظمهای گ(  نگستتدگی حجم تاکتیک دلیل به

داعش را مورد بترسی قتار دهد.  و روانینظامی های تا مجموعه عملیاتمحقن به دنبال آن است 

گتوه تکفیتی  نظامی که عملکتد شودسسال اصلی از این موضوع متصور می به همین م(ظور

 یست؟در سوریه چ  )داعش تتوریستی

 تحقیق هایسؤال

 سؤال اصلی

 کدام است؟ گ(گی داعش در گ(  نیابتی سوریه هایتاکتیک

 های فرعیسؤال

 ؟در نبتد سوریه کدام(دهای نظامی داعش مسثتتتین تاکتیک

 های آن دارد؟پشتیبانی مالی و تجهیزاتی داعش چه تیثیتی در مسثت بودن تاکتیک

 ارائه کتد؟توان هایی را میهای داعش چه راهبتای مقابله با تاکتیک

 تحقیق شناسیروش
. بهته گتفته استپیمایشی  روش توصیفی، تحلیلی،از  و این تحقین از حی  نوع، کاربتدی است؛

. شده استاز این روش استفاده  در این تحقین ، ل ااستچون پاسخ به مسیله متبوب به زمان حال 

تت، به تت و م(اسبهای کاملگتدآوری داده وشتایال فعلی  این تحقین قصد دارد تا با بترسیدر 

یابی به حقاین گ(  . در اصوص دستدست یابدتتی از وضعیت در زمان حال ش(اات کامل

بتای احصاء عوامل مسثت و تحلیلی  –روش توصیفی  ازو بترسی عوامل و تبیین موضوع،  تکفیتی
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ر گتدآوری ابزا همچ(ین و شده استاز روش پیمایشی استفاده  و تیثیت آن در گ(  تکفیتی

 باشد.میپتسش(امه تهیه بتداری و فیش تحقین

 اهمیت و ضرورت تحقیق
کاه حتکات بیاداری  فتمودناد 29/23/2232ای در تااریخ حضتت اماام اام(اهمقام معظم رهبتی 

ضاد  و ضاد اساتبداد اسالمی را م(حتف ک(د. حتکت بیداری اسالمی یک حتکات ضاد آمتیکاا،

در قبال گامعه تیثیتگ اران ، نخبگان و مسئوالنوظیفه تمامی  .ددست نشاندگان آمتیکا در م(طقه بو

ااود  بااردر ساخ(ان گوهت اماام علای )ع  این موضوع بسیار س(گین است؛ از سویی دیگت حضتت

ریزی و ساازماندهی اول دشمن را بش(اسید و بعد بت مب(ای شا(اات دشامن، بتناماه»که: د (فتمایمی

ضتوری به نظت   گتوه تکفیتی )داعش های نظامی و روانیکتیکش(اات تا رواز این ».انجام دهید

آگااهی و شا(اات  و همچ(اینریزی اصاولی و سا(جیده بتنامه رسد. در این صورت است که بامی

باه مادد حضاتت باا انجاام ایان تحقیان،  امیاد اسات فاائن آماد.بت تهدیدات آی(ده  توانمیکامل 

های گمهاوری اساالمی ایاتان و یاا حاداقل دانشاگاه، عواید زیت نصیب نیتوهای مسالح تعالیباری

 :گتدد نظامی

 گلوگیتی از غافلگیت شدن در آی(ده. -2

 دشمن. هایبت مب(ای تاکتیک ریزی درست و صحیحبتنامه -3

 .ش(اات نقاب ضعف گتوه تکفیتی -2

گلوگیتی از تلفات احتماالی در صاورت گ(ا  در متزهاای ایاتان و شاهتهای مساتعد  -9

 .ااتالف انگیزی

 اهداف
 دف اصلیه

 های تکفیتی در گ(  نیابتی.های نظامی گتوهدستیابی به نوع تاکتیک
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 اهداف فرعی

  های تکفیتی در سوریههای نظامی بکارگیتی شده توسال گتوهتعیین انواع تاکتیک

 های نظامی آنبترسی تیثیت نحوه پشتیبانی و تجهیزات و آموزش داعش در تقویت تاکتیک

 های نظامی داعشه با تاکتیکارائه راهکارهای مقابل

 یقتحقیشینه پ
های به عمل آمده مشخص گتدید که تحقیقات اندکی در اصوص عملکتد نظامی در بترسی

 ها که به تحقین حاضتکه در سطور زیت بتای از آن پژوهشاست  صورت گتفته تکفیتی گتوه

 .شودمی اشارهاست  تتنزدیک

گیتی گتوه تکفیتی حلیلی فتآی(د شکل ، مقاله بترسی ت2235اقبال، اسماعیل ) -2

، دانشگاه افستی و تخصصی دانش گهادی، تهتان-تتوریستی داعش، فصل(امه علمی

 تتبیت پاسداری.

معاونت تتبیت تکفیتی، تهتان،  – ، آش(ایی با گتیان سلفی 2235گان )گمعی از نویس(د -3

 ع ) امام حسین و دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری ستاد فتماندهی کل سپاهو آموزش 

 ، ردپای پیدا و پ(هان 2232معاونت پژوهش و تولید علم متکز امامت و متکز باقتالعلوم ) -2

 .فکتی و اعتقادی داعش پتدااته شده استپیشی(ه به سه مورد  هت درتهتان،  داعش،

 تعریف مفاهیم

 گ(  اعم از اتاحی و آرایش نظامی، ةدانش و ه(ت فتماندهی در صح(به : 1تاکتیک -

، چگونگی استفاده از واحدهای نظامی و رزم، تتتیب ایمتحله وای انورهای م(طقهم

 هایاتحآرایش و حتکات واحدهای نظامی نسبت به یکدیگت و نسبت به دشمن و 

 شود، تاکتیک گفته میشوندای که بتای وصول به هدف بکار گتفته میماهتانه

 . 65:2262 ،نوروزی نژاد،)محمد

 

1- Tactic 
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نظامی بتای بازداشتن، غافلگیت کتدن و  هاییگانکارگیتی به :1تاکتیک نظامی -

ور کتدن ع(اصت نکه شامل آماده شدن و ما است شکست دادن یا انهدام نیتوهای دشمن

 . 67:2262 ،)محمد نژاد، نوروزی شودمینسبت به یکدیگت و در بتابت دشمن  هایگانیا 

است که بعد از  «لعتاق و الشامالدوله االسالمیه فی ا»داعش نام ااتصاری  :داعش -

داعش . اعالم موگودیت کتدمیالدی  3222های م(اان شمال سوریه در سال ناآرامی

 3229تصتف استان موصل در ژوئن و همچ(ین  شمال عتاق و سوریه پا از تصتف

میالدی نام اود را به دولت اسالمی یا االفت اسالمی که در پی تشکیل حکومت 

 تغییت داد )اقبال، ،زمین اسالمی م(طقه حتی فتاتت از آن استاسالمی در ستاست ست

2235.  

که با پشتوانه  استای ای و فتا م(طقهداعش یک گتوه مسلح و بومی، م(طقه ب(ابتاین

  تفتقه و معتفی اسالم )آمتیکاییو با هدف ایجاد مالی، لجستیکی و آموزشی 

 .ست به سالح بتده استهای اسالمی م(طقه دبت علیه حکومتستیزی  )اسالم

ز نظت لغوی به مع(ای نبتد، پیکار، رزم، کارزار، بتآورد، زد و اورد و اگ(  جنگ:  -

از نظت  اما . 25:2269، الهی)سیف استان چ(د کشور یکشتار میان چ(د تن یا میان سپاه

دو کشور یا بیشتت در راه تحقن اهداف  میانکه است ای اصطالحی، درگیتی مسلحانه

صورت  بکارگیتی نیتوهای نظامی بتای حل درگیتی بین آنها با و یا نظامی سیاسی 

های دیپلماسی بتای رسیدن به یک بودن کلیه مساعدت اثتگیتد. این نزاع بعد از بیمی

 توان گفت که:در تعتیفی دیگت می . 275:2362 ،گتدد )فتحیسیاسی آغاز می حلراه

 .«نیتوهای مسلّح بتای انجام مقصود است نگتفت کارگ(  ه(ت سازمان دادن و به »

 

 

 

1- Mili tary tactic 
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 مبانی نظری

 انواع جنگ
-می . با توگه به انضباب و تاکتیکشودمیگ(  بت اساس معیارهای مختلف به چ(د قسم تقسیم 

توان به می اساس سطح گغتافیایی بت تقسیم نمود. م(ظم )کالسیک  و نام(ظم هایگ( ، به توان

 نمود.داالی و اارگی تقسیم  هایگ( بت اساس قلمتو، به و  (یدریایی، هوایی و زمی هایگ( 

صورت مفصل به این موضوع پتدااته در ادامه به نام(ظم، هایتاکتیک بتبا توگه به تیکید این مقاله 

 شده است.

نیتوهای  کالسیک یا م(ظم گ(گی است که میان گ(  :منظم جنگ کالسیک یا -

صورت ل نیتوهای مسلح کشور متخاصم صورت آشکار در مقابمسلح یک کشور به

در گ(  کالسیک یک واقعیتی وگود دارد، نیتوی نظامی که از تسلیحات،  گیتد.می

تجهیزات و تک(ولوژی نظامی و ف(اوری پیشتفته با حجم بیشتت و سازماندهی و بکارگیتی 

وزی تت و به کسب پیتتت همتاه با ااالعات بیشتت بتاوردار باشد موفنو هدایت مطلوب

 .تت استنزدیک

اصطالحی کلی است که بتای تشتیح عملیات از لحاظ گ(  نام(ظم  :1جنگ نامنظم -

نظامی، سیاسی و اقتصادی در م(طقه تحت ک(تتل دشمن و یا استفاده از م(ابع و ساک(ان 

رود و شامل سه بخش اصلی بتاندازی، مقاومت چتیکی و نیتن  و فتار بومی بکار می

 . 239:2262 ،د )کاظمیشوبع اارگی پشتیبانی و هدایت میوسیله م(ا بوده و معموالٌ به

کاه در  شاودگفتاه ماینظامی های نظامی و شبهپا گ(  نام(ظم به ایف وسیع عملیات

ستزمین دشمن، تحت اشغال دشمن، تحت ک(تتل دشمن یا یک ستزمین حساس و ویژه 

اقتصادی، فته(گای دشامن باه  های سیاسی، نظامی،پ یتیبتداری از آسیبم(ظور بهتهبه

های ماتتبال چتیکای، نیتنا  و فاتار، شود و شامل رشته عملیاتمورد اگتا گ ارده می

ی نیماه آشاکار، هااهاای اقادام مساتقیم و ساایت عملیاتبتاندازی، اتابکاری، میموریت

 

2- Irregular war 
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اما در گ(  نام(ظم، االقیت، ناوآوری، ابتکاار عمال،  . 2:2262 بیات،) باشدمخفی می

های و های نیتوی مقابل و ضتبه زدن باه ایان نقااب باه شایوهپ یتیدقین آسیبش(اات 

بی(ی، بادون اتکااء بات امکاناات و تجهیازات پیشاتفته اسات کاه های غیتقابل پیشروش

 گتدد.ستفاده ک((ده میموگب موفقیت اتف ا

 نیابتیهای جنگعملیاتی اصول 
مست (ی . گ(  نیز از این قاعده نمودوی پیتاصول ااصی بتای رسیدن به هدف و نتیجه باید از 

و دارای اصولی است که کارکتد آن اصول در هدایت و موفقیت عملیات گ(گی تیثیت  نیست

بها و بت تجارب گتان کسبهای نوین با بترسی نبتدهای گ شته و به بسزایی دارد. امتوزه در ارتش

 3در کشور ما نیز اصول  .د(ک(ینظامی، اصول گ(  را تدوین و بدان عمل م هایاساس دکتتین

هشت سال دفاع مقدس بتای گ(  تدوین شده است بت مب(ای این اصول و قواعد ، ایگانه

ریزی، هدایت و اگتا گتدید )پا از گ(  سپاه پاسداران اصولی را پیش(هاد نموده است  اتح

با  هاین گ( . لکن اک((دمیهای نام(ظم نیز از این قواعد کلی و اصول مشخص پیتوی گ( 

 باد که (باشهای اگتایی آن از اصول عملیاتی نیز بتاوردار میتوگه به ماهیت و فضای کلی و شیوه

 از: متفاوت است. این اصول عبارت(داصول گ(  

تمتکز ستیع بتای اگتای عملیات رزمی و  -3 اگت(اب از درگیتی قطعی با نیتوهای دولتی -2

حفظ ابتکار  -9 ااتالب با متدم بومی -2 از عملیات رزمیتفتقه اودی بعد عدم پتاک(دگی و 

        ، ای ایی و اقدامات فتیب(دهتیایتی هایعملیات اگتای -7غافلگیتی  رعایت اصل -5عمل 

 تیسیساتحمله به افزارهای دوربتد بتای استفاده از آتش گ(  -6 های پداف(دیع(وان عملیاتبه

و   5و  7: 2266 عملیات نام(ظم دانشکده علوم پایه گهادی،گزوه ) ...و هافتودگاهلجستیکی، 

 . 3ا  29: 2266 )قتارگاه حمزه،

 های نظامی داعشیکتاکت
نامه و مشاهدات، داعش در صح(ه ها، پتسشبه عمل آمده از اتین مصاحبه هایاساس بترسی بت

داعش یک گتوه  ک(د. از آنجا کهمیاستفاده  ااصی نظامی و روانی یهاتاکتیک ازعملیات 
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های از تاکتیک نموده است،در مقابل یک کشور و ارتش م(ظم اقدام  بوده وچتیکی تتوریستی 

هایی مان(د )کالش، سالح گیتی ازبهته باتوانسته است  ک(د. داعشمیگ(  نام(ظم استفاده 

و  اندازهای پیشتفته حتارتیو موشک یها، موشک کاتیوشا، ضد تانک، انواع ضد هوایمسلسل

تی ان تی، ات  سی )انواع اودروهای رزمی، انواع مواد م(فجته  م.م، 255موشک زمی(ی، توپخانه 

 و 2239:226قتبانی زواره، محمدحسین، )های کشتارگمعی و غیته و ااالعات آنالیز شده سالح 9

 هتیک از این تشتیحاور مختصت به به ک(د. در ادامههای قابل توگهی کسب میموفقیت   226

 پتدااته شده است: هاتاکتیک

  رزمنظامی اهای یکتاکت

 1کمین تاکتیک
 کمین تک یا هجومی است توأم با غافلگیتی از مواضع پ(هانی علیه یک هدف متحتک یا موقتاً 

چتیکی است که از  تتتین شکل حمالت کمین یکی از عادیعملیا ثابت با حجم انبوه آتش.

 سازدهای کوچک را قادر میشده است. این عملیات یگان ریزیروی ااالعات و اتح دقین پایه

تت و مجهزتت را م(هدم و نابود های بزرگیگان ،و ساز و بتگ محدود افزارگ(  استفاده از با تا

های کامیونی، گتی و شدت عمل علیه ستونحیله-عملیات کمین با استفاده از غافلگیتی د.نساز

 کوهستان درهای ت(  ها، درهگتدد. گتدنهاحی و اگتا میقطارهای محمول و واحدهای پیاده ات

ها را قادر گاه اوبی هست(د. استفاده از نیتوی کافی و پت قدرت، چتیک، کمینزارهادراتو 

)فتماندهی  سازندکامل م(هدم  اوربهبا شدت عمل و ستعت الزم نیتوهای دشمن را  تاسازد می

 . 32:2262 آموزش،

همچ(ین ن، کاهش قدرت و توان رزمی و به ستوه در آوردن دشمن و م(ظور از اگتای کمی

ایجاد رعب و وحشت و پایین آوردن روحیه گ(گجویی و در نهایت نابودی بخش از نیتوهای 

 .باشدهای زیت میشکل صورتمعموالً بهکمین  است.دشمن 

  فتصت و بدون فتصت بت حسب زمان )با -2

 

1  - Ambush operation 
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 و باشددارای یک کشتارگاه  ممکن استای نقطهع(وان م ال به)حسب موقعیت  بت -3

 . ای دارای چ(د کشتارگاهم(طقه

  شکل Z،L،U شکل، s آرایش اطی، اطی دواتفه،)بت حسب آرایش  -2

  26:2267صمدی، ) از نظت اگتا ع(کبوتی، نزدیک، انهدامی، ای ایی -9

 ضتباتی تتینعمده .باشدکمین میاستفاده از های داعش تتین تاکتیکتتین و اطتناکمهم

کمین  .باشدمی هاکمین ک(د، همینتاک(ون به گبهه مقاومت وارد  این گتوه توانسته است که هم

ن نیتوهای مقاومت وحشت بی است تا و همین تاکتیک باع  شده استنام(ظم  هایااص گ( 

 حجموارد کتدن و با  با اگتای این تاکتیک 33/6/39 در تاریخ داعش ع(وان م البه ایجاد شود.

  اانه و گلوله مستقیمنیم، دوشکا، تیتبار و تو  2945، 32شامل )تانک، تو   آتش س(گین

 )فضل الهی، توانست(د تعداد زیادی از افتاد مستقت در یک پایگاه را شهید و یا مجتوح نمای(د

شیخ به گاده اصلی اثتیا  باع  بسته شدن کیلومتتی اثتیا 7 اگتای کمین در و همچ(ین ، 2239

شیخ به در مسیت گاده سلیمیه  یا در یک م ال دیگتو  . 2235 حسی(ی،) روز شد 9به مدت  هالل

این در  .کتدندبه بهانه اتاب شدن ماشین از نیتوهای در حال عبور دراواست کمک میهالل 

آن تیتاندازی نموده و از  حالی بود که افتادی در ارتفاعات به محض نگه داشتن اودرو به سمت

در  .شوداگتا می بعدازظهتهاهای داعش در اک ت کمین گتفت(د.ت تلفات بسیاری میگبهه مقاوم

ها در پوشش چوپان به ه(گام غتوب نفت از داعشی 22تعداد  «سحن»ااتاف شهت  ای درمزرعه

و با به شهادت رساندن تمامی افتاد مستقت در پایگاه و قطع  کتدهحمله  مقاومت به پایگاه اورشید

داعشی که با کتیبه تعدادی از چوپانان  شدند و یا در کمین در ااتافمیم(طقه متواری  ست آنان، از

آوری ااالعات دقین از پادگان گیش )ارتش گمع بامشغول چتاندن گوسف(دها بودند پوشش 

در فتصتی مقتضی به این پادگان حمله نموده و تعدادی از ارتش سوریه را به شهادت   سوریه

 .رساندند
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 1تاخت و دستبرد کتاکتی

های با غافلگیتی به همتاه حجم آتش انبوه از موضع متحتک علیه هدف تک هماه(  شده توأم

  .27:2267 )صمدی،گوی(د میو حیاتی دشمن را عملیات تاات ، متحتک ثابت

کسب  م(ظوربهدستبتد عملیاتی است با مقیاس کوچک که با نفوذ در قلمتو دشمن 

به دست آوردن اشخاص و اشیاء معین و تختیب تیسیسات دشمن انجام ااالعات، گمتاه کتدن، 

  اما م(ظور از اگتای تاات عبارت است از: 25)همان: گتدد. نشی(ی میشده و ابن اتح عقب

انهدام مواضع و تیسیسات نظامی و حیاتی، انهدام تجهیزات، آزاد و اسیت گتفتن، تضعیف روحیه 

یکی ه دلیل حمایت نظامی و تجهیزاتی کشورهای حامی داعش باین تاکتیک  ... .پتس(ل دشمن و

باشد که با استفاده از این تاکتیک داعش قادر بود تا همزمان این گتوه میهای تتین تاکتیکاز مهم

ها در ه(گام الوع آفتاب با استفاده از آن  .2235 حسی(ی،) در چهار نقطه از زمین عملیات ک(د

مصتف سیگار، قلیان، )داری زندهو شب  ه علت فعالیت )نگهبانینیتوهای مقاومت ب غافلگیتی

 حسی(ی،) زدندهای در م(طقه حماه از این تاکتیک بیشتتین ضتبه را به پایگاهبا استفاده   متعه

داعش با و اوفانی بوده  بسیار ستد و بارانی وومیش در یک صبح زمستانی که هوا گتگ . 2235

به یک پایگاه در ها با حمله ، دوشکا و دیگت سالح 32 ول )تو های محمماشینگیتی از بهته

 حملههمچ(ین داعش با  از افتاد پایگاه شدند.نفت  9 تداو شه م(طقه اثتیا باع  سقوب پایگاه

 شدهتمام توان گبهه مقاومت به اود  صتف رعب و وحشت و باع  ایجادراه اثتیا انتحاری به سه

 فاقد یک پایگاه که گیتی از این موقعیت با حمله بهبا بهته این در حالی بود که داعش .بود

 .آن پایگاه را به تصتف اود در آورد بود، توانستاستحکام قوی 

 2تاکتیک روانی
اثتگ اری و نفوذ بت عقاید و  م(ظوربهگ(  روانی عبارت است از مجموع اقدامات یک کشور »

با ابزارهایی غیت از ابزار نظامی، سیاسی و و متدم اارگی در گهت مطلوب )که   هادولترفتار 

 .«شودمیاقتصادی یع(ی تبلیغاتی انجام 

 

1  - Raid operation 

2  - Psychological operation 
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م(ظور نفوذ و به باشد کهمی مقصود از این واژه مجموعه اقدامات یک دولتبه عبارت دیگت 

صورت ها و تحتک و تتغیب آنان در گهت مطلوب ها و ملتتیثیتگ اری بت عقاید و رفتار دولت

 غیت از ابزارهای نظامی و تیکید بت ابزارهای سیاسی و از ابزارهاییاین اقدامات پ یتد. در می

های گ(  روانی که بعضی از تاکتیک . 39:2263 )یزادن فام، شوداستفاده میاقتصادی و تبلیغاتی 

 :در بحتان سوریه مورد استفاده گتوه داعش قتار گتفته است عبارت(د از

بتای دریافت نظت گتوهی ااص یا حتی افتاد در این تاکتیک داعش  محک زدن: -

ع(وان م ال داعش نماید. بههای اود میاقدام به انتشار تصاویت هول(اکی از گ(ایت گامعه

زنده  اسد،اتفداران بشار  با انتشار تصاویتی چون گتدن زدن علویون، ست بتیدن

قه را ارزیابی های متدم نسبت به حضورشان در م(طاردنی و... واک(شالبان سوزاندن 

نمودند. سقوب دیتالزور حاصل انتشار این تصاویت و ایجاد تتس و دلهته در میان متدم 

 بود.

متن پیام به  های پوشش ابتی و مطبوعاتی تغییتتتین شیوهیکی از رای،تحریف:  -

این تاکتیک . باشدمیو... گ ب  بتگ دادن،و های مختلف از گمله تعدیل، شاخ شیوه

استائیل  ویژهبهای و ای و فتا م(طقهاز اتین حامیان م(طقه اصوصبه ،از سوی داعش

 های استفاده داعش از آن تاکتیک عبارت(د از:مورد استفاده قتار گتفته است. نمونه

از سوی داعش و اعالم  32نفت از ایتانیان در اتداد  222تحتیف دستگیتی تعداد  -2

 هویت آنان

 محور قتار دادن ایتان بتای آموزش آنان نمایی حضور شیعیان در گ(  وبزرگ -3

 گتاییدامن زدن به فتقه -2

های عتبی و غتبی با تحتیف اقدام ارتش سوریه اصوص رسانهمتیسفانه داعش به

 مب(ی بت ستکوب قیام شهت درعا با استفاده از تانک، تو  و هواپیما بیشتتین سود را بتدند

 . 2235 ،حسی(ی)

باشد که در آن گ(  روانی می تتین شیوهی از ش(ااتهیکایجاد تفتقه ایجاد تفرقه:  -

بین گامعه و مخالفان با متزب(دی و گ(اح ب(دهای که در اک تیت موارد  شود تامی تالش
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)شهبازی و  پخش شود هاآن ها و توانقابلیت م(ظور کاهشبهمطالبی  باشدکاذب می

متدم را از گتد رهبتان  ،کاین تاکتی استفاده از با توانست   داعش229:2232 شهابی،

مشتوعیت  ع(وان حاکمان اوداواه و اائن به اسالمها بهبا معتفی آن و هاود دور ساات

باع  سوریه تدمت  سازد. استفاده از این تاکتیک در شهترو نظام سیاسی را با تتدید روبه

 .شدشهت تاریخی این سقوب 

های فتمایشی علیه کاربتد نبتدتختیب روحیه حتیف تخریب روحیه حریف:  -

در  از سوی داعش  . چ(ین عملیاتی26:3229 ها و روحیه دشمن است )لیستت،توانم(دی

های م(تهی و م(اان ثتوتم(دتت بخصوص درگه اول در م(اان شهتی و س(ی نشین و گاده

الزم به ذکت است که  .انجام شد عتاق و تتکیه متز بادر شمال شتق و شتق و م(اان هم

ساعت قبل از سقوب ادلب  96داعش  .باش(دمی م هب دم سوریه س(یدرصد مت 62%

 این تاکتیک در نتیجه .شودکه نماز گمعه در میدان متکزی شهت اوانده می کتدبیان 

بتای باال همچ(ین  داعش ؛کتدارتش و گیش سقوب از سوی شهت با کمتتین مقاومت 

گ(ازه قتبانیان اود از از هیچ تالشی بتای دور کتدن ش بتدن روحیه نیتوهای اوی

رعب و  ایجاد ک(د. از سوی دیگت بتای تختیب روحیه حتیف ومیدان نبتد فتوگ ار نمی

 با ورود به هت م(طقه ابتدا مخالفان اود را در مالء عام گتدن زده ،متدم میانوحشت در 

 .ک(دمیدر شبکه مجازی  اقدام به انتشار آن و همزمان

ک(د تا با انتشار اتفداران داعش تالش می زی:فریبی داعش در فضای مجاعوام -

، زندگی مفتحی را تحت حکومت در فضای مجازی انگیزتصاویت و ویدئوهای وسوسه

فتیبی عوام سویی دیگتاز  .این کار یک راهبتد بازاریابی است تبلیغ ک((د.داعش 

های بچه دادن به از شیت یتصاویتکه حتی ی یشود تا گابه این اتم نمیداعش مزدوران 

 کش(د.به تصویت میمزبحانه بازی شدن با کودکان را در حال گتیه و هم

یک مبلغ  ع(وانی مجازی به، در فضابتای از زنان عضو داعش مبلغان اینترنتی: -

ک((د. بتای م ال فعالیت می این گتوهی گ ب هوادار و نیتو بتای ای(تتنتی در راستا

 ک(د تا یکاست که سعی می داعش در ای(تتنتیکی از این زنان مبلغ  «اقصی محمود»
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افکار  نشان دهد. با این کار قصد داردحکومت داعش  سیطتهب شهت مطلوب تحت 

  .326:2235عابدی، ) نسبت به داعش عوض ک(د عمومی گهان را

 1تاکتیک انتحاری
تلف و گ(  نامتقارن است که در ادبیات مخ ی ازروش و نوع دیگتهای استشهادی انجام عملیات

م ال عملیات  ع(وانشود. بهاز آن یاد میهم تتوریستی های انتحاری و های متضاد با نامدر دیدگاه

از  ،ها از لب(ان گتدیدحمله به نیتوهای آمتیکایی و فتانسوی در لب(ان که م(جت به اتو  آمتیکایی

ت انتحاری و در ها عملیااز دیدگاه ژاپ(ی ،ها یک حتکت و عملیات تتوریستیدید آمتیکایی

 متهورانههای ا... لب(ان یک عملیات استشهادی است. این عملیاتدیدگاه گامعه مسلمانان و یا حزب

رعایت غافلگیتی در ه(گام عمل  اما د؛نظامی و یا غیت نظامی داشته باش ممکن است ظاهتی کامالً

. چتا که این عملیات ها استگونه عملیاتدر ضتوریات انجام اینکامل  اوربهانهدام هدف  و

شود و در صورت عدم موفقیت و انجام می است یبتتتی کاملدارای در م(ااقی که دشمن عمدتاً 

علیه تیسیسات،  استشهادی. عملیات روبتو اواهد کتدبا مشکالتی  ک((ده راعملنیتوهای  ،یا تعلل

در ال م(اان نظامی که های پیاده و سواره و متاکز تجمع دشمن در اار  و یا داتجهیزات، ستون

گیتد. این نوع عملیات گ(  نامتقارن ایف صورت می استم(افع دشمن پتاک(ده ای(جا 

و ایجاد تیثیتات نامت(اسب  ختلفی بتای اگتاها و ابزارهای مشود که از شیوهای را شامل میگستتده

هدف  با وبتکاری های اهایی که معموالً با شیوهعملیات  .92:2262 )بیات، شودمیاستفاده 

 گیتد عبارت(د از:انجام میاستشهادی 

 ها، متاکز تجاری، مخابتاتی.ها، پاالیشگاهگ اری در متاکز حساس از قبیل نیتوگاهبمب -

ها و ها، پلها، کانالهای عبور اگباری م ل ت(گهگ اری و تختیب در گ رگاهمین -

 هاو گاده ؛هاتونل

تاک(ون تلفات  توانسته است باشد کههای داعش میتاکتیک یکی ازها استفاده از ک(ار گاده

داعش توانست با        5/23/2239 ع(وان نمونه در تاریخبه وارد ک(دس(گی(ی به گبهه مقاومت 

 

2  - martyrdom or suicidal operation 
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اثتیا چهار نفت از نیتوهای بسیار قوی و گ(گ(ده  -گاده حلب گیتی از این تاکتیک در مسیت بهته

-های انفجاری در مسیت تدمتهمچ(ین با استفاده از تلهداعش  اهلل را به شهادت بتساند.حزب

 ،یک نفتبت روسی توانست با انهدام -مقاومت و روسیه هایاودرو مسیت حتکت- دیتالزور

 .تعدادی از نیتوهای مقاومت را به شهادت بتساند

 وسیلهبههای بزرگ، های مهم، ناوها، کشتیاگتای عملیات انتحاری و زدن به سااتمان -

 .)ماشین، قاین، پاراگالیدر، هواپیماهای کوچک  تتکوچکسایل و اودروهای و

بسیار  تلفاتتوانسته است باشد که تاک(ون داعش میمورد استفاده های یکی از تاکتیک

 57ت(ها از این تاکتیک  داعش م ال ع(وانبگیتد. به هم از نظامیان و هم غیتنظامیان یس(گی(

در  32/23/2235همچ(ین در تاریخ داعش   .2235 کتده است )حسی(ی، استفاده در تدمتت(ها مورد 

نفت را یکجا شهید کتده است  522با استفاده از انتحاری چیزی در حدود  تدمتچهار راه اصلی شهت 

 هزار مورد انتحاری انجام داده است. 6 تاک(ون داعش است کهالزم به ذکت 

 1ترورتاکتیک 
تختیب روحیه دشمن و محتوم سااتن او  م(ظوربه کهتیکی است چ یکی از مسثتتتین سالحتتور 

های گیتد. عملیات تتور در م(طقه دشمن علیه افتاد و یا گتوهصورت می اتفبیاز کمک افتاد 

این اشخاص ممکن است شامل افتاد فامیل و اعضاء دولتی و نظامی،  .گتددمیمختلف اگتا 

ستان دولتی ضد  حتی و یا و تجارکاراانجات  مدیتاند میمورین پلیا، اشخاص با نفوذ محلی مان(

ضتبات، دزدیدن اشخاص، ناقص کتدن  وارد کتدنسازمان چتیکی باش(د. عملیات تتور با 

هدف  .شودمیتولید حتین عمدی به اگتا گ ارده همچ(ین و  آدمکشیبدن، قتل و  ی ازعضو

. عمل تتور باشدمی ز دستورات چتیکاااعت اپ یتش به اگبار افتاد  هاگونه رفتاراصلی از این

آمیز اواهد بود که نیتوی دشمن با عملیات ضد تتور اهالی را تحت شک(جه و آزار موفقیت وقتی

اشم و تحتیک متدم علیه نیتوی حکومتی و یا اشغالگتان  اتموگباین اقدام در نتیجه  .قتار دهد

  25:2266)غفاری، . شودفتاهم می

 

2- Terror operation 
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 1نفوذ تاکتیک
تحت ع(اوین مختلف در  اتف مقابل، و نقاب ضعف غفلتنام(ظم با استفاده از  نیتوهای

اود های عملیاتی نیتوهای نام(ظم تیم آنکهک((د. قبل از نفوذ می مقابلهای نیتوی مواضع و پایگاه

گتدد. تشتیح می شانو میموریت شدهتتین ااالعات در ااتیار آنان گ اشته گدید را آغاز ک((د،

از اتین هوا، دریا و یا از راه زمین به م(اان مورد نظت نفوذ داده  ااتفاءحداک ت  با رعایتها این تیم

که نیتوهای اودی در نتیجه عملیات آف(دی شکست اورده ه(گامی. از اتف دیگت شوندمی

اگتا  های اود رانقشهنقش نیتوهای عقب مانده را بازی نموده و  این نیتوها ممکن است ،باش(د

 ی(د.نما

و اتح  بتقتار کتدهنفوذی اود تماس  عواملنیتوهای چتیک تحت ع(اوین مختلف با 

تاریخ و ساعت  پا از آن .نمای(دریزی میحمله به پایگاه و مواضع دشمن و تصتف آن را پایه

سقوب پایگاه از اتین نفوذ یکی از که گفت  توانمی» .نمای(ددقین حمله به پایگاه را تعیین می

مشاهده در موارد بسیاری  کهاوریبه گتددضعف نیتوهای اودی محسوب میین نقاب تتعمده

به سقوب  را های عملیاتی محافظت شدهپایگاه توانسته است ضد انقالبنفوذ  شده است که

 . 2-62:2266 ،حمزه تارگاهق«)بکشاند

فاده از افتاد است آمیز بوده استو موفقیت بسیار کارسازهای داعش که یکی دیگت از تاکتیک

در   با استفاده از دو نفت روحانی س(ی )مفتیداعش م ال ع(وان به .باشدنفوذی در بین متدم می

نفت زن و بچه را به  53را ست بتید و از آنان نفت  53 ضمن ش(اسایی مخالفان ،روستای معبوگه

در اصوص آوری ااالعات کافی و دقین از گمع پاداعش  32/23/2239اسارت و همچ(ین در 

با یک دستگاه  با استفاده از عوامل نفوذی،تعداد و مکان استقتار فتماندهی تیپ در شهت سحن 

ای را انجام دهد. در م ال توانست عملیات گستتدهتن،  2تا  3با ظتفیت تقتبی  انتحاری ماشین

بتداری کتده اوبی بهتهبان بهدیده ع(وان عوامل نفوذی ودیگتی داعش از چوپانان بومی م(طقه به

نمونه دیگتی از  اندکتده داعش را تسلیم و اود اندهای مسلح بتیدهکه از گتوه افتاد تواب است.

و با این  دادهدر ااتیار داعش قتار  اود را گاسوس تمام ااالعات ع(وانبه عوامل نفوذی است که

 

2- infiltration operation 
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 .اندوارد نمودهضتبه س(گی(ی به گبهه مقاومت  اقدام

 1میکروبی ز مواد شیمیایی،تاکتیک استفاده ا
آور اثتات متگعوامل شیمیایی موادی هست(د گامد، مایع یا گاز که بت اثت اواص شیمیایی 

م(ظور ایجاد شتایال تاکتیکی در و به گا گ اشتهبهانسان، حیوان و وسائل  زای فتاوانی بتیا آسیب

 د.نشوها بکار گتفته مینبتد

ها حاکی از آن است که داعش در گزارش :بیتاکتیک خرابکاری با مواد میکرو -

حمالت اود از عوامل شیمیایی همان(د گاز کلت، فسفت، سارین و حتی ااعون را استفاده 

ی شتقی کتده است بتای م ال داعش در حمله به شهت کوبانی از گاز اتدل و در غواه

 .از کلت استفاده کتد

 تاکتیک فریب
ع(وان م ال به .بتده است اوبی بهتهبهکه داعش از آن ست اهای تاکتیکدیگت از  تاکتیک فتیب

ضمن معطوف کتدن تاب در شب یک بادک(ک و ریسمان و یا قتص شب داعش با استفاده از

-حواس حتیف به اود، اقدام به ش(اسایی محل آنان نموده و در فتصت م(اسب ضتبات گبتان

عوارض زمین  همچ(ین با استفاده از  .2239 الهی،فضل) ناپ یتی به گبهه مقاومت وارد نموده است

از نیتوهای  توانسته است تلفاتیدر مسیت گاده شیخ هالل به سمت حلب و پوشش در گیاهی 

از دیگت لباس دفاع وا(ی  تاکتیک گشتی رزمی با پوشیدن  .2239 الهی،)فضل بگیتدمقاومت 

تعویض پایگاه وارد پایگاه شده ها در این تاکتیک به بهانه تاکتیک در فتیب داعش است. داعشی

  .2235 )عباسی، اندوارد نموده ناپ یتی به گبهه مقاومتضتبات گبتانو 

بتابت ااالعات در م ال داعش  ع(وانبه عدم آسیب زدن به مردم عادی: روش

حمل نقل  از در مسیتهای گاده اصلی مان(د حمص به حلب حتی به یک مورد ماشین آمدهدستبه

 .نزده استعمومی آسیب 

 

 

1  - chemical and Biological by sabotage 
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 تاکتیک اجرای پدافند دورادور

قادر است با اگتای پداف(د دورادور و متحتک و اگتای اصول  محاصته محض درگیتی وبه داعش

  .2235 د )حسی(ی،اار  شوو م(طقه  روی با کمتتین تلفات از محاصتهتاکتیکی عقب

 ییجاجابهدر  تاکتیک نظم
دی گ(گیدن در ستون کشی، عملیات شبانه و روزانه، نیتوهای داعش با توگه به آموزش و اعتقا

مشاهده در یک مورد هم  نمای(د. حتیبه اوبی رعایت میسیم را نظم ظاهتی و نکات ام(یتی بی

را با اود به همتاه متبوب به رمز و غیته  یتکه کاغ  داعشیاسیت و یا کشته  شده است که یک

  .2235 حسی(ی،) داشته باشد

 تار و اختفاءتاکتیک رعایت است
استتار و پوشش م(اسب  دقین و با رعایت دیده استی که یهاآموزش استفاده از نیتوهای داعش با

دقیقه تیتاندازی  5م ال یک داعشی پا از ع(واناند تلفاتی را از نیتوهای اودی بگیتند بهتوانسته

ایال آنکه او متده  هک(د. نیتوهای اودی بمستمت در س(گت، نیم ساعت ساکت بوده و حتکتی نمی

است به س(گت نزدیک شده اما متیسفانه فتد داعشی به ستعت از س(گت ست بتآورده و افتاد را به 

  .2235 حسی(ی،) ب(ددرگبار می

 روش استفاده از امکانات موجود

یکی از اصوصیات اهل س(ت فتاگیتی و آموزش قتآن کتیم  استفاده از قرآن: -

 کهاوری. بهاست هاهل س(ت به اوبی استفاده نمود توصیداعش از این اص .باشدمی

 .کتدنداستفاده می انگیزشیآموزش گوانان سوری از آیات گهادی  بتای گ ب و

روز آموزشی اود را  65روز از  92شایان ذکت است که نیتوهای داعش پا از گ ب، 

 .گ ران(دهای عقیدتی میبه فتاگیتی آموزش

تاندازهای داعش با االی کتدن محتویات داال تیتک استفاده از ترانس برق: -

، اقدام به ش(اسایی و تتانا بتق و مخفی شدن و رعایت استتار و ااتفاء در این محفظه
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در عتاق با  2232ک((د ستدار تقوی، در اواات سال فتماندهان و افتاد شااص می تتور

 این تاکتیک به شهادت رسید.

 تاکتیک استفاده صحیح از زمین
ااوبی از  شا(اات باا کساب ای(که یاک رزم(اده است از عبارت زمینه صحیح از استفاد

، اوب باه سامت او تیتانادازی ببی(د، اوب دشمن را کتدهروی زمین اوب حتکت بتواند زمین، 

ای ااوب و دارای داعش باا انتخااب م(طقاه .داردنگه دشمن در امان  ک(د و اوب اود را از دید

اثتیاا در روی گاده اصلی  و همچ(ین تسلال بسیار اوب روحزاویه بی استتار، ااتفاء و هایویژگی

قاادر نباود نیز حتی هواپیما که اوریباای و پشتیبانی را مسدود نماید. به، راه ارتتوانست چهار روز

 هدف را مورد اصابت موشک قتار دهد.

 تاکتیک استفاده از تونل
و ارتش با تجهیزات و امکانات نظامی و   )نیتوی وا(ی بتای مقاومت در بتابت رزم(دگان داعش

با استفاده  دشمن نموده است.از تاکتیک تونل استفاده  بمب باران هوایی از همچ(ین در امان بودن

نموده را غافلگیت  نیتوهای حتیفرا گبتان و اود کمبود امکانات و نیتوی انسانی  ،از این تاکتیک

و م(اان کتدنشین  ر محور گ(وبی شهت موصلد انی(و داعش در بعضی از م(اان همچون است.

در . ایجاد کتده است اااق استتاحت 32تا  25متت با تعبیه  522به اول بیش از  هایسوریه، تونل

 گ(  را از روی زمین به زیت زمین انتقال داده است. ،با این تاکتیک داعشتوان گفت که میواقع 

 های نظامیداعش و پشتیبانی

که از م(ظت گتایشات عقیدتی و فکتی و همچ(ین گ(به  استب از القاعده داعش، گتوهی م(شع

ه تتوریستی در اول یک دهه رفتاری، رویکتد یکسانی با القاعده دارد. با این حال رفتار این گتو

 یکه این گتوه در مقایسه با القاعده دارای افکار داده استاصوص چ(د سال اایت نشان به گ شته

داعش با توگه به گدایی از القاعده و پیدایش  باشد.می آمیزتتاشونت یلتت و اعمارادیکال

 بدل شده استتتین گتوه تتوریستی در م(طقه ااورمیانه مخوف به ،آن دو میانااتالفاتی 

(gerges, 2015:105  .ونی آن محصول بحتان و گستتش  اگت چه)داعش در شکل ک
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ها و روند قدرت گتفتن آن به اما ریشه ،است 3222 لسا ای بعد ازهای م(طقهااتالفات و م(ازعه

 .گتددبت میبه بعد  3222دوره پا از حکومت صدام در عتاق، یع(ی از سال 

آفتی(ی ی م(اسبی را بتای حضور و نقشفتصت و فضا 3222به عتاق در سال  حمله آمتیکا

این  به وگود آورد. بتهای مسلح و تتوریستی مختلف از گمله گتوه القاعده در این کشور گتوه

در عتاق ظهور کتد  3229های پا از اصوص در سالهای مسلح مختلفی بهگتوه ،اساس در ابتدا

اما با  ؛را بت عهده داشت(دم(ابع مالی بتای مقابله با نیتوهای نظامی آمتیکایی تیمین که گ ب نیتو و 

های نظامی و این نوع فعالیت ت.یتی مخالفان به تدری، گستتش یافاین حال اقدامات نظامی و ام(

 هایکی از این گتوه پدید آمد.اقدامات تتوریستی در پی ایجاد فت(ه م هبی و گ(  داالی عتاق 

که اوریگتوه تتوریستی در عتاق تبدیل شده، بهتتین قاعده عتاق بود که به تدری، به اصلیلا

این گتوه صورت گتفت  و اقدامات تتوریستی در این کشور از سوی اتانفجاربیشتتین 

(katzman, 2008:10-11 .  

ها از ام(یتی نیتوهای آمتیکایی در عتاق و همچ(ین نارضایتی س(ی –با وگود اقدامات نظامی

و تشکیل دولت  سوریه نقطه تحول در احیا های تتوریستی، بحتانآمیز گتوهرویکتد اشونت

ال(صته به موسوم به گبهه ایگتوه 3222ال آفتی(ی القاعده شد. در اواات ساسالمی و افزایش نقش

 های این گتوه تتوریستی باستکتدگی ابومحمد الجوالنی تشکیل شد و اولی نکشید که توانم(د

که در اوری. بهاور چشمگیتی افزایش یافتتوگه به حمایت گستتده بتای کشورهای م(طقه به

مسلح در سوریه تبدیل شد. این گتوه  یهاتتین و قدرتم(دتتین گتوه(د ماه به یکی از مهماول چ

در یک پیام صوتی ابوبکت  3222آوریل  3همچ(ان به حمالت مسلحانه اود ادامه داد تا ای(که در 

ال(صته امتداد دولت اسالمی عتاق است اما ابومحمد الجوالنی این البغدادی اعالم کتد که گبهه

تدری، به .حت رهبتی ایمن الظواهتی اعالم کتدقاعده تلایده ادغام را نپ یتفت و بیعت اود را با ا

 .ها به رهبتی اودش بودبغدادی اواستار تمتکز فعالیت یافتگتوه افزایش  ااتالفات بین این دو

هتگونه وابستگی داعش نیز این ااتالفات باع  شد تا داعش اود را از القاعده گدا ک(د و القاعده 

صورت گدی در دو تت از القاعده بهع(وان گتوه رادیکالاین اساس داعش به بت .را به اود رد کتد

  .323:2232 حوزه عتاق و سوریه به فعالیت پتداات )اسدی،
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که امتوزه مسلمانان و غیت  استگتی در واقع داعش نسل دوم القاعده در تتوریسم و افتاای

نگلیا که در ااالعاتی ا هاییکی از گزارش .دهدمسلمان را هدف حمالت تتوریستی قتار می

ابوبکت البغدادی اساساً باز تولید  که دهدنشان می ه استنشتیه تایمز این کشور به چا  رسید

های گاسوسی این کشور است ه و متتبال با سازمانیویژه در سورهای آمتیکا در م(طقه بهسیاست

  .222:2232)هوشی سادات، 

 های داعشکارهایی برای مقابله با تاکتیکراه

شتب حفظ تماس با دشمن در هت پداف(د دورادور و اقدامات تیمی(ی بهی(ه بهآموزش  -2

 شتایال

پیمایی در ابعاد حداقل پیمایی و کوهبا استفاده از راه نیتوها قدرت گسمانیافزایش  -3

 22تاا  35متات باا حمال  3522روی و صاعود باه ارتفاعاات بااالی کیلومتت پیاده 35

 غ یهامکانات و تجهیزات و ت بار کیلوگتم

قادرت مقاومات و  م(ظاور بااال باتدنباهتمتی(ات زندگی در شتایال سخت افزایش  -2

 تسلیم نشدن در محاصته با پداف(د دورادور و رزم مستمت

هاای گدیاد و دانش تختیب و انفجاارات در کاشات و بتداشات اناواع مینارتقاء  -9

سااااز و هاااای دستگیاااتی از سااااات بمبساااازی و تلاااه گااا اری و بهتها( ی

 وصولالسهل

و انهادام  62متت حداقل با نمته  922و  222 هایتیتاندازی در مسافتارتقاء مهارت  -5

 62اهداف و اگسام متحتک در سقف 

ریزی و فایکا ااون آماوزش ااود امادادی و دیگات امادادی در حاد مهاارارائه  -7

 های اولیهکمک باها و آش(ایی دقین شکسته

گتفتن غ(یمت  یتی آنان در ه(گامم(ظور بکارگهای میدانی داعش بهآموزش سالح -6

 ها و انبار تسلیحاتی و مهمات متبواه توسال نیتوهای اودیو دستتسی به زاغه

 ش(اات عمین و دقین از فتقه و گتیان تکفیتی آموزش -6

 های امتوزیدفاع مقدس و گ(  انتقال تجتبه -3
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 ها و ابعاد گ(  روانیمسلفه آموزش ش(اات -22

ادی باه دانشاجویان باا تکیاه بات رزم نزدیاک آموزش اصولی و کاربتدی رزم انفات -22

 عملی همتاه با کار

 های داعشبتگسته نمودن نقاب ضعف داعش و انتشار شکست -23

هاای مقابلاه باا آموزش اصاولی و کااربتدی تاک تیتانادازی باه دانشاجویان و راه -22

 تیتانداز دشمنتک

 سمت اوالنی شدن آموزش گ(  م(ظم و باال بتدن تحمل بتای کشیدن گ(  به -29

 مدل مفهومی: -11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظامی

 روانی

تاکتیک 
 گ(گی داعش

 شایعه

 تحتیف

 کمین

 تفتقه

 تختیب روحیه

 محک زدن

 انتحاری

 فتیب

 تتور

 اتابکاری

 تاات

گ(  نیابتی 
علیه متدم و 
 دولت سوریه
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 وتحلیلهای آماری و تجزیهداده
 های فردی جامعهبررسی آماری ویژگی -

ااود را در قالاب دو  التیتحصا زانیامشد کاه  اواستدر پژوهش  شوندگانپتسشاز  -2

ی آماارگامعاه  التیتحصی سطح فتاوان عیتوز -2ی پتسش مشخص ک((د. گدول بتای اصلسطح 

 دهدیمنشان  (هیگزرا در قالب دو 
 توزیع فراوانی سطح تحصیالت جامعه آماری -1جدول 

 صددر فراوانی سطح تحصیالت

 5.76 11 یکارشناس

 5.76 5 کارشناسی ارشد

 12272 2. جمع

 
 مدرك تحصیلی -1نمودار 

 2345د کارش(اسی و درص 7645دهد که مدرک تحصیلی مدافعان حتم می نشان 2نمودار نتای، 

 .انددرصد با مدرک کارش(اسی ارشد داشته

 



 های نظامی گروه تکفیری داعش در جنگ نیابتی علیه دولت و ملت سوریهبررسی و تحلیل تاکتیک

237 

 توزیع جامعه آماری حضور در سوریه
نمای(اد. ساوریه مشاخص  تا تعداد حضاور ااود در گبهاهپژوهش اواسته شد  شوندگانپتسشاز 

 باشد.ضم(اً مدت حضور هت بار حداقل دو ماه می

 
 حضور در سوریه -2نمودار 

 2742بار  دومین در صد بتای 3742بار  اولین در صد بتای 5645دهد که می نشان 3نمودار نتای، 

 اند.ا بیشتت در سوریه حضور داشتهیدرصد هم بتای بار سوم و 

 بررسی آماری سؤاالت نظامی ارزم  داعش

 
 ها و شدت تأثیرشانهای نظامی داعش بر حسب اولویت استفاده از آنانواع تاکتیک -8 نمودار
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 گزی(ه تاکتیک از مدافعان حتم و افتاد ابته نظامی درصد 62دهد که می نشان -5ار نمودنتای، 

درصد  62و تاات درصد  62، درصد استفاده صحیح از زمین 62، انتحاری درصد 65نظامی کمین 

 اند.های مسثت و اطتناک داعش اعالم کتدهرا از تاکتیک پداف(د دورادور

 انی داعشرو هایبررسی آماری سؤاالت تاکتیک

 

 روانی هایتاکتیک انواع -6نمودار 

درصد از رعب و  32 داعش ،دهد که از دیدگاه مدافعین حتم و افتاد ابتهمی نشان 7نمودار نتای، 

درصد،  75با  فتیبیعوامدرصد،  65همچ(ین تاکتیک شایعه با  کتده است.استفاده  وحشت

 .ویت بعدی قتار دارندها در اولدرصد در بقیه تاکتیک 52نمایی با بزرگ
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 داعش در سوریه در یک نگاه تاکتیک نظامی سساالت از نظت فتاوانی و درصد

 

 

 سؤاالت رديف
ني

اوا
فر

صد 
در

 %18 11 داعن به چه عنوان از تاكك ك كم ن چق ي اسكفاده كرده است؟! 1 

 %08 11 !داعن به چه د زان از تاكك ك تاوت چق ي اسكفاده كرده است؟ 2

 %16 11 ؟!عن به چه د زان از تاكك ك نفوذ كرده استدا 3

 %06 10 ؟!به چه د زان از تاكك ك انكحايي اسكفاده كرده است داعن 1

 %11 16 ؟!به چه د زان از تاكك ك تروي اسكفاده كرده است داعن 6

 %2 1 ؟!به چه د زان از تاكك ك سالح ش م ایي اسكفاده كرده است داعن 1

 %3 1 ؟!زان از تاكك ك تونل اسكفاده كرده استبه چه د  داعن 0

اساكفاده كارده  از تاكك ك اساكفاده حاح ا از زدا ن به چه د زان داعن 1

 ؟!است

10 06% 

 ( اساكفاده)ترانس برقتاکتیک استفاده از امکاناات به چه د زان از  داعن 9

 ؟!كرده است

1 1% 

 %1 1 ؟!اده كرده استاسكف به چه د زان از تاكك ك اسكفاده از زنان داعن 18

 %11 16 ؟!اسكفاده كرده است به چه د زان از تاكك ك نظم ظاهري داعن 11

 %08 11 ؟!به چه د زان از تاكك ك پ افن  دويادوي اسكفاده كرده است داعن 12

به چه د زان از تاكك ك ع م آس ب زدن به داردم عاادي اساكفاده  داعن 13

 ؟!كرده است

3 1% 

 %11 16 ؟!از تاكك ك فریب اسكفاده كرده است  زانبه چه د داعن 11

 %16 11 ؟!يعایت اسككاي و اسكفاده كرده است به چه د زان از تاكك ك داعن 16

 %188 نفر 28 جمع كل 
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 های روانی داعش از نظت فتاوانی و درصد در یک نگاهسساالت تاکتیک 

 گیرینتیجه بندی وجمع
 گاتوه چتیکای که داعش یاک توان نتیجه گتفتمیاز مجموع مطالب ارائه شده در این پژوهش 

مقابال دولات متکازی، ارتاش و دفااع وا(ای و گبهاه  باتای بقااء در کاه است رحمتتوریستی بی

همچ(ین راضی نگه داشتن اتفاداران و حامیاان امکانااتی و ااالعااتی ااود و آشا(ایی و  مقاومت

نام(ظم  هایگ(  هایمجبور است از تاکتیک کامل با م(طقه به علت بومی بودن ناگتیز به استفاده

 را در ست لوحه کاار ااود قاتار داده ظامی و روانیهای ناز تاکتیک استفاده داعش رواست. از این

کمین، انتحاری، تااات،  :(د ازبت مب(ای اولویت عبارتمورد استفاده داعش نظامی  هاتاکتیک است.

تونال،  گ اری، گا ب نیاتوی گواناان، گشاتی ش(اساایی،نفوذ مین استفاده صحیح از زمین، تتور،

بات مب(اای  مورد استفاده داعاش روانیهای .. . تاکتیک.و امکانات موگود و استفاده ابزاری از زنان

. ایان گاتوه  و... نمااییفتیبی، تفتقاه، بزرگعاوام شاایعه، رعاب وحشات، (د از:عبارت نیز اولویت

ضاتبات  ،ب(اا باه شاتایال زماان و مکاان هاابا استفاده به موقع از این تاکتیکتکفیتی توانسته است 

نیتوی انسانی به کشاور ساوریه و کشاورهای  لی و بخصوصاز نظت ما چه یناپ یتس(گین و گبتان

 سؤاالت رديف
ي 

وان
فرا

 

صد
در

 %06 10 ؟!داعن به چه د زان از تاكك ك شایعه اسكفاده كرده است 1 

 %68 18 ؟!اسكفاده كرده است یينمابزيگك ك داعن به چه د زان از تاك 2

داعن به چاه د ازان از تاكك اك يعاب و واسات اساكفاده كارده  3

 ؟!است

11 98% 

 %18 3 ؟!اسكفاده كرده است داعن به چه د زان از تاكك ك دحك زدن 1

 %16 1 ؟!داعن به چه د زان از تاكك ك تفرقه اسكفاده كرده است 6

اسكفاده  ي دي فضاي دجازيبیفرعواماكك ك داعن به چه د زان از ت 1

 ؟كرده است

11 16% 
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آموزش، ااالعات، و همچ(ین ها بتای اگتای این تاکتیک سویی دیگت داعشاز  .حامی وارد نماید

و  و افستان کارکشته استائیل و افستان حزب بعا  نیازم(د یاری و همکاریسازماندهی، تجهیزات 

شا(اات صاحیح رو باشاد. از ایانمایا و عتبساتان آمتیکا وگاود آورناده آن مان(ادهاای باهدولت

ضاتوری و الزم  ها امتیسازی این تاکتیکهای نظامی و روانی داعش و اقدام بتای ا( یتاکتیک

 است.

 شنهادهایپ
هاای کارآمدتت با تاکتیک وتحلیل به عمل آمده بتای مقابلهب(دی و تجزیهبا توگه به بترسی و گمع

گ(گاد شاما هام م ال آن گوناه میاس اصل ای(که دشمن با شاما همانبت اس نظامی و روانی داعش

 :شودبج(گید، پیش(هادهای زیت ارائه می

 اگتای کمین در عمن م(اان تحت اشغال داعش -2

 ی بارانیو غتوب بخصوص در هوا هااگتای تاات در سحتگاه -3

ای در مسیتهای اصالی و مواصاالتی داعاش باا رعایات ک(ار گاده هایکاشت مین -2

 ار و ااتفاء م(اسباستت

 اگتای عملیات آف(دی با رعایت اصل غافلگیتی و فتیب -9

 هانمایی شکست داعش در رسانهبزرگ -5

کاهش و  بتای شودپیش(هاد می داشتهمتدم ست کار  متدان سوری بادولتسویی دیگت از آنجا که از 

 :گامعه اقدامات زیت را انجام ده(د یا کم کتدن نارضایتی در

ناامطلوبی بسات بسیار در وضع رفاه متدم: متدم سوریه از نظت رفاهی  بتدن سطح باال -2

انجاام  یهاای شاایانهای اگتای باید در ایان زمی(اه فعالیتدولت و دستگاه بتند.می

 ده(د.

بیشتت بتای  هباال بتدن سطح سالمت گامعه: در کشور سوریه امکانات پزشکی و غیت -3

صاورت درماان  رایگاانصاورت دارند بهکه در ااتیار  یباشد و با کارتنظامیان می

 .این تفکت باید در کل گامعه نمود پیدا ک(د پ یتد.می

 باال بتدن سطح سواد گامعه -2
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قتیب به در حالی که در این زمی(ه  .سوریه رعایت حقوق شهتوندی بتای تمام متدم -9

در حاالی  ه(وز متدم کاتد ش(اسا(امه ندارناد و ایاناما گ رد پ(، سال از گ(  می

 .ده(ددرصد گمعیت سوریه را تشکیل می %3متدم که این است 

 گمعی های کشور )تتابتی، مخابتات، شبکه ماهواره و ارتبابافزایش زیتساات -5

 ایجاد فضای فته(گی در گامعه م(اسب با م اهب موگود در سوریه -7
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