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  چکیده

موفق شد حول مرکز ثقل ایدئولوژي، در چارچوب موسوم بـه خالفـت،    2014داعش در سال 
و سوریه تأسیس و ساختار کـارگزاري منتسـب بـه    براي اولین بار مراکز ثقل فیزیکی در عراق 

اندازي کند. این رونـد بـا درخواسـت     دولت اسالمی را در مناطق تحت سیطره این سیستم راه
ی براي مبارزه بـا  الملل بینگیري دوباره یک ائتالف  کمک دولت عراق از شوراي امنیت به شکل

من بررسـی اهـداف و   داعش ختم شد. بر ایـن اسـاس مقالـه پـیش رو در تـالش اسـت ضـ       
شده  هاي ائتالف به این سؤال پاسخ دهد که این نهاد در روند دستیابی به اهداف تعیین مأموریت

به چه سطحی از موفقیت دست یافته است. در عین حال این مقاله بر این فرضیه اسـتوار اسـت   
مراکز ثقل فیزیکـی  شده در نابودي  پذیري از متغیرهاي محلّی به اهداف تعیینتأثیرکه ائتالف با 

  داعش دست یافته، اما قادر به جلوگیري از تکرار چرخه احیاي آنها نبوده است.
به بررسی عملکـرد ائـتالف خواهـد     تجزیه و تحلیل روند  این مقاله با استفاده از روش

بینـی آینـده از روي قـرائن و     پیشبراي  کشف روندهاپرداخت و در این فرایند تمرکز بر 
نفع اسـت. هـدف از ایـن     ها پیرامون عملکرد بازیگران ذي تغییرات دادهو  شواهد تاریخی

پیرامـون  مشکالت در حال ایجاد  کردنها و نمایان  گذاري سنجش کارایی سیاست پژوهش
  موضوع پژوهش است. 

  
  واژگان کلیدي

  داعش، مرکز ثقل، ائتالف، منابع قدرت، جنگ ترکیبی
                                                                                                                                         

    سازان نور الملل، مسئول کارگروه مطالعات ویژه مؤسسه مطالعات راهبردي اندیشه دکتري روابط بین. 1
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  مقدمه
ساله است که پس از سرنگونی رژیم بعث و  15چالش با شبکه داعش یک پدیده 

هـاي اشـغال عـراق، دولـت      ایجاد خأل قدرت در عراق شکل گرفـت. طـی سـال   
اسالمی عراق دعوت از مسلمانان جهان براي مهاجرت به این کشور در راسـتاي  
جهاد با کفّار و مشرکین و اقامه خالفت اسالمی را در دستور کار قرار داده بـود و  

بکه وسیع در سوریه نیروي انسانی، سالح و تدارکات را به خـاك  با ایجاد یک ش
کرد و به تدریج ایدئولوژي را به عنوان مرکز ثقـل قـدرت اصـلی     عراق منتقل می

ارتش، نیروهاي امنیتـی عـراق و صـحوات    سازمان در هر دو کشور گسترش داد. 
ـ  24(شوراهاي بیداري قبایل)  ا پایـان  عملیات بزرگ مشترك با نیروهاي ائتالف ت

برگزار کردند که هدف از آنها پاکسازي کشور از دولت اسالمی عراق  2010سال 
خروج آمریکا از عـراق و آغـاز بحـران در سـوریه، خـأل       2011در سال بود؛ اما 

قدرت جدیدي ایجاد کرد که نتیجه آن بازسازي دوباره شـبکه دولـت اسـالمی و    
  توسعه آن به سوریه بود. 

فق شد حول مرکـز ثقـل ایـدئولوژي، در چـارچوب     مو 2014داعش در سال 
موسوم به خالفت، براي اولین بار مراکز ثقل فیزیکی در عراق و سوریه تأسیس و 
ساختار کارگزاري منتسب به دولت اسالمی را در مناطق تحت سیطره این سیستم 

اندازي کند. این روند با درخواست کمک دولت عـراق از شـوراي امنیـت بـه      راه
 19 ی براي مبارزه با داعش ختم شـد. روز الملل بیني دوباره یک ائتالف گیر شکل
 رونـد  شکسـت داعـش و آغـاز    از توئیـت  یک انتشار با سفید کاخ 2018 دسامبر
 افغانستان در مستقر نیروهاي از بخشی و سوریه از آمریکا نیروهاي همه بازگشت

 طـی بازدیـد   2018 مبردسـا  26 نیز روز ترامپ دونالد روند این ادامه داد. در خبر
بـه خـروج بخشـی از     عـراق  االسـد  عـین  پایگاه در آمریکا نیروهاي از غیرمنتظره

  نیروهاي آمریکا از عراق اشاره کرد.
بــر ایــن اســاس مقالــه پــیش رو در تــالش اســت ضــمن بررســی اهــداف و 
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هاي ائتالف به این سؤال پاسخ دهد که این نهـاد در رونـد دسـتیابی بـه      مأموریت
شده به چه سطحی از موفقیت دست یافته است. در عین حـال ایـن    ییناهداف تع

پذیري از متغیرهاي محلّـی بـه   تأثیرمقاله بر این فرضیه استوار است که ائتالف با 
شده در نابودي مراکز ثقل فیزیکی داعش دست یافتـه، امـا قـادر بـه      اهداف تعیین

  جلوگیري از تکرار چرخه احیاي آنها نبوده است.
به بررسی عملکرد ائتالف  1تجزیه و تحلیل روند  له با استفاده از روشاین مقا

بینی آینـده از   پیشبراي  کشف روندهاخواهد پرداخت و در این فرایند تمرکز بر 
نفع  ها پیرامون عملکرد بازیگران ذي تغییرات دادهو روي قرائن و شواهد تاریخی 
ن کـرد هـا و نمایـان    گـذاري  سنجش کارایی سیاسـت  است. هدف از این پژوهش

  پیرامون موضوع پژوهش است. مشکالت در حال ایجاد، 
  
  . رهیافت نظري1

برانگیز در ادبیات نظامی و در عین حال  مرکز ثقل یکی از مفاهیم نظري چالش
پایه تنظیم استراتژي در ستاد فرماندهی ارتش ایاالت متحده است. ایـن   ستون

دشمن و منابع قدرت آن یکـی   مفهوم در همه متون معطوف شناخت محیط و
هاي مواجهه با دشـمن و   از ارکان مهم شناختی و مبناي تحلیل و ترسیم شیوه

ــت       ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــه آن را ب ــک ب ــربات مهل ــردن ض  وارد ک
)Headquarters Department of the Army, 2014: 7(     اتکـا بـه ایـن چـارچوب .

یـت دارد کـه آمریکـا بـه عنـوان      نظري براي تحلیل شواهد عینی از این منظر اهم
فرمانده ائتالف عملیات عزم ذاتی مفهوم مرکـز ثقـل را مبنـاي ترسـیم اسـتراتژي      

 مبارزه با داعش قرار داد.

ن کالوزویتز، طـور   این مفهـوم را ایـن    3،»مرکز ثقل«شارح اولیه نظریه  2کارل و

                                                                                                                                         
1. Trend Analysis 
2. Carl von Clausewitz 
3. Center of Gravity: COG 
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رچوب اي از قدرت و حرکت در جنگ که همه چیز در چا شبکه«کند:  تعریف می
آن به هم وابسته هستند و همه نیروي ما به عنوان یک نقطه معارض باید معطوف 

  ).Lewis, 2014: 16» (آن باشد
شده نظریه مرکز ثقل جایگاهی براي ایـدئولوژي   هاي اصالح یک از نسخه هیچ

هاي موجود از این نظریه نگـاهی مـادي بـه ایـن      اند و همه قرائت در نظر نگرفته
منـابع  «هـاي موجـود دربـاره محوریـت      ر این اساس همه دیـدگاه مفهوم دارند. ب

، در مرکز ثقل اشتراك نظـر دارنـد و ایـن منـابع را متشـکل از ابزارهـاي       »قدرت
چهارگانه ملی اعمال قدرت (نظامی، دیپلماتیک، اطالعـاتی و اقتصـادي) قلمـداد    

بري فعال کنند که در قلمروهاي چندگانه زمینی، هوایی، دریایی، فضایی و سای می
  ).Potter, 2013: 7هستند (

ها یـا   هاي فیزیکی منبعث از مفهوم قدرت در مرکز ثقل، قابلیت یکی از ویژگی
نظمی در مرکز ثقل و بدون شکل بودن ایـن   هاست که حتی در صورت بی توانایی
گـذار   همواره منسجم و قابل تشخیص هستند. بر همین اسـاس اقـدام اثـر     پدیده،

هاي مهم در آن است که قـدرت فیزیکـی    ستلزم شناسایی تواناییعلیه مرکز ثقل م
  ).Rueschhoff and Dunne, 2011: 2( کند می  در سیستم را به سمت نبرد هدایت 

هـاي مهـم    هاي مهم، تهیه نیازمندي پذیري برداري از آسیب در بعد نظري، بهره
سـازد. بنـابراین    می ناپذیر هاي مهم در مرکز ثقل را امکان براي دستیابی به توانایی

تواند در نهایت سیستم طرف تخاصم را بـه سـمت    می  هاي مهم  اخالل در توانایی
ریزان دکترین نظامی تالش دارند  بر همین اساس برنامه نابودي کامل هدایت کند.

هاي بالقوه و بالفعل در  پذیري به واسطه به کارگیري یک الگوي غیرمعمول، آسیب
یـک از آنهـا    ا شناسایی و همچنین تعیین کنند که کـدام مرکز ثقل قدرت دشمن ر
ریزي مشترك بـراي همـه نیروهـاي     این منظر ستاد برنامه  حیاتی و مهم هستند. از 

معمـول، بـه    کند که به کارگیري الگوي غیـر  می  زیرمجموعه ارتش چنین استدالل 
ـ    می  ریزان کمک  برنامه هـا،   اییکند تا نحوه جنگ طرف تخاصـم را تحلیـل و توان
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هـاي مهـم در مرکـز ثقـل قـدرت آن را تعیـین کننـد         پذیري ها و آسیب نیازمندي
)Strange, 1993: 3.(  

هـاي مهـم    پـذیري  معمول با تمرکز بر ارتباط داخل مرکـز ثقـل و آسـیب    مدل غیر
ریزان براي شناسایی عوامل مهم و هـدف قـرار دادن آنهـا کمـک      درونی آن، به برنامه

گیـري و توصـیف محـیط     ریـزان عملیـاتی در انـدازه    ال به برنامهکند و در عین ح می  
در  1(IPB)سازي اطالعاتی میدان نبرد  دهد. آماده می  هاي دشمن یاري  عملیاتی سیستم

مـی    هاي نظا شود که شامل جنبه می  تعریف » متغیرهاي عملیاتی«این دکترین، با عنوان   
عنصـر مـرتبط بـه     8هـا دربرگیرنـده    بـه محیط عملیاتی اسـت. ایـن جن    می  و غیر نظا 

ایـن عناصـر   شـود.   مـی   یـاد   2PMESII-PTیکدیگرند که به اختصار از آنها بـا عنـوان  
گانه شامل عوامل سیاسی، نظامی، اقتصادي، اطالعات، زیرساخت، فیزیکی، محیط  هشت

ف ایـن وصـ    شوند. بـا   می  و زمان است که هریک از آنها یک مرکز ثقل جداگانه قلمداد 
هاي مسـتقیم و غیرمسـتقیم،    ریزان عملیاتی با تجویز رهیافت مدل غیرمعمول براي برنامه

کند کـه کـامالً از ویژگـی     را تعیین می» مرکز ثقل درست«چگونگی مؤثرترین حمله به 
  ).Headquarters Department of the Army, 2012: 1-2فیزیکی برخوردار است (

  

                                                                                                                                         
1. Intelligence Preparation of the Battlefield 
2. Political, Military, Economic, Social, Information, Infrastructure, Physical, Environment, Time 
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  ثقل ـ مفاهیم و تعاریف مرکز1جدول 

  1مرکز ثقل
منابعی از قدرت که توانایی ذهنی یا فیزیکی، آزادي عمل یـا توانـایی اقـدام در    

  سازند. می  آینده را فراهم   

  2رهیافت مستقیم
مستقیم به مرکز  می   روشی که فرماندهی بر اساس آن، با به کارگیري نیروي رز

  کند. می  ثقل یا قدرت اصلی دشمن حمله 

  3قیمرهیافت غیر مست
مسـتقیم بـه     مـی   روشی که فرماندهی بر اساس آن، با به کـارگیري نیـروي رز  

(پاسـخگویی  ساز که دشمن از اعمال قدرت بر آن  اي از نقاط سرنوشت  مجموعه
  کند. می  دارد، حمله  اجتناب متقابل)

  4هاي مهم توانایی
ـ   مـی   یک عامل ضروري که به مرکز ثقل، توانـایی انجـام وظیفـه     راي دهـد و ب

  شده یا فرضی حیاتی است. دستیابی به اهداف تعیین

  5هاي مهم نیازمندي
هـاي   عیـار توانـایی   سازي تمـام  یک شرط، منبع و مفهوم ضروري براي عملیاتی

  مهم

هاي  پذیري آسیب
  6مهم

در  مسـتقیم را  هاي ضروري که یک حمله مستقیم یا غیـر  یک جنبه از نیازمندي
  کند. می  پذیري  ، دچار نقص یا آسیبدستیابی به نتایج عمده و مهم

)Headquarters Department of the Army, 2013: 2(  

  
  هاي ائتالف عملیات عزم ذاتی . اهداف و مأموریت2

هاي نینوا، انبار و  هاي زیادي از استان  کنترل موصل و بخش 2014ژوئن  11شب 
کارگزاري موسوم از اختیار دولت مرکزي عراق خارج شد و داعش سازمان  دیالی

را در این محدوده و نقاط تحت کنتـرل خـود در سـوریه بـا عنـوان      » خالفت«به 
بنا نهاد. با گذشت کمی بیش از یک ماه و در شرایطی که سازمان » دولت اسالمی«

دولـت عـراق بـه واسـطه نامـه       7چهارم نیروهاي امنیتی فروپاشیده بـود،  رزم یک

                                                                                                                                         
1. Center of Gravity 
2. Direct Approach 
3. Indirect Approach 
4. Critical Capability 
5. Critical Requirement 
6. Critical Vulnerability 

تیپ از ارتش، پلیس فدرال،  100. قبل از سقوط موصل، استعداد ارتش و نیروهاي امنیتی عراق شامل 7
کم دو هزار نفر استعداد هر یک از آنها بود. در فاصله روز دهم  نیروهاي ویژه و مرزبانی بود که دست

تیـپ از نیروهـاي پلـیس     6تیپ از ارتـش و   19، عمالً ساختار و سازمان رزم 2014ژوئن تا یازدهم 
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 25، به شوراي امنیـت سـازمان ملـل در    هوشیار زیباري، وزیر امور خارجه وقت
، ضمن تشریح وضعیت کشور، از این نهـاد و سـایر کشـورها بـراي     2014ژوئیه 

 2014مبارزه با داعش درخواست کمک کرد. این درخواست در روز سوم سپتامبر 
حل ذاتی به رهبري ایاالت متحده  ی با نام عزم یا راهالملل بینگیري ائتالف  به شکل

ن اقدام استقبال و قدردانی دولت عراق را به دنبال داشـت کـه توسـط    انجامید. ای
بـه   2014سـپتامبر   22ابراهیم جعفري، وزیر خارجه جایگزین زیباري، طی نامـه  

   ).United Nations (S/2014/440 & 691), 2014: 1-3شوراي امنیت تسلیم شد (
عـراق را   عملیات علیه داعـش در خـاك   2014ی از آگوست الملل بینائتالف  

رغـم مخالفـت    روز بعد با ارائه دکترین ناتوانی دولت سـوریه، بـه   50آغاز کرد و 
حاکمیت این کشور، به طور یکجانبه عملیات علیه داعش در خاك سوریه را نیـز  

 23روز در سـازمان ملـل،    کـا یآمر نـده ینما ،سامانتا پاورآغاز کرد. بر این اساس 
که اسـتمداد   S/2014/440و  S/2014/691ي اه وستیبا استناد به پ 2014سپتامبر 

رسمی دولت عراق از شوراي امنیت و سایر کشورها براي مبارزه با داعش مطرح 
هـاي امـن    شده بود، به ناتوانی رژیم سوریه براي مبارزه مؤثر با داعش و پناهگـاه 

این گروه اشاره و تصریح کرد که ایاالت متحده حمالت خود علیه داعش و گروه 
کند،  ن (القاعده) در سوریه را که منافع آمریکا را در سراسر جهان تهدید میخراسا
  ). United Nations (S/2014/695), 2014:1-2کند ( آغاز می

در خـالل   2014جان کري، وزیر وقت امور خارجه آمریکا، روز سوم دسامبر 
ف نشست ناتو که در بروکسل برگزار شده بود، پنج مأموریـت کـالن بـراي ائـتال    

  تعریف کرد:

                                                                                                                                        
هـزار نیـروي    50چهارم استعداد کل نیروهاي امنیتـی عـراق و شـامل     فدرال فروپاشید که معادل یک

تیپ به طور کامل ناپدید شدند. استعداد فروپاشیده شامل نیروهاي  14دیده بود. از این تعداد  آموزش
ی لشکرهاي دوم و سوم ارتش عراق در نینوا و لشکر سوم پلیس فدرال عـراق در موصـل بـود.    جمع

لشکر دوازدهم در کرکوك و پنج تیپ ارتش در جنوب که در مرز سوریه مستقر بودند کامالً مضمحل 
شدند. در این میان چهار مرکز فرماندهی از ارتش و یـک مرکـز فرمانـدهی از پلـیس فـدرال و مقـر       

  ).Knights, 2016: 22ی عملیات نینوا که در سطح یک سپاه بود به طور کامل نابود شدند (فرمانده
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 . حمایت نظامی از شرکا؛ 1

ند کردن روند پیوستن جنگجویان خارجی؛ 2  . کُ

 بودجه داعش؛ تأمین. توقف  3

 دوستانه به منطقه؛ هاي انسان . ارسال فوري کمک 4

 ).The Global Coalition to Counter ISIL, 2014معرفی ماهیت واقعی داعش (.  5

بر اینکه مرکز ثقل اصـلی داعـش    تأکیدا با وزارت دفاع آمریکاز سوي دیگر  
حـل نـابودي داعـش     ایدئولوژي است، تصریح کرد که اقـدامات نظـامی تنهـا راه   

عد عملیـاتی نـابودي مراکـز    با وجود این،  1نیست. ائتالف عملیات عزم ذاتی در ب
ثقل فیزیکی داعش را به عنوان اهداف اصـلی خـود معرفـی کـرد. وزارت دفـاع      

رقّه را به عنوان مصادیق دو مرکز ثقل فیزیکی داعش اعالم کـرد  آمریکا موصل و 
که از مبدأ آنها براي عملیات علیه منافع غرب و ایاالت متحده در سراسـر جهـان   

 شود. بر همین اساس پنتاگون به عنوان فرمانده عملیات عزم ذاتـی  ریزي می برنامه
  :ریف کردشده تع دوستونی براي دستیابی به هدف تعیین یک استراتژي

 . قطع ارتباط موصل و رقّه به واسطه محاصره؛ 1

  . خارج کـردن کنتـرل موصـل و رقّـه از دسـت داعـش بـا حملـه مسـتقیم           2
)U.S Department of Defence, 2016.(  

    
  

  
  

                                                                                                                                         
با تأکید بر این منطق تصریح کرده  2014سپتامبر  12. جان کربی، سخنگوي وزارت دفاع آمریکا، روز 1

می کند و به همین دلیـل اقـدامات نظـا    بود که داعش نیرو و مشروعیت خود را از ایدئولوژي کسب می
رو شد که اگر  حلّ براي نابودي داعش نیست. در مقابل این استدالل جان کربی با این سؤال روبه تنها راه

دهـد، پـس چگونـه اعمـال قـدرت       ائتالف کاري براي نابودي مرکز ثقل داعش (ایدئولوژي) انجام نمی
هـاي   تضعیف توانایی کند؟ جان کربی در پاسخ به این سؤال نقش ائتالف را کند و چه نقشی ایفا می می

  ).U.S Department of Defence, 2014داعش دانست (
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  هاي معطوف اهداف ائتالف عملیات عزم ذاتی ـ الگوریتم مأموریت1شکل 
  
  ت عملیات عزم ذاتی. ترتیبات انجام مأموری3

وزارت دفاع آمریکا به عنوان فرمانده عملیات عـزم ذاتـی بـر اجـراي مأموریـت      
هاي احتمالی  حمایت و تقویت شرکا متمرکز شد و بر همین اساس بخش عملیات

گانه دیگـري بـراي    هاي پنج مأموریت 1مرزي دفتر بازرسی کل ایاالت متحده برون
بند  بر اجراي آنها پاي 2019کرده بود تا سال ائتالف تعریف و این نهاد را موظف 

  ). Operations Inherent Resolve Report to Congress (12), 2018: 82-90باشد (
  

                                                                                                                                         
1. OIG- OFFICE OF INSPECTOR GENERAL 



رس
بر

 ی
آمر

ف 
تال

د ائ
کر

عمل
کای

 یی
ش

داع
 با 

رزه
مبا

  
 

 

 141  

 ـ محورهاي استراتژیک مأموریت ائتالف عزم ذاتی در عراق و سوریه2جدول 

  شرح  محورهاي استراتژیک

منتخـب   نیمعارض واسطه آموزش، مشاوره و کمک بهه شکست داعش ب  تیامن
   یستیضد ترور يها اتیعمل تیو هدا يسور

اتباع و ارائه  یندگینما يدر همه سطوح برا زبانیدولت م ییبر تواناتمرکز   یو جامعه مدن یحکمران
  خدمات به آنان 

  ثبات جادیا
 یاحتمـال  يهـا  اتیـ عمل تـأثیر کـه تحـت    يافراد يتوانمندساز تمرکز بر

حفـظ آنـان در    ایـ روند شامل بازگردانـدن   نیا اند. قرار گرفته يمرز برون
ـ اول تیامن تأمینانداز  چشم جادیبا ا شانیها خانه دولـت و ارائـه    جـاد یا ه،ی

  است. یخدمات عموم

  تیمأمور یِبانیپشت
هاي اداري، لجستیک و مـدیریتی کـه ایـاالت متحـده را      تمرکز بر تالش

زبـان و ارائـه   هـاي نظـامی، تقویـت کشـور می     قادر به فرماندهی عملیات
  کند. هاي بشردوستانه به مردم محلی می کمک

  بشردوستانه يها ارائه کمک
دهنـده   نی)، تسـک اتیـ (حفـظ ح  بخـش  نجـات  يهـا  ارائه کمکتمرکز بر 

از  يریدر طول جنـگ و پـس از آن، جلـوگ    یمصائب، حفظ کرامت انسان
  قدرت مقابله با آنها جادیها و ا بروز بحران

  
         )Operations Inherent Resolve Report to Congress (12), 2017: 8-9(  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي جاري ائتالف در سوریه ـ توزیع تناسب مأموریت1نمودار 
)Operations Inherent Resolve Report to Congress (12), 2017: 82(  

کمک ھای 
بشردوستانھ

6%

امنیت
39%

ایجاد ثبات
5%

پشتیبانی از 
مأموریت

50%
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  شده ائتالف در سوریه ریزي هاي برنامه ـ توزیع تناسب مأموریت2نمودار

)Operations Inherent Resolve Report to Congress (12), 2017: 90(  

  
عملیات براي ضربه به مراکـز ثقـل    2014ائتالف عزم ذاتی از روز هشتم آگوست 

در سـوریه   2014سـپتامبر   19فیزیکی داعش در عراق را آغاز کرد. این رونـد از روز  
میلیون دالر در راسـتاي انجـام    27,5نتاگون، ائتالف روزانه آغاز شد. براساس اعالم پ

  مأموریت در عراق و سوریه هزینه کرده که جزئیات آن به شرح زیر است:
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 1هاي نیروهاي ائتالف در مبارزه با داعش ـ تفکیک هزینه3جدول 

  هزینه روزانه
  (میلیون دالر)

 19آگوست تا  8از 
روز  43( 2014سپتامبر 

عملیات در قبل از آغاز 
  سوریه)

 2014سپتامبر  20از
 2017ژوئن  30تا 

روز عملیات  1015(
مشترك در عراق و 

  سوریه)

متوسط هزینه کل 
روز  1058(

عملیات در عراق 
  و سوریه)

  ها نسبت هزینه

  بر اساس هزینه
  %37  5,1  5,1  3,7  روند پروازهاي روزانه

  %0  0,0  0,0  0,2  روند نقل و انتقال روزانه
  %22  3,1  3,2  0,7  مهمات

  %40  5,4  5,6  1,1  مأموریت پشتیبانی
  %100  13,6  13,9  5,6  مجموع

  بر اساس خدمات
  %19  2,6  2,7  0,3  ارتش

  %12  1,6  1,6  1,9  نیروي دریایی
  %61  8,3  8,6  2,5  نیروي هوایی

  %7  1,0  1,0  0,8  فرماندهی عملیات ویژه
  %100  13,6  13,9  5,6  مجموع

  بندي بر اساس دسته
  %18  2,5  2,6  0,1  تیبانی لجستیکپش

  %20  2,7  2,8  0,6  پشتیبانی عملیاتی
اطالعات، مراقبت و 

  شناسایی
0,3  0,1  0,1  1%  

  %37  5,1  5,1  3,8  نرخ عملیات
  %1  0,1  0,2  0,0  دستمزد
  %22  3,1  3,2  0,7  مهمات
  %100  13,6  13,9  5,6  مجموع

)Operation Inherent Resolve (Cost Update), 2017(  

  
ذیل برنامه آموزش و تجهیز نیروهاي عراقی، آموزش نیروهاي ارتش و پلـیس  

کشور  15در عراق نیز در دستور کار ائتالف قرار گرفت. در این راستا مستشاران 
ی کار آموزش نیروهاي رسمی عراق را در پنج اردوگاه آغاز الملل بینعضو ائتالف 

                                                                                                                                         
روزرسـانی   هاي جاري این نهاد در عراق و سـوریه را بـه   هزینه 2017ژوئن  30. عملیات عزم ذاتی از 1

  نکرده است. 
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، نـاتو نیـز بـه شـکل بسـیار      بـر ائـتالف   عالوه ).CJTF-OIR PAO, 2015کردند (
بررسـی   1محدود و تخصصی، در آموزش نیروهاي عراقی مشارکت داشته اسـت. 

 200دهد که به طور متوسط در هر هفته،  آمار منتشرشده از سوي ائتالف نشان می
انـد کـه بـا     هاي خدمتی خود شده نیروي عراقی از پنج پایگاه آموزشی راهی یگان

خوانی  دانفورد، رئیس وقت ستاد ارتش آمریکا نیز همشده توسط ژنرال  آمار اعالم
اعـالم کـرده بـود کـه در هـر مـاه بـه طـور          2016آوریـل   21دارد. دانفورد روز 

بینند که بـه   دهنده ائتالف تعلیم می آموزش 415نیروي عراقی توسط  800میانگین
مستشـار آمریکـایی از سـطوح     35بریتانیـایی و   80اسـپانیایی،  300ترتیب شامل 

  ).United States Central Command, 2016فنگدار تا ژنرال هستند (ت
  

 دهنده نیروهاي عراقی ها و کشورهاي آموزش ـ نام پایگاه4جدول 

  فنالند، انگلیس، آلمان، مجارستان، ایتالیا، هلند، نروژ  اربیل

  دانمارك  االسد

  استرالیا، نیوزلند، اسپانیا، انگلیس، آمریکا  تاجی

  یا، انگلیس، پرتقال، آمریکااسپان  بسمایا

  استرالیا، بلژیک، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، هلند، نروژ، آمریکا  بغداد
)CJTF-OIR PAO, 2015(  

                                                                                                                                         
 ایجـاد  هـدف  بـا  را تخصصـی  و دودمحـ  هـاي  کمک عراق دولت درخواست با 2015 ژوئیه در . ناتو1

 هـا  کمـک  ایـن . کـرد  آغـاز  اولویت داراي هاي زمینه از تعدادي به کمک منظور به دفاعی هاي ظرفیت
 بخـش  اصـالح  مخـدر،  مـواد  منفجـره،  مـواد  ساز، دست انفجاري هاي دستگاه با  مقابله آموزش شامل
 نـوامبر  تـا  آوریل از عراقی منتخب ينیرو 350 بود. مدنی نظامی ریزي برنامه و پزشکی نظامی امنیتی،
 2017 فوریه پنجم از تخصصی هاي آموزش از دور این. دیدند آموزش اردن، پایتخت عمان، در 2016

  .)NATO, 2017یافت ( ادامه عراقی افسر  30 حضور با
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 هاي متبوع دیده توسط ائتالف در عراق و یگان ـ استعداد نیروهاي آموزش5جدول 

دیده از  تعداد نیروي آموزش  یگان
  2015ژانویه 

در سه  دیده تعداد نیروي آموزش
  2018ماه چهارم 

  5,516  6,393  ارتش

  هاي امنیتی در عراق  اطالعات متعلق به دفتر همکاري  نیروي هوایی
  OSC-I(1(وزارت خارجه و دفاع آمریکا (

  881  19,984  سرویس مبارزه با تروریسم
  1,194  10,043  گارد مرزي

  -  11,197  نیروهاي عشایر
  1,123  6,769  پلیس فدرال
  2,063  20,807  پلیس محلی
  1,419  6,201  نیروهاي ویژه

  اطالعات متعلق به طرف عراقی  دستیار مهمات انفجاري
  867  31,736  پیشمرگ

)Operation Inherent Resolve Report to Congress, 2018: 27(  
  

 2018تا  2015هاي مالی  دوستانه در عراق طی سال هاي انسان ـ بودجه ائتالف براي کمک6جدول 
 لیون دالر)(می

  پرداخت شده  متعهد به پرداخت  نهاد متولی
  OFDA(2  778,7  567,1دفتر کمک به فجایع خارجی (

  FFP( 3  178,3  160,0غذا براي صلح (
  PRM(4  962  868,4دفتر جمعیت، پناهندگان و مهاجرت(

  1,595,5  1,919,0  مجموع
)Operation Inherent Resolve Report to Congress, 2018: 37(  

  
ائتالف عزم ذاتی به دلیل همکاري نکردن با دولت مرکزي سوریه، مجبـور بـه   

هـاي   سازماندهی نیروهاي محلی به عنـوان شـرکاي نظـامی در انجـام مأموریـت     
ساختاري به نام نیروهاي جبهـه   2015نوامبر  4تعریف شده بود. این نهاد از روز 

                                                                                                                                         
1. Office of Security Cooperation-Iraq 
2. Office of Foreign Disaster Assistance 
3. Food for Peace 
4.Bureau of Population, Refugees, and Migration 
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ده بـود. اسـتعداد ایـن    گـروه تشـکیل شـ    18دموکراتیک سوریه ایجاد کرد که از  
هـزار   50ساختار بر اساس اعالم ژنرال دانفورد، رئیس ستاد ارتش آمریکا، معادل 

دادنـد و   هـزار نفـر را نیروهـاي عـرب تشـکیل مـی       25تـا   20نفر بود که حدود 
  ).U.S Department of Defence, 2017مانده نیروهاي کُرد بودند ( باقی

وهاي آمریکا از سوریه، ژوزف دانفورد، پیش از اعالم تصمیم قطعی خروج نیر
طی مصاحبه با واشنگتن پسـت   2018دسامبر  10رئیس ستاد مشترك ارتش، روز 

اعالم کرد که برنامه ائتالف براي آموزش نیروهاي مرزبـانی در چـارچوب جبهـه    
درصـد   20هزار نفر است که تا تاریخ یادشده حدود  40تا 35دموکراتیک سوریه 

  ).Washington Post, 2018ار نفر) محقق شده است (هز 8تا  7از آن (
  

 ها (میلیون دالر) ها، اقدامات و درخواست ـ برنامه آموزش و تجهیز سوریه: تخصیص7جدول 

  

سال مالی   2017سال مالی   2016سال مالی   2015سال مالی 
2017  

سال مالی 
2018  

سال مالی 
2019  

درخواست   درخواست  پرداخت شده  پرداخت شده  پرداخت شده
  ویژه

درخواست 
  ویژه

225  116,453  50  430  500  300  
ایجاد شریک 

مبارزه با تروریسم 
2015 -16  

ایجاد شریک 
مبارزه با تروریسم 

2015 -16  

ایجاد شریک 
مبارزه با تروریسم 

2016 -17  
-  

تجهیز و 
آموزش 
2017  

تجهیز و 
آموزش 
2017  

220,500  300  168  -  -  -  
ایجاد شریک 

روریسم مبارزه با ت
2015 -16  

ایجاد شریک 
مبارزه با تروریسم 

2016 -17  

تجهیز و آموزش 
2017  -  -  -  

279,500  -  -  -  -  -  
ایجاد شریک 

مبارزه با تروریسم 
2015 -16  

-  -  -  -  -  

157,408  -  -  -  -  -  
  300  500  430  218  416,453  576,592  جمع

  2,214,045  مجموع کل
)Humud, Blanchard, Nikitin, 2019: 36(  
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 (میلیون دالر) 2018تا  2015هاي مالی  دوستانه در سوریه طی سال هاي انسان ـ بودجه ائتالف براي کمک8جدول 

  پرداخت شده  متعهد به پرداخت  نهاد متولی
  OFDA(1  1,133,9  686,1دفتر کمک به فجایع خارجی (

  FFP(2  1,736,9  1,696,1غذا براي صلح (
  PRM(3 3,136,3  3,173,3اجرت (دفتر جمعیت، پناهندگان و مه

  5,555,5  6,007,1  مجموع
)Operation Inherent Resolve Report to Congress (A), 2018: 56(  

  
  . حمله به مراکز ثقل و نتایج اجراي مأموریت ائتالف4

تـا   2016نـوامبر   6مرکز ثقل فیزیکی داعش در موصل طی یک دوره عملیات از 
نـابود   2017ژوئیـه   20تا  2016اکتبر  16ر در رقّه از و مرکز دیگ 2017اکتبر  20

 تـأثیر شـعبی، سـنجش    شد. در عراق به دلیل حضور و عملکـرد برجسـته حشـد    
ـ امنیتی عراق در روند نابودي مرکز ثقل فیزیکی  حمایت ائتالف از سیستم نظامی

پذیر است؛ اما در سوریه (شرق فرات) این روند مشـخص   داعش به سختی امکان
ابل تشخیص است. ایاالت متحده با استناد بـه دکتـرین نامشـروع ابتـدایی، از     و ق

ورود ارتش سوریه به محدوده عملیاتی خود جلوگیري کـرد. بنـابراین ائـتالف و    
برنده به مرکز ثقل  جبهه دموکراتیک سوریه به طور انحصاري تنها نیروهاي یورش

د. با وجـود ایـن اطالعـات    ان تر در شرق فرات بوده داعش در رقّه و نقاط کوچک
که توسط وزارت خارجـه آمریکـا    4آماري منتشرشده، گزارش کشوري تروریسم

دهد داعش بعد از نابودي مراکز ثقل فیزیکی سـازمان در   شود، نشان می منتشر می
درصد از اراضی تحت سـیطره خـود در    99موصل و رقّه و از دست دادن کنترل 
  ظامی در هر دو جغرافیا ادامه داده است.عراق و سوریه همچنان به عملیات ن

                                                                                                                                         
1. Office of Foreign Disaster Assistance 
2. Food for Peace 
3. Bureau of Population, Refugees, and Migration 

 یقـات یمرکـز تحق است که یک  سمیو پاسخ به ترور سمیمطالعه ترور يبرا یمل ومیکنسرسمجري این طرح . 4
 2018استقرار دارد. اطالعات مربوط بـه سـال    لندیدانشگاه مر ی است و درمل تیامن يوزارت علوم و فناور

 شود، استخراج شده است. نامه النباء که توسط داعش منتشر می هفته 162تا  130از شمارگان 
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2501

3337

2417
2969

222 232 387 365

2013 2014 2015 2016  
  2018ـ 2013هاي  هاي داعش در عراق و سوریه طی سال ـ میزان عملیات2نمودار 

  
دهد مجموع حمالت داعش در عراق و سوریه از زمـان   بررسی آمار نشان می

درصد افزایش  23,7، 2014تا اقامه خالفت در سال  2013اعالم تأسیس در سال 
داشته و در عین حال حمالت داعش بعد از سقوط رقّه و موصل بـا رشـد منفـی    

رو بوده است. با تشدید حمالت به مراکز ثقل  روبه 2015درصد در سال  -21,43
درصد افـزایش   15,89، 2016فیزیکی داعش، میزان حمالت این سازمان در سال 

یکـی داعـش در موصـل و رقّـه و     داشته اسـت. پـس از نـابودي مراکـز ثقـل فیز     
میـزان حمـالت آن بـا     2017اضمحالل یکپارچگی سازمان رزم سازمان در سـال  

نشـان   2018رو بوده است. اما بررسی آمار در سال  درصد روبه 37,25رشد منفی 
افزایش یافته و تـا پایـان سـال     2018 می دهد که میزان حمالت داعش از نیمه می

  درصد افزایش داشته است. 4,69نسبت به سال قبل  2018

133 129

209
251 226

187

40
96

65

123

196

139

می ژوئن جوالي آگوست سپتامبر اکتبر

  
  2018تا دسامبر  می هاي هاي داعش در عراق و سوریه طی ماه ـ میزان عملیات3نمودار 
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تداوم حمالت نظامی داعش به معناي بقاي سازمان است که ناظر بـر شـواهد   
آنتونیـو  اي دبیرکل سازمان ملل متحـد اسـت.    هاي نوبه مکمل دیگري در گزارش

در پنجمین گـزارش خـود    2017 می 31روز ، گوترس، دبیرکل سازمان ملل متحد
درباره تهدید داعش، به توضیح درباره عملکرد هسته مرکزي داعـش در عـراق و   

توسـعه تهدیـد از ژانویـه    «سوریه پرداخت. وي در پـاراگراف چهـارم از بخـش    
و سـوریه از ژانویـه    به تداوم فشار شدید نظامی علیـه داعـش در عـراق    1»2016
نشینی مهم داعش اشاره کرده بود. با وجود ایـن،   و چندین شکست و عقب 2016

از گزارش نوزدهم گروه نظارت بـر تحـریم و حمایـت     16با ارجاع به پاراگراف 
صـادر شـده بـود، بـر      2253تحلیلی شوراي امنیت که براي پشتیبانی از قطعنامـه  

داشـت   تأکیـد می در هسـته مرکـزي داعـش    هـاي نظـا   تداوم پدیده تغییر تاکتیک
)Security Council (S/2017/467), 2017: 3.(  

با شـماره   2017ژانویه  13از گزارش مورد اشاره دبیرکل که روز  16در پاراگراف 
S/2017/35  هـاي   منتشر شده بود، کارشناسان شوراي امنیت به روزآمدسازي تاکتیـک

فرمانـدهی مرکـزي   «ین توضیح داده بودنـد:  نظامی داعش اشاره کرده و درباره آن چن
هاي نظامی خود را با شرایط وفق داده است. فرماندهی مرکزي داعـش   داعش تاکتیک

هاي  پردازد و به فرماندهان محلی اجازه داده است راه تنها به توسعه استراتژي کلی می
در  ابتکاري خود را به کار گیرند. سازمان در تالش اسـت تحـرك نیروهـاي خـود را    

کارزارهاي سبک ادامه دهد (حرکت در شب، استفاده از موتورسـیکلت، دوچرخـه و   
 ).Security Council(S/2017/35), 2017: 8» (هاي کوچک) کاروان

رغـم   دبیرکل سازمان ملل در گزارش پنجم به این مسئله اشاره کرده بود که به
وسـایل نقلیـه    فشار نظامی شدید، داعش توانایی خود را براي سـاخت و مونتـاژ  

انفجاري و انتحاري در مقیاس صنعتی حفظ کرده است و از تعداد زیـادي پهپـاد   
مسـتقیم آتـش و حمـالت اسـتفاده      براي اهداف تبلیغاتی، شناسایی و هدایت غیر

                                                                                                                                         
 ست.  توسط دبیرکل منتشر شده ا 2016ژانویه  29از تاریخ  S/2016/92. این گزارش با شماره 1
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، S/2017/35از گـزارش شـماره    14کند. این گزارش با ارجـاع بـه پـاراگراف     می
وي رزمی داعش غیر ممکن است، اما از اعالم کرده بود که تخمین دقیق تعداد نیر

هزار نفر برآورد  20تا  12، تعداد نیروهاي داعش در عراق و سوریه 2016ژانویه 
، گـزارش  S/2017/35از گزارش شماره  3دبیرکل با استناد به پاراگراف  1شود. می

داده بود که روند الحاق نیروهاي خارجی به هسته مرکزي کند شـده و در مقابـل   
اعضاي خارجی به نقاط مبدأ تبدیل به تهدید اصـلی شـده اسـت. البتـه     بازگشت 

هاي انبار و نینوا در عراق ادامه  شده بود که داعش به آموزش نیرو در استان تأکید
، اذعان کرده بـود  2016دهد. دبیرکل با اشاره به کاهش درآمد داعش از ژانویه  می

  ماهانه خود را حفظ کرده است.ها میلیون دالر درآمد  که این سازمان همچنان ده
اعـالم کـرده بـود درآمـد     S/2017/97 او با ارجاع به پاراگراف ششـم از گـزارش   

میلیـون دالر در   260بـه   2015میلیـون دالر در سـال    500داعش از فـروش نفـت از  
درصد از درآمـد سـازمان    80تا  70و در حال حاضر 2کاهش یافته است 2017فوریه 

                                                                                                                                         
 در 2018 آگوسـت  6 روز متحـده  ایـاالت  کـل  بازرسـی  دفتـر  در مرزي برون احتمالی هاي عملیات بخش. 1

 کنگـره  نظـامی  خـدمات  کمیتـه  به ذاتی عزم عملیات عملکرد درباره 2018 دوم ماهه سه گزارش از بخشی
 در تعـداد  ایـن  و فـر ن 17100 تـا  15500 بـین  را عـراق  در داعش رزمی نیروهاي مانده باقی استعداد آمریکا
 در افـراد  ایـن  از نفر هزار 6 تا 4 بین که است کرده اعالم و زده تخمین نفر 14500 تا 13100 بین را سوریه
 Operation Inherent Resolve Report to( دارنـد  حضـور  سـوریه  شرق شمال در ائتالف عملیاتی محدوده

Congress (B), 2018: 1-42(و عـراق  وارد خالفـت  دولت به کمک انگیزه با هک مهاجر فراملیتی . نیروهاي 
 کـه  اینجاست واقعیت اما هستند، داعش هوادار اجتماعی ساخت در گذار تأثیر عناصر از یکی اند شده سوریه
 سـوریه  و عـراق  کشـورهاي  اتبـاع  را داعـش  نیروهاي نسبت از نیمی حدود همواره متعدد هاي گزارش در

 درصـد  80و رمـادي  در داعش نیروهاي درصد 50بین عراق، دفاع رتوزا اعالم اساس بر. دهند می تشکیل
 نیروهـاي  از درصد 70که بود زده تخمین 2016 آوریل تا همچنین نهاد این. اند بوده محلی فلوجه در آنان از

 دیگـر  سوي از. اند بوده محلی آن حومه در مستقر نیروهاي از درصد 92 و موصل داخل در داعش عملیاتی
 منـاطق  در نفـري  میلیون1,4 جمعیت از درصد 1,92 معادل عراق در داعش نیروهاي نسبت 2016 فوریه  تا

 داعـش  نظـامی  مانور قدرت که پذیرفت توان می بنابراین. شد می شده زده تخمین سازمان این سیطره تحت
 بقـاي  یکیفـ  نیروهـاي  ایـدئولوژي  قدرت به اتکا با سازمان این بلکه نیست، وابسته انسانی نیروي کمیت به

 ارزیـابی  گزارش در متحده ایاالت ملی اطالعات مدیریت دفتر اساس همین بر. کند می حفظ را خود نظامی
 بـه  قادر شام و عراق در قلمرو کنترل و اي رسانه فعالیت ایدئولوژیک، هاي جذابیت توسط جهانی تهدیدهاي

 Statement the US(اســت  آن از خـارج  و مرکـزي  هســته در حمـالت  غیرمســتقیم و مسـتقیم  هـدایت 
Intelligence Community, 2017: 6(. 

   .S/2017/97گزارش شماره صفحه سوم از  6ارجاع به پاراگراف . 2
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ت و ارسال هدایاي مردمی از سایر نقاط دنیا نیـز ادامـه دارد.   وابسته به اخذ زکات اس
میلیـون   45تا  35تخمین سازمان ملل از میزان دریافت هدایاي خارجی معادل ماهانه 

روسـت   دبیرکل بر این باور است که داعش با کسري بودجه جدي روبـه  1دالر است.
ق و دسـتمزد  که نتیجه آن کاهش شدید سطح خدمات و دیرکـرد در پرداخـت حقـو   

هاي سازمان با از دست دادن ویژگی کـارگزاري و   افراد است، اما از سوي دیگر هزینه
یابد و در نتیجه قادر است منابع محدود خود را صرف  پاسخگویی به مردم کاهش می

اداره جنگ کند. براي مثال در برخی مناطق پرداخت حق ترانزیـت بـه دلیـل ویژگـی     
ایش یافته است یا اینکه برخی اعضاي داعش بـا توجـه   درصد افز 10منطقه جنگی تا 

هاي زندگی کسب و کارهاي  هزینه تأمینبه کاهش یا دیرکرد پرداخت دستمزد، براي 
  ).Security Council (S/2017/467), 2017: 3اند ( جانبی راه انداخته

بعد از ارائه گزارش پنجم دبیرکل درباره داعـش، نماینـده آمریکـا در شـوراي     
به این مسـئله اشـاره کـرد کـه      2017ت نیز در خالل جلسه روز بیستم ژوئیه امنی

داعش با وجود قرار داشتن زیر فشار شدید در عراق و سوریه، ایـدئولوژي خـود   
هـاي جدیـدي را رادیکـالیزه کـرده و در نقـاط جدیـدي        را گسترش داده، گـروه 

راسـتاي تـداوم   در  2368انشعاب ایجاد کرده است. این جلسه به صدور قطعنامه 
 ).Security Council (8007TH Meeting), 2017مبارزه با تروریسم انجامید (

  
  ها  ها و تاکتیک . چالش با مرکز ثقل اصلی (ایدئولوژي)، سیستم5

شواهد عینی حکایت از این واقعیت دارند که نابودي مراکز ثقل فیزیکـی داعـش   
ح و نیروي انسانی نبوده اسـت.  به معنی قطع دسترسی سازمان به منابع مالی، سال

سورتی پرواز در عراق و سـوریه انجـام داد. در ایـن     167912ائتالف در مجموع 
بـار مواضـع ایـن سـازمان در      11235بار مواضع داعش در عراق و  13331روند 

سوریه هدف حمله هوایی ائتالف قرار گرفت. با وجود این فعالیت ایدئولوژي به 

                                                                                                                                         
  .S/2016/92از صفحه هفتم گزارش شماره  22. ارجاع به پاراگراف 1



فصلنامه مطالعات راهبرد
 ي

جهان اسالم، سال نوزدهم، شما
ره 

پ، 3
اپی

 ی
75

، پاییز 
1397

  
   

 

 

 152  

هـا،   عش و نیروي محرك سـازمان بـراي تغییـر تاکتیـک    عنوان مرکز ثقل اصلی دا
هاي نظامی و مالی در راستاي ابقاي الگوهـاي نظـامی و تـالش     ارتقاي توانمندي

براي اعاده مراکز ثقل فیزیکی در چارچوب اقامه خالفت به کار خود ادامه داد. در 
منـدي  واقع تغییر تاکتیک عملیاتی داعش از کالن به محلی در کنـار افـزایش توان  

نظامی و مالی در مناطق کوچک الگوي ثابت ناظر به عملکرد دولت اسالمی عراق 
به بعد است که منبعث از نیروي محرك ایدئولوژي براي تـداوم   2008از دسامبر 

پـذیري دولـت اسـالمی بـه عـراق و       فعالیت در سازمان است. این الگو بازگشت
ه جدید و غیرمنتظـره بـه یـک    بازسازي توان عملیاتی این سازمان را از یک پدید

  ).221: 1397کند (آزاد،  بینی و انتظار تبدیل می روند قابل پیش
نش بـه بعـد، ذیـل     2013نظامی داعش در سوریه و عـراق از سـال    بنابراین کُ

نقطه عطف آن به شـمار   1شود که جنگ ترکیبی اي انجام می هاي چندگانه تاکتیک
بازیگر آن از یک سـازمان سـاختاریافته   آید. جنگ ترکیبی نوعی نبرد است که  می

هـاي   برخوردار است و نبـرد را در سـطوح چندگانـه بـه طـور ملمـوس و زمـان       
هاي چندگانه جنگ را به شکل ترکیبـی و   کند و سبک ریزي می شده برنامه انتخاب

گیرد. به عبارت بهتر، جنگ ترکیبی عبارت از ترکیبی از یک طیف  ویژه به کار می
هـاي   هاي رایج، تاکتیک اي مختلف جنگ است که شامل تواناییه مختلف از مدل

  ). Hoffman, 2007: 23-52نامتقارن و ایجاد وحشت است (
   

                                                                                                                                         
1. Hybridized Warfare 
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 1هاي جنگی داعش ـ ارزیابی انطباقی تاکتیک9جدول 

روند تجربی در مورد   تعریف  تاکتیک
  نمونه مهم  داعش

کم
تح

مس
گ 

جن
  

جنگ مستحکم یک موقعیت جنگـی قـوي   
مانع طبیعی وابسته است و است که به یک 

از آن براي ایجاد یک لنگرگاه دفاعی یا دور 
کردن قطعی دشمن و حفظ قلمرو محـوري  

 FM 3-90-1-Offenseشود ( استفاده می
and Defense, 2013: 227.(  

ــش   ــک داع ــن تاکتی در ای
کنــد جنــگ را  تــالش مــی

براي گرفتن حداکثر تلفـات  
ــان،   ــهروندان و نظامی از ش

ــابودي زیرســاخت  هــا و  ن
جلـوگیري از دسترسـی بـه    
منــاطق تحــت کنتــرل بــه 

  داخل شهرها منتقل کند.

  )؛2015 -2014رمادي (
  )2017 - 2016موصل (

قه
نط

گ م
جن

 
  اي

اي داراي دو بعد منطقۀ کشـتار   جنگ منطقه
و منطقه موانع است. منطقه کشتار بخشی از 

بـاري در آن   گاه اسـت کـه آتـش    یک کمین
دشمن متمرکـز   براي حفظ، تثبیت و نابودي

اي اطـالق   است. منطقه موانع بـه محـدوده  
شود که کنترل آن توسـط فرمانـدهی در    می

سطح لشکر میسر است و بـه طـور معمـول    
شامل محدوده اراضی با ارتفاع پست اسـت  
ــع   ــه کــارگیري موان کــه امکــان طراحــی ب

-FM 3-90-1سـازد (  تاکتیکی را فراهم می
Offense and Defense, 2013: 273-

274.(  

ــش   ــک داع ــن تاکتی در ای
هاي  کند عملیات تالش می

ــه محــدوده اي  آفنــدي را ب
دورتر از منطقه اصـلی کـه   

قراول در آن  نیروهاي پیش
درگیر هستند هـدایت کنـد   
تا نیروي مقابل را از منطقه 
ــرف   ــري اصــلی منح درگی

  سازد.

داعش با حمالت مستمر 
ــان   ــیع بیاب ــه وس در پهن

ــره در اســتان هــاي  جزی
ــال  ــار، ص ــدین و  حانب ال

منــاطق دره رود دیــالی، 
ــنگینی از  ــات ســ تلفــ
واحدهاي کوچک مستقر 

  گیرد. در آنها می

حیه
گ نا

جن
 

  اي
اي در محدوده اصـلی نبـرد رخ    جنگ ناحیه

دهد. در این نوع جنگ، فرماندهی بخش  می
اعظمی از نیروي واحدهاي رزمی خود را در 

هاي  کند و عملیات ناحیه درگیري مستقر می
براي شکسـت دشـمن طراحـی و    قاطعی را 
 FM 3-90-1-Offenseکنـد (  اجـرا مـی  

and Defense, 2013: 244.(  

اي  داعش در جنـگ ناحیـه  
ــردن    ــد ک ــت کن ــا رهیاف ب
ــه    ــمن بـ ــروي دشـ پیشـ
ــرل   ــت کنت ــهرهاي تح ش

پـذیر،   خود، در نقاط امکـان 
نفـر   تحرك و ضد موانع ضد
  کند. ایجاد می

ــا  2013ســال  داعــش ب
جنگ در فلوجه، بخـش  

استعداد ارتـش   زیادي از
ــتان  ــیس را از اسـ و پلـ
دیــالی خــارج و در ایــن 
استان خأل قدرت ایجـاد  

  کرد.

                                                                                                                                         
ه از مفاهیم  پایه در جلد اول . مندرجات این جدول داراي منبع واحدي نیست. این جدول  با استفاد 1

تنظیم شده است. این کتاب توسط اداره آمـوزش   FM 3-90-1از کتاب آموزشی حمله و دفاع با شماره 
  ارتش آمریکا انتشار عمومی یافته است.
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بی
رکی

گ ت
جن

  

زمـان از چنـد    جنگ ترکیبی به استفاده هـم 
کالسیک، نامتقارن و حمـالت   سطح جنگ (

تروریستی) توسط دشمنان منعطف و پیچیده 
شـود کـه    با این سطح از درك اطـالق مـی  

ختلف و براساس درگیري موفق در اشکال م
انطباق با یکـی از اهـداف در زمـان خـاص     

  ).Hoffman, 2007: 5شود ( طراحی می

داعش در جنگ ترکیبی یـا  
دوباره به شهرهاي آزادشده 

گــردد و آنگـاه بــه   بـاز مـی  
هاي خاموش و  شکل هسته

بدون درگیري با نیروهـاي  
مقابل با هدف بقا و طراحی 
ضد حمالت آینده در شـهر  

  ماند. باقی می

  تمام مناطق آلوده

ش
ستر

گ
  

بقا و گسترش توسط داعش در شماره پنجم 
از نشریه دابق به واسطه تبیین دالیل لـزوم  

هـا و مـردم در منـاطق خـارج از      بیعت گروه
  محدوده خالفت تئوریزه شد 

)DABIQ(ISSUE:5),1436: 20-31.( 

داعش در مرحله گسـترش  
براي حفظ ابتکـار عمـل و   
ــه  ــابودي جبهـ ــرار از نـ فـ

  کند دیدي را باز میج

استراتژي کالن خارج از 
هســته اصــلی (عــراق و 

  سوریه)

  
اي مسـبوق   پذیري داعش و بازسازي توان عملیاتی این سازمان پدیده بازگشت

ارتش و نیروهاي امنیتی عـراق بـا همراهـی صـحوات     به سابقه است. براي مثال 
ك بـا نیروهـاي   عملیـات بـزرگ مشـتر    24، 2010(نیروهاي قبایل) تا پایان سال 

ائتالف برگزار کردند که هدف از آنها پاکسازي دولت اسالمی عراق بود؛ اما تنهـا  
نتیجه این همکاري مشترك تثبیت متوسط آمار تلفات ماهانـه ناشـی از حمـالت    

نفر در ماه بود. ایـن میـزان بعـد از خـروج      400 - 300دولت اسالمی عراق بین 
نزدیـک بـه دو    تقریبـاً  2014و تا پایان سال  آمریکا از عراق دوباره افزایش یافت

 1عراق و پس از آن داعش  رسید. دولت اسالمی 2008برابر رکورد تلفات در سال 
 4مختلـف را در   نوع 15از  عملیات 7681، 2013ژوئیه  23تا  2012ژوئیه  23از 

موج متفـاوت طراحـی، سـازماندهی و اجـرا کردنـد. تحلیـل رونـد         29مرحله و 
ولت اسالمی عـراق حکایـت از تغییـرات جزئـی در حجـم و تناسـب       عملیاتی د

داد که  جغرافیایی اجراي عملیات توسط این سازمان داشت و به وضوح نشان می

                                                                                                                                         
کـرد و پـس از    با نام دولت اسالمی عراق، به عنوان شاخه القاعده فعالیت مـی  2013داعش تا هشتم آوریل . 1

الم تشکیل دولت اسالمی با افزودن قید جغرافیایی شام به دولت اسالمی عراق و شام تغییـر نـام داد و   آن با اع
 از سازمان القاعده جدا شد.
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دولت اسالمی عراق با یک نرخ ثابـت در توزیـع جغرافیـایی، مشـغول بازسـازي      
راین بنـاب  1شبکه سلولی خود در عراق و افزایش تهدید کمربند امنیتی بغداد است.

درصد توانایی اسـتفاده از   5، با کمتر از  2013و  2012هاي  دولت عراق طی سال
هـاي ورشکسـته قـرار     امنیت در زمـره دولـت   تأمینظرفیت مقابله با تروریسم و 

گرفت و بین کشـورهایی بـا ایـن ویژگـی، تنهـا جایگـاهی بـاالتر از سـومالی و         
   ).Jones, 2014: 50افغانستان داشت (

  
  ها و تحلیل یافته. تجزیه 6

. بررسی شواهد عینی حاکی از این است که با وجـود بقـاي ایـدئولوژي بـه      1
عنوان مرکز ثقل اصلی قدرت داعش، نابودي نمادهاي خالفت بـه عنـوان مراکـز    

شود. براي مثـال پـس    ثقل فیزیکی این سازمان موجب اضمحالل کل سازمان نمی
و رقّـه و اضـمحالل یکپـارچگی     از نابودي مراکز ثقل فیزیکی داعش در موصـل 

درصـد   37,25میزان حمالت آن با رشد منفی  2017سازمان رزم سازمان در سال 
دهد که میزان حمالت  نشان می 2018رو بوده است، اما بررسی آمار در سال  روبه

نسـبت بـه سـال قبـل      2018افزایش یافته و تا پایان سال  2018 می داعش از نیمه
نش و واکنش ائتالف و  درصد بیشتر شده 4,69 است. این روند مبتنی بر الگوي کُ

توان ادعا کرد که  است. بنابراین می 2018تا  2008 دولت اسالمی عراق طی دوره
شـده مبنـی بـر نـابودي مراکـز ثقـل        ائتالف عزم ذاتی به اهداف عملیاتی تعریـف 

یعـی و  فیزیکی داعش و قطع ارتباط بین آنها موفق بوده است هر چند به طور طب
اند. به عبـارت بهتـر    بدیهی متغیرهاي دیگري بر دستیابی به این اهداف مؤثر بوده

 اند. کننده روي زمین بوده مأموریت اصلی معطوف انجام وظیفه نیروهاي عملیات

                                                                                                                                         
هاي دولت اسالمی عراق و شام انجام شده  . این توزیع بر اساس تجزیه و تحلیل آمار تجمیعی عملیات1

تشر شده بود. ایـن اطالعـات بنیـان همـه نمودارهـا و      من 410است. این آمار در سالنامه النبأ و در قالب 
) در این  2013هاي دولت اسالمی عراق و داعش (تا پایان ژوئیه  هاي تحلیلی مربوط به عملیات جدول

  متن است. 
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. بر اساس اطالعات منتشرشده توسط وزارت دفاع آمریکا، ائتالف عزم ذاتی  2
ی عراق و جبهه دموکراتیک سوریه را به مأموریت حمایت نظامی از نیروهاي امنیت

انجام رسانده است. ایـن مأموریـت شـامل پشـتیبانی هـوایی، آمـوزش، تسـلیح،        
لجستیک و کمک اطالعاتی بوده است. اما براساس گزارش دبیرکل سـازمان ملـل   
متحد، این نهاد قادر به قطع منابع مالی داعش نبوده است. در عین حال براسـاس  

عات منتشرشـده در گـزارش شـعبه دفتـر بازرسـی کـل در       همین گزارش و اطال
پنتاگون، نابودي سازمان رزم یکپارچه داعش قابل تعبیر به کاهش درخـور توجـه   

 هـزار نفـر تـا    30استعداد نیروي انسانی داعش نیست، بلکـه اسـتعدادي حـدود    
هاي کوچک و منفصل محلی در محدوده عراق و سوریه  در قالب هسته 2018 می

ها  کردند. شواهد عینی حکایت از این دارد که این هسته دند و فعالیت میباقی مان
 اند. در حال بازگشت به شرایط یکپارچه

دهد که سـازمان در راسـتاي اجـراي     . مرور الگوهاي جنگی داعش نشان می 3
بر اجراي اصـول جنـگ ترکیبـی متمرکـز      2018 می چرخه تاکتیکی خود، از نیمه
این بخش از چرخه به معنی محیا شدن شـرایط بـراي    شده است. قرار گرفتن در

بازسازي کامل سازمان رزم داعش و آغاز حمالت پر فشار براي احیاي مراکز ثقل 
 فیزیکی قبلی یا جدید است.
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  ـ الگوي چرخه جنگی داعش براي دفاع از مراکز ثقل فیزیکی و اعاده آنها2شکل 

  
  گیري نتیجه
وچک و محلی قدرت فیزیکـی در سیسـتم را بـه    هاي مهم در مراکز ثقل ک توانایی

هاي مهـم منحصـر بـه فـرد      ها به نیازمندي این قابلیت کند. می  سمت نبرد هدایت 
گیرند. بنابراین حتی به  می تأثیرهاي مهم محلی  پذیري اند و از آسیب محلی وابسته

کارگیري یک الگـوي غیرمعمـول یکپارچـه نیـز بـه سـختی قـادر بـه تشـخیص          
هاي بالقوه و بالفعل در مراکز ثقل کوچک داعـش و تعیـین اهمیـت     يپذیر آسیب

آنهاست. داعش بعد از سقوط موصل، با ایجـاد تکثـر در مراکـز ثقـل فیزیکـی از      
حالت تدافعی به تهاجمی تغییر وضعیت داده است و منـابع مـادي، تسـلیحات و    

ت به شکل نیروي انسانی را به جاي دفاع از قلمرو خالفت و امور کارگزاري دول
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غیرمتمرکز در روند عملیات نظامی به کار گرفته است و تا انقیاد بعدي به همـین  
هـاي فیزیکـی در عـراق و     روند ادامه خواهد داد. بر این اساس با پاکسازي نشانه

هاي نظامی داعش در عراق و سـوریه   باید در انتظار افزایش عملیات حتی سوریه 
یر خأل قدرت در هر یک از این دو حوزه بود. شدت و ضعف این حمالت به متغ

توانـد بسـتر تشـدید و     بستگی دارد. براي مثال خروج ائتالف از شرق فـرات مـی  
  تمرکز حمالت را فراهم کند.

اسـت. ایـن     مـی   و غیرنظـا  مـی    هاي نظـا  متغیرهاي عملیاتی داعش شامل جنبه
ي، اطالعات، ها همه هشت عنصر مرتبط به هم یعنی سیاسی، نظامی، اقتصاد جنبه

گیرد که هریک از آنهـا یـک مرکـز     زیرساخت، فیزیکی، محیط و زمان را دربرمی
شـوند و شناسـایی آنهـا بـه دلیـل تکثـر بـا دشـواري          مـی   ثقل جداگانـه قلمـداد   

پذیري و هدایت مراکز ثقل فیزیکی تأثیرروست. نابودي کامل داعش به دلیل  روبه
ها در صـورت نـابودي ایـن مرکـز ثقـل      این سازمان از مرکز ثقل ایدئولوژیک، تن

ـ  پذیر است. چنین عملیاتی غیر نظامی و مبتنی بر فراینـد طـوالنی فرهنگـی    امکان
تـوان دورنمـاي    گر فروان نمی اجتماعی است که به دلیل وجود متغیرهاي مداخله

  نزدیکی براي تحقق آن ترسیم کرد.
ز اقدامات بازدارنده و مهارکننده اي ا باید با مجموعه بنابراین روند مهار ایدئولوژیک  

هـاي حیـاتی مراکـز ثقـل محلـی       پـذیري  سیال توأم باشد تا به واسطه اعمال آن، آسیب
هـاي   داعش به طور صحیح شناسایی و مورد هدف قرار گیرند. از این طریـق نیازمنـدي  

 هـاي  توانـایی  عیـار  تمام سازي عملیاتی براي ضروري شرط حیاتی داعش به عنوان یک
رو خواهند شد و توانایی مراکز ثقـل محلـی بـراي طراحـی و      ا چالش جدي روبهمهم ب

هاي مهم مراکز ثقـل   پذیري شود. شناسایی آسیب اجراي عملیات نظامی دچار خدشه می
فیزیکی محلی داعش نیازمند همکاري شبکه نیروهاي محلی است که به میـزان زیـادي   

  ذیر است.  پ تأثیراز تنازع دائم براي دستیابی به منابع 
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