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 چکيده 
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 مقدمه 

 هاییمكان شهرها. اندكردهمی نگاه ثقل مراكز عنوانبه شهرها به نظامی ریزانبرنامه تاریخ، طول در

 نقل، و حمل مراكز جمعیتی، مراكز شهرها شود. محافظت آنها از جنگ، در باید كه هستند

 هايگره و یاطالعات هايشبكه صنعتی، مراكز ثروت، منابع دولتی، هايها و سازمانارگان

 است ممكن شهري، مناطق. اندداده جاي خود در را كشور یك درون ارتباطات مواصالتی و

 هايدهای كه هستند جاهایی تاریخی نظر از شهرها. باشد آینده در درگیري و نبرد هاي اصلیمحیط

 باعث اییهو گروه افراد یابند،می را خود متحدین مخالفان ،شوندمی تخمیر رادیكال در آنها

 ,US Marine Corpsگیرند)می قرار توجه مورد ناراضی هايگروه و شوندمی قومی اصطكاک

ها در اماكن ها براي جنگیدن در شهرها و هدایت عملیاتدر سراسر تاریخ، ارتش. (2 :2016

اند. جنگیدن در مناطق شهري عمومًا با میل بودهمحصور به علت پیچیدگی صحنة عملیات بی

هاي زیاد توأم است. همچنین تلفات غیرنظامیانی كه به عنوان سپر دفاعی بین ها و هزینهخرابی

 (. Yonas and Moy, 2001: 132) یابدنیروهاي مهاجم و مدافع هستند به شدت افزایش می

هاي معارض، تحت تأثیر نظامی و گروههاي شبهها، گروهتجهیزات، تسلیحات و دكترین ارتش

ولوژیكی در بستر زمان تغییرات و تحوالت شگرفی را تجربه كرده است. انجام مانور فرایندهاي تكن

و جابجایی سریع نیروها در صحنة عملیات شهري راهبردي مناسبی براي ایجاد قدرت آتش و 

ث تواند باعشود. قدرت آتش سنگین و قابل مالحظه بوده میها و ساكنین تلقی میدفاع از عده

، 0هاي خود شده و پایداري شهري را دچار چالش نماید)كالینزز سكونتگاهفرار غیرنظامیان ا

0851 .) 

ها و تأسیسات شهري هاي شهري، تنوع زیرساختتراكم و تنوع زیاد و پراكندگی كاربري

 ها و ابزارهايكند براي كسب برتري و پیروزي به استفاده از تكنیكنیروهاي مسلح وادار می

درصد جمعیت دنیا  25، 0511ها استفاده نمایند. در سال ها و كروكیقشهمبنا مثل ترسیم نمكان

درصد افزایش یافت، و در سال  04، این میزان به 0551كردند. در سال در شهرها زندگی می

درصد جمعیت دنیا در مناطق  11م( بیش از 2105رسیده هم اكنون ) درصد 12از به مرز  2101

درصد از جمعیت  51حدود  2181هاي سازمان ملل در سال نكنند. طبق تخمیشهري زندگی می

هاي ریزي(. لذا برنامهUN-Habitat Report, 2018دنیا در مناطق شهري ساكن خواهند بود )

ها و راهبردهاي جنگ شهري ها، تاكتیكامنیتی درازمدت نیروهاي مسلح براي تحول در تكنیك

علت كه پیچیدگی محیط شهري باعث شده براي  شود. به اینیك اصل غیرقابل اجتناب تلقی می

                                                           
0- Collins 
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هاي زیادي در دكترین، تجهیزات، تمرین و تجهیزات نظامی را الزامی جنگیدن در شهرها مطابقت

 دارد.می

ص هاي شهري مشخها در آینده در محیطها سرنوشت جنگبینی بسیاري از استراتژیستبه پیش

هاي دنیا قرار در دستور كار بسیاري از ارتشخواهد شد. لذا پروژة جنگ شهري به شكل ویژه 

 رد»گرفته است. ژنرال مارک میلی رئیس ستاد ارتش ایاالت متحدة آمریكا اذعان نموده است؛ 

. جنگدیم شهري مناطق در احتماالً  آمریكا ارتش بگویم، باالیی بسیار اطمینان با توانممی آینده،

 سازماندهی، تأمین، شهري، متراكم بسیار مناطق ها ومحیط در عملیات براي را نیرو باید ما

 سازماندهی منسجم براي حاضر حال در ما. است متفاوتی ساختار این و كنیم تجهیز و آموزش

 (. Johnson, 2019) «.نداریم را مدیریت آن

 هايترین جنگاز پیچیده ها و راهبردهاي جنگ نامنظم؛ جنگ شهري موصل،بر اساس تاكتیك

آساي شهر از سوي نیروهاي داعش و عملیات تاریخ بوده است. اشغال برق شهري در طول

گیري پرزحمت آن، ابعاد جدیدي از جنگ شهري در قرن بیست و یكم را متبلور ساخت. بازپس

هاي صنعتی و كشاورزي، داعش بعد از اشغال شهر با تسلط به امكانات و منابع مالی، مجتمع

مراكز آموزشی، مقرهاي پلیس، ذخایر عظیم نفت و... اقدام به  هاي نظامی،ها و پایگاهپادگان

بازیابی توان رزمی و دفاعی خود نمود. به طوري كه بعد از تسلط بر شهر از طریق ارعاب و وحشت 

نفس از بین جوانان شهر نموده و با گسترش سازمان رزم و قدرت اقدام به جذب نیروي انسانی تازه

ع از شهر به شدت ارتقاء پیدا كرد. به دنبال اشغال شهر و افزایش بازدارندگی داعش براي دفا

دامنة جنگ شهري تلفات انسانی افزایش یافته و با تخریب گستردة تأسیسات شهري و از بین 

ها موجب افزایش حجم انبوه پناهندگان و آوارگان جنگی گردیده و خطر سقوط رفتن سكونتگاه

 شد.  دولت مركزي عراق بیش از پیش احساس

در این پژوهش؛ در راستاي شناخت و تجزیه و تحلیل ابعاد جنگ شهري اقدام به استخراج 

هاي جمعیتی شهري)ساكنین شهر(، ها در چهار حوزة نیروهاي اشغالگر)داعش(، شاخصشاخص

بندي و مقایسة تا با دسته امنیتی شهر -هاي دفاعیهاي مكانی و كالبدي شهر و طرحشاخص

ها هاي تأثیرگذار در تاكتیكترین شاخصواب سوال اصلی پژوهش با عنوان؛ مهمهاي جزیرشاخص

هاي چهارگانه و راهبردهاي جنگ شهري موصل كدام است؟ پاسخ داده و نسبت به ارزیابی شاخص

 اقدام گردد.  
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 هاي پژوهشمباني نظري و پيشينه

 مباني نظري 

كشد. لذا هرگونه اقدام نظامی و امنیتی می شهر یك ارگانیزم زنده است كه جریان دارد و نفس

(. شهرها به 25: 0855كند)كیلكالن، كه جلو جریان را بگیرد، حیات شهر را با چالش مواجه می

آهن یا به واسطه ارزش هاي راههاي ترانزیتی اصلی یا تقاطععلت واقع شدن در مسیرهاي جاده

شوند. ناسبی براي نیروهاي متخاصم تلقی میهاي اقتصادي آنها، هدف نظامی مسیاسی و یا ارزش

م از منظر وسعت و جمعیت باعث افزایش ارزش 0541با گسترش و توسعه شهرها از دهة 

استراتژیك آنها گردیده و شهرها را به منابع عظیمی از قدرت بدل نموده است. از آنجایی كه 

ا به عنوان نهادهاي آسیب منابع، قدرت و مردم در داخل و اطراف شهرها متمركز شدند، شهره

 (.  00: 0851شوند)كالینز، ها تلقی میپذیر در جنگ

كنند، اما معموالً این نقش در روابط اغلب شهرها نقش كلیدي در برخوردهاي نظامی ایفا می

سیاسی بیشتر از روابط نظامی است. در اصل، یك شهر موجودیت و هویت جغرافیایی دارد. شهرها 

ها بوده، و قابلیت دسترسی شوند كه در همجواري تقاطع جادهگزینی میاندر مناطق خاصی مك

 ,Dechآسان به آب یا سایر منابع زیستی و انرژي داشته، و یا در موقعیت مكانی قابل دفاع باشند)

2010: 17 .) 
 هاي شهريتحوالت ماهيت جنگ

اده است، تاریخ شروع ها یكجانشینی رخ دهاي شهرنشینی مقارن با تمدناز آنجایی كه تمدن

هاي تمركزي و كالسیك بشریت در روي كره خاكی انطباق جنگ شهري با تاریخ شروع جنگ

دارد. در طول تاریخ گاهاً تصرف و تسلط نیروهاي مهاجم به شهرها باعث سقوط و فروپاشی 

طنیه م( و فتح قسطنق 051ها گردیده است. مثل تصرف آتن از سوي ارتش خشایارشاه )امپراتوري

 (.08: 0851م()كالینز، 0018توسط سلطان محمد عثمانی )

ها راهبردي براي برخورد هاي صد ساله در اروپا، جنگ قلعهدر اواخر قرن پانزدهم با پایان جنگ

ها و هاي باز و بدون عارضه مطرح گردید. نبردهاي زمینی عموماً در زمینها در زمینبین ارتش

دین كیلومتر از شهرهایی كه نامشان از نام آنها گرفته شده است، افتادند چنمناطقی اتفاق می

 فاصله داشتند.

اما در طول جنگ جهانی اول، بیشتر مناطق مسكونی شهري تحت تأثیر جنگ تخلیه شدند كه  

 گردید.دفاع اطالق میاصطالحاً به آنها شهرهاي بی

هاي نبرد شهري است. گرایانه در دورهجنگ جهانی دوم به نقطه عطف و چرخشی تحول

(. در این 22: 0855هاي جنگ شهري در این جنگ خانمانسوز بنا نهاده شد)دیماركو، تاكتیك
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ها دنبال دوره با اجراي استراتژي زمین سوخته جنگ در شهرها در مقیاس گسترده در تمام جبهه

 همت گماشتند.هاي موتوري ها براي حركت سریع، به استفاده از ستونشد. در شروع جنگ، ارتش

اگرچه بعضی شهرها )براي مثال ورشو، آمستردام و سدان( بمباران شدند، با این حال نیروهاي 

ها و تأسیسات اجتناب نظام به طور كلی از جنگیدن در نواحی با تراكم زیاد ساختمانپیاده

بینی پیشها را با گیر افتادن در منجالبی عظیم كردند، براي اینكه جنگیدن در این محیطمی

كردند. با این حال در ادامه روند رو به گسترش جنگ، این وضعیت بسیار كم دوام بود و جنگ می

م به بعد، شهرها در شرق 0502ها دنبال شد. از سال در شهرها در مقیاس گسترده در تمام جبهه

هاي اروپا به صورت متوالی همچنین در غرب اروپا به صورت تدریجی به اهداف تمام عملیات

هاي براي نبردهاي تمام عیار تبدیل شدند: براي مثال استالینگراد، خاركوف، سین، هوایی و صحنه

 آرنهم، آتن، بوداپست و برلین. 

هاي نظامی در صحنه پیچیده شهرها هاي جنگ سرد، طراحی براي اجراي عملیاتدر طول سال

هاي ارتباطی شهري و مراكز گره ايدر دستور كار بود. در این دوران در استراتژي جنگ هسته

هاي اتمی، مورد گیري، به صورت گسترده و وسیع از اهداف مقدور و متصور براي سالحتصمیم

گرفت. در نتیجه، نیروهاي نظامی و عملیاتی عالقمند بودند براي ماندن در حومه مالحظه قرار می

 هر مورد شناسایی قرار نگیرند.شهرها تالش نمایند تا به عنوان هدف شاخص در صحنة عملیاتی ش

 هاي نظامیاكثر برخوردهاي نظامی در نواحی شهري در اواخر قرن بیستم با تثبیت عملیات

 تریناي از خونیندر ابعاد گوناگون آن پدیدار شد. در چندین مورد، مانند شهر سایگن صحنه

(، 0558(، گرانادا )0558هاي ایاالت متحده در بیروت)هاي نظامی به وجود آمد. عملیاتدرگیري

-0555( و چچن)0550-0555(، بالكان)0558(، موگادیشو )0550(، كویت )0555پاناما )

هاي نظامی در مناطق شهري بوده ( تصدیقی براي حركت رو به رشد براي تدارک عملیات0550

 (. Spencer, 2021است )

گروه تروریستی القاعده اما تحول اساسی در جنگ شهري با شروع قرن بیست و یكم و حملة 

گراي اسالمی هاي افراطم رخ داد. رشد گروه2110سپتامبر  00هاي تجاري نیویورک در به برج

هاي شهري در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا را موجب ها و درگیرياي از خشونتموج گسترده

عات و ارتباطات رخ هاي شهري در بستر فناوري اطالگردید. از آنجایی كه در عصر حاضر خشونت

هاي رخ داده در اي پیدا كرد. عملیاتداد، صحنة عملیات شهرها ماهیت بسیار پیچیدهمی

(، شهرهاي جنوبی لبنان 2118(، شهرهاي عراق)از سال 2110هاي شهري افغانستان )محیط

( و نشانگر 2104 -2100(، شهرهاي سوریه و عراق )2100(، شهرهاي لیبی)2115(، غزه)2115)

 هاي نظامی است.بدیل براي اجراي عملیاتهاي پیچیدة بین است كه شهرها صحنهآ
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: 0855از شروع قرن بیست و یكم تحوالت ذیل در ماهیت جنگ شهري رخ داده است)امینی، 

02:) 

 هاي شهري ها به محیطها و كوهستانانتقال نبردهاي سنگین از دشت 

 اختههاي ناشنبه نبردهاي پیچیده با جمعیت آرایی لشكرهاها از صفتغییر ماهیت درگیري 

 هایی كه معلوم نیست شهروند همان ها در نحوة مقابله با گروهدوره سردرگمی حكومت

 كشور هستند یا نیروي تجهیز شده از سوي دشمن

 هاي شهري است.ها و درگیريها و اثرات جنگها، تركیبمرحله تغییر تاكتیك 

 شده با چاشنی انفجار و رگبار هاي فراموشخشن گروه مرحله شنیده شدن صداي اعتراض

 ها در شهرهامسلسل

 هاي جنگ شهريويژگي

شهر، شهر، شهرک( هاي نامنظم است كه مناطق شهري )كالناي از جنگجنگ شهري شاخه

نظامی و شورشیان با هاي شبههاي شهري ممكن است توسط گروهشود. جنگهدایت و اجرا می

هاي درگیر در هاي كالسیك با منشاء خارجی صورت گیرد. گروهتوسط ارتشمنشاء داخلی یا 

تراز ها و راهبردهاي جنگ نامنظم و جنگ ناهمهاي شهري عالقمند هستند از تاكتیكمحیط

دي از منهاي كالسیك قدرتمند از خود استفاده نمایند تا بتوانند با بهرهبراي مقابله به ارتش

 هاي آفند و پدافندي خود را اجرا نمایند. شهرها تاكتیكپیچیدگی فضاي جغرافیایی 
 هاي عمومي جنگ در مناطق شهري ويژگي (0جدول )

هاي جنگ ويژگي

 شهري

 شرح ويژگي

 پیچیدگی

هاي شهري ماهیت چندبُعدي و پیچیده خاصی دارند. عامل پیچیدگی صحنه جنگ

 هاي نظامی وبريهاي غیرنظامیان و تلفیق كارعملیات شهري تراكم سكونتگاه

 غیرنظامی است.

 تنوع صحنه

هاي فیزیكی، بافت شهري، منظر شهري صحنه عملیات شهري از منظر شاخص

ون هاي عملیاتی بسیار متنوع و گوناگبسیار متنوع بوده و براي جنگیدن نیاز به طرح

 است.

 هاي جنگیتنوع طرح
اي است. لذا اتخاذ هاي عملیاتی تركیبی و شبكهجنگ شهري مستلزم اجراي طرح

 پذیر نیست.  هاي شهري امكانتاكتیك واحد براي جنگیدن در محیط

 تنوع ادوات و تسلیحات

، هاي شهري تقریباً تركیبی از انوع تسلیحات و ادوات نظامی سبكدر جنگ

یزات ، تجه، بالگردسنگین، سنگین، تسلیحات جنگ الكترونیك، پهبادهانیمه

 گیرد.تفاده قرار میمهندسی و... مورد اس
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هاي جنگ ويژگي

 شهري

 شرح ويژگي

تلفات زیاد انسانی و 

 اقتصادي

هاي تجاري، سیاسی، در مناطق شهري تراكم زیاد جمعیت و تمركز صنایع، كاربري

 گردد. اداري، تأسیسات حیاتی و زیربنایی موجب باال رفتن تلفات جانی و مالی می

 تبعات ژئوپلیتیكی
اي و هاي تودهمهاجرت هاي شهري منجر به جابجایی جمعیت،معموالً جنگ

 ها و... است.گسترده، تشویش سیاسی در كشور، ركود و ورشكستكی دولت

 بر بودنبر و زمانهزینه
هاي زیادي توأم بوده و در ها و هزینههاي شهري عموماً با خرابیجنگیدن در محیط

 كند.بیشتر مواقع ماهیت فرسایشی پیدا می

 (01: 0855منبع: )امینی، 

 اي جنگ شهريهشاخص

شود كه نیروهاي هایی تعریف میبراي هدایت یك جنگ تمام عیار در مناطق شهري شاخص

 هاي جنگدرگیر ناگزیر به كارگیري آن براي نیل به موفقیت و پیروزي هستند. اهم شاخص

 شهري شامل موارد ذیل است:
 هاي جنگ شهريشاخص (4جدول )

 شرح شاخص هاشاخص

 صحنة عملیات

 شروع یك عملیات نظامی در یك ناحیه شهري، آنالیز زمین بسیار حیاتی است. قبل از •

 كند. شهر و محالت آن حمایت خوبی از مدافع در مقابل مهاجم می •

 پذیر است. هاي شهري به راحتی امكانپوشش و اختفاء نیروهاي عملیاتی در محیط •

 كاربرد سالح

 یابد.ري به شدت افزایش میهاي شهتیرانداز در محیطهاي تككارایی سالح •

ها و هاي شهري با  خیابانهاي مكانیزه با تجهیزات و تسلیحات حجیم در محیطاستفاده از یگان •

 گردد.  هاي تنگ و باریك با موانع و مشكالت عدیده مواجه میكوچه

هاي زیادي در دكترین، تجهیزات، تمرین و تجهیزات نظامی را پیچیدگی محیط شهري، مطابقت •

 دارد.الزامی می

فرماندهی و 

 كنترل

 پذیرد.ایجاد شبكه ارتباطی، فرماندهی و كنترل در داخل شهر به سهولت صورت می •

هاي وحدت فرماندهی براي حفظ برتري تاكتیكی و عملیاتی نیروهاي درگیر با موانع و محدودیت •

 متعددي مواجه است. 

شناسایی و تكنولوژي برتر اطالعات از جمله  هاي شهري برخورداري از تجهیزات ارتباطی،در محیط •

 هاي جاسوسی( عامل تاثیرگذار و كلیدي است. تجهیزات كشف مواضع)مثل پهپادها و ماهواره

هاي طرح

 پدافندي

دهد تا به سهولت هاي شهري به مدافع این امكان را میهاي تخریب شده در محیطها و سازهویرانه •

 ید. هاي پدافندي را اجراي نماطرح

هاي شهري تشكیل سپرهاي انسانی بین مدافع و مهاجم باعث افزایش تلفات انسانی در جنگ •

 گردد.می

 مانور
مانور و جابجایی سریع نیروها در مناطق شهري راهبردي مناسبی براي ایجاد قدرت آتش و دفاع از  •

 شود.ها و ساكنین تلقی میعده
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 شرح شاخص هاشاخص

 طرح عملیات

ینی و بهاي شهري، نتیجه نبردهاي تن به تن را غیرقابل پیشفرسایشی و كند شدن فرایند جنگ •

 سازد. مبهم می

هاي عملیاتی ضد شورش براي نجات جان غیرنظامیان و متحدان در ها و طرحاتخاذ تاكتیك •

 هاي شهري باید در دستور كار مدافعان قرار گیرد. محیط

ا و راهبردهاي جنگ شهري بر اساس هها، تاكتیكهاي امنیتی براي تحول در تكنیكریزيبرنامه •

 هاي كالبدي، بافت و ساخت شهريشاخص

 هدایت عملیات

ها و تأسیسات شهري نیروهاي هاي شهري، تنوع زیرساختتراكم و تنوع زیاد و پراكندگی كاربري •

ل مبنا مثها و ابزارهاي مكانكند براي كسب برتري و پیروزي به استفاده از تكنیكمسلح وادار می

 ها و تصاویر هوایی استفاده نمایند. یابی، عكسهاي موقعیتها، سامانهها و كروكیشهنق

 گیري و اقدام سریع و درست بسیار حائز اهمیت است.آمادگی ذهنی نیروها جهت تحلیل، تصمیم •

 اطالعات 

 ,Konaevآوري اطالعات در سه حوزة زیر بسیار مهم است)براي موقعیت در عملیات شهري جمع

2019: 33:) 

 هاي نیروهاي متخاصمها، و فعالیتها، موقعیتموقع از طرفیتكسب اطالعات دقیق و به •

 هاي زمین، صحنة، چیدمان و آرایش، بافت و ساخت شهركسب اطالعات از شاخص •

 هاي جمعیتی شهروندان ساكن در شهر كسب اطالعات از شاخص •

 (02: 0855منبع: )امینی، 

 داعش و جنگ شهري

وپاگانداي داعش، جنگ درون شهري از اهمیت خاصی برخوردار است. راهبرد جنگی داعش در پر

مبتنی بر استفاده از شهرها به عنوان خاكریز و اهداف استراتژیك بوده است. داعش بقاء و گسترش 

طلبی ارضی را منوط به اشغال و تسلط دامنة نفوذ و افزایش وسعت متصرفات خود و ارتقاء توسعه

ها با اجراي (. داعشی002: 0851شهري تعریف نموده بود)موغلی و همكاران،  هايتگاهكونسبر 

آساي خود موجب سقوط شهرها یكی پس از دیگري شد. لذا، اي و حمالت برقمانور منگنه

ها و راهبردهاي جنگی داعش در شهرها استفاده كه براي تاكتیك« نبرد چریكی شهري»اصطالح 

تواند بر به خاطر شناخت دقیق از محیط و سیطره بر آن می« مهاجم»ف اي كه طرشد، به گونه

طرف مدافع برتري داشته باشد حتی اگر استعداد و سازمان جنگجویان طرف مهاجم كمتر و 

 تر هم باشد.كوچك

 

 اهميت شهر موصل و ضرورت آزادسازي آن

ین شهر از ابعاد مختلف شهر موصل بعد از بغداد دومین شهر بزرگ و پرجمعیت كشور عراق است. ا

 :ژئوپلیتیكی و ژئواستراتژیكی به شرح ذیل براي حاكمیت عراق داراي ارزش و اهمیت است
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 ابعاد ژئوپليتيکي اهميت شهر موصل (3)جدول

 شرح ابعاد ابعاد ژئوپليتيکي

 ژئواستراتژیك

ارتباطی براي داعش حلقه  در مرزهاي غربی عراق با سوریه موقعیت مواصالتی؛ موقعیت موصل

 جایی نیروهاي نظامی. میان سوریه و عراق براي جابه حساس

اهمیت ژئواستراتژیك آزادسازي موصل براي حكومت مركزي عراق و حكومت اقلیم كردستان. 

قانون اساسی عراق است و با آزادسازي آن،  001موصل بخشی از مناطق مورد مناقشه در اصل 

ن و نیروهاي ارتش عراق توانستند در یك جبهه براي اولین رسماً نیروهاي پیشمرگ اقلیم كردستا

 بار همكاري جدي را در عرصه نظامی داشته باشند. 

شكست دولت اسالمی در این منطقه به معناي سیطره استراتژیك حكومت مركزي و كردها بر 

اق در عرحلقه ارتباطی میان نیروهاي داعش با سوریه بود و خط بطالنی براي پایان حضور داعش 

 بود. 

 ژئواكونومیك

هاي قدرت و منازعه در داخل عراق برخورداري از منابع عظیم معدنی از جمله نفت كه از سرچشمه

 بوده است. 

رسانی در ترین منبع آبمهمكیلومتري شمال غرب موصل از  81در  موصلسد  در بعد منابع آب؛

 شمال عراق است. 

 هايترین قطبداري از خاک غنی و بارش مناسب این شهر از مهمبه دلیل برخور از نظر كشاورزي؛

 باشد. عراق در زمینه تأمین نیازهاي غذایی می

معروف بوده و در تولید پارچه، كتان، دامداري، غالت و نفت « شهر تولیدات»موصل، در عراق به 

 داراي شهرت است. 

 ژئوكالچر

ها، ها، آشوريدها، اعراب شیعه و سنی، تركمنهمزیستی اقوام و نژادهاي مختلف از جمله كر

 ها ها و یهوديمسیحی

 اي در این شهر به علت هویت متكثر آن ها و درگیرهاي قومی و طایفهپتانسیل بروز تنش

 سیاسی

عنوان دومین استان و شهر بزرگ عراق براي اهمیت سیاسی استان نینوا و شهر موصل به

 عراقگردانان عرصه قدرت در بازي

هاي سیاسی عراقی به علت رقابت و تعامل سازنده هاي سیاسی بااهمیت این شهر براي جناحفعالیت

 ویژه اعراب سنی،  شیعیان و كردها هاي سیاسی، بهمیان جناح

 نبرد موصل

م به تصرف نیروهاي داعش درآمد با آغاز عملیات 2100شهر موصل در شمال غرب عراق از سال 

حدود یك میلیون نفر از ساكنان  2104تا ژوئن  2105شهر مهم در اكتبر كالنآزادسازي این 

هاي نهادهاي امدادرسانی داخلی این شهر با ترک خانه و كاشانه خود به عنوان پناهجو به اردوگاه

 (. Arnold and Fiore, 2018: 8المللی پناه آوردند)و بین

به علت سرعت عمل نیروهاي مهاجم در اشغال  موصل ها، نبردبه اذعان بسیاري از استراتژیست

ري گیتعداد آوارگان و پیچیدگی عملیات بازپس شهر، مدت زمان اشغال، میزان تلفات انسانی،

در مقام مقایسه نخستین نبردي كه به خاطر . ترین نبرد شهري قرن بیست و یكم بودسختشهر 
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و انتشار م 2100در نهم ژوئن  لبا سقوط موص .گراد یا گروزنی استآید، نبرد استالینمی

تصویرهایی از فرار نیروهاي ارتش و پلیس از صحنه جنگ، عراق دچار بحران سیاسی شد. در 

( در مسجد جامع نوري موصل نام خود را از 2100ژوئن  25طرف مقابل، ابوبكر بغدادي)در 

فعالیت گروه  هتغییر داد تا نشان دهد گستر« دولت اسالمی»به « دولت اسالمی عراق و شام»

با تسلط داعش به موصل  .ها استتحت امرش از عراق و شام فراتر است و در رویاي تسلط بر قاره

و دسترسی به امكانات شهري توان رزمی و قدرت مانور این گروه در صحنه عملیات شمال غرب 

  عراق به شدت افزایش یافت.

   پژوهشهايپيشينه
ها و راهبردهاي نظامی در صحنة عملیات ر اجراي تاكتیكدر مورد جنگ شهري و اصول حاكم ب

 زیادي در داخل و خارج از كشور صورت پذیرفته است.   شهري تحقیقات

هاي شهري قرن بیست و یكم م(، با تأكید بر تجربیات جدید كسب شده در جنگ2120اسپنسر)

شهري و تغییر الگوهاي  هايدر منطقة خاورمیانه و بر اساس تغییرات ایجاد شده در ماهیت جنگ

اي براي مدیریت و فرماندهی بهینه صحنة عملیاتی در گانهتقابل مدافعان و مهاجمان، اصول نه

دهد بسیاري از اصول جنگ هاي شهري را ارائه نموده است. نتایج تحقیق نشان میمناطق و زمین

هاي محیطی س ویژگیكالسیك عماًل در مناطق شهري قابلیت اجرایی ندارند در مقابل بر اسا

 گیردمناطق شهري راهبردهاي جنگ نامنطم و تركیبی براي جنگیدن مورد تأكید قرار می

(Spencer, 2021.) 

هاي رخ داده در اي با مقایسه مكانیزم جنگ شهري موصل با جنگم(، در مقاله2104وِست)

گیري شهر موصل بازپسدارد؛ راهبرد اصلی براي هاي مختلف، اذعان میهاي قبل در موقعیتدهه

بوده است. بر اساس این اصل كه توسط « 0نبرد نابودي»بر مبناي اصل جدیدي تحت عنوان 

 به دادن اجازه جاي )وزیر دفاع وقت ایاالت متحدة آمریكا( مطرح گردید؛ به2جیمز متیس

ام جبراي ان محاصره دستور موقعیتی دیگر، در جنگیدن و شدن از شهر بیرون براي هاتروریست

 (.West, 2017ها در دستور كار قرار گرفت)نبردي تمام عیار به قصد نابودي كامل تروریست

م؛ اشاره شده است كه در جنگ شهري داشتن 2105سال  IHL Symposiumدر گزارش 

تجهیزات ارتباطی و برخورداري از تكنولوژي برتر اطالعات از جمله تجهیزات كشف عامل تاثیرگذار 

خورداري نیروها از آمادگی ذهنی تأثیرگذار است. توان اطالعاتی و ارتباطاتی را و كلیدي در بر

                                                           
1- battle of annihilation 

2- James Mattis 
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ر عمل نماید تتوان به شبكه عصبی و مغز انسان تشبیه كرد. هرچه سیستم عصبی بهتر و سریعمی

 گیري نیز بیشتر خواهد بود.به همان اندازه توان حركت، پاسخگویی، عمل و تصمیم

(، در تحقیق خود جایگاه اصول پدافند غیرعامل و پایداري شهر 0850ن)زادة دلیر و همكاراحسین

اند. محور تحلیل در این تحقیق را در تقابل با تهدیدات نظامی در شهرها مورد بررسی قرار داده

هاي تعیین ضوابط و مالحظات جغرافیایی )طبیعی و انسانی( تأثیرگذار در استقرار كاربري

   ر اساس اصول پدافند غیرعامل بوده است.تهدیدپذیر در سطح شهرها ب
 شناسي پژوهشروش

جامعه  .است تحلیلی است كه به شیوة پیمایشی انجام گرفته –توصیفی نوع از حاضر پژوهش

هاي نیروهاي نظر شامل؛ اعضاي هیئت علمی دانشگاهنفر از مختصصان صاحب 11آماري تحقیق 

غرافیاي نظامی مركز مطالعات راهبردي دانا و به مسلح در حوزة علوم جغرافیایی و اعضاي میز ج

 = N)علت محدود بودن افراد آگاه به موضوع تحقیق بر اساس در دسترس بودن، گزینش شدند

n). دلیل شد. به استفاده اطالعات آوري جمع براي نامه محقق ساختهاز پرسش حاضر تحقیق در 

 با مقاالت مرتبط و كتب منابع، بررسی اب موضوع پژوهش، محققان با اي متناسبپرسشنامه نبود

)اشغال  ها و راهبردهاي جنگ شهري موصلدر اجراي تاكتیك هاي مؤثرشاخص تحقیق، موضوع

 بودند و با تصرف شهر دشمن نیروهاي داعشی، كه -0كلی،  شاخص 0 قالب گیري( درو بازپس

 طیفی كه شهر؛ اكن درجمعیت س -2بشوند،  سقوط شهر گیري واز بازپس مانع كردندمی سعی

داعش شده بودند و طیفی در  نیروهاي از بدل به بخشی بودند و حتی همدرد هاداعشی با از آنها

ساخت  موقعیت جغرافیایی، بافت و شامل؛ شهر كه خود -8كردند. ها عمل میتقابل با داعشی

ی طرفین درگیر امنیت-هاي نظامیطرح -0هاي شهري است. ها و زیرساختشهر، كالبد، كاربري

 گیري شهر نقش مهمی داشته است. كه در سقوط و بازپس

 تنظیم ارزشی لیكرت پنج مقیاس صورت به و سؤال 85در قالب  اينامهو پرسش طبقه بندي

 نامهپرسش سرانجام كردند، تأیید نامه راپرسش روایی نظر متخصصان صاحب آنكه از پس و گردید

و به منظور  گردید آماده شده طراحی سؤاالت پایایی بررسی میزان ايو بر توزیع براي و نهایی تهیه

نفر از جامعه آماري مختلف به صورت اتفاقی مورد  21سنجش پایایی ابتدا پرسشنامه را بر روي

ها از ضریب ها و همبستگی هر گویه با سایر سنجهآزمون قرار داده، سپس براي ارزیابی سنجه

هاي تحقیق به قرار است، مقدار این كمیت براي هریك از شاخصآلفاي كرونباخ استفاده شده 

هاي عملیات اشغال و عملیات بخش سنجه دو حاوي نامه تحقیقباشد. پرسشمی 0جدول 

هاي تأثیرگذار در اجراي عملیات اشغال و بندي شاخصآزادسازي بوده است. به منظور اولویت

 استفاده گردید.  آزادسازي موصل از آزمون ناپارامتریك فریدمن 
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 ضريب آلفاي كرونباخ پرسشنامه تحقيق (2جدول)

 آلفاي كرونباخ عمليات متغيرها

 نیروهاي داعشی )اشغالگر(
 55/1 اشغال

 58/1 گیريبازپس

 جمعیت ساكن در شهر)نظامیان و غیرنظامیان(
 50/1 اشغال

 5/1 گیريبازپس

 هاي كالبدي و جغرافیایی شهرشاخص
 50/1 اشغال

 51/1 گیريبازپس

 امنیتی شهر -هاي نظامیطرح
 50/1 اشغال

 55/1 گیريبازپس

 

 هاي تحقيقيافته

هاي شرقی و غربی كیلومتري شمال غربی بغداد در كرانه 851شهر موصل در شمال عراق و 

نفر جمعیت دومین شهر  111/111/2رودخانه دجله واقع شده است. این شهر با جمعیتی معادل 

متر است. شكل كلی شهر،  221یت عراق و مركز استان نینوا است. ارتفاع متوسط شهر پرجمع

كند و شهر را به دو قسمت اي است. رودخانه دجله از وسط شهر عبور میساخت شعاعی و دایره

 كند.اي شكل تقسیم میدایرهشرقی و غربی نیم

از لحاظ كیلومترمربع است. 58بخش شرقی شهر؛ شامل بافت جدید شهر)موصل جدید( به وسعت 

هاي مسكونی مجزا، ساختی شعاعی و قطاعی و در جغرافیایی داراي بافتی غیرمنسجم، با بلوک

برخی از مناطق ساخت شطرنجی نامنتظم دارد. این ساخت شطرنجی داراي فضاهاي باز زیاد در 

ع ي موصل و توزیوجود آورده است. عوامل اثرگذار در شكل، بافت شهرهاي مسكونی بهبین بلوک

هاي اجتماعی، تاریخی، فرهنگی، اقتصادي و سازگاري با هاي آن شامل شاخصفضایی كاربري

 توپوگرافی زمین شهر است. 

این بخش  كیلومترمربع است. 81بخش غربی شهر؛ شامل بافت قدیم شهر)موصل قدیم( به وسعت 

راكم و ساختی نامنظم دارد. هاي مسكونی پیوسته و متاز شهر داراي بافتی منسجم، با پهنه

هاي باریك بوده و غالب آن كاربري ها و كوچههاي ارتباطی درون شهري نامنظم با خیابانشبكه

 مسكونی، اقتصادي و تجاري است. 
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 هاي شهري موصلها و بلوكنقشه شهري موقعيت بخش (0)شکل

 
 موصل تصوير بخش شرقي)سمت راست( و بخش غربي)سمت چپ( شهر  (4)شکل

 ها، تأسيسات و عوارض مهم شهريزيرساخت

عوارض طبیعی مهم در شهر شامل رودخانه فرات كه از مركز شهر)از شمال به جنوب( جاري 

 هاي عطشانه و الریان در حومة غربی و جنوب غربی شهراست. و تپه

موصل  سد -پل ارتباطی بخش شرقی و غربی شهر 1 اهم تأسیسات حیاتی و زیربنایی شهر شامل:

 چاههاي نفت در جنوب غرب و غرب شهر است.  -كیلومتري شمال غربی شهر 81در 

رودگاه ، فبخش غربی شهر؛ تأسیسات مهم شهري در این بخش شامل؛ پادگان استراتژیك الغزالنی

رزه اداره مبا»و زندان  «بادوش»المللی موصل، ایستگاه ذخایر نفت، مسجد جامع نوري، زندان بین

 غرب پادگان الغزالنی، كارخانه تولید مواد شیمیایی، چاههاي نفت القیار است. ، در «یسمبا ترور



 0010، بهار 15فصلنامه علوم و فنون نظامی، سال هجدهم، شماره                                                               020

 هاي، مجتمع«التسفیرات»بخش شرقی شهر؛ تأسیسات مهم شهري در این بخش شامل؛ زندان 

 است.  كارگاهی و صنعتی، كارخانه آرد

ود. با حمله داعش و فرار نفر ب 111/111/2جمعیت موصل با شهرها و روستاهاي پیرامونی حدود 

هاي سنی بیشترین آمار متعلق به عربنفر بود.  111/411سكنه، جمعیت شهري موصل معادل 

ها در ها و آشوریان و ایزديها و سریانیها و كلدانیها و شبكیكه تركمنو كردهاست. در حالی

 شود. مجموع یك سوم جمعیت استان را تشكیل می

 
 قومي استان نينوا و شهر موصلنقشه تركيب  (3)شکل

 هاي مؤثر در اشغال موصلشاخص

هاي در ارتباط با نیروهاي اشغال و سقوط شهر موصل متأثر از مجموعه شاخص 1مطابق جدول 

 -هاي نظامیداعشی، جمعیت ساكن شهر)نظامیان و غیرنظامیان، كالبد و ساخت شهر، طرح

 امنیتی شهري( بوده است. 
 هاي جنگ شهري موصل)اشغال شهر(اثرگذار در اجراي تاكتيكهاي شاخص (5)جدول

 شرح شاخص هاشاخص

 نیروهاي داعشی

 پذیري قابل توجه نیروهاي داعشی)اصل غافلگیري(سرعت عمل و انعطاف

 علمیات روانی و ایجاد رعب و وحشت عمومی در سطح شهر

 به شهر)اصل مانور(جانبه در هجوم همه قدرت تحرک و مانور باال نیروهاي داعشی

هاي گوناگون به سمت مبادي ورودي شهر جهت تسهیل در اشغال شهر)اصل حركت از جبهه

 هدف(

 هاي پدافندي شهري)اصل تأمین(سازي طرحاتخاذ راهبرد جنگ در تونل براي بهینه

جمعیت ساكن شهر 

)نظامیان و 

 غیرنظامیان(

 هايو پلیس ملی براي جنگیدن در محیطضعف آموزش و سطح آمادگی پایین نیروهاي ارتش 

 پیچیدة شهري

 فرار سربازان و وجود معضل سربازان داوطلب جعلی)فساد در ساختار ارتش(

 ترس و وحشت جمعیت ساكن و متواري شدن سكنه شهر به شهرهاي پیرامونی

استقبال، حمایت و پشتیبانی ساكنان خشمگین و بازماندگان حزب بعث از نیروهاي 

 هاي خفته وابسته به داعش در موصل(عش)هستهدا
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 شرح شاخص هاشاخص

ها كالبدي و شاخص

 جغرافیایی شهر

 شكل هندسی نامنتظم و تقسیم شهر به دو قسمت شرقی و غربی توسط رودخانة دجله

 رویی شهر در بخش غربی در تسهیل فرایند اشغال شهرعامل پراكنده

پذیري شهر از طریق تهدید آسیب دست سدّ موصل و افزایش ضریبقرارگیري شهر در پایین

 داعش به انفجار سدّ 

قرارگیري شهر در یك یستر جغرافیایی هموار و مسطح و نبود مواضع طبیعی دفاعی در پیرامون 

 آن

 -هاي نظامیطرح

 امنیتی شهر

 هاي تأمینی و امنیتی جامع شهري)نبود یگان ویژة جنگ شهري(بهینه نبودن طرح

 ملیات نینوا)سرلشكر مهدي الغراوي()نبود وحدت فرماندهی(تزلزل در فرماندهی ع

سقوط غرب موصل با شكست مقاومت گردان چهارم خط دفاعی مستقر در غرب شهر)متناسب 

 نبودن استعداد و تجهیزات واحدهاي نظامی مدافع شهر( 

تزلزل در خطوط دفاعی؛ خط اول دفاع از موصل، تیپ ششم لشكر سوم ارتش عراق بود. كمبود 

 ها و توپخانه به استان االنبار اسلحه و مهمات و انتقال خودروهاي زرهی و تانك

رد پیشنهاد مسعود بارزانی رئیس اقلیم كردستان، جهت اعزام ؛ عراقاختالفات سیاسی در داخل 

 براي كمك به نجات موصل از سوي نوري المالكی  نیروهاي پیشمرگه

 

 هاي داعش در نبرد موصلتاكتيك

 استفاده از پهپادهاي شناسايي و رزمي -

الف( انجام حمالت پهپادي براي سد كردن مسیرهاي پیشروي نیروهاي عملیاتی ائتالف صورت 

 پذیرفت.می

د. كردنسایی و نظارت استفاده مینیروهاي داعش از پهپادها بیشتر براي شنا 2105ب( تا سال 

هاي ولی با از دست دادن بخش شرقی موصل براي مقابله با نیروهاي ائتالف با ثابت كردن نارنجك

فاده ، اقدام به استروي كوادكوپترهایی هاي بدمینون ثابت شده بودندمتري كه به توپمیلی 01

 عملیاتی از پهپادها براي دفاع از بخش غربی نمودند. 

هاي سطح شهر و نیروهاي ها و كارگاهداعش براي طراحی و ساخت پهپاد از امكانات كارگاه ج(

 كرد.خالق و مبتكر بومی و جهادگران استفاده می

 تاكتيك عمليات تأخيري -

گیر كردن هاي جنگی داعش متكی بر به تأخیر انداختن عملیات هاي مهاجمین و زمینروش

آماده شدن براي جنگ در داخل شهر است و داعش در هر دو آنان در اطراف موصل و همزمان 

كرد و عناصر آن از طریق مخفی شدن عرصه نبرد از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می

د توانستند فرار كنندر میان غیرنظامیان و نصب كمین و خروج ناگهانی از میان غیرنظامیان می

 .صون بدارندتا خود را از خطر بمباران هوایی م
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هاي انتحاري در مبادي ورودي شهر و معابر همچنین داعش با استقرار موانع فیزیكی و ماشین

اصلی آن اقدام به ایجاد استحكامات و سدّهاي پدافندي نموده بود. این تاكتیك در راستاي ممانعت 

 ده بود. هاي دفاعی خود در شهر بسیار مؤثر واقع شآوري طرحاز سقوط شهر و افزایش تاب

 
 موقعيت سنگرها، استحکامات و خودروهاي انتحاري داعش در مبادي ورودي شهر (2)شکل

 
 جنگ رواني -

ت رسانه و تبلیغا»رو، داعش جنگ روانی براي داعش از اهمیت بسیار باالیی برخوردار بود. از همین

مثل كشتارهاي دانست. داعش براي ایجاد رعب و ترس از ابزارهایی می« را نیمی از جهاد

رحمانه، عملیات انتحاري، انتشار تصاویر سر بریدن و انفجارهاي خیابانی بهره جمعی و بیدسته

هایی همچون القاي وحشت، انتشار اخبار ساختگی و جعلی درباره برد. استفاده از تاكتیكمی

دي در خصوص هاي عدها، ابهامنمایی عملیاتسازي و بزرگها و فتوحات داعش، برجستهپیروزي

 سازي از فرماندهان نظامی خود و انتشار اخبار دروغین بود.توان نظامی داعش، قهرمان

 جنگ در تونل -

هاي نیروهاي عراقی، به ها ضمن تالش براي جلوگیري از پیشرويگیري از این تونلبا بهره داعش

ش داشتند یافتند و با حمالت انتحاري تالصورت ناگهانی در مناطق مختلف حضور می

است شدههایی تعبیه ها اتاقكها نیروهاي عراقی را سد كنند. در برخی از این تونلپیشروي  راه

ها نیز به آب، برق، كردند و در برخی دیگر از تونلها استفاده میكه براي اسكان چندروزه از آن

 تلویزیون و مایحتاج الزم براي ماه ها زنده ماندن مجهز بودند.
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متري زمین حفر شده و به برق و تجهیزات تهویه  01تونل هاي كشف شده، در عمق  برخی از

هاي خورشیدي هایی براي استراحت كه مجهز به تعداد پتو و چراغها اتاقهوا مجهز بودند.در تونل

منزل كار   گیرند و در پشت بام یكهاي خورشیدي میبودند. این چراغ ها نور خود را از باتري

ه بخش ها براي كار بوصل شده بود. بر اساس نوع طراحی تونلی داعشی  با سیم به تونلگذاشته و 

 شدند.رفتند و براي استراحت در بخش زیرزمینی آن مستقر میباالیی تونل می

 هاي پدافند شهرياجراي طرح -

آسمان  در اقدام به ایجاد پرده دود غلیظ هاي گوگردداعش با آتش زدن میادین نفتی یا كارخانه

آوري اطالعات نظامی ها و هواپیماهاي شناسایی كه قصد جمعتا جلوي دید جنگندهكرد شهر می

 اند را بگیرد. و پس از آن هدف قرار دادن عناصر این گروه را داشته

هاي نفتی القیاره در جنوب موصل را همزمان با پیشروي نیروهاي عراقی در عملیات چاه آتش زدن

 راي كاهش دید عمومی اشیاء پرنده علیه مواضع داعش در شهرآزادسازي موصل ب

محصور   براي مقابله با حمله ارتش و نیروهاي مردمی عراق در وصل؛ اطراف این شهر را با خندق

دیوار خالفت( داده بودند. سه الیه خندق پر از مواد «)سور الخالفه»به خندق لقب  كرده بودند.

اطق مختلف در اطراف شهر موصل حفر كرده بود كه براي هاي آتشین( را در مننفتی)خندق

كرد. با نزدیك شدن نیروهاي ائتالف داعش جلوگیري از پیشروي به سمت موصل استفاده می

 هاي مملو از نفت خام موجود در خطوط دفاعی را به آتش كشیده است. خندق

ی و از همین رو، اقدامات نظارتاستفاده گسترده از اهالی موصل به عنوان سپر انسانی استفاده كند 

 شدند.هاي موصل تشدید كرده تا مانع فرار مردم از این شهر میخود را بر خروجی

  
حفر كانال و ايجاد پرده دود در اطراف موصل براي سد كردن حركت نيروهاي مهاجم به  (5)شکل

 داخل شهر توسط داعش
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 گذارياجراي حمالت انتحاري و بمب -

هاي انتحاري براي حمله به مواضع نیروهاي ائتالف و سد كردن مداوم از ماشین الف( استفاده

هاي اصلی داعش در موصل شهري از استراتژيشهري و برونمسیر عبور نیروها در محورهاي درون

 بوده است. 

گذاري شده ها و منفجر كردن خودروهاي بمبشانه راه گذاري عناصر این گروه درب( بمب

و بمبو ارتش عراق  المللیعبور خودروهاي زرهی و یا دیگر خودروهاي ائتالف بینهمزمان با 

 ها وها و كارخانجات و كارگاهگذاري در كنار تأسیسات مهم و استراتژیك مثل فرودگاه، پادگان

 هاحتی مساجد و كلیساها و كنیسه

 
 سازآالت انتحاري به شکل ابتکاري و دستساخت ماشين (6)شکل

 تيراندازهاكارگيري گسترده تكبه  -
 هايتیراندازهاي بسیار ماهر از ملیتداعش براي عملیات در موصل اقدام به جذب و تربیت تك

 كردند.مختلف نموده بود كه نقش بسیار كلیدي در موفقیت این صحنه عملیات موصل ایفا می

هاي باریك بوده است. این ها و كوچههاي قدیمی و خیابانتراكم بسیار باالي جمعیت، ساختمان

تیراندازهاي داعشی قرار داده بود تا بتواند سد دفاعی مسأله فرصت خوبی در اختیار تك

 هاي زرهی آنها ایجاد نمایند.مستحكمی در برابر نیروهاي عراقی و ادوات و ماشین

 كارگيري نيروهاي مردمي در شهربه -

 داشتند:به طور كلی دو طیف نیروي مردمی در موصل وجود 

هاي مقاومت مردمی در داخل شهر موصل، الف( نیروهاي وفادار به حاكمیت مركزي عراق: گروه

. دكردنهاي شناسایی و رزمی براي كمك به نیروهاي ارتش علیه داعش استفاده میاز تاكتیك

 ها باگروههاي مقاومت با سقوط بخش شرقی شهر فعالیتشان گسترش پیدا كرد. این گروه
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ها از طریق عالئم اختصاري خاص نیروهاي ارتش عراق و ائتالف را هاي داعشیذاري خانهگنشانه

 كردند. در شناسایی مقر آنها در داخل شهر كمك می

ب( نیروهاي طرفدار داعش: نیروهایی كه از ساكنین شهر به جمع نیروهاي داعش پیوستند شامل؛ 

 حزب بعث و مخالفان دولت مركزي عراق بودند. زندانیان آزاد شده از سه زندان شهر، بازماندگان 

كردند نوجوانان و جوانان از طریق شستشوي مغزي و دادن ها تالش میهمچنین داعشی

كارگیري اسلحه نسبت به جذب آنها در گرایانه و آموزش فنون رزم و بههاي دینی افراطآموزش

 گروه خود اقدام نمایند. 

ها داعش از ساكنان و شهروندان شهر موصل در برخی از جبههمثل سپر انسانی یك میلیون نفري 

 گردید.باعث افزایش تلفات انسانی حمالت ارتش عراق و نیروهاي ائتالف می

 عمليات آزادسازي موصل

براي آزادسازي شهر موصل از  2104با شروع عملیات ارتش عراق و نیروهاي ائتالف در اكتبر 

ماه به  5كرد كه این عملیات بیش از صص نظامی فكر مینیروهاي داعش كمتر كارشناس و متخ

بر بودن عملیات طول انجامد. طوالنی بودن عملیات آزادسازي موصل گواهی بر فرسایشی و زمان

 در مناطق شهري است. 
 اطالعات كلي از عمليات آزادسازي موصل (6)جدول

 تاریخ
 پایان شروع

 م2104ژوئیه  5 م2105اكتبر  04

 ائتالف شركت كنندهنیروهاي 

 نفر 012111تعداد 

 ارتش عراق)نیروي زمینی و هوایی(

 پلیس ملّی عراقی

 حشدالشعبی

 نیروهاي پیشمرگه اقلیم كردستان

 نیروهاي عشایر موصل

 نیروهاي تركمن

 یگان نیروهاي سازمان مبارزه با تروریسم

 نیروهاي تركیه

 داعشینیروهاي  نفر( 0111اشغالگران)تعداد 

 

 هاي تأثیرگذار در اجراي عملیات آزادسازي شامل موارد ذیل بود:اهم شاخص
 هاي جنگ شهري موصل)آزادسازي شهر(هاي اثرگذار در اجراي تاكتيكشاخص (2)جدول

 شرح شاخص هاشاخص
نقش در عمليات 

 آزادسازي

 مانع از شهراز ساكنان شهر و جلوگیري از خروج آنها  نفر 411111حبس 
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 شرح شاخص هاشاخص
نقش در عمليات 

 آزادسازي

نیروهاي 

 داعشی

گرایانه و آموزش فنون رزم به هاي دینی افراطشستشوي مغزي و دادن آموزش

 نوجوانان و جوانان
 مانع

تیراندازها از سوي داعش از موانع عمدة اجراي عملیات كارگیري گستردة تكبه

 خانه بوده است.  بهجستجوي خانه
 مانع

ي نیروهاي عملیاتی ائتالف حمالت پهپادي براي سد كردن مسیرهاي پیشرو

 پذیرفت.صورت می
 مانع

جمعیت ساكن 

شهر )نظامیان و 

 غیرنظامیان(

هاي مقاومت مردمی براي كمك هاي شناسایی و رزمی گروهاستفاده از تاكتیك

 .كردندبه نیروهاي ارتش علیه داعش استفاده می
 گرتسهیل

دگان حزب بعث و مخالفان پیوستن زندانیان آزاد شده از سه زندان شهر، بازمان

 دولت مركزي به جمع نیروهاي داعش 
 مانع

 مانع پر تعداد شهر به عنوان سپر انسانی توسط داعشاستفاده از ساكنان غیرنظامی 

ها و جمعیت اهل سنن موصل از حضور نیروهاي پیشمرگه كرد عدم استقبال

 هاي مسلح شیعهگروه
 مانع

هاي شاخص

كالبدي و 

 شهر جغرافیایی

 گرتسهیل هاي شهريعدم انسجام مكانی و فضایی شهر و كاربري

 گرتسهیل گیري شهررویی شهر در بخش غربی در تسهیل فرایند بازپسعامل پراكنده

 هايها و خیابانتودرتو و پرجمعیت، كوچههاي بافت تاریخی و قدیمی با محله

  ائتالف تنگ بخش غربی شهر عامل كندي روند پیشروي نیروهاي
 مانع

 گرتسهیل فضاهاي باز شهري در بخش شرقی عامل تسریع پیشروي نیروهاي ائتالف 

هاي طرح

امنیتی  -نظامی

 شهر

ها و مراكز فرماندهی داعش در بخش قدیمی و انفجاري، تونلهاي تعبیه تله

 تاریخی شهر
 مانع

قرار انسداد محورهاي مواصالتی و مبادي ورودي و خروجی شهر با است

 خودروهاي انتحاري
 مانع

ترین پایگاه ارتش عراق در بیجی عامل و به نزدیك موصل تا بغداد زیاد فاصله

 تر شدن طرح باز نگهداشتن خطوط مواصالتی و پشتیبانی تر و خطرناکمشكل
 مانع

ایجاد موانع چندالیة پدافندي)حفر كانال، تونل، ساخت استحكامات، 

 شهر از سوي داعش گذاري( در پیرامونمین
 مانع

رعایت اصل هدف و تهاجم از محورهاي چهارگانه براي تمركز و تسلط بیشتر به 

 صحنة عملیات 
 گرتسهیل

وحدت فرماندهی خوب در بین نیروهاي هماهنگی و تقسیم كار بین حدود 

هاي كرد به همراه نیروهاي ائتالف مرگنیروي ارتش عراق و پیش 012111

 آزادسازي شهر. ایی در اجراي عملیاتغربی و آمریك

 گرتسهیل

از سوي نیروي هوایی براي راهنمایی سكنة شهر جهت همكاري  پخش اعالمیه

 آنها در مقابله با نیروهاي داعشی)عملیات روانی(
 گرتسهیل

استفاده بهینه از پهپادهاي شناسایی و رزمی براي اجراي عملیات دقیق جهت 

 نظامیانممانعت از تلفات غیر
 گرتسهیل
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 شرح شاخص هاشاخص
نقش در عمليات 

 آزادسازي

تیراندازها در صحنة عملیات شهري از سوي نیروهاي كارگیري گستردة تكبه

 ائتالف
 گرتسهیل

 

 نیروهاي اول؛شاخص .چندوجهی و پیچیده شدن جنگ تحت تأثیر چهار شاخص اصلی قرار داشت

 شهر سقوط گیري واز بازپس مانع كردندمی سعی بودند و با تصرف شهر دشمن داعشی، كه

 بودند و حتی همدرد هاداعشی با از آنها طیفی كه شهر؛ جمعیت ساكن در بشوند، شاخص دوم؛

خص كردند. شاها عمل میداعش شده بودند و طیفی در تقابل با داعشی نیروهاي از بدل به بخشی

 ابن هرآن ش روي بر كه بود جغرافیایی هاي مكانی و كالبدي شهر بود كه تحت تأثیرسوم؛ ویژگی

هاي دفاعی و امنیتی شهر چهارم؛ طرحدادند. شاخصمی تشكیل را شهر كه ساختارهایی و شده

 بود كه از سوي نیروهاي مسلح مستقر در شهر اتخاذ گردیده بود. 

الدین، از سوي م عملیات كنترل مجدد شهر تكریت مركز استان صالح2101از ابتداي ماه مارس 

 ازآغاز شد. شكست داعش و كنترل مجدد شهر تكریت « حشدالشعبی»ارتش عراق و نیروهاي 

ها جهت تمركز نیروهاي مسلح عراقی و سه جهت تحولی حائز اهمیت بود براي افزایش انگیزه

 جانبة آزادسازي شهر موصل:ریزي و اجراي عملیات همهائتالف كردي و آمریكایی جهت طرح

ست شكستی بزرگ را بر گروه تروریستی بار ارتش عراق تواناز این جهت كه براي اولین اول؛

 داعش تحمیل نماید؛ 

ترین نیروهاي عراقی در مقابله با داعش به عنوان یكی از مهمآنكه نقش حشدالشعبی به دوم؛

 .رسمیت شناخته شد

كه مسأله آزادسازي استان نینوا و شهر موصل از كنترل داعش به عنوان تحمیل شكست این سوم؛ 

 .ق، به عنوان اولویت كاري ارتش عراق قرار گرفتنهایی داعش در عرا

گیري شهر الرمادي در بازپس عامل چهارم این كه در ارتقاء انگیزه نیروهاي ائتالف اثرگذار بود؛

 بود. توسط ارتش عراق 2101دسامبر  22

 هاي خاصیاجراي عملیات نظامی در مناطق شهري به علت مالحظات تأمینی و امنیتی از سختی

هاي عملیاتی ار است. در صحنه عملیات موصل نیز نیروهاي ائتالف در اجراي بهینه طرحبرخورد

رو شده بودند. نیروهاي ائتالف در چهار محور آفندي و پدافندي با موانع مشكالت زیادي روبه

 اصلی با عناصر داعش در موصل و اطراف آن درگیر شدند. این چهار محور شامل:

ز طریق تلعفر و دشت نینوا )تركیبی از نیروهاي پیشمرگه، نیروهاي محور اول؛ محور شمالی، ا

 . مبارزه با تروریسم( بود
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محور دوم؛ محور شرقی، از طریق الخازر و بعشیقه)تركیبی از نیروهاي پیشمرگه، نیروهاي مبارزه 

 . با تروریسم( بود

 . عراق( بودمحور سوم؛ محور جنوبی، از طریق القیاره )نیروهاي ارتش و پلیس فدرال 

كردند از فرار عناصر داعش به محور چهارم؛ محور غربی، در این محور نیروهاي عراقی تالش می

 .سوریه جلوگیري كنند

در نبردهاي محور شرقی و شمالی ده هزار نیرو شامل؛ نیروهاي پیشمرگه به اضافه نیروهاي 

نیروي پلیس نینوا متشكل هزار  20موسوم به نیروهاي بسیج مسیحی و الشبكی حضور دارند و 

از نیروهاي بسیج عشایري و نیروهاي مردمی به عنوان نیروهاي كمكی آماده مبارزه بودند. نبرد 

المللی آزادسازي موصل بر دو محور جنوبی و شرقی متمركز بود و نیروي هوایی عراق و ائتالف بین

 كردند.علیه داعش این نبرد را پشتیبانی می

ها هزار اعالمیه بر فراز گیري موصل با پخش دهر آستانه آغاز عملیات بازپسنیروي هوایی عراق د

 به تصاویر با اعالمیه این در .موصل، دستورالعمل دقیقی براي حفاظت مردم شهر از خود داد

تن ها، از شكسپنجره با چسباندن نوار چسب به شیشه چگونه كه شده داده نشان موصل ساكنان

 یك كمدست كه است داده هشدار عراق نظامی نیروهاي فرماندهی ستاد .كنندآنها جلوگیري 

 .ورزند اجتناب شده بمباران مراكز در تردد از باید شهر ساكنان هوایی، حمالت آغاز از پس ساعت

 
  موصل نقشه عملياتي از موقعيت نيروهاي دخيل در انجام عمليات آزادسازي (2)شکل

 هاتجزيه و تحليل داده

هاي مستخرجه؛ ابتدا پرسشنامه طیف لیكرت ها براي سنجش شاخصیه و تحلیل دادهبراي تجز

سنجه( و  05اشغال شهر) هاي اثرگذار در عملیاتسنجه به تفكیك شاخص 85تحقیق به تعداد 



 088                                اوود امینید .../ها و راهبردهاي جنگ  هاي تأثیرگذار در اجراي تاكتیكتحلیلی بر شاخص

سنجه( تهیه و در اختیار جامعه آماري گزینش شده قرار گرفته و  20عملیات آزادسازي شهر)

تهیه گردید. در عملیات اشغال موصل، زیرشاخص استفاده  5بق جدول جدول میانگین حسابی مطا

از تاكتیك جنگ روانی از سوي نیروهاي داعشی و ایجاد رعب و وحشت عمومی در سطح شهر با 

به عنوان عامل اصلی شناخته شد. در عملیات آزادسازي نیز زیرشاخص تاكتیك  58/0میانگین 

اد شهر به عنوان سپر انسانی توسط داعش عامل اصلی در پر تعد و استفاده از ساكنان غیرنظامی

تأخیر و ایجاد وقفه در روند اجراي عملیات نیروهاي ائتالف در صحنة عملیات موصل شناخته 

 شد. 
 هاي جنگ شهري موصل)اشغال و آزادسازي(هاي اثرگذار در اجراي تاكتيكميانگين حسابي شاخص (8)جدول

 ميانگين سنجه هاشاخص عمليات

 اشغال

نیروهاي 

 داعشی

 50/0 پذیري قابل توجه نیروهاي داعشی)اصل غافلگیري(سرعت عمل و انعطاف

استفاده از تاكتیك علمیات روانی و ایجاد رعب و وحشت عمومی در سطح 

 شهر
58/0 

جانبه به شهر)اصل در هجوم همه قدرت تحرک و مانور باال نیروهاي داعشی

 مانور(
41/0 

هاي گوناگون به سمت مبادي ورودي شهر جهت تسهیل جبهه حركت از

 در اشغال شهر)اصل هدف(
0/0 

هاي پدافندي سازي طرحاتخاذ راهبرد جنگ در تونل براي بهینه

 شهري)اصل تأمین(
84/0 

جمعیت 

ساكن شهر 

)نظامیان و 

 غیرنظامیان(

ضعف آموزش و سطح آمادگی پایین نیروهاي ارتش و پلیس ملی براي 

 هاي پیچیدة شهريجنگیدن در محیط
82/0 

 22/0 فرار سربازان و وجود معضل سربازان داوطلب جعلی)فساد در ساختار ارتش(

ترس و وحشت جمعیت ساكن و متواري شدن سكنه شهر به شهرهاي 

 پیرامونی
8/0 

حمایت و پشتیبانی ساكنان ناراضی و بازماندگان حزب بعث از نیروهاي 

 هاي خفته وابسته به داعش در موصل(داعش )هسته
80/0 

ها شاخص

كالبدي و 

جغرافیایی 

 شهر

شكل هندسی نامنتظم و تقسیم شهر به دو قسمت شرقی و غربی توسط 

 رودخانة دجله
02/0 

 54/8 رویی شهر در بخش غربی در تسهیل فرایند اشغال شهرعامل پراكنده

ي پذیرافزایش ضریب آسیبدست سدّ موصل و قرارگیري شهر در پایین

 شهر از طریق تهدید داعش به انفجار سدّ 
45/8 

قرارگیري شهر در یك یستر جغرافیایی هموار و مسطح و نبود موانع طبیعی 

 دفاعی در حاشیة آن
55/8 

هاي تأمینی و امنیتی جامع شهري)نبود یگان ویژة جنگ بهینه نبودن طرح

 شهري(
01/0 
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 ميانگين سنجه هاشاخص عمليات

هاي طرح

 -نظامی

 امنیتی شهر

تزلزل در فرماندهی عملیات نینوا)سرلشكر مهدي الغراوي()نبود وحدت 

 فرماندهی(
80/0 

سقوط غرب موصل با شكست مقاومت گردان چهارم خط دفاعی مستقر در 

غرب شهر)متناسب نبودن استعداد و تجهیزات واحدهاي نظامی مدافع 

 شهر( 

04/0 

موصل، تیپ ششم لشكر سوم تزلزل در خطوط دفاعی؛ خط اول دفاع از 

ها ارتش عراق بود. كمبود اسلحه و مهمات و انتقال خودروهاي زرهی و تانك

 و توپخانه به استان االنبار 

45/0 

رد پیشنهاد مسعود بارزانی رئیس اقلیم ؛ عراقاختالفات سیاسی در داخل 

كردستان، جهت اعزام نیروهاي پیشمرگه براي كمك به نجات موصل از 

 نوري المالكی سوي 

15/0 

 آزادسازي

نیروهاي 

 داعشی

 05/0 از ساكنان شهر و جلوگیري از خروج آنها از شهر نفر 411111حبس 

گرایانه و آموزش فنون رزم هاي دینی افراطشستشوي مغزي و دادن آموزش

 به نوجوانان و جوانان
00/0 

عمدة اجراي  تیراندازها از سوي داعش از موانعكارگیري گستردة تكبه

 خانه بهعملیات جستجوي خانه
8/0 

حمالت پهپادي براي سد كردن مسیرهاي پیشروي نیروهاي عملیاتی 

 ائتالف 
55/8 

جمعیت 

ساكن شهر 

)نظامیان و 

 غیرنظامیان(

هاي مقاومت مردمی براي هاي شناسایی و رزمی گروهاستفاده از تاكتیك

 كمك به نیروهاي ارتش علیه داعش 
25/0 

پیوستن زندانیان آزاد شده از سه زندان شهر، بازماندگان حزب بعث و 

 مخالفان دولت مركزي به جمع نیروهاي داعش 
55/8 

پر تعداد شهر به عنوان سپر انسانی توسط  و استفاده از ساكنان غیرنظامی

 داعش
52/0 

ا هجمعیت اهل تسنن موصل از حضور نیروهاي پیشمرگه كرد عدم استقبال

 هاي مسلح شیعهو گروه
02/0 

هاي شاخص

كالبدي و 

جغرافیایی 

 شهر

 50/8 هاي شهريعدم انسجام مكانی و فضایی شهر و كاربري

 55/8 شهر گیريرویی شهر در بخش غربی در تسهیل فرایند بازپسعامل پراكنده

ها و تودرتو و پرجمعیت، كوچههاي بافت تاریخی و قدیمی با محله

هاي تنگ بخش غربی شهر عامل كندي روند پیشروي نیروهاي نخیابا

  ائتالف

41/0 

 02/0 فضاهاي باز شهري در بخش شرقی عامل تسریع پیشروي نیروهاي ائتالف 

هاي طرح

 -نظامی

 امنیتی شهر

ها و مراكز فرماندهی داعش در بخش قدیمی انفجاري، تونلهاي تعبیه تله

 و تاریخی شهر
88/0 

د محورهاي مواصالتی و مبادي ورودي و خروجی شهر با استقرار انسدا

 خودروهاي انتحاري
25/0 
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 ميانگين سنجه هاشاخص عمليات

ترین پایگاه ارتش عراق در بیجی و به نزدیك موصل تا بغداد زیاد فاصله

تر شدن طرح باز نگهداشتن خطوط مواصالتی و تر و خطرناکعامل مشكل

 پشتیبانی 

54/8 

فر كانال، تونل، ساخت استحكامات، ایجاد موانع چندالیة پدافندي)ح

 گذاري( در پیرامون شهر از سوي داعشمین
81/0 

رعایت اصل هدف و تهاجم از محورهاي چهارگانه براي تمركز و تسلط 

 بیشتر به صحنة عملیات از سوي نیروهاي ائتالف
51/0 

وحدت فرماندهی خوب در بین نیروهاي هماهنگی و تقسیم كار بین حدود 

هاي كرد به همراه نیروهاي ائتالف مرگنیروي ارتش عراق و پیش 012111

 آزادسازي شهر غربی و آمریكایی در اجراي عملیات

80/0 

از سوي نیروي هوایی براي راهنمایی سكنة شهر جهت  پخش اعالمیه

 همكاري آنها در مقابله با نیروهاي داعشی)عملیات روانی(
22/0 

هاي شناسایی و رزمی براي اجراي عملیات دقیق استفاده بهینه از پهپاد

 جهت ممانعت از تلفات غیرنظامیان
15/0 

تیراندازها در صحنة عملیات شهري از سوي كارگیري گستردة تكبه

 نیروهاي ائتالف
81/0 

 

هاي چهارگانه شاخص 2و  0و نمودارهاي  5هاي حسابی، مطابق جدول در ادامه با تجمیع میانگین

 ات اشغال و آزادسازي موصل مورد قیاس قرار گرفت. در عملیات اشغال شهر؛ شاخصدر عملی

بیشترین تأثیر را  52/0هاي اشغال شهر با میانگین سازي تاكتیكنقش نیروهاي داعشی در پیاده

هاي نظامی و امنیتی از سوي ها و طرحداشته و در عملیات آزادسازي نیز شاخص اتخاد تاكتیك

سازي و اجراي عملیات آزادسازي موصل شناخته ف تأثیرگذارترین شاخص در پیادهنیروهاي ائتال

 شد. 
 هاي جنگ شهري موصل)اشغال و آزادسازي(هاي اثرگذار در اجراي تاكتيكشاخص يمحاسبات آمار (9)جدول

 انحراف از ميانگين انحراف معيار ميانگين تعدادكل عمليات شاخص اول

نیروهاي داعشی 

 )اشغالگر(

 82/1 85/1 52/0 11 اشغال

 -10/1 40/1 25/0 11 آزادسازي

جمعیت ساكن در 

 شهر

 -10/1 40/1 25/0 11 اشغال

 -00/1 45/1 22/0 11 آزادسازي

كالبد و جغرافیایی 

 شهر

 -84/1 14/0 58/8 11 اشغال

 -14/1 48/1 24/0 11 آزادسازي

 -هاي نظامیطرح

 امنیتی شهر

 01/1 11/1 01/0 11 اشغال

 10/1 55/1 80/0 11 آزادسازي
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 هاي جنگ شهري موصل)اشغال(هاي اثرگذار در اجراي تاكتيكمقايسة شاخص( 0)نمودار 

 

 
 هاي جنگ شهري موصل)آزادسازي(هاي اثرگذار در اجراي تاكتيكمقايسة شاخص (4)نمودار 

اي عملیات موصل)اشغال هاي چهارگانة تأثیرگذار در اجربندي شاخصدر ادامه، به منظور اولویت

و آزادسازي( از آزمون ناپارامتري فریدمن استفاده شد. نتایج حاكی از آن است كه با اطمینان 

هاي چهارگانه وجود دارد. ، تفاوت معناداري بین ابعاد شاخص11/1درصد در سطح خطاي  51/1

(، در 01/0میانگین )اول؛ نقش نیروهاي داعشی در اجراي عملیات اشغال و آزادسازي با  رتبهدر 

هاي نظامی و امنیتی براي اجراي عملیات آزادسازي و اشغال شهر با میانگین دوم؛ اجراي طرح رتبه

سوم؛ نقش جمعیت ساكن شهر در اجراي عملیات آزادسازي و اشغال با میانگین  رتبه(، در 55/2)

3/4

3/6

3/8

4

4/2

4/4

4/6

4/8

جمعيت ساكن نيروهاي داعشي

در شهر

اي كالبد و جغرافي

شهر

-طرح هاي نظامي

امنيتي شهر

4/16
4/18
4/2
4/22
4/24
4/26
4/28
4/3
4/32
4/34

جمعيت ساكن نيروهاي داعشي

در شهر

كالبد و 

جغرافياي شهر

-طرح هاي نظامي

امنيتي شهر
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( قرار گرفته 0/0ین )هاي كالبدي و جغرافیایی شهر با میانگچهارم؛ شاخص رتبه( و در 21/0)

 است. 
هاي تأثيرگذار در اجراي عمليات نتايج آزمون ناپارامتريك فريدمن در اولويت بندي شاخص (01)جدول 

 آزادسازي و اشغال موصل

 ايميانگين رتبه (اشغال و آزادسازي) هاي تأثيرگذار در عملياتبندي شاخصاولويت

 01/0 نیروهاي داعشی )اشغالگر(

 85/0 امنیتی شهر -ظامیهاي نطرح

 21/0 جمعیت ساكن در شهر

 0/0 هاي كالبدي و جغرافیایی شهرشاخص

 008/001 كاي اسكوئر

 8 درجة آزادي

 111/1 سطح معناداري

 

 گيري و پيشنهادهانتيجه

در نبرد شهري موصل مشخص شد كه در شهر مواضع ثابتی وجود ندارد و جنگ در یك محیط 

شد. بر اساس تجزیه و تحلیل صورت گرفته مشخص شد دبُعدي هدایت میكامالً پیچیده و چن

هاي بوده است. لیكن عملیات نقش نیروهاي اشغالگر داعش در نبرد موصل بیش از سایر شاخص

و جنگ روانی به منظور تقویت انگیزه و روحیه نیروهاي خودي و تضعیف نیروهاي طرف مقابل و 

نقش محوري داشته است. بعد از نقش نیروهاي داعش،  ساكنین شهر در تسلط داعش بر موصل

یت دوم اهم رتبههاي عملیاتی تهاجمی و تدافعی مبتنی بر شرایط محیطی و مكانی شهر در طرح

بوده است. همچنین نقش جمعیت ساكن در شهر در همكاري با داعش و نیروهاي ائتالف هم در 

ایی هست. بر پایه توضیحات ارائه شده، درسكنندة بوده ااشغال و هم در آزادسازي موصل تعیین

 شود. به شرح ذیل از تحلیل نبرد موصل گرفته می

 غیرممكن است. از یك كشور  جداسازي یك شهر مدرن و بزرگاشغال دائمی و  -0

 یابد.افزایش میو عرض در صحنه شهر  با عمق و طولنیروهاي مدافع و مهاجم  مشكل -2

 دهند.آنكه مركز شهر را از دست دادند، ابتكار عمل را از دست میاز اشغالگر پس  مهاجمان -8

نواحی متراكم شهري مدت زمان حفظ و نگهداري را براي نیروي مهاجم به شدت افزایش  -0

 دهد.می

 متناسب با حمایت مردمی است.به شهر  عملیاتیدسترسی  -1

ظت از شمار زیادي از هاي پیچیده جهت انجام تالش گسترده براي حفااتخاذ تاكتیك -5

 گیرند، بسیار مهم است. كه به عنوان سپر دفاعی مورد استفاده قرار میغیرنظامیان 
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باید  ریزي شده باشد، از سوي دیگر نیزتصمیم سیاسی در هر تحرک نظامی باید واضح و برنامه -4

 .توانایی و امكانات نظامی براي تحقق هدف به كار گرفته شود

داعش باقی ماندن در شهرها و شهرهاي بزرگ در جنگ شهري؛ وي كالنضرورت تمركز ر -5

را موجب تحلیل رفتن هر چه بیشتر توان داعش شود، بنابراین داعش خود را از  شهرهاي كوچك

 .نیروها و ضعف توان نظامی و لجستیكی خارج كرد  نبرد ناموفق به خصوص به خاطر كم بودن

ر شهرهاي امن در جهت برهم زدن امنیت و كاهش توان استفاده از شیوه هاي انفجارها د -5

 هاي شهري داعش بود.بهینه جنگ اقتصادي، نظامی دولت و گسترش آشوب از اهداف

براي  هاي مجازينقش عملیات روانی و دسترسی به مراكز رادیو تلویزیون و استفاده از شبكه -01

 كننده است.نیروي مهاجم در شهر بسیار كلیدي و تعیین

ریزي و اجراي عملیات در مناطق شهري توسط نیروهاي چندملیتی بر اساس امكان طرح -00

 پذیر است.   هاي جنگ نامنظم و تركیبی امكانتاكتیك

 ؛داعش ابتكارات در احداث خطوط دفاعی چندگانه در مناطق شهري توسط -02

با آغاز عملیات، با آتش زدن در الیه اول؛ كانال هاي عمیق پر از نفت سیاه ایجاد كرده و همزمان 

اي از ابر سیاه بر فراز شهر موصل، مانع از دید هواپیماها براي حمله به مواضع و آنها و ایجاد توده

 شد.نیروهایش می

اطاق استراحت، ضمن ایجاد مانع بر  21تا  01متري با تعبیه  111هاي در الیه دوم؛ حفر تونل

 افزود.، بر میزان مقاومت عناصرش میسر راه پیشروي نیروهاي ائتالف عراقی

سازي صدها دستگاه خودرو حاوي مواد منفجره است كه افراد انتحاري آنها را در الیة سوم؛ آماده

هاي معروف داعش براي مقابله با حمالت نیروهاي ائتالف هدایت این اقدام، از جمله تاكتیك

 عراقی بوده است.

هاي ضدتانك و پهپادها در مناطق تفاده بهینه از سالحریزي جامع براي اسبرنامه اهمیت -08

 شهري؛ 

ها ضدهوایی در نقاط مختلف و استقرار ده« كورنت»هاي ضدزره كارگیري موشكهمچنین به

هاي دفاعی خود در برابر پیش روي زمینی و مقابله با حمالت هوایی افزوده شهر موصل، بر الیه

 بود.

هاي آینده در در اشغال و آزادسازي موصل ثابت كرد جنگ هاي دخیلپیچیدگی ابعاد و شاخص

ی هاي تكنیكی، تاكتیكی و تكنولوژیكهایی كه داراي جنبههاي شهري عمدتاً مبتنی بر ایدهمحیط

اي و تركیبی خواهد بود كه هاي شهري شبكههستند، طراحی و اجرا خواهد شد و ماهیت جنگ

هاي ابتكاري و خالقانه متحول خواهد شد. مبناي ایدهدر بستر فناوري اطالعات و ارتباطات بر 
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توان به عنوان پیشنهاد مطرح هاي آینده اشاره شد میبنابراین بر اساس آنچه در خصوص جنگ

هاي نمود؛ ضرورت پرورش نیروهاي خالق و مبتكر جنگ شهري از طریق آموزش و تمرین طرح

 هاي شهري آینده است.ادگی رزمی در جنگهاي اصلی آمجامع عملیاتی به عنوان یكی از مؤلفه
  

 قدرداني 

از خبرگان توانمندي كه در طول پژوهش، دانش خویش را سخاوتمندانه در اختیار محققان این 

پژوهش قرار دادند و استواري پژوهش حاضر بر مشاركت و دانش این بزرگواران قرارگرفته است 

 بسیار سپاسگزاریم.

  

 منابع
 ( 0855امینی، داود ،)الی  2100ها و راهبردهاي جنگ شهري موصل )از سال تحلیلی بر تاكتیك

 ، مركز مطالعات راهبردي دانا.250، شماره م(2104

 (، پدافند 0850) فر، محمدرئوفزادة دلیر، كریم؛ ملكی، كیومرث؛ شفاعتی، آرزو؛ حیدريحسین

ر كالنشهر تبریز از منظر جنگ، پذیهاي تهدیدغیرعامل و توسعه پایدار شهري با تأكید بر كاربري

 . 0-20، صص 1، شماره فصلنامه جغرافیا و پایداري محیط

 ( 0855دیماركو، لویئزا ،)ترجمه: سیّدعلی موسوي، جهنم واقعی، جنگ شهري از استالینگراد تا عراق ،

 انتشارات نسل روشن. 

 ( 0851كالینز، جان. ام ،))حمدرضا آهنی و بهرام ، ترجمه مجغرافیاي نظامی )جغرافیاي فرهنگی

 ، تهران.)ع(محسنی، جلد دوم، انتشارات دانشگاه امام حسین

 ( 0855كیلكالن، دیوید ،)ترجمه: سیّدعلی موسوي، هاي شهريخارج از كوهستان، نسل آینده جنگ ،

 انتشارات نسل روشن.
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