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 30/38/0033 :مقاله پذیرش                                                                    30/37/0033: مقاله دریافت                         

 چكیده
 ،یانقالب  اسالبم   یو گسترش عمق راهبرد منیلبنان و  ه،یعراق، سور یجبهه مقاومت در کشورها لیبا تشک

اقدامات اسالتااده از   نیاز ا یکیاست.  در بر گرفته زیکشورها را ن نیا ران،یدشمنان عبوه بر ج.ا.ا یاقدامات تقابل
در  شماننالد داعال   یسالت یترور یهاگروه لیو تشک یو وهاب یگر یسلا یهاشیگرامذهب با  یتوان مسلمانان سن
 ینیتا عبوه بر محالدوده سالرزم   دیمراقبت نما یستیبا رانیج.ا.ا مهم است که نیا انگریموضوع ب نیمنطقه است. ا

 نشود. ریگغافل زیحوزه مقاومت ن یخود، در کشورها
در زمان ظهور داعش در عالراق و   رانیج.ا.ا ایآ": که میهست یاصل سؤال نیمقاله به دنبال پاسخ عالمانه به ا نیا در

 سالؤاتت در زمالان سالقوط موصالل،     رانیج.ا ا یریگغافل دییدر صورت تأ "شد؟ یریگسقوط موصل دچار غافل
 یریگشیپ یکارهاراه -2اند؟ هدر سقوط موصل چه بود رانیا یریگعلل و عوامل غافل -1: گرددیمطرح م یفرع

 اند؟ماکد ندهیدر آ یو روش یساختار ،یکردیاز منظر رو یتیامن -ینظام یریگاز غافل
شالامل ماالاحبه و    یاال یو ک یکمال  یهالا داده بیال بوده و از ترک یاتوسعه یکاربرد قاتیپژوهش در زمره تحق نیا

پالژوهش   نیال ( اسالت. قلمالرو ا  یلال تحلی – یای)توص ختهیآن آم قیو روش تحق شدهاستاادهنامه باز و بسته پرسش
 ازلحالاظ  و یناالو  انقالب  اسالبم    وحوزه قلمالر  یمکان ازلحاظتاکنون و  یانقب  اسبم یاز ابتدا یزمان ازلحاظ
پالژوهش،   سالؤاتت باله   ییگالو پاسخ منظوربهاست.  یتیامن ینظام یریگاز غافل یریگشیارائه راهکار پ یموضوع

 یریال گدر حالوزه غافالل   هیال گو 06مؤلااله و   9 ،یقیمااحبه با نخبگان و مطالعه تطب ،یضمن مطالعه اسناد باتدست
 نیمعال  و دینظرات خبرگان امر اخذ گرد ورزشهیاند یهائتیه یو برگزار هو در قالب سه پرسشنام دیاحااء گرد

شده است. در اداماله   انتیاز جنس غالت و خ یریگدر سقوط موصل دچار غافل رانیا یاسبم یشد که جمهور
ها و علالل  رفع ضعف یبرا تیدرنهاو  یبندرتبه AHPبه روش  قرارگرفته یسموردبرر یریگعلل و عوامل غافل

 است. شدهارائه یو روش یساختار ،یکردیرو یراهکارها ،یریگغافل

                                                                 

 دکتری مطالعات امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی 1
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 داعش، جبهه مقاومت، پیشگیری، موصل ،یریگغافل :واژگان کلیدی

 مقدمه
 .رهبر این گروه تعیین شد عنوانبه، ابوحمزه مهاجر 2660 پس از هبکت الزرقاوی در سال

متشکل از همه  ینظامشبهدر پایان همان سال، در پی نشست گروه ( 210:1391)عطوان،

لت اسبمی دو"، "حلف المطیبین"هده موسوم به های موجود در عراق در چارچو  معاگروه

دادی عمر البغابو تیدرنها (46:1394)نجات، عمر البغدادی تشکیل شد.به رهبری ابو "در عراق

، در حمله مشترک سازمان هیبلندپاجر، دیگر رهبر همراه با ابوحمزه المها 2616آوریل  19در 

بدین ترتیب این ( 213:1391)عطوان، .نیروهای عراقی و آمریکایی در منطقه الثرثار جان باخت

فرمانده اصلی و حجی البکر  عنوانبهابوبکر البغدادی  ،وارد مرحله جدیدی شد که در آن گروه

در این مرحله، دولت اسبمی عراق بر دو  فرمانده در سایه کار خود را آغاز کردند. عنوانبه

تضمین نبود شکاف بین اعضاء و حمایت از داخل از طریق ایجاد مراکز  محور تمرکز کرد:

بع مالی به داخل ورود منا همه عناصر خطرناک را از بین برد و از سوی دیگر،. داعش امنیتی

ای های منطقه( گسترش بحران و رقابت11:1393)رنجبر و همکاران، .گروه را نیز تضمین نمود

ای را منابع انسانی و مالی گسترده گرایانه در منطقه،های مذهبی و فضای افراطو افزایش تنش

اق در بین دولت اسبمی عر (161:1393)عباسی، .برای گروه دولت اسبمی عراق فراهم ساخت

پیشرفت روند سیاسی و  شاهد کاهش نقش خود در این کشور بود. 2616تا  2660 یهاسال

افزایش کارآمدی نیروهای امنیتی عراق، از عوامل  بهبود راهبردها، ها در این روند،مشارکت سنی

 (243:1366)اسدی، آیند.در این خاوص به شمار می مؤثر

مختلالف توسال     هالای و جنباله  هالا موصالل از دیالدگاه  تاکنون ظهالور داعالش در عالراق و سالقوط     

اسالت. یکالی از    قرارگرفته یموردبررسمندان به مسائل نظامی امنیتی پژوهشگران و نخبگان و عبقه

باشالد ایالن اسالت    اصلی پژوهش حاضر می مسئلهموضوعات و سؤاتت بسیار مهم در این حوزه که 

 شالد؟ اگالر دچالار    گیالری غافالل  دچالار ایران در ظهور داعالش در عالراق سالقوط موصالل،     .که آیا ج.ا

در آن  های نظامی امنیتی؟ نقاط ضعف و قوت دستگاهبوده است آنچهشد علل و عوامل  گیریغافل

ظهالور   ازجملاله ؟ همچنین با توجاله تحالوتت سیاسالی، نظالامی و امنیتالی      بوده استبرهه زمانی چه 

هالای نبالرد و تغییالرات سالریع در تهدیالدات      تر شالدن صالحنه  جریانات تکایری در منطقه و گسترده



 

44 بررسی و تحلیل ظهور داعش در عراق و سقوط موصل از منظر غافلگیری نظامی امنیتی    

متضالمن   گیالری غافالل  از گیریپیشهای اطبعاتی امنیتی، آموخته امنیتی، با استااده از درس-نظامی

 چه تامیماتی برای آینده است و چه راهکارهایی را باید اتخا  نمود؟

امنیتی کشور در  -نظامی گیریغافل بر شناخت علل و عوامل (العالی)مدظله کل قواتأکید فرمانده معظم 

به آن که در دیدارهای خود با فرماندهان نظامی و مدیران وزارت اطبعات )های مختلف برهه

ظهور داعش در منطقه  زمانامنیتی کشور بخاوص در  -های نظامی، شناسایی ضعف(داشتنداشاره 

تزم برای جلوگیری از بروز تهدیدات مشابه با توجه به کثرت تهدیدات نظامی و اتخا  تدابیر  و

نیروهای مسلح و  گیر تامیمساز و امنیتی موجود در منطقه غر  آسیا، کمک به مراجع تامیم

 بروز ممانعت ازکارهای شناخت راه، نهادهای اطبعاتی در مواجهه با تهدیدات جاری و آینده

 .های انجام این تحقیق استگیری در آینده، از اهمیت و ضرورتغافل

 گیرغافل ظهور داعش در عراق و سقوط موصل از منظر یو بررس تحلیل» هدف اصلی این مقاله

 باشند: یل می صورتبهبوده و اهداف فرعی آن « شدن یا نشدن

قرار  موردبررسی، علل و عوامل آن سقوط موصلج.ا.ایران در  شدن گیرغافل در صورت تأیید (1

 گیرد.

امنیتی در آینده -نظامی گیریغافل از وقوع گیریپیشکار علل و عوامل احااء شده راه برمبنای (2

 پیشنهاد گردد.

 آیا ایران در سقوط موصل» با توجه به اهداف مقاله سؤال اصلی پژوهش عبارت است از:

 «شده است؟ گیرغافل

 باشند:وهش موارد  یل میهمچنین سؤاتت فرعی پژ

 آنچاله ایران در ظهالور داعالش و سالقوط موصالل، علالل و عوامالل       شدن ج.ا. گیرغافل در صورت (1

 اند؟بوده

امنیتی از منظر رویکرد، ساختاری و روشی در آینالده  -نظامی گیریغافل از گیریپیشکارهای راه (2

 اند؟ماکد

 مبانی نظری

 :تحقیق نهیشیپ -

های ظهور و تثبیت این مقاله به زمینه :داعش در آسیای مرکزیگیری گروه های شکلزمینه

 توانمیاست،  شدهحاصلداعش منطقه آسیای مرکزی پرداخته است. از نتایجی که از این تحقیق 
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ای یکپارچه برای ظهور داعش نیست، به این معنی به این موارد اشاره کرد: آسیای مرکزی منطقه

هور داعش وجود داشته و در برخی دیگر از کشورها این زمینه های ظکه در برخی کشورها زمینه

توجهی ، عواملی هستند که در صورت بیژئوپلیتیکوجود ندارد. عوامل سیاسی، اجتماعی و 

شود. گیری داعش در منطقه آسیای مرکزی میمنجر سهولت شکل هاآننخبگان سیاسی منطقه به 

های مجازی داعش و حضور اتباع این کشورها نهدر این تحقیق همچنین فقر مادی، فعالیت رسا

 (1394، . )کوهکن و همکاراناست شدهساز حضور و گسترش آن در منطقه در داعش، زمینه

نیافتگی در این مقاله توسعه غرب آسیا: الملل و ظهور و کارکرد داعش دراقتصاد سیاسی بین

های مالی برخی کشورها از داعش از عوامل ظهور و کارکرد این سیاسی و اقتاادی منطقه و کمک

گیری و فروش نات، اخذ مالیات و عوارض، گروگان درواقعاست.  شدهارزیابیگروه تروریستی 

مین کرده و بخش عمده هزینه های ایشان را تأسایر اقدامات غیرقانونی داعش تنها بخشی از هزینه

های گردد. سیاستایشان توس  کشورهای عربی و غربی بخاوص عربستان و آمریکا تأمین می

تضعیف محور مقاومت، تأمین امنیت رژیم  ازجملهمالی و حمایتی آمریکا از داعش با اهدافی 

ایران و  باناو بله مقا باهدفهای مالی عربستان صهیونیستی و افزایش تنش در جهان اسبم و کمک

، باثباتکه نبود نظام امنیتی  کندمیاین مقاله بیان  درنهایت و ؛پذیردشیعیان در منطقه صورت می

های ایدئولوژیک بر سر قدرت در بین کشورهای منطقه، رقابت برای ارتقاء توان تسلیحاتی رقابت

روریسم در منطقه و های ظهور و گسترش تزمینه ازجملهدر زیر پرچم کشورهای قدرتمند، 

 (1394عباسی،  هایی از قبیل داعش است. )پوراحمد وگروه
که  است آمدهدر این مقاله  غرب آسیا: های اجتماعی و سیاسی ظهور داعش دربررسی زمینه

های تاریخی و فکری این گروه، به بررسی علل ظهور داعش نیازمند تحلیلی جامع است. ریشه

عبدالوها  در مراحل  بن تیمیه و محمد های فکری احمد بن حنبل در وهله اول و ابناندیشه

 پس از محمد گری سلایکند. تاکر که بر عقل ستیزی و پرهیز از اجتهاد تأکید می گرددبرمیدیگر 

صورت یک ساختار سیاسی درآمده است. عبوه بر سعود به بن عبدالوها  به کمک محمد بن

ریزی این دیدگاه پرداختند. المسلمین به پی البنا و اخوان های حسنعربستان در مار نیز اندیشه

، زیرا از است شدهعامل ظهور داعش سقوط صدام دانسته  ترینمهمهمچنین بر اساس این مقاله 

و از سوی دیگر  مقابله کند باقدرتکسو دولت ضعیف حاکم نتوانست در مقابل داعش ی

و وارد عرصه سیاسی این کشور شدند.  آزادشده، شدهسرکو ای و مذهبی های قومی، قبیلهشکاف
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ها از عوامل دیگر ها و ملتسازی در خاورمیانه و نبود رابطه مناسب بین دولتملت - فقدان دولت

 (1394زاده، سیف . )آ ین واست شدهبیانظهور داعش 
 مفهوم شناسی: -

ه شخص دیگر یا خبر شخاى بدر لغت حالتى است که در اثر حمله بى گیرىغافل: گیریغافل 

حالت و صات  گیریغافل .آیدشالخاى در حال انجام عملى غیرمنتظره به وجود مى شدن دهید

 :1396دهخدا،) .شود گیرغافل کند/ حالت و صات کسی است که گیرغافل کهکسی است 

2646) 

ساختن ضربت به دشمن در زمان، مکان و  وارد عبارت است از: گیریغافل در اصطبح نظامى

یعنی تک  گیریغافل .نداشته باشدو واکنش تزم علیه آن را  انتظار و آمادگی پذیرش حالتى که

ها، . مخای داشتن طرحنداشته باشدی که برای آن آمادگی طریق به دشمن در زمان و مکان و

پوشیده داشتن حرکات و استعدادهای خودی، عملیات پوشش و فریب تاکتیکی و سرعت در 

با حاظ اسرار نظامی، اختااء و سرعت حاصل  گیریغافل نقش دارند. گیریغافل حرکات در

 .اندعنوان یکی از اصول جنگ پذیرفتهرا به« گیریغافل»های جهان شود. بسیاری از ارتشمی

 (064: 1360رستمی،)

در تضمین ضریب موفقیت عملیات، کاهش تلاات نیروهای خودی و  گیریغافل رعایت اصل

، این اصل ترکیبی از حااظت اطبعات و درواقعافزایش تلاات دشمن تأثیر مستقیمی دارد. 

 (140: 1361، 6 گزیده اسناد عملیات والاجر) .تعملیات فریب اس

امّا اهمیتش آن را تا  ؛های نظامى استهای اجراى تاکتیکگیرى تنها یکى از شیوهاگرچه غالافل

 اندپیروزى نامیده «برراه میان»گیرى را اصل از اصول جنگ ارتقاء داده است. غافلیک سالطالح 

گیرى چنانچه با زیالرا نالقالش مستقیم و بسیار اثرگذارى در موفقیت هر یگان دارد. غافل

تعادل  ؛و جالسارت تقویت گردد یگانگیکاری، سرعت، فریب، های مختلاى از پنهانترکیب

جا و راه دستیابى به پیروزى را با تبشى بسیار کمتر از حدّ تاور هموار قدرت را قاطعانه جابه

 (39: 1361کالینز، ) .نمایدمی

نباید از حمله ناگهانی دشمن  گاهچیهکه  1یدنماامر می صراحتبهخداوند متعال در قرآن کریم 

فریضه عظیم نماز را نیز به نماز خوف تبدیل  گیریغافل غالت نمود و برای جلوگیری از

                                                                 
 نساء سوره مبارکه 162آیه  - 1
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دهد در صورت جراحت و نزول باران که مجبور هستید اسلحه خود نماید و حتی دستور میمی

این امر  خود را کنار بگذارید وهرا بر زمین بگذارید نباید وسایل دفاعی خود همچون زره و کب

از حمبت دشمن در هر شرای   گیریغافل اهمیت بسیار واتی توجه به عدم دهندهنشان

 باشد.می

 فرمودند: العالی(مدظله) ایخامنه امامحضرت فرماندهی معظم کل قوا 

 اندکردهباید نیروهای مسلح ما به آن توجه داشته باشند، خوشبختانه توجه هم  که]خاوصیتی[ »

 مِن وَ قُوَّةٍ مِن استَطَعتُم مَا لَهُم اَعِدّوا وَ» یی شریاهعمل به آیه و این کامبً آشکار است، مسئله

گیر نشوید؛ است. معنای این آیه این است که غافل« 1عَدُوَّکُم وَ اهللِ عَدُوَّ بِه تُرهِبونَ الخَیلِ رِباطِ

کمبود امکانات، کمبود  براثرمعنایش این است که اگر چنانچه دشمنی به شما حمله کرد، شما 

سبح و مهمات، کمبود آمادگی، خسارت تحمل نکنید که خسارت شما خسارت ملت است، 

 2«.شما خسارت اسبم است خسارت

 گیریسطوح غافل

 این ناگهانی درک از است عبارت راهبردی گیریغافل کئونگ وای لیازنظر : راهبردیگیری غافل

 امالر این. است کرده عمالل تهدید از نادرست درک اساس بر سازمان یا فرد یک که موضوع

 کمتری، میزان به و ملی منافع برای "حیاتی" تهدید یک بینیپیش در ناکامی یواسطهبه

بر اساس  دهد،می ادامه وی. دهدمی رخ آن به نسبت کردن دستیپیش در ناکامی یواسطهبه

 متخاصم نیروی یک هایقابلیت گرفتن بات دست یاکم دست صرفاً راهبردی گیریغافل تعریف،

 تهدیدهای از که) آنی تهدیدهای بینیپیش در ناکامی یواسطهبه که است ایپدیده بلکه نیست؛

 .پیونددمی وقوع به آمیزصلح اقدامات نیز، و دشمن اقدامات از ناشی( شودمی داده تمایز بالقوه

 (1: 1996، کئونگ وای لی)

 در که معمول هایگیریغافل از را آن که است اساسی عنار سه دارای راهبردی گیریغافل

 ایگسترده و عمیق تأثیرات دارای -1: سازدمی متمایز باشند،می متداول امروزی یپیچیده دنیای

 چالش به را "رسمی یآینده" متعارف خرد کهییازآنجا -2 است؛ کشور یک یا سازمان روی بر

-3 و گردد؛می دشوار است محتمل حتی آن وقوع کهنیا به دیگران کردن متقاعد کشد،می

                                                                 

 اناال همبارک ، سوره06آیه -1

 36/1/1394،ایران ر دیدار فرماندهان و کارکنان ارتش جمهوری اسبمید -2
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 .داد انجام توانمی یکارچه آن به پاسخ در کهنیا تاور که است برخوردار پیچیدگی از یقدربه

 (94: 2663، شوارتز و همکاران) .بود خواهد دشوار

های استااده از تاکتیک -2فناورانه  -1های را به صورت گیریغافل کنتگیری عملیاتی: غافل

 .داندپذیر میامکاندیده جدید و یا استااده از تجهیزات پیشرفته و کارکنان آموزش
پذیر بوده و مثال ملموس آن عملیاتی امکان گیریغافل راهبردی با گیریغافل او اعتقاد دارد

طراحی  انجام عملیات به روشی است که برای مدافع غیرمنتظره باشد و مدافع زمان تزم برای
قرار گیرد که انتظار  موردحمله درزمانییعنی او در محلی و  باشد نداشتهاقدامات مقابله را 

 .ندارد

تاکتیکی که دارای مقیاس دیگری  گیریغافل استراتژیک را نباید با گیریغافل: گیری تاکتیكیغافل

تاکتیکی هنگام اتااق، بدان حد قدرت و اهمیت ندارد که حیات  گیریغافل است، اشتباه گرفت.

برخی مشکبت  توانندیمهای تاکتیکی مکرر، گیریغافل اما؛ ملی کشور را تهدید نماید

 :1394اطبعات،  ه)معاونت پژوهش و تولید علم دانشکدی را فراهم نمایند. ابرجستهاطبعاتی 

19) 

خیلی ساده، برای آنکه در تاکتیک، زمان  .ی تاکتیکی استلهیوسیک  گیریغافل اساسی، طوربه

باشد  ترکینزدبه عرصه تاکتیکی  گیریغافل در استراتژی هرچه رونیازا و مکان محدود هستند.

 ترکینزدی گذاراستیسبیشتر است و هرچه این امر به سطوح باتتر  گیریغافل امکان انجام

 (02 :همان)نمودن دشوارتر خواهد شد.  ریگغافل ،شود

بستن شدن، جلو ازنظر لغوی عبارت است از؛ جلوگیری، دفع، صیانت، مانع گیریپیش :گیریپیش

اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از اتااقات بد و  :اصطبحی یعنی ازنظرو  (46: 1306 ،معین)

دستی پیش»در ماهوم متداول آن در  این واژه (20: 1394،  و همکاران نظریحق) .ناخواسته

آگاه کردن، خبر چیزی را » یبه معنالی وآمده؛  «چیزی شتافتن یبه جلوو  گرفتن یشیپکردن، 

 :اند ازهای آن عبارتدرنتیجه مؤلاه .(03:1393زاده، اردبیلی، ملک) آمده استنیز  «دادن

  تدبیری است که قهرآمیز یا سرکو  گر نباشد. رانهیشگیپاقدام 

  یافته باشد.اختااص گیریپیشطور مستقیم به تدبیری است که به رانهیشگیپاقدام 

  بکاهد، یعنی با اثرگذاری بر فکر  کنی منجر نشود، باید از شمار آناگر به ریشه رانهیشگیپاقدام

 ( شود.انگاریدر اینجا سستی و سهل)کارکنان، منجر به کاهش اقدام 
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  ها گذارد؛ بلکه بر موقعیتتنها از راه فرآیند گذار اندیشه به عمل بر فرد تأثیر مینه رانهیشگیپاقدام

 گیریپیشهای بندیترین تقسیمزهیا شرای  محیطی نیز مؤثر است. این مؤلاه که مبنای یکی از تا

ی زمان دربردارنده فرد و محی  پیرامون وباید هم گیریپیشرساند که ؛ میقرارگرفته استنیز 

 (126: 1393رایجان اصلی، ) .باشد

های نیروهای نظامی و امنیتی عراق، یکی دیگر از ها و چالشضعفهای نظامی امنیتی عراق: چالش

شود. مقامات های این گروه محسو  میو پیشروی عوامل سیطره داعش بر مناطق مختلف عراق

ادرت و امنیتی رژیم بعث مب آمریکا پس از حمله به عراق، به انحبل تمامی نهادهای نظامی

و توسعه نیروهای نظامی و امنیتی جدید در عراق  تأسیسای برای روند تازه تدریجبهکردند و 

اینکه  رغمبه( 13:1366) به گاته اسدی( 02:1394)نجات، .ها آغاز شدآمریکاییتحت مدیریت 

های نیروی نظامی و امنیتی را آموزش داده و بکار گرفته است ناامنی میلیونیکعراق بیش از 

ناکارآمدی نسبی و  ها و تارف شهرهای مختلف از سوی داعش،پیشروی خاوصبهو  فزاینده

تعداد نیروهای داعش در حمله  کهدرحالیهای این نیروها را نشان داده است. برای نمونه، نقش

 هزارپنجاهنار بوده است، حضور بیش از  1466ه اعتقاد برخی به موصل فق  چند هزار نار و ب

 نکردهدر برابر عناصر داعش ایجاد نیروی نظامی و امنیتی عراق در موصل، مانع چندانی را 

 .است

آن دشوار است. باله  دقیق تخمین داعش مالی منابع در خاوصمالی گروه تروریستی داعش:  نیتأم

 ةتر منابع مالی داعش از عربستان، قطالر و ثروتمنالدان حالوزآمریکا، بیش امنیتالی مشالاور یگاته

افالراد  طالرف از شدهارسالپول  مقدار( BBC News, 2014) .شودتالالأمین مالی فارسجیخل

بر ( Dickinson, 2013) .شده استزدهمیلیون دتر تخمین  6 حدود در فارسجیخلثروتمنالد 

 .است حاضر ثروتمندترین گروه تروریستی جهان حال داعالش در ،برآوردهااساس 

، 1396، 1333هالالای قالطعناماله 2614 تالالا 2661 یهاسالامنیت همچنین در فالاصلۀ  شورای

مقابلۀ تأمین مالالی  در خاوص را 2133و  1969، 1903، 1334، 1013، 1446، 1444، 1424

صادر کرد. با تسل  داعش بر های تروریستی و گروه هاهای تروریستیدارای و انسداد تروریسم

های ناتی که از میدان ناتی عجیل آغاز شد، محموله نخستین صدور و با راقع ناتی هایمیدان

در  2109آوری ثروت داعش فراهم شد. لذا شالورای امالنیت با صدور قطعنامۀ زمینه برای جمع

برداری داعش گالروه تروریسالتی خوانالد، بهره صراحتبهضمن اینکه داعش را  2614ژوئن  36
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یکالی از سالالازوکارهای تالأمین مالی  ۀمنزلبهاز منابع ناتی عراق و فروش آن را غیرقانونی و 

منابع  در خاوصو هالرگونه تالجارت مستقیم یا غیرمستقیم با داعش  ؛کرد محسو  تروریسم

ضمن  2136محکوم کرد. در ادامه شورای امنیت با صدور قطعنامۀ  شدتبهناتی عراق را 

های الضای گالروهنار از اع 0، و جالبهۀ النالاره در سوریه و عراق داعش محکوم کردن عملیات

از هرگوناله کمالک  خواست هامه شورای امنیت از دولتاین قطعنامذکور را نیز تحریم کرد. در 

که در سال  1333ها خودداری و تعهدات خود وفق قطعنامۀ هبا این گرو مستقیم الی و تجارتمال

 (330: 1390و همکاران، )نظری .بود را رعایت کالنند شدهبیتاو 2661

تردید گروهی همانند داعش، با حجم بی از داعش: یافرا منطقهای و بازیگران منطقه حمایت اطالعاتی

ای و جهانی های منطقهنظامی و اناجارهای تروریستی، بدون حمایت قدرت اتیعملباتیی از 

در میان حامیان این گروه، بیش از همه نام عربستان سعودی و  قادر به ایاای چنین نقشی نیست.

 بن ات عربستان و شخص بندرهای اطبعاطبعات موثق از نقش سازمان آمریکا مطرح است.

های تروریستی خطرناکی جاسوسی این کشور، در تشکیل گروه رئیس سابق دستگاه سلطان،

( 103: 1392، همکارانولدانی و )جعاری  .کندیماعش و جبهه الناره حکایت همچون د

: کنیممینمونه بسنده  دو  کر هکه ب شده استص افشاء الاکنون مالستندات زیادی در این خالاوت

نیروی  146المسله( از ورود  )مانند های عراقیولین روزهالای حالمله داعش به عراق، رسانهدر ا

های غل  سیاست ،عبوهبه( 1393: هالمان) .اطبعاتی عربستانی به موصل خبر دادند

شورای بیداری سنی را برای  که ها و همان نیروهاییسبب شد تا هالمان گروه متحدهاتتیا

آمریکایی به داعش کمک کنند تا موصل را  یهاسبح ، با همانکرده بودند دایجا داعش با مقابله

 (Witts, 2015) .اشغال کند 1392در سال 

منهدم  اشغالگر، ارتش صدام از سوی نیروهای با اشغال عراق اشغال موصل و تحوالت داخلی عراق:

. نیروهای ارتش فراهم ساخت ةبالا اخراج گسترد عراق را وزهالایایالن ر ناامنی ۀشد و زمین

ای بعثی و معارضان سنی هتعدادی از ناو ی کنتالرل و دخالالت در ارتالش کنونی منظوربهآمریکا 

 نمالود. کارگیریبه فرماندهی هایرا در رده

سازی در عراق با ای را صورت داد. بحراننش سه مرحلهگروه داعش در تارف موصل یک ک

با ترویج تاکرات تکایری و  زمانهمنیرو،  سازماندهی وصل، دومین شهر بزرگ عراق.تارف م

کار جذ  نیرو را برای  در پی افزایش اعتراضات اهل سنت در خاوص عملکرد دولت مرکزی،
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های نظامی عراق در له به مراکز و پادگانو با حم گسترش اقدامات نظامی در عراق آغاز کرد

ها سوی نظامیان مستقر در این پادگانالدین که بدون هرگونه مقاومتی از حهای نینوا و صباستان

با  درنهایت( و 161: 1393درودی، )ساوه قدرت نظامی خود را تقویت نمود. ،بود شدههمراه 

تشکیل حکومت اسبمی با اظهارات البغدادی در نماز جمعه موصل که حاکی از آن است که 

های نظری و گروه با این احساس که در گذار از مرحله اول و دوم موفق بوده و با ارائه دیدگاه

های سکوتر منطقه ، موقعیت خود را در بین اهل سنت و مخالاان شیعه و دولتاقدام نظامی

حکومت اسبمی  اصطبحبهتبش دارد در مرحله سوم از طریق طرح استقرار  ،است کردهتثبیت 

 (163: )ساوه درودی موجودیتش را به اثبات برساند. با مرکزیت عراق،

شمالی عراق بیانگر ظهور مجدد این  یهااستانتحرکات اخیر داعش در آخرین اصالحات داعش: 

نظر در حوزه امنیتی این کشور است. هشام الهاشمی کارشناس و صاحب درصحنهتشکیبت 

 داده استهای تکایری، پژوهش جدیدی در مورد استراتژی نوین داعش در عراق انجام گروه

 (1399نام که نکات مهم آن به شرح زیر است: )بی

بازبینی  به نقایص ساختاری تشکیبتی خود شروع به باوقوفبه بعد و  2619داعش از سال 

به  اتکاعدم  -3پذیری انعطاف -2چابکی  -1سه عنار  برهیتککرده و ساختار نوین را بر 

 .داده استمرکزیت تشکیبت، در سرلوحه توجهات خود قرار 

داعش در ساختار جدید خود از حمبت نظامی به مانورها و هجوم امنیتی تغییر رویکرد داده و 

ماالحه با مناطق دارای اکثریت اهل تسنن را در دستور  زمانهمبا تبش برای خودکاایی مالی، 

 .داده استکار خود قرار 

ریزی برای سیطره مجدد بر برخی مناطق معین در عراق را مدنظر قرار داده ولی داعش برنامه

نیروهای  تیمأمورناشی از پایان  ومرجهرجبرای عملیاتی نمودن اقدامات امنیتی خود منتظر 

 اشد.بائتبف می

در ساختار جدید داعش استااده از وسایل ارتباط الکترونیکی به دلیل سهولت ناو  در آن 

محدود و تحریم شده و همچنان به استااده از شیوه قدیمی ارتباطات از طریق ارسال  شدتبه

 (1399نام، مکتوبات محرمانه توس  پیک تأکید شده است. )بی

 :شده استاعمالدر ساختار جدید تغییرات زیر 

 وتیت 14به  34از  هاکاهش تعداد وتیت (1
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 دیوان 4به  14ها از کاهش تعداد دیوان (2

 به مرکزیت( در اجرای دستورات صادره از کمیته اختیارات اتکاتوجه به تمرکززدایی )عدم  (3

 ها و کاهش حقوق نیروهای اجرایی و پشتیبانیاتخا  رویکرد خودکاایی مالی وتیت (4

 عملیات انتحاری و پرخرجکاهش تعداد  (4

 (1399نام، های شیمیایی و بیولوژیک )بیهای ساخت و توسعه سبحلغو کارگاه (0

 منظوربهبعد از امضای توافق صلح میان طالبان و آمریکا، داعش در افغانستان راهبرد جدید داعش: 

ای تروریستی منطقههای های تروریستی خود به دنبال ایجاد اجماع میان گروهبقاء و ادامه فعالیت

های تندروی جیش محمد، حرکت اسبمی تاجیکستان، لشکر طیبه و ... است تا گروه ازجمله

به نام داعش وتیت خراسان فعالیت خود را تشدید کند. حمله به مراسم سالگرد  یچتر ریز

 ازجملهها در کابل حمله به دانشگاه مارشال فهیم و معبد سیک ،شهید مزار در دشت پرچی

 (1399)حسن قدیری،  .های تروریستی اخیر داعش استفعالیت

در هر نوع جنگی چه نظامی چه فرهنگی،  گیریغافل یکی از عوامل مهم :گیریغافل نقش خیانت در

داعش در موصل ارتش عراق  باشد. در زمان ظهورهای دیگر، خیانت خودی میاقتاادی و گونه

ها، اقدام خاصی را برای مقابله با داعش صورت نداد. علت آن خیانت عناصری مانند بعثی

 نشده بودند. سازیپاکطرفداران صدام و حامیان آمریکا بود که هنوز از ارتش 

 یشناسروش
کارهای راهنظر به اینکه به دنبال شناسایی و بازنگری  این پژوهش از نوع کاربردی بوده و

 و عوامل علل به دستیابیهدف،  کهازآنجاییباشد. ای میتوسعه است، گیریغافل از گیریپیش

قرار گیرد.  و نهادهای امنیتینیروهای مسلح  مورداستاادهتواند بوده و می ایران.ج.ا گیریغافل

صورت گرفته است. قلمرو زمانی  1ایآمیخته و با روش اکتشافی و زمینه صورتبهاین تحقیق 

 باشد.میاز زمان سقوط حکومت صدام تا برافراشته شدن رسمی پرچم داعش در عراق نیز آن 

امنیتی و اطبعاتی با -این مقاله خبرگان حوزه نظامی موردنظرهای جامعه آماری ویژگی

 باشند:های  یل میویژگی

 امنیتی در سطوح مختلف تاکتیکی، عملیاتی و  نظامی، اطبعاتی و-های دفاعیآشنایی با حوزه

 راهبردی خاوصبه

                                                                 
1- grounded 



 

 فالنامه مطالعات دفاعی استراتژیک - سال نوزدهم، شماره60، زمستان 1466

 

04  

  امنیتی و اطبعاتی در زمان ظهور داعش در منطقه-نبرد نظامی هایدرصحنهحضور 

 تهدیدات بدیع و معاصر  خاوصبههای تهدیدات در بعد نظامی و امنیتی اصول و تئوری آشنایی با

 گیر گریبانونیستی و عربستان که در حال حاضر ها، آمریکا، رژیم صهیهمانند تهدیدات تکایری

 نظام مقدس جمهوری اسبمی ایران هست.

های فوق طی جلسات طوفان مغزی با استادان و خبرگان در آماری با ویژگی اعضای جامعه

، واجا، آجا، سپاه، ص() اتنبیاءتحقیق از ستاد کل نیروهای مسلح، قرارگاه مرکزی خاتم موضوع

 .اندشدهانتخا کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسبمی 

و به تعداد  شمار تمامهدفمند و  صورتبهبا توجه به حجم جامعه آماری انتخا  اعضای جامعه 

 نار بوده است. 46

های علمی و تخاای، برداری از کتا ای از ابزار فیشها با روش کتابخانهدر گردآوری داده

های ها، آرشیو و سایتنامهاول، پایانمقاتت علمی و پژوهشی موجود، اسناد و مدارک دست

ها با روش پیمایشی از طریق برگزاری در گردآوری دادهاستااده شد و  یدانشگاهاینترنتی 

و ترکیبی صورت پذیرفته  قیو عمیافته های ساختجلسات طوفان فکری، مااحبه و پرسشنامه

 است.

 برحسبذا روایی ل ه و، نظرات نخبگان اخذ شدگیریغافل هایها و گویهتدوین مؤلاهبرای 

آلاای کرونباخ  SPSS افزارنرم. برای محاسبه پایایی، با استااده از شده استخبرگی تحایل 

 از پایایی مناسبی برخوردار است. 1پرسشنامه محاسبه که مطابق جدول 
 آلاای کرونباخ پرسشنامه :1جدول 

Cronbach's Alpha N of Items 

63931 06 

 

 های تحقیقها و یافتهوتحلیل دادهتجزیه
های اصلی آن احااء شده و مدل ها و گویه، ابتدا مؤلاهگیریغافل برای بررسی و تحلیل مبحث

همچون ظهور داعش در عراق و  گیریغافل ماهومی متناسب تدوین گردید. سپس ماادیق

وامل آن و همچنین علل و ع گیریغافل شده و وضعیتمدل مطابقت دادهبا این سقوط موصل 

های یهها و گود. در این راستا مؤلاهیشده بررسی و تحلیل گردبرحسب مدل و الگوی تدوین

نار از اساتید دانشگاه  13نار از دانشجویان و  11در جلسات متعدد با حضور  گیریغافل متعدد
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ای در قرارگاه طالعات گروهی( تدوین گردید و سپس در جلسهم در قالبعالی دفاع ملی )

با حضور جمعی از نخبگان و خبرگان حوزه اطبعات و امنیت  سلم( علیه و آله و ...ایصل) اءیاتنبخاتم

مؤلاه و  9با  گیریغافل الگوی نهایی در قالب ماتریس تیدرنهاو  قرارگرفته یموردبررسکشور 

 گویه به شکل  یل تدوین گردید. 06

پرورش،  -3آوری ریزی و جمعطرح -2ساختار  -1 از: اندعبارت گیریغافل های اصلیمؤلاه

 دکترین -9محی   -6حریف  -3آمادگی  -0توان  -4گیران  تامیم -4وتحلیل و انتشار تجزیه
 گیریهای غافلها و گویه: مؤلاه2جدول 

 تامیم گیران وتحلیل و انتشارپرورش، تجزیه آوریریزی و جمعطرح ساختار

 ملی انسجام و قدرت

 بینیپیش و برآورد

 و هاتوانمندی از فرضیات

 دشمن نیات

قدرت و هوشمندی راهبردی 

گران در ارائه تحلیل تحلیل

 اتکاو  نانیاطمقابلو  جانبههمه

 تهدید پذیرش و درک

 رانیگ میتام توس 

 هماهنگی یکپارچگی،

 جامعه بین تعامل و

 و م.ن اطبعاتی

 کشوری

 برآورد در نگریژرف

 دشمن به نسبت

ارزیابی صحیح، تعیین ارتباط، 

 قابلیت اعتماد و دقت اخبار

 موقعبه اقدام و تامیم

 و (گیریتامیم قدرت)

 مجریان به هنگام به اببغ

 و سیاسی نظام تعامل

 نهادهای با اجرایی

 و امنیتی و دفاعی

 اطبعاتی

 و روندها از صحیح درک

 تهدیدات بینیپیش

 دوجانبهتعامل تااهم و اعتماد 

گران اطبعاتی و بین تحلیل

 رانیگ میتام

 رانیگ میتام اعتماد

 و کارشناسان به

 اطبعاتی گرانلیتحل

 بین پیوستگی و تعامل

 تاکتیکی، سطح سه

 راهبردی و عملیاتی

 مأموریت صحیح درک

 ترکیب –تاسیر مناسب )تجزیه 

 احتمالی ماهوم از( یریگجهینت و

 توسعه و شدهیابیارز اخبار

 فرضیات

 در انسجام و هماهنگی

 در) رانیگ میتام

 تاکتیکی، سطوح

 (راهبردی و عملیات

 روند از برخورداری

 نیروی جذ 

 کارآمد اطبعاتی

 – جذ  -نشان)

 -دانش آموزش

 (شناخت

 به مناسب دسترسی

 اطبعات

 موقعبههای انتشار گزارش

 )آنی( یهشدار

 متحدان به جایب اعتماد

 مانانیپهم و

 و اطبعاتی ساختار

 سطوح در امنیتی

 و تاکتیکی راهبردی،

 فنی

 و عوامل صحیح تعیین

 اطبعاتی منابع

استااده بهینه از ابزارها و 

 افزارهای تحلیلنرم

 سیاسی از پرهیز

 شدن( جناحی)

 رده در اطبعات

 رانیگ میتام
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 تامیم گیران وتحلیل و انتشارپرورش، تجزیه آوریریزی و جمعطرح ساختار

 

 از کشور برخورداری

 و مناسب ساختار

 مدیریت هماهنگ

 بحران

 برآوردهای در دنظریتجد

 و ارزیابی از پس اطبعاتی

 اطبعات و اخبار تاسیر

 و اولیه فرضیات برمبنای

 مداوم صورتبه بعدی

ای های نوبهانتشار گزارش

 اطبعاتی

 با تامیمات انطباق

 اختیار در امکانات

 از گیریپیش برای

 گیریغافل

 چابکی، آمادگی،

 قوام و پذیریانعطاف

 اطبعاتی و دفاعی

 تبش بر نظارت

 آوریجمع
 ارائه برآورد اطبعاتی

 از دقیق برآورد داشتن

 آوردن کاریپا

 در خودی نیروهای

 نیاز هنگام

 اطبعات حااظت

 عناصر لیوتحلهیتجز

 سایر و اخبار اصلی

 و اطبعاتی هاینیازمندی

 هاآن از موقعبه گیریبهره

ثبت و مرتب کردن اخبار در 

 های مرتب  به همگروه

 و اعتقاد باور، عدم

 رانیگ میتام توجه

 به( م.ن غیر)

 از قبل ریزیطرح

 جنگ و بحران

 

 پیشنهاد و دنظریتجد

 سایر و اخبار اصلی عناصر

 اطبعاتی هاینیازمندی
  

 

 آوریجمع طرح تهیه

 عناصر به توجه با اخبار

 سایر و اخبار اصلی

 اطبعاتی هاینیازمندی

  

 

 و قرائن صحیح تعیین

   شواهد

 

 فرمانده به موقعبه کمک

 راهنمای صدور در

 با ریزیطرح

 در صحیح لیوتحلهیتجز

 کبن سطح

  

 

 صحیح تعیین و تبیین

 سایر و اخبار اصلی عناصر

 اطبعاتی هاینیازمندی
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 دکترین محی  حریف آمادگی توان

 توان از برخوردار

 یا برتر بازدارندگی

 متوازن

 روحی آمادگی

 و( اراده – انگیزه)

 برای نیروها مهارتی

 مقابله

 توانمندی شناخت

 فنی و نظامی اطبعاتی،

 خودی به نسبت دشمن

 در حضور

 و داخلی) محی 

 (خارجی

راهبردهای 

 اطبعاتی

 یهارساختیز ایجاد

 گیریپیش برای تزم

 گیریغافل از

 شناسیدشمن

 و دکترین شناخت

 درزمینه دشمن توانمندی

 نیرنگ و فریب عملیات

 در توانمندی

 و داخلی) محی 

 (خارجی

های سیاست

 اطبعاتی

 داشتن اختیار در

 و ماهر انسانی نیروی

 کارآزموده

 و برآورد تهیه

 و دفاعی هایطرح

 امنیتی

 کارهایراه شناخت

 ،ینیبشیپرقابلیغ

 ابتکار اقدام، پیچیدگی

 دشمن آمادگی و عمل

 کافی شناخت

 محی  به نسبت

 و داخلی)

 (خارجی

 

 داشتن اختیار در

 تجهیزات و امکانات

 با مقابله برای تزم

 تهدید

 و رزمایش اجرای

 هاآموزش

 و اختاا اقدامات شناخت

 دشمن کاریپنهان

 نزدیکی و دوری

 به نسبت تهدید

 کشور منافع
 

 

 در سرعت عمل

 کاریپا و بسیج

 امکانات آوردن
   

نظر خبرگان  ،، در قالب پرسشنامه اولگیریغافل هایها و گویهپس از تدوین و احاای مؤلاه 

( اخذ و AHP) یمراتبسلسهبندی ها به روش رتبهها و گویهدر خاوص اهمیت هر یک از مؤلاه

های هر مؤلاه ها و گویهو مؤلاه قرارگرفتهمورد تحلیل  Expert Choiseافزار با استااده از نرم

 بندی شدند.رتبه

 
 گیریغافل هایبندی مؤلاهرتبه :1نمودار 

 گیریغافل ترین مؤلاه در حوزهنخبگان مهم ازنظرگردد که در نمودار فوق مشاهده می طورهمان

 گیریهای غافلبندی مؤلاهرتبه
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های ساختار باشند و مؤلاهو انتشار می لیوتحلهیتجزو سپس مؤلاه پرورش،  رانیگ میتاممؤلاه 

بندی ها نیز رتبههای هر یک از مؤلاههمین ترتیب گویهبه  های پایانی هستند.و دکترین در رتبه

 هایها و گویههستند. در ادامه در قالب پرسشنامه دوم مؤلاه مبحظهقابل 2شدند که در جدول 

نظامی، سیاسی و )نوع  ازنظرسطح )تاکتیکی، عملیاتی و راهبردی( و  ازنظر یگیرغافل

 مشاهدهقابلدر قالب نمودار  یل  یطورکلبهقرار گرفتند که نتیجه آن  یموردبررساطبعاتی( 

 است.

 
 از منظر سطح و بعد گیریغافل هایمؤلاه بندیرتبه :2نمودار 

سطح راهبردی و بعد اطبعاتی از دیگر  گیریغافل گردد در حوزهکه مشاهده می طورهمان

هایی باشد که سطوح و ابعاد از اهمیت بیشتری برخوردار هستند لذا باید توجه و تمرکز بر گویه

 گیریغافل هایبیشترین نقش را در سطح راهبردی و بعد اطبعاتی دارند. پس از تحلیل مؤلاه

در قالب پرسشنامه سوم  گیریغافل هایها و گویهدر قالب دو پرسشنامه مزبور، وضعیت مؤلاه

بررسی قرار گرفت که نتایج نظرات ر داعش در عراق و سقوط موصل مورددر زمان ظهو

 آمده است: 3خبرگان در نمودار 

4.29
4.09

3.293.13

3.98
4.23

0

1

2

3

4

5
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 در سقوط موصل گیریغافل هایبندی مؤلاهرتبه :3نمودار 

 هاینظر خبرگان، میانگین امتیاز مؤلاه برمبنایگردد؛ طور که در نمودار فوق مشاهده میهمان

را کسب نموده و از وضعیت مناسبی برخوردار  5از  3 نمرهدر سقوط موصل  گیریغافل

از شده است.  گیریغافل توان نتیجه گرفت که کشور در آن برهه زمانی دچاراند لذا مینبوده

 ها بودند.ترین مؤلاهضعیف، ساختار و توان گیران تامیمهای مؤلاه ،هامؤلاه میان

نمونه  نخبگان نظر برحسبنیز  گیریغافل های، گویهگیریغافل برای احاای علل و عوامل

 باشد.ها به شرح جدول زیر میبندی گویهوتحلیل قرار گرفت که رتبهآماری مورد تجزیه
 در سقوط موصل گیریغافل هایبندی گویه: رتبه3جدول 

گویهکد  مؤلفه کد مؤلفه  امتیاز گویه 

)غیر ن.م( به  یرانگ یمتامعدم باور، اعتقاد و توجه  409 تامیم گیران 4

 ریزی قبل از بحران و جنگطرح

1/67 

 گرانیلو تحلبه کارشناسان  یرانگ یمتاماعتماد  401 تامیم گیران 4

 اطبعاتی

1/91 

 در سطوح) یرانگ یمتامهماهنگی و انسجام در  407 تامیم گیران 4

 تاکتیکی، عملیات و راهبردی(

2/00 

پرورش،  3

و  وتحلیلیهتجز

 انتشار

 ماهوم از( گیرینتیجه و ترکیب –تاسیر مناسب )تجزیه  304

 فرضیات توسعه و شدهیابیارز اخبار احتمالی

2/09 

2.51 2.67 2.94 2.98 3 3.08 3.19 3.4 3.53

تصمیم 

گیران

ساختار توان پرورش، 

تجزیه و 

تحلیل و 

انتشار

دکترین طرح ریزی 

و جمع  

آوری

آمادگی محیط حریف

گ          ن                       ل
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 2/29 حااظت اطبعات 107 ساختار 1

و تعامل و پیوستگی بین سه سطح تاکتیکی، عملیاتی  105 ساختار 1

 راهبردی

2/30 

 2/33 گیریگیری از غافلتزم برای پیش هاییرساختزایجاد  501 توان 5

یرانگ یمتام 4 گیری انطباق تامیمات با امکانات در اختیار برای پیش 403 

 گیریاز غافل

2/33 

برخورداری کشور از ساختار مناسب و هماهنگ  108 ساختار 1

 مدیریت بحران

2/36 

پرورش،  3

و  وتحلیلیهتجز

 انتشار

گران اطبعاتی بین تحلیل دوجانبهتعامل تااهم و اعتماد  306

 یرانگ یمتامو 

2/36 

یرانگ یمتام 4  2/36 یرانگ یمتامدرک و پذیرش تهدید توس   402 

تعامل نظام سیاسی و اجرایی با نهادهای دفاعی و امنیتی  103 ساختار 1

 و اطبعاتی

2/36 

یکپارچگی، هماهنگی و تعامل بین جامعه اطبعاتی ن.م  102 ساختار 1

 و کشوری

2/45 

 2/50 هااجرای رزمایش و آموزش 604 آمادگی 6

ریزی و طرح 2

آوریجمع  

 2/55 درک صحیح مأموریت 201

 امتیاز گویه کد گویه مؤلفه کد مؤلفه

پرورش،  3

و  وتحلیلیهتجز

 انتشار

 2/56 )آنی( یهشدار موقعبههای انتشار گزارش 307

برخورداری از روند جذ  نیروی اطبعاتی کارآمد  106 ساختار 1

 (شناخت -دانش آموزش –جذ   -)نشان

2/57 

پرورش،  3

و  وتحلیلیهتجز

 انتشار

 2/64 افزارهای تحلیلاستااده بهینه از ابزارها و نرم 303

مقابله در اختیار داشتن امکانات و تجهیزات تزم برای  502 توان 5

 با تهدید

 

2/78 
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زمینه عملیات شناخت دکترین و توانمندی دشمن در 701 حریف 7

 فریب و نیرنگ

2/78 

ریزی و طرح 2

آوریجمع  

 2/82 بینی تهدیداتدرک صحیح از روندها و پیش 205

آوردن نیروهای خودی در  کاریپاداشتن برآورد دقیق از  405 تامیم گیران 4

 هنگام نیاز

2/83 

ریزی و طرح 2

آوریجمع  

 2/89 دسترسی مناسب به اطبعات 213

پذیری و قوام دفاعی و ، انعطافیآمادگی، چابک 104 ساختار 1

 اطبعاتی

2/89 

ریزی و طرح 2

آوریجمع  

های عناصر اصلی اخبار و سایر نیازمندی وتحلیلیهتجز 211

 هااز آن موقعبهگیری اطبعاتی و بهره

2/90 

 3/00 های اطبعاتیسیاست 901 دکترین 9

 3/00 )داخلی و خارجی(  یحضور در مح 802 محی  8

ریزی و طرح 2

آوریجمع  

ریزی با به فرمانده در صدور راهنمای طرح موقعبهکمک  203

 صحیح در سطح کبن وتحلیلیهتجز

3/00 

ریزی و طرح 2

آوریجمع  

در برآوردهای اطبعاتی پس از ارزیابی و  یدنظرتجد 206

تاسیر اخبار و اطبعات برمبنای فرضیات اولیه و بعدی 

 مداوم صورتبه

3/00 

ریزی و طرح 2

آوریجمع  

و پیشنهاد عناصر اصلی اخبار و سایر  یدنظرتجد 207

 های اطبعاتینیازمندی

3/00 

ریزی و طرح 2

آوریجمع  

 3/00 اطبعاتی تعیین صحیح عوامل و منابع 212

گیری( و اببغ به )قدرت تامیم موقعبهتامیم و اقدام  404 تامیم گیران 4

 هنگام به مجریان

3/00 

 3/00 راهبردهای اطبعاتی 902 دکترین 9

کد 

 مؤلفه

 امتیاز گویه کد گویه مؤلفه

پرورش،  3

و  وتحلیلیهتجز

 انتشار

گران در ارائه تحلیل قدرت و هوشمندی راهبردی تحلیل 305

 اتکاو  یناناطمقابلو  جانبههمه

3/09 
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 3/09 یمانانپهمجا به متحدان و اعتماد بی 406 تامیم گیران 4

ریزی و طرح 2

آوریجمع  

 3/09 نگری در برآورد نسبت به دشمنژرف 204

 3/11 آوردن امکانات کاریپاسرعت عمل در بسیج و  602 آمادگی 6

ریزی و طرح 2

آوریجمع  

 3/13 آورینظارت بر تبش جمع 214

پرورش،  3

و  وتحلیلیهتجز

 انتشار

ارزیابی صحیح، تعیین ارتباط، قابلیت اعتماد و دقت  302

 اخبار

3/14 

ریزی و طرح 2

آوریجمع  

آوری اخبار با توجه به عناصر اصلی تهیه طرح جمع 208

 های اطبعاتیاخبار و سایر نیازمندی

3/20 

 3/22 برخوردار از توان بازدارندگی برتر یا متوازن 504 توان 5

 3/33 های دفاعی و امنیتیتهیه برآورد و طرح 601 آمادگی 6

 3/33 )داخلی و خارجی(  یتوانمندی در مح 803 محی  8

 3/33 قدرت و انسجام ملی 109 ساختار 1

 3/33 شناسیدشمن 605 آمادگی 6

 یمتام)جناحی( شدن اطبعات در رده  یاسیپرهیز از س 408 تامیم گیران 4

 یرانگ

3/36 

ریزی و طرح 2

آوریجمع  

تبیین و تعیین صحیح عناصر اصلی اخبار و سایر  209

 های اطبعاتینیازمندی

3/40 

پرورش،  3

و  وتحلیلیهتجز

 انتشار

 3/43 های مرتب  به همثبت و مرتب کردن اخبار در گروه 301

 3/44 )داخلی و خارجی(  ینسبت به محشناخت کافی  801 محی  8

 3/44 در اختیار داشتن نیروی انسانی ماهر و کارآزموده 503 توان 5

ساختار اطبعاتی و امنیتی در سطوح راهبردی، تاکتیکی  101 ساختار 1

 و فنی

3/45 

پرورش،  3

و  وتحلیلیهتجز

 انتشار
 

 3/50 ارائه برآورد اطبعاتی 309
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ریزی و طرح 2

آوریجمع  

ها و نیات بینی فرضیات از توانمندیبرآورد و پیش 202

 دشمن

3/55 

ریزی و طرح 2

آوریجمع  

 3/60 تعیین صحیح قرائن و شواهد 210

 برای نیروها مهارتی و( اراده –آمادگی روحی )انگیزه  603 آمادگی 6

 مقابله

3/67 

نسبت  شناخت توانمندی اطبعاتی، نظامی و فنی دشمن 704 حریف 3

 به خودی

3/78 

 3/78 کاری دشمنشناخت اقدامات اختاا و پنهان 702 حریف 3

، پیچیدگی اقدام، بینیپیشیرقابلغکارهای شناخت راه 703 حریف 3

 ابتکار عمل و آمادگی دشمن

3/78 

 3/82 دوری و نزدیکی تهدید نسبت به منافع کشور 804 محی  6

پرورش،  3

و  وتحلیلیهتجز

 انتشار

 4/00 ای اطبعاتیهای نوبهانتشار گزارش 308

 

 گیری و پیشنهادنتیجه

 :گیرینتیجه -الف

شالد یالا    گیالر غافالل  آیا جمهوری اسبمی ایران در سقوط موصالل "در پاسخ به سؤال اصلی مقاله که 

)مدظلاله  ایو امام خامنه ه(حمت ا... علی)ر توان گات با عنایت به فرمایشات حضرت امام خمینیمی" خیر؟

 تحقیالق،  گویاله  06و  مؤلااله  9 های نخبگان امالر و امتیازهالای  و همچنین مبتنی بر تحلیل پاسخ العالی(

ایران در سقوط موصل قطعی است. البته شواهد متعدد حکایت از ایالن دارد کاله دشالمن     گیریغافل

داد؛ و منظالر انجالام مالی    یمرئنداشته است زیرا همه وقایع و تحرکات نظامی را در  گیریغافل قاد

ج.ا.ایران به دلیل اقدامات فریب، اختاا، استتار و... دشمن نبوده بلکه غالالت از   گیریغافل لذا جنس

 ها و همچنین خیانت و عدم اهتمام جدی برخی دولتمردان کشالور عالراق  برخی ضروریات و بایسته

بردی و عملیاتی را پدید آورده ج.ا.ایران در سطوح راه گیریغافل اطبعاتی موجبات یهارهشدابه 

 است.

های زیر توان گات کشور در برهه سقوط موصل دارای قوتها میتحلیل پاسخ یبرمبناهمچنین 

 بوده است:
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نسبت به درک صحیح  ای اطبعاتیهای نوبهگزارش و انتشار لیوتحلهیتجزپرورش، در حوزه  (1

 شرای  موجود

 کشوردوری و نزدیکی تهدید نسبت به منافع  (2

 و حریف ، پیچیدگی اقدام، ابتکار عمل و آمادگی دشمنینیبشیپرقابلیغکارهای شناخت راه (3

نظر خبرگان منبعث از تحلیل سه پرسشنامه  برمبنایگات؛  توانمیاول پژوهش  سؤالدر پاسخ به 

قرار زیر بود که همانا علل اصلی های جدی بههای فوق، کشور دچار ضعفقوت رغمبهمزبور، 

 ضعف اصلی کشور در مقابله با ماداق داعش طبق نظر نخبگان: شوند:گیری کشور محسو  میغافل

 جنگ و بحران از قبل ریزیطرح به( م.ن غیر) گیران تامیم توجه و اعتقاد باور، گویه عدم (1

 .است بودهاطبعاتی  گرانتحلیل و کارشناسان به گیران تامیم اعتمادضعف  همچنین گویه  (2

فرعی دوم، راهکاری  سؤالدر سقوط موصل، در پاسخ به  گیریغافل هایآموخته با توجه به درس

مشابه در آینده  گیریغافل  یل در سه حوزه رویکردی؛ ساختاری و روشی جهت جلوگیری از بروز

 گردد:ارائه می

 رویکردی:

 دشمنان تهدیدات نوین به منتهی شواهد و قرائن صحیح درک و دشمن شناخت (1

 و پنهان و آشکار کارپای و رسمی و فنی از اعم آوریجمع عوامل همه از صحیح استااده  (2

 مجازی فضای

 کشوری اجرایی سیاسی نهادهای بین متاور تهدیدات از یکسان درک و مشترک گاتمان ایجاد (3

 ریزیو طرح هاداده آوری، تحلیلجمع بخش در اطبعاتی هوشمند عناصر کارگیریبه و تربیت (4

 اطبعاتی

 یک ایجاد باهدف امنیتی و دفاعی هایحوزه با ارتباط در گیریتامیم جریان مکانیسم اصبح (4

 شودمی صحیح گیریتامیم به منجر که پویا و پرتحرک سالم؛ فرایند

 نوین تهدیدات با متناسب مسلح نیروهای مستمر مشترک رزمایش و تمرین اجرای و طراحی (0

 حیاتی، هایزیرساخت از حااظت در غیرعامل پدافند اصول نمودن عملیاتی و سازیپیاده (3

 مهم و حساس
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 ساختاری:

 جامعه بین افزاییهم افزایش جهت اطبعاتی یکپارچه و مکلف موظف، هوشمند، جامع، نظام تدوین (1

 اطبعاتی جامعه بین آورالزام رابطه تدوین و نهاد هر برای دقیق وظایف تقسیم و کشور اطبعاتی

 همکارانه رابطه جایبه

 جهانی و ایمنطقه ملی، سطح در رو پیش تهدیدات بر مبتنی اطبعاتی پایش و رصد مرکز ایجاد (2

 خاوصی و دولتی از اعم کشور اطبعاتی هایپایگاه به اطبعاتی جامعه آنبین اتاال (3

 روشی:

 کشور اطبعاتی جامعه بین افزاییهم و انسجام اعتمادسازی، پذیرش، درک، راهبردهای تدوین (1

 هابحران و حوادث با مواجهه در خاوصبه

 دشمن محی  در اطبعاتی اشراف افزایش جهت در اطبعات فناوری از استااده (2

با  (بحران هشدار) اطبعاتی و امنیتی هوشمند هشدار و تحلیل افزارینرم سامانه ایجاد و طراحی (3

 اطبعاتی نوین هایفناوری کارگیریبه

 تامیم و مدیران ویژه شناسیدشمن و شناسی تهدید مدتمیان و مدتکوتاه هایدوره برگزاری (4

 راهبردی سطوح گیران

 :پیشنهادها  -ب
هر یک از راهکارهای ارائه در این مقاله که حاصل نظرات خبرگان نظامی و اطبعاتی هستند  (1

 و اجرا قرار گیرند. یموردبررسیک راهکار اجرایی  عنوانبهتوانند می

است ظهور داعش در عراق و سقوط موصل در  گیریغافل برگرفته از تحلیل شدهارائهراهکارهای  (2

و  یموردبررسنظام مقدس جمهوری اسبمی ایران مستقبً  گیریغافل و تزم است ماادیق دیگر

 پژوهش قرار گیرند.

این مقاله  موردنظراست که  گیریغافل در مقاله بیان شد خیانت یکی از عوامل مهم در گونههمان (3

 ای صورت پذیرد.نبوده و در این خاوص تزم است تحقیق جداگانه
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