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  چکیده  
آخرین گزارش مفصل مایکل  »های نیابتی ایران در عراق و دیگر گروه  الله کتائب حزب«یش رو با عنوان گزارش پ

های بی شماری درباره نیروهای نیابتی ایران در عراق و  نایتس در این چارچوب موضوعی است. به طور کلی گزارش
ارش اخیر متکی به دالیلی است که آن را از شوند لکن توجه به گز غرب آسیا از سوی مراکز متعدد پژوهشی منتشر می

  سازد.  های مشابه متمایز می سایر نمونه
کادمی نظامی ایاالت متحـده (مشـهور بـه  این گزارش در آخرین شماره ماهنامه مرکز مبارزه با تروریسم در آ

و امنیتی عراق پوینت) منتشر شده است. مایکل نایتس نویسنده گزارش اخیر، از متخصصین در امور نظامی  وست
گذاران دولـت ایـاالت متحـده،  کند.وی  به صورت مستمر سیاسـت بوده که به طور گسترده به این کشور سفر می

سازد. نایتس سرپرستی تیم  های کنگره و افسران ارتش ایاالت متحده را در مورد مسائل امنیتی عراق مطلع می کمیته
درباره لزوم   بندی پیش از اقدام، کرد و در جمع د سلیمانی تحقیق میدار بود که بر روی ترور شهی کارشناسی را عهده

کید کرده بود.    ترور شهید به دولت آمریکا تأ
آوری اطالعات را در عراق هدایت  های جمع ای داشته و تیم امنیتی در عراق همکاری گستردهـ نظامی   نایتس با نهادهای

کند و برای این منظور  آوری می را از افراد نزدیک به نیروی قدس در عراق جمعکند. او ادعا دارد بخش زیادی از اطالعات  می
  رسان امن برای تبادل اطالعات در اختیار این افراد قرار داده است.  یک شبکه پیام

الله نیز دربردارنده اطالعاتی پیرامون نیروها و روابط داخلی  براین اساس گزارش اخیر وی درباره کتائب حزب
از  اند. این اطالعات،  های مقاومت عر اق بوده که به طور عمومی برای اولین بار منتشر شده ه و سایر گروهاین گرو

آزمایی آن از  آوری شده و طبق ادعای نویسنده بعد از راستی طریق مصاحبه با افرادی که نام آنها منتشر نشده جمع
زارش از این منظر مهم است که مخاطب را از عمـق و اند. توجه به این گ گذاری متقاطع منتشر شده طریق اشتراک

گاه ساخته و از سوی دیگر رویکرد و تحلیل آنان از وقایع را به نمایش می گاهی بازیگران ذینفع آ   گذارد.  صحت آ
  

  واژگان کلیدی 

  الله، دولت عراق، نیروهای نظامی آمریکا مایکل نایس، کتائب حزب

                                                                                                                                         
  سازان نور  دکتری علوم سیاسی و پژوهشگر مؤسسه مطالعات راهبردی اندیشه. ١

  75ـ  106؛ صفحات 1400بهار  ،85یاپی ، پ1، شماره بیست و دومفصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم، سال 
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  مقدمه

گیری آن در اواسـط دهـه  روه مبارز ایـران در عـراق از زمـان شـکلترین گ الله محبوب کتائب حزب
ها  بود. با این حال فعالیت ٢٠٢٠ژانویه  ٣تا زمان مرگ بنیانگذار آن ابومهدی المهندس در  ٢٠٠٠

الله مترادف با نام ابومهدی المهندس نبود؛ همان طور که از زمان مرگ او نشـان  و نفوذ کتائب حزب
  له هنوز منبع اصلی حمالت ضد آمریکا در عراق است. ال داده شد.کتائب حزب

تر بـرای مبـارزه بـا  اما این جریان از نظر سیاسی کمتر چابک بـوده و در یـک فضـای خصـمانه
کند که در آن انکارپذیری و رازداری دوباره اهمیت یافته است. نیروی قدس سپاه  تروریسم عمل می

اللـه،  تر در عراق، با گذار از کتائب حزب الگوی متنوع پاسداران انقالب اسالمی نیز متمایل است با
تر بـا  هایی مانند سرایا الجهاد و سرایا عاشـورا ارتبـاط گرفتـه و در ارتبـاط مسـتقیم با توسل به جناح

هـا فعالیـت کنـد. تـاریخ  های عراق، از جمله جوامع سنی مذهب و کردهـای فیلـی و ترکمن اقلیت
تـری کـه خـود  های کوچکتر و همچنین امن ها و هسته ران شبکهممکن است مجددا تکرار شود و ای

  الله است را گسترش دهد.  گیری کتائب حزب یادآور شکل
الله در خط اول ارزیابی تهدیدات آمریکا قرار دارد که این موضوع ناشی از افزایش  کتائب حزب

 ٢٠١٩دسـامبر  ٣١هجوم  آمار حمالت به منافع آمریکا در عراق و در آستانه نزدیک شدن به سالگرد
یعنی حملـه بـه کـاروان قاسـم سـلیمانی  ٢٠٢٠ژانویه سال  ٣به سفارت ایاالت متحده در بغداد و 

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی و ابومهدی المهندس معاون رئیس هیات بسیج 
 مردمی عراق قرار دارد.

آمریکا در عراق ادامه دهند واشنگتن تهدیـد الله به حمالت خود علیه اهداف  اگر عناصر حزب 
  به اقدام متقابل کرده است.

بعد از تهدید واشنگتن به بستن سفارت خود در بغـداد و همچنـین اقـدام خصـمانه در راسـتای 
های مقاومت در عراق که بخش اعظم آن رهبران و مقرهـای  ها نفر از اهداف گروه هدف قرار دادن ده

اللـه  سـخنگوی غیـر نظـامی کتائـب حزب ٢٠٢اکتبـر  ١٠گرفت، در  ر میالله را در ب کتائب حزب
بس مشروط با نیروهای آمریکایی در عراق در راستای تـالش بـرای کـاهش  ابومحمد محیی از آتش

فشارهای سیاسی بر این جریان در راستای توقف حمالت خبـر داد. محیـی اذعـان کـرد کـه فشـار 
  خود، با تهدید آمریکا به نقطه اوج خود رسیده است.سیاسی بر این جریان برای توقف حمالت 

سـازی  های مقاومت را به شناسـایی و همچنـین آماده دو روز بعد ابوعلی عسگری، عناصر گروه
صهیونیسـتی در  –خود برای حمله به اهداف آمریکایی در عراق و همچنین هواپیماهـای آمریکـایی 

  ک نکرد تشویق و دعوت کرد.تمام عراق در صورتی که آمریکا خاک عراق را تر
اللـه بـا تفکیـک واقعیـت از  تری بـه کتائـب حزب در اینجا الزم است تا حد ممکن نگـاه دقیـق
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نویسنده این مقاله به این نتیجه رسـید  ٢٠١٩مطالب غیرواقعی و خیالی صورت بگیرد. در آگوست 
اق، ابـو المهـدی که شبکه اصلی عصبی نفوذ نیروی قدس سپاه پاسداران انقـالب اسـالمی در عـر

الله است که بر اساس آن توصیه شده بـود ایـن افـراد قابلیـت و توانمنـدی  المهندس و کتائب حزب
انگارانه مطرح شده بود. اکنون نزدیک یـک سـال  مترادفی دارند که البته این امر به میزان زیادی ساده

اللـه بـدون  ی کتائب حزبپس از ترور ابومهدی المهندس، فرصتی برای نگریستن به قابلیت عملیات
مندی از ظرفیت سیاسی ابومهدی المهندس وجود دارد. در کنار تجربه نگارنده، از زمـان تـرور  بهره

هـا بـرای گفتگوهـای خصوصـی پیرامـون  ابومهدی المهندس نوعی خواست و آمادگی میان عراقی
در زیان عربـی کـه های مسلح  الله و دیگر فصائل (به معنای گروه ابومهدی المهندس،کتائب حزب

اند  در عراق برای توصیف شبه نظامیانی که قبل و پس از شکل هیات حشـد الشـعبی وجـود داشـته
  اطالق می شود) پدید آمد.

الله به واسطه اشتغال در هیات حشد الشـعبی و همچنـین حملـه بـه  برخی رهبران کتائب حزب
اند. ایـن  ی نمایان و ظاهر شدهحکومت یا سرکوب تظاهرات کنندگان، بیش از پیش در عرصه عموم

اللـه، تحلیـل نفـوذ  امر امکان تحقیق و بررسی پیرامون ارتباط ابومهدی المهندس بـا کتائـب حزب
الله و ارتباط با نیروی قـدس  الله و ارزیابی نقش آینده کتائب حزب المهندس در مقابل کتائب حزب

  سپاه پاسداران انقالب اسالمی را فراهم ساخته است.
بان  های فشرده چند ساله تحقیقاتی که بر مبنای مقاالت مفصل گذشته با عنـوان دیـده شدر تال

تا  ٢٠١٨مرکز مبارزه با تروریسم نمود یافت، نگارنده دو روند مرتبط و متداخل پژوهشی را در دوره 
  مورد توجه قرار داده است. ٢٠٢٠

ها و مقامـات  از شخصـیتنفـر  ٣٠نخست نگارنده شش بار به عراق سفر کـرده و بـا بـیش از 
 هر کدام بـیش از 

ً
سـاعت  ١امنیتی و سیاسی عراق مصاحبه کرده است. مشروح مصاحبه که معموال

نظامیان بوده و بـه صـورت ویـژه بـر روی  کشید مباحثات جوهری و بنیادین پیرامون شبه به طول می
ه سیاسی بودنـد های برجست شوندگان شامل شخصیت الله متمرکز شده است. مصاحبه کتائب حزب

های شیعی بودند که ارتباط و عالیق قوی با نیروی قدس سپاه پاسداران  که بسیاری از آنها شخصیت
ها چنـدین بـار مـورد مصـاحبه قـرار گرفتنـد و  اند. بسیاری از این شخصیت انقالب اسالمی داشته

زمینـه عمیـق بـا  یشها بر اساس یک پ هایی با جزئیات فراوان برداشته شد. تمامی مصاحبه یادداشت
شـود انجـام شـد و بیشـترین  توجه به تهدیدات امنیتی عینی که توسط این شبه نظامیان تحمیـل می

میزان دقت و احتیاط به خرج داده شد تا در آینده این امـر تضـمین شـود کـه ایـن افـراد در معـرض 
  گونه ارعابی برای همکاری در روند پژوهش قرار نگیرند. هیچ

های حضوری و چهره به چهره، نگارنـده همچنـین اقـدام بـه برقـراری ارتبـاط  در کنار مصاحبه
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رسـانی  های امـن پیام گسترده از طریق شبکه وب با مصاحبه شوندگان عراقی با استفاده از اپلیکیشن
کرد و از خالل این ارتباط، بیش از صدها درخواست اطالعات خاص برای آزمون و تایید اطالعات 

ای  هایی که از منابع چندگانه اخذ شده بود انجام گرفت. همچنین بخش گسترده و جزییات و دیدگاه
ساله خـود در  ١٦از اطالعات و عکس از طریق سیستم انتقال امن صورت پذیرفت. نگارنده سابقه 

های عراقی برای ارزیابی اطالعـات بـه دسـت آمـده را بـه کـار گرفـت.  زمینه مصاحبه با شخصیت
  ک فرایند اطالعاتی تلفیقی و ترکیبی است.رو محصول ی تحلیل پیش

این مقاله در هشت بخش تدوین شده است؛ در بخـش نخسـت مقالـه، چگـونگی تشـکیل کتائـب 
الله بررسی خواهد شد و اینکه نقش ابومهدی المهندس در تشکیل ایـن جریـان چـه بـوده اسـت.  حزب

اللـه دارد. در بخـش  کتائـب حزببخش دوم نگاهی به تأثیر واضح و عینی ترور ابومهدی المهنـدس بـر 
الله در زمان نگارش مقاله مـورد بررسـی قـرار خواهـد گرفـت.  سوم موازنه درونی قدرت در کتائب حزب

الله که ابومهدی المهنـدس آن را  های کتائب حزب بخش چهارم به ابعاد غیرنظامی مهم مجموعه سازمان
اللـه  کنـدگی جغرافیـایی نیروهـای کتائـب حزبپردازد. بخش پنجم به توصیف تمرکز و پرا ساخته بود می

نمایی  الله در راسـتای قـدرت های ویژه کتائب حزب اختصاص دارد. بخش ششم نگاهی به نقش عملیات
الله در سـرکوب  پردازد. بخش هفتم نیز نگاهی به نقش کتائب حزب ایران از طریق موشک و تروریسم می

های کلیـدی پـژوهش و پیشـنهاداتی  هشـتم یافتـه ها و نقض حقوق بشر خواهد داشت. بخـش تظاهرات
هـا و نیـروی قـدس سـپاه پاسـداران انقـالب  اللـه و دیگـر گروه های احتمالی که کتائب حزب پیرامون راه

  کند. الله لبنان در آینده نزدیک اتخاذ خواهند کرد را ترسیم می اسالمی و شبکه حزب

  الله زببازبینی تاریخی: ابومهدی المهندس،گردان و کتائب ح

به علت اهمیت روند تاریخی و تأثیر فردی و ارتباطات این نکته ضروری است که هر گونه کنکاشی 
الله و ارتباطاتش، با ابومهدی المهندس آغـاز گـردد؛ ارتبـاطی کـه بـه  پیرامون ماهیت کتائب حزب

ته باشـیم. گذشته دور بازگشته و الزم است نگاهی تازه بـه تـاریخ ایـن جنـبش و بنیانگـذار آن داشـ
الله به حزب الدعوه و مجلس اعلی انقالب اسالمی عراق کـه توسـط ایـران  های کتائب حزب ریشه

  های معارضــه و مبــارزه علیــه رژیــم بعــث در عــراق  گــردد. در خــالل ســال تشــکیل شــد بــاز می
عملیـاتی پنهـان خـود را بـا عنـوان  –) حزب الدعوه جنـاح نظـامی ٢٠٠٣تا  ١٩٦٨های  (بین سال
ین گسترش داد. نیروهای این جناح که ارتباط قوی با نهاد اطالعاتی ایران داشت، شماری از مجاهد

های عراقی مـتهم در  را انجام دادند. یکی از شخصیت ١٩٨٣حمالت تروریستی در کویت در سال 
این زمینه که بعدا به صورت غیابی توسط کویت محکوم به مـرگ شـد ابومهـدی المهنـدس بـا نـام 

  جعفر محمد علی آل ابراهیم بود.  واقعی جمال
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های پنهانی، سپاه پاسداران انقالب اسالمی شـاخه نظـامی مجلـس اعلـی  هم راستا با عملیات
انقالب اسالمی عراق را ایجاد کرد؛ شاخه نظامی با نام لشگر بدر که نیروهای آن علیه عراق تحـت 

عراق در طی دوران جنگ عراق حاکمیت صدام به عنوان سازمان رزم مجلس اعلی انقالب اسالمی 
بود؛ به این معنا که  ٢٠٠٢و ایران جنگیدند. ابومهدی المهندس جانشین فرمانده لشگر بدر تا سال 

هادی العـامری در آن  کرد. رییس امروز سـازمان بـدر های روزانه را اداره و مدیریت می وی عملیات
تـابی کـه بـه عنـوان ابـو مصـطفی زمان رییس ستاد لشکر بدر بود. مصطفی عبدالحمید حسین الع

الشیبانی یا حمید ثجیل واریج العتـابی نیـز معـروف اسـت، فرمانـدهی محـور بغـداد و ابـومنتظر 
الحسینی (تحسین عبد مطر العبیدی و مدیر کنونی عملیات هیات حشد الشعبی) فرمانـدهی تیـپ 

هبـری لشـکر بـدر و چهارم بدر را برعهده داشتند. تجریـه ابومهـدی المهنـدس در فرمانـدهی و را
هایی ایجـاد شـود کـه بـه  های چریکی علیه رژیم صدام منجر به آن شد که شـبکه همچنین عملیات

هـای ایـن  الله و حمایـت و پشـتیبانی از عملیات های اولیه جذب نیرو در کتائب حزب عنوان هسته
  جریان در آینده محسوب شوند.

  های ویژه در عراق گیری گروه بستر و مراکز شکل

رسـید ایـن امـر بـه  گیری کرد و به نظـر می ابومهدی المهندس از سازمان بدر کناره ٢٠٠٢اواخر سال  در
هایی بود که با آمریکا در صحنه سیاسی ایـن کشـور پـس از  خاطر عدم تمایل وی برای همکاری با عراقی

خـاطرات ناشـی از اشغال عراق همکاری داشتند. اینکه این امر یک انگیزه ایدئولوژیک بود یا بـه خـاطر م
های تروریستی گذشـته صـورت گرفـت ولـی در نهایـت منجـر بـه آن شـد کـه  دستگیری در پی فعالیت

 ٢٠٠٣ابومهدی المهندس و ابو مصطفی الشیبانی با دیگر همرزمان نسل خود از سـازمان بـدر در سـال 
ی نظـامی علیـه هـا های فوری پس از جنگ چون عملیات وارد عراق نشدند و به جای آن بر روی اولویت

گذاری در دفاتر لشکر بدر و معارضه شـیعه  سازمان مجاهدین خلق و علیه خائنین عراقی که متهم به بمب
  بود متمرکز شدند.

به عنوان نماینـده مسـتقل بـه مجلـس عـراق راه  ٢٠٠٥ابومهدی المهندس در انتخابات ژانویه 
به عنوان نماینده مجلس عراق انتخاب  برای بار دوم ٢٠٠٥یافت. وی بار دیگر در انتخابات دسامبر 

شد. ابومهدی المهندس دارای روابط قوی با نیروی قدس سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی بـود و 
مشاور امنیتی نخست وزیر عراق یعنی ابراهیم جعفری در خالل دوران نخسـت وزیـری وی از مـی 

رتباط میان جنگجویان عراقـی بود. ابومهدی المهندس به عنوان حلقه اصلی ا ٢٠٠٦تا می  ٢٠٠٥
و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقالب اسـالمی چـون قاسـم سـلیمانی بـود. در کنـار ابومهـدی 

کــرد کــه  المهنــدس، ابومصــطفی الشــیبانی جــوان، فرمانــدهی لجســتیک و پشــتیبانی را اداره می
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  کردند. ها آن را شبکه شیبانی خطاب می آمریکایی
گـاه، ابومهـدی المهنـدس را بایـد بـه عنـوان بنیانگـذار بر اساس اطالعات شاهدین  مطلـع و آ

نظامی شیعه ضد ائتالف در نظر گرفـت؛ اجـرای عملیـات تسـلیح جـیش  های شبه بسیاری از گروه
و همچنین متعاقب آن انشقاق عصائب  ٢٠٠٤های دوگانه نجف در سال  المهدی در خالل درگیری

  خشی از افتخارات وی است.اهل الحق از حلقه تندروهای جیش المهدی، ب
اللـه دارد بیـان کـرد: بـدر را بایـد  شوندگان که ارتباط نزدیکی بـا کتائـب حزب یکی از مصاحبه

هـای شـبه  نخستین مرکز رشد به حساب آورد و بعد از آن جیش المهـدی را بایـد مرکـز رشـد گروه
در و هـم جـیش ها و نقـل قـول وی، هـم سـازمان بـ نظامی در عراق محسوب کرد. بر اساس گفتـه
های ضد ائتالف در عراق که به وسـیله نیـروی قـدس  المهدی به عنوان مرکز جذب نیرو برای شبکه

توسـط  ١٩٨٠اند؛ همان گونه که لشکر بدر از دهـه  شدند بوده سپاه پاسداران مدیریت و راهبری می
  ایران راهبری و مدیریت شده است.

  الله تشکیل کتائب حزب

الله لبنـان، از شـماری  الله با آن نام پرطمطراق و با الگوگیری از مدل حزب تشکیل رسمی کتائب حزب
دارد نیـروی قـدس سـپاه  از رویدادها و تحوالت نشات گرفت. همانگونه که حمدی مالـک بیـان مـی

پاسداران انقالب اسالمی در پی یافتن یک شـبکه امـن عملیـاتی و بـا انضـباط در مقایسـه بـا جـیش 
، نیروهـای ٢٠٠٧تا سـپتامبر  ٢٠٠٦لحق بود. در فاصله زمانی میان دسامبر المهدی و عصائب اهل ا

های خـاص  ی قدس و همچنین فرماندهان گروهوجدید عملیات ویژه آمریکا شماری از فرماندهان نیر
را در عراق دستگیر کردند. در همین دوران ابومهدی المهندس هنگامی کـه هویـت وی آشـکار شـد و 

وی را تحت تعقیب قرار داد از عراق فرار کـرد. بـرادر  ١٩٨٣تروریستی از سال  کویت به اتهام اقدامات
گیر شد و ابومصـطفی الشـیبانی در تدس ٢٠٠٧ابومصطفی الشیبانی توسط نیروهای ائتالف در آوریل 

  توسط آمریکا به عنوان تروریست در لیست سیاه قرار گرفت. ٢٠٠٧سپتامبر 
گـروه شـامل تیـپ  ٥ه از جنگجویـان منتخـب اللـ حلقه داخلی جنـبش جدیـد کتائـب حزب

ابوالفضل العباس،کتائب کربال،کتائب زید بن علی ،کتائب علی اکبر و کتائـب السـجاد بودنـد. تـا 
گانـه یـاد  ٥ها برخی اوقات در اطالعات ائتالف بـه عنـوان ائـتالف  از این گروه ٢٠٠٧قبل از سال 

داشت امـا چیـزی بـیش از سـرایا مختـار،  تری نیز وجود های شیعه کوچک کردند (هرچند گروه می
  الله فی العراق و حرکه سید الشهدا نبودند)  شعبان، حرکه حزب ١٥سرایا القصار، 

در ایران در اردوگاه نیروی قدس در کرمانشاه ابومهدی المهندس با کمک نیروی قدس و مربیان 
  الله را ایجاد کرد. الله لبنان کادر ابتدایی کتائب حزب حزب
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نشـینی  الله استاندارد جدیدی برای امنیت عملیـاتی ایجـاد و تنظـیم کـرد. قبـل از عقب حزب کتائب
عضـو نبـود. بخـش اعظـم  ٤٠٠الله هرگز سازمانی بزرگتر از  کتائب حزب ٢٠١١آمریکا از عراق در سال 

دادنـد؛  اعضای این جریان را هواداران لشکر بدر که دارای امالک و وابستگان در ایران بودند تشـکیل مـی
هرچند که بخشی از تندروهای صدری نیز به آن پیوستند. ورود افراد تازه وارد به این جریان تنها بـر مبنـای 

های عشـایری  توصیه و تضمین یکی دیگر از اعضا از طریق فرم خاص هواداری از طریق بستگان و شـبکه
  گرفت. صورت می

های  ور آمریکـا در عـراق، هسـتهاقی مانـده حضـبـهای  سـال ٢٠١١تا  ٢٠٠٧های  در بین سال
 الله شماری از حمالت موثر و پیشرفته را علیه نیروهای ائتالف انجـام دادنـد. حمالت کتائب حزب

اللـه و و ابومهـدی المهنـدس را در دسـامبر سـال  امریکا با شناسایی چنین وضعیتی، کتائـب حزب
ریکایی از خاک عـراق، کتائـب تروریسم قرار داد. تا زمان خروج آخرین سرباز آم در لیست ۲۰۰۹
 ۲۰۱۱های فعاالنه خود با عنـوان مقاومـت را اسـتمرار بخشـید. در ژوئـن سـال  الله عملیات حزب

الله حمالتی را علیه نیروهای آمریکایی انجام داد و در راستای تضمین خـروج آمریکـا  کتائب حزب
  .نفر از نیروهای آمریکایی را به قتل رساند ١٥از عراق 

   ۲۰۱۴تا  ۲۰۱۲های  الله در بین سال داعش: تحول کتائب حزبسوریه و 

اللـه را در وضـعیتی کـه  کتائـب حزب ۲۰١١نشینی نیروهای آمریکایی از عراق در پایان سـال  عقب
حلی که در برابر  ماموریت خاصی نداشت قرار داد و تهدید وجودی را بر این جریان تحمیل کرد. راه

پیمانی فرامرزی با آنچه که محور مقاومت نامیـده  اتحاد و هم این سرگشتگی و چالش وجود داشت
شـد. در کنـار آمـوزش و  الله لبنان و نظام بشار اسد در سـوریه می شد بود که شامل ایران، حزب می

هـای تحـت حاکمیـت  تجهیز شبه نظامیان شیعه بحرینی و عربستانی برای نبرد و مقابله با حکومت
الله با دیگر جریانات هوادار ایران وارد مداخله در جنگ داخلـی  اهل سنت کشورشان، کتائب حزب

ل عراقی ایـن فرصـت را ئالله به عنوان فصا سوریه شد. در سوریه ابومهدی المهندس و کتائب حزب
الله که به خاطر احتمال فروپاشی قریب الوقوع نظام بشار اسد  یافتند که ِدین خود را به ایران و حزب

  .ا بودند ادا کنندترین فشاره تحت سخت
گونه که ایمن التمیمی روایت و رویداد نگاری کرده است جنگجویان عراقی انتقال یافته از  همان

عراق تحت عنوان موجودیتی بـا نـام قـوا الحیدریـة یـا حیـدریون کـه متشـکل از گـروه اعزامـی از 
 .ود تشـکیل شـدالله، عصایب اهل الحق و کتائب سید الشهدا بـ جنگجویان عراقی از کتائب حزب

حیدریون ارتباط مستقیم با سپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی داشـته و بـه صـورت آشـکاری دامنـه 
ها در داخل سوریه فراتـر از شـهر دمشـق ماننـد حلـب در مقایسـه بـا لشـکر  ای از عملیات گسترده
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  داد. ابوالفضل العباس انجام می
الله، حرکت النجباء و کتائـب  تائب حزبدر سوریه بهترین واحد عملیاتی حیدریون متعلق به ک 

سید الشهدا به عنوان پروژه جدید ابومصطفی الشیبانی بود؛ این در حالی بود که واحدهای سـازمان 
ب اهل الحق در مقایسه با این واحدهای کارآمد، کارآمدی کمتـری ئبدر و همچنین واحدهای عصا

وریه داشـتند. خـدمات کارآمـد و مـوثر در در مقایسه با دیگر نیروها و واحدهای اعزام شـده بـه سـ
الله، النجبا و کتائـب سـید الشـهدا در میـان فصـایل در جایگـاه  سوریه موجب شد تا کتائب حزب
نیاز به نیروی نظامی بیشتر  .های مقاومت مطرح شوند های گروه محوری قرار گرفته و به عنوان قطب

 ٤٠٠الله فقط در خـاک سـوریه از  ائب حزبها و دالیل افزایش عناصر کت در سوریه یکی از محرکه
بـود؛ هـر چنـد کـه متعاقـب آن، پـذیرش و  ٢٠١٣نفر در سال  ٢٥٠٠به حوالی  ٢٠١١نفر در سال 

ای نیز از شیعیان سوریه در مناطق مورد تهدید چون فگغـه و مفریـا در اسـتان  جذب نیروی گسترده
  .ادلب صورت گرفت

اللـه، تشـکیل کتائـب  ان سـوری کتائـب حزببر اساس مصاحبه ایمن التمیمـی بـا جنگجویـ
الله جناح سـوریه یـا شـاخه سـوریه انجـام پـذیرفت. در  الله در سوریه با عنوان کتائب حزب حزب
الله به صـورت شـناور میـان پیوسـتن بـه واحـدهای کتائـب  های بعد جنگجویان کتائب حزب سال

ه به سپاه پاسداران انقالب اسالمی در الله در سوریه یا جدا شدن از تیپ ایرانی روح الله وابست حزب
اللـه در سـوریه از شـمار بـاالی تلفـات شـامل مجروحـان و  حال نقل و انتقال بودند. کتائب حزب

های پنهـان آن بـه  شدگان خود در مقایسه با میزان تلفات گذشته تحمیل شده به هسته همچنین کشته
 .وسیله نیروهای آمریکایی در عراق رنج می برد

  ومهدی المهندس در خالل جنگ علیه داعشصعود اب

هایی در سطح داخلی بـرای مرحلـه  ها و بلندپروازی طلبی با بازگشت به عراق، ابومهدی المهندس جاه
رنـگ  شروع به کم ٢٠١٠ها در سال  الله داشت. از وقتی که اهرم فشار آمریکایی روی کتائب حزب پیش

مسـتقر شـد. وی روابـط خـود بـا » منطقه سـبز«در شدن کرد، ابومهدی المهندس به عراق بازگشت و 
وزیر وقت عراق را تقویـت کـرد. بـا توجـه بـه تشـدید وضـعیت امنیتـی در بـین  نوری مالکی نخست

اللـه  هایی چون کتائـب، عصـائب، حرکـه حزب ، نوری مالکی بر روی گروه٢٠١٣تا  ٢٠١٢های  سال
های کمکـی تکیـه کـرد. ابومهـدی المهنـدس نجبا، کتائب امام علی و کتائب جنداالمام به عنوان نیرو

شروع به رایزنی و البی کردن با نوری مالکی بـه منظـور ایجـاد یـک نیـروی نظـامی دولتـی بـا عنـوان 
وزیر اقـدام و فعالیـت  های دفاع مردمی (سرایا الدفاع الشعبی) نمود که تحت فرماندهی نخست گردان

الله  قرار گیرد. در این دوران جنگجویان کتائب حزبراستا با دیگر نیروهای نظامی متعارف  نماید و هم
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). ابومهـدی ٢٠١١نفر جنگجو در سـال  ٤٠٠شدند (از  نفر بالغ می ٧٥٠در عراق به عددی نزدیک به 
بـرای بسـیج عمـومی  ٢٠١٤ژوئـن  ١٣اللـه سیسـتانی در  المهندس به سرعت از فرصـت فتـوای آیت

هـزار نیروهـای  ١٦٠ولتی نیروی تحـت امـر خـود را بـا های د گسترده علیه داعش استفاده کرد تا بنیان
عیـار بـا حمایـت قـوی فرمانـدهی  بسیج مردمی تضمین و از آن دفاع نماید. یک بازیگر سیاسـی تمام

نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی قاسم سلیمانی منجر بـه آن شـد کـه ابومهـدی المهنـدس 
رایی و معاون برعهده گرفت؛ چیزی که تـا حـد زیـادی کنترل هیأت حشد الشعبی را به عنوان مدیر اج

گونـه کـه نگارنـده در  مشابه نقش وی به عنوان معاون در سازمان بدر بـود کـه پیشـتر ذکـر شـد. همان
بان مرکز مبارزه با تروریسم به آن پرداخته و متعاقب آن در پژوهش دیگری کـه نگارنـده همکـاری  دیده

دس بخش اعظمی از ستاد هیأت حشد الشعبی شامل فرماندهی داشته است بیان شد، ابومهدی المهن
عملیاتی، واحدهای نظامی و آفندی و همچنین واحدهای موشـکی، مهنـدس ضـدتانک و اطالعـات 

گونه که در بخش بعـدی اشـاره خواهـد شـد، کتائـب  (پشتیبانی رزم و نبرد) را در اختیار گرفت. همان
های بسـیار حسـاس و کلیـدی  هندس بود و همچنین نقشالله در مرکز شبکه کنترل ابومهدی الم حزب

  در داخل هیأت حشد الشعبی به کتائب سپرده شد. 
(بـا تعـداد تقریبـی حـدود  ٤٧و  ٤٦،٤٥هـای  گیری تیپ الله بـا شـکل نیروهای رزمی کتائب حزب

ای توسـعه یافـت؛ عـالوه بـر آن بـا نیروهـای جنـاح سـوری کتائـب  جنگجو) به صورت گسترده ٧٥٠٠
هـزار جنگجـو  ١٠الله بالغ بر  جنگجو بودند عدد کلی نیروهای نظامی کتائب حزب ٢٥٠٠لله که ا حزب

اللـه را بـه نیرویـی شـناخته شـده و  شد. این گسترش عظیم و ناگهانی، بـرای نخسـتین بـار کتائـب حزب
های جدیـد جـذب شـده در  همچنین نیرویی مردمی مطرح ساخت؛ اگرچه بسیاری از سلسله مجموعـه

ناآگـاه  ٢٠١٤هـای اجتمـاعی در سـال  نظمی الله نسبت به ماهیت این جنـبش در زمـان بی حزبکتائب 
وارد بـه صـورت  بودند و اطالعی نداشتند و این موضوع منجر به آن شد کـه بسـیاری از جنگجویـان تـازه

هـای ایـن هیـأت ماننـد تـاجی و سـامرا گماشـته شـدند.  هـای حشدالشـعبی در پادگان تصادفی به یگان
 اشاره کرده اسـت گسـترش حشـد، منجـر بـه نـوعی تغییـر و تحـول و  همان

ً
گونه که حمدی مالک اخیرا

  الله گردید. های عضویت کتائب حزب همچنین نوعی تصفیه در الیه
گونـه کـه  شـد. (همان الله به عنوان دایی (الخـال) یـاد می از فرماندهان رده باالی کتائب حزب
س دارای عنوان منحصر به فـرد بـوده اسـت. از او بـه عنـوان مالک بیان کرده است ابومهدی المهند

الله الیه مربیـان بودنـد  شد) حلقه داخلی مأموران مورد اعتماد کتائب حزب ارشد یا الشایب یاد می
رفتنـد کـه ایـن  شدند. براساس آن این مربیان به عنوان بدنه یا اجسام به شمار می که معلم نامیده می

گاهی نسبی نسـبت بـه  ه و پیشمربیان جنگجویان باسابق کسوت با پیشینه جهادی بوده و همچنین آ
اللـه  الله داشتند. بخش اعظم اعضای امـروز کتائـب حزب چگونگی کارکرد و فعالیت کتائب حزب
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گیـرد و حتـی اسـامی حقیقـی  گونه اطالعاتی در اختیار آنان قـرار نمی شوند که هیچ ارقام نامیده می
دانند. این الیه جدید بیرونی، اعضای آن چیزی را تشکیل دادنـد  هم نمی فرماندهان مستقیم خود را

العاده  شود. این الیه بیرونی در مقایسه با جریان فوق الله بزرگ یاد می که از آن به عنوان کتائب حزب
  بسیار متفاوت است.  ٢٠١٤امنیتی و کوچک قبل از 

  له ال روابط تغییر یافته ابومهدی المهندس با کتائب حزب

جنگ علیه داعش تغییرات مهم دیگری را برای ابومهـدی المهنـدس بـه ارمغـان آورد. از آنجـا کـه 
هماهنگی و مدیریت تعداد زیادی از جنگجویان وابسته به هیـأت حشدالشـعبی تبـدیل بـه دغدغـه 
همیشگی و دائمی ابومهدی المهندس شده و بخش اعظم وقت وی را می گرفت، بین وی و کتائـب 

فاصله ایجاد شده بود. برای نخستین بار وی ارتباطاتی قوی با فرماندهان کلیـدی نظـامی  حزب الله
) برقـرار کـرد. ٢٠١٩تـا  ٢٠١٤چون سرلشکر یارالله معاون رئیس سـتاد عملیـات ارتـش (از سـال 

ابومهدی المهندس بخش اعظم وقت خود را صرف تقویت و نزدیک کردن روابط شخصی خود بـا 
مچنین شیعیان کرد فیلی و عالوه بر آن جوامع شبکی، ایـزدی و کاکـایی کـرد؛ های ترکمن و ه شیعه

جوامعی که در معرض بیشترین تهدیدات از سوی داعش بودند. وی همچنین تـالش زیـادی بـرای 
شکنان اصلی چون  ایجاد رابطه جدید با قبایل سنی در مناطق شمال و غرب عراق به طور ویژه قانون

دین احمد الجبوری (معروف به ابومازن) مشعان الجبوری، خمیس خنجر و ال استاندار سابق صالح
  خاندان کربولی در االنبار کرد. 

برداری نیروی قـدس سـپاه  شایان ذکر است ابومهدی المهندس این ارتباطات را در راستای بهره
همچنین دیگر ها و  الله. ارتباطات با سنی پاسداران انقالب اسالمی ایجاد کرد؛ نه برای کتائب حزب

ای از افسران نیـروی قـدس سـپاه  ها در شمال عراق طی همکاری ابومهدی المهندس و حلقه اقلیت
تـوان بـه سـفیر ایـران در بغـداد ایـرج  ترین ایـن افـراد می گرفت که از معروف پاسداران صورت می

شیعه تـرکمن  مسجدی اشاره کرد. در این زمینه افراد مورد اعتماد ابومهدی المهندس شامل فرمانده
ابورضا یلماز النجار و محمد المهدی البیاتی بوده که به جای اینکه به رهبران مشهور سـازمان بـدر 

الله  نزدیک شوند با ابومهدی ارتباط گرفته بودند. این ارتباطات نیز منفعتی خاص برای کتائب حزب
کید پیونـد و اتحـاد نخسـتین  بود بر مسیری که در آن ابومهدی المهندس از ینداشت. این موارد تأ

الله در زمانی که جنـگ علیـه داعـش در حـال بـه اتمـام رسـیدن بـود فاصـله  خود با کتائب حزب
الله را دارد به نگارنـده  گرفت. یکی از مقامات عراقی که تجربه مستقیم همکاری با کتائب حزب می

ر کتائـب نظـارت اللـه نبـود امـا وی بـ گفت ابومهدی المهندس عضو ساختار رهبری کتائب حزب
داشت و تا زمان ترور با کتائب همکاری و فعالیت داشت. اگرچه وی به صورت مستقیم بـر کتائـب 
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الله در عراق نظارت داشت اما ابومهدی المهندس به صورت کارآمد و مـؤثری رهبـر تمـامی  حزب
بـود و نـه جنگجویان وابسته به ایران در عراق بود. تصمیمات وی بر تمامی این جنگجویان حـاکم 

ابومهدی المهندس با فاصـله گـرفتن سـریع از  ٢٠١٧الله عراق. در پایان سال  فقط بر کتائب حزب
بود. وی به صورت  ٢٠١٨امور نظامی، در کشاکش تشکیل حکومت عراق متعاقب انتخابات ژوئن 

وزیری پرداخـت و در فراینـد تولـد  جمهوری و نخسـت کامل و عینی به بررسی نامزدهـای ریاسـت
بینــه جدیــد فعالیــت کــرد. ابومهــدی المهنــدس یکــی از دو شخصــیت تأثیرگــذار بــرای عــادل کا

وزیر ضعیف عراق بود به طوری که به صورت روزانه بر وی نفوذ داشـت و ایـن  عبدالمهدی نخست
یافت. شخص دیگر ابو جهاد (با اسم واقعی محمد الهاشـمی) رئـیس دفتـر  نفوذ روزانه افزایش می

ادل عبدالمهدی به شدت تحت تأثیر ابومهـدی المهنـدس بـود و وی را دوسـت وزیر بود. ع نخست
داشت.  عادل عبدالمهدی وی را به عنـوان شخصـیتی کـه غیـر عادالنـه توسـط آمریکـا بـه خـاطر 

  نگریست. اقداماتش در کویت در دوران صدام مجازات شده بود می
بـه گسـترش ابـزاری منسـجم هنگامی که جنگ علیه داعش خاتمه یافت ابومهدی المهندس شـروع 

برای فرایند تثبیت و تقویت جنگجویان متمرد در قالب مـدیریت امنیتـی مرکـزی هیـأت حشـد الشـعبی 
الله ابوزینب الالمی (با نام واقعی حسین فالح عزیز الالمـی) کـرد.  تحت فرماندهی مسئول کتائب حزب

ت حشـد در قالـب واحـدهای دیدگاه ابومهدی المهندس نسبت به هیـأت حشدالشـعبی تثبیـت و تقویـ
المللـی در  هـای بین های مقاومت خـود را از فعالیت تر و قوی بود و اینکه برخی از گروه تر، چابک کوچک

شد جدا سازند. نیروی قـدس سـپاه پاسـداران انقـالب  راستای حمایت از آنچه محور مقاومت نامیده می
الله ادامـه دادنـد؛  ی به عوامل کتائب حزبهای کلید اسالمی و ابومهدی المهندس به واگذاری مأموریت

، ٢٠١٩کننـدگان در اکتبـر  های آن عبارتند از: حمایت اطالعـاتی بـرای سـرکوب تظاهرات برخی از نمونه
اللـه از داخـل خـاک عـراق  که بـا کمـک کتائـب حزب ٢٠١٩حمله پهبادی به عربستان سعودی در می 

از سوی کتائب حـزب اللـه درسـت در غـرب جوالـه  تسهیل شد، تأمین امنیت فرودگاه پروازی تل اشتح 
کیلومتری جنوب غربی شهر کرکوک، جایی که سـپاه پاسـداران از آن بـرای پرتـاب و بازیـابی  ٣٥(راشد) 

کند (در این زمینه از این فرودگاه برای شناسایی اهـداف بـرای حملـه  پهبادهای شناسایی خود استفاده می
ه وسیله ایران علیه مقر حزب دموکرات کردستان ایـران در شـهر کویـه ب ٢٠١٨سپتامبر  ٨راکتی و دقیق در 

نفـر از عناصـر معارضـه کـرد  ٤٢نفـر کشـته و  ١٤در کردستان عراق استفاده کرد؛ حمله راکتی که در آن 
بـه ایـران  ٢٠١٧آبرام در آن تفکیک شـده و اجـزای آن در نـوامبر  m1های  مجروح شدند. جایی که تانک

های ایرانی که فرآیند بازسازی کمپ سـعد در بعقوبـه  الله از تکنسین ایت کتائب حزبفرستاده شد) و حم
  ـ در استان دیالی را برعهده داشتند.
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   ۲۰۱۷الله به مقاومت بعد از  بازگشت کتائب حزب

اللـه  کتائـب حزب ٢٠١٤های سـربازان آمریکـایی بـه عـراق در سـال  از زمان آغاز بازگشت چکمه
نیروهای آمریکایی در سایه در عراق باقی خواهند ماند و بـر همـین اسـاس  اطمینان حاصل کرد که

این نیروها  را در هر منطقه که حضور داشتند (به جز اقلیم کردستان) تحت نظر گرفت. شـروع ایـن 
الله برای تالش فعاالنه برای اخـراج نیروهـای  بازی در واقع آغازی بود برای مسیری که کتائب حزب

به بعد در پیش گرفتـه بـود؛ یعنـی زمـانی کـه هنگـامی کـه خالفـت  ٢٠١٧یان سال آمریکایی از پا
اسالمی داعش به صـورت فیزیکـی در عـراق فروپاشـید و نیـازی بـه حضـور بلندمـدت نیروهـای 

اللـه  های اصلی نظامی نبود و اسرائیل حمالتی علیـه کتائـب حزب آمریکایی برای حمایت عملیات
انجــام داد. حــداقل یکــی از حمــالت اســرائیل،  ٢٠٢٠و  ٢٠١٩، ٢٠١٨های  در ســوریه در ســال

هدف قـرار داد. تـا  ٢٠١٩الله در داخل خاک عراق را در سال  واحدهای حمل موشک کتائب حزب
الله را به عنوان دشمن اصلی خود در عـراق  هم آمریکا و هم اسرائیل کتائب حزب ٢٠١٩میانه سال 

الله سفارت آمریکا در بغداد را بـه  لی بود که کتائب حزبنگریسته و بر آن متمرکز بودند؛ این در حا
کـرد کـه  نگریسـت و ادعـا می می ٢٠١٩عنوان مرکز کنترل نیروها در پشت صحنه تظاهرات اکتبـر 

  سفارت ورای آن چیزی است که وی آن را ارتش سایبری آمریکا در عراق می خواند.
بـاش و آمـادگی بـرای  ر حالـت آمادهاللـه د های بسیار قوی وجود دارد که کتائب حزب شاخصه

به بعد بوده است. این آمادگی مستلزم  ٢٠١٩تشدید درگیری با آمریکا در داخل خاک عراق از اکتبر 
های  کـانتینر موشـک ٤هایی از طریق مرز ایران و عراق بـود کـه حـداقل دربردارنـده  تحویل کمک

های دفاع هـوایی  متری، سیستم میلی ٢٤متری، کالیبر  میلی ١٢٢متری،  میلی ١٠٧شونده  غیرهدایت
  شد. میلی متری می ٧٠تیرانداز  های تک انفرادی و سالح

یک حمله موشکی شدید علیـه نیروهـای آمریکـایی دریافـت کـرد و  ٢٠١٩نوامبر  ٧آمریکا در 
اللـه کشـته شـد و  یکی از نیروهای آمریکایی توسط کتائـب حزب ٢٠١٩دسامبر  ٢٧متعاقب آن در 

 ٥٠اللـه را کشـت و  نفر از عناصر کتائب حزب ٢٥جویانه  جویانه و تالفی ملیاتی انتقامآمریکا در ع
الله بودند. تهاجم و  نفر دیگر را زخمی کرد که از این تعداد، چهار نفر از رهبران میانی کتائب حزب

اللـه  که ابومهدی المهندس و کتائـب حزب ٢٠١٩دسامبر  ٣١حمله به سفارت آمریکا در بغداد در 
کننده در تصمیم آمریکا بـرای  آن را به عنوان تالفی و انتقام حمله هوایی هدایت کردند، مؤلفه تعیین

  بود.  ٢٠٢٠ژانویه  ٣ترور ابومهدی المهندس و قاسم سلیمانی در 
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  الله بعد از ترور ابومهدی المهندس  کتائب حزب

له دشوار بوده اسـت. تـرور ال حتی تاکنون تفکیک قدرت ابومهدی المهندس از قدرت کتائب حزب
و همراه با آن ترور فرمانده ارشد یعنی قاسم سلیمانی امکان  ٢٠٢٠ژانویه  ٣ابومهدی المهندس در 

های سیاسـی قابـل  مندی از مهارت الله بدون بهره بررسی توان عملیات و قدرت مانور کتائب حزب
الله خود را به صورت آشـکار در  مالحظه و تأثیرگذار ابومهدی المهندس را ایجاد کرد. کتائب حزب

های مقاومت که مسـتقیم بـرای مالقـات بـا جانشـین سـلیمانی در  میان مجموعه فرماندهان گردان
نیروی قدس سپاه پاسداران یعنی سرتیپ اسماعیل قاآنی به ایران رفته بودند نشان نداد و تصـمیم بـه 

اللـه بـا رویکـرد  ومـت، کتائـب حزبهـای مقا گرفتن و بازیابی خـود کـرد. ماننـد تمـامی گروه پناه
سرسختانه و جسورانه در ارتباطات عمومی خود، راهبرد فعالیـت پنهـانی و زیرزمینـی ماننـد دیگـر 

الله به صورت مستمر دو هـدف را از زمـان هـدف قـرار گـرفتن  نظامیان را رد کرد. کتائب حزب شبه
زمان ترور ابومهـدی المهنـدس  و به صورت ویژه از ٢٠١٩دسامبر  ٢٩نیروهایش توسط آمریکا در 

دنبال کرده است؛ نخست اخراج آمریکا و همچنین ممانعت از اینکه یک شخصـیت سیاسـی قـوی 
  وزیر عراق شود.  طرفدار غرب نخست

  اخراج نیروهای آمریکایی 

الله حامی و طرفدار آشکار و پایدار اخراج نیروهای نظامی آمریکایی از عراق در سـال  کتائب حزب
اللـه کمپـین  بوده اسـت. قبـل از تـرور ابومهـدی المهنـدس، کتائـب حزب ٢٠١٧از سال و  ٢٠١١
ای را به صورت عمومی به راه انـداخت و همچنـین تهدیـدات مکتـوبی را بـرای نماینـدگان  گسترده

مجلس عراق برای تحت فشار قرار دادن نمایندگان پارلمان عراق برای رأی دادن بـه مصـوبه اخـراج 
به اوج خـود رسـید و در  ٢٠٢٠ژانویه  ٥کرد. این ارعاب در  ی در عراق ارسال مینیروهای آمریکای

ای به خروج نیروهـای آمریکـایی رأی  نهایت در این تاریخ نمایندگان مجلس عراق در قالب مصوبه
  گیری بوده است). ای که هیچ اثر قانونی نداشت زیرا فاقد حد نصاب الزم رأی دادند (مصوبه

الله (که براساس اطالعات شناسایی آمریکـایی از وی  فرمانده کتائب حزبعدنان المحمداوی 
شود) از سوی آمریکا در ایـن زمینـه مسـئول شـناخته شـد.  به عنوان شیخ عدنان الحمیداوی یاد می

الله علیه حضور آمریکا در عراق به افزایش بسیج نیرو پرداخته و به صورت مکرر دیگر  کتائب حزب
شان نسبت به خروج نیروهای آمریکایی سرزنش کرد. در اوایل  رویکرد محتاطانه ها را به خاطر گروه

می از مقرهای ائتالف به میـزان  ١٥ها هشدار داد تا  الله به تمامی عراقی کتائب حزب ٢٠٢٠ماه می 
اللـه قـرار  متر فاصله بگیرند در غیر ایـن صـورت در معـرض خطـر حمـالت کتائـب حزب ١٥٠٠

  خواهند گرفت. 



فصلنامه مطالعات راهبرد
 ي

جهان اسالم، سال 
ت و دوم

بیس
، شماره

 1
یپ، 

اپ
 ی

85
، بهار 

1400
  

   

 

 88  

اللـه  کند. کتائب حزب دهد را رد می الله اتهام ارتکاب حمالتی که عمال انجام می حزب کتائب
در   تاکنون ادعایی پیرامون حمله به نیروهای آمریکایی نداشته است و به صورت عملی انجام حملـه

و حمله راکتی به پایگاه تاجی که در آن دو سرباز آمریکایی و یک سرباز انگلیسـی  ٢٠٢٠مارس  ١١
 بخشـی از ک

ً
حملـه راکتـی بـه آمریکـا و نیروهـای  ٥٧شته شدند را رد کرد. آشکار است که تقریبـا

الله انجـام شـده اسـت؛ ایـن در حـالی  به وسیله کتائب حزب ٢٠٢٠ماه نخست سال  ٩ائتالف در 
حکومت عراق به مقر کتائب  ٢٠٢٠ژوئن  ٢٥است که نسبت حمالت کتائب نامشخص است. در 

الله را که مستقیم به  نفر از عناصر کتائب حزب ١٤ی در جنوب بغداد یورش برد و در منطقه البوعیس
دست داشتن در حمله راکتی پیشین به وسیله کشف اثرانگشت مـتهم بودنـد دسـتگیر کـرد. میـزان 

های تجهیزات آمریکا یـا  ای علیه کاروان گذاری کنار جاده بمب ٦٦الله در  آفرینی کتائب حزب نقش
حمله به مقرهای دیپلکاتیک در همان بازه زمانی نیز ناشـناخته  ٣یا  ٢٠٢٠ماه نخست  ٩ائتالف در 

  و نامعلوم است. 
هـای جدیـد بـرای  هـای گروه اللـه از گسـترش نام چیزی که آشکار و واضح است کتائب حزب

های سـاختگی  الله ایجاد گروه کند. شیوه کتائب حزب برعهده گرفتن انجام این حمالت استفاده می
هـا اسـتفاده و متعاقـب آن کتائـب  هـای ایـن گروه ست که این حمالت را برعهده گرفته و از هویتا

سازد تا هم جز هیأت حشد الشعبی باقی مانـده و  الله با ایفای نوع نقش پوششی آن را قادر می حزب
یـد نما همچنین از انتقادات سیاسی به این جریان مبنی بر ایجاد اخـالل در ثبـات عـراق جلـوگیری 

  یعنی استفاده از تکنیک ایجاد ابهام و سردرگمی که به بهترین نحو در بحرین انجام شده است. 
مشاهده شد یعنی هنگـامی  ٢٠١٩این گرایش اخیر در عراق به صورت قابل توجهی در ماه می 

ه که ویدیویی منتشر شد که در آن گروهی، از تأسیس جبهه انقالبیون آزاد ضد آمریکا خبر دادند و بـ
رسید عناصر آن از افراد تندرو جدا شده از عصائب اهل الحق، سرایا عاشورا، سـرایا طلیعـه  نظر می

اللـه، کتائـب  الخراسانی، کتائب سید الهشدا، لوا الطفوف، کتائب جند االمام، بـدر، کتائـب حزب
 ١٥رین در امام علی و سرایا السالم بودند. تشکیالت بعدی که در این زمینه تأسیس شد عصبه الثـائ

نظامیان  کـرد ترکیبـی از شـبه بود و متعاقب آن ارتش مقاومـت اسـالمی کـه ادعـا می ٢٠٢٠مارس 
الله، عصائب اهل الحـق، کتائـب سیدالشـهدا و  های مقاومت چون بدر، کتائب حزب موجود گروه

 روز پس از ترور قاسم سلیمانی و ابومهدی ١٠٠یعنی  ٢٠٢٠آوریل  ٢٦کتائب امام علی است، در 
های این چنینی سـر بـه فلـک  المهندس موجودیت خود را اعالم کرد. از آن زمان به بعد شمار گروه

توان به سرایا المنتقم، اصهاب الکهـف، ثـار المهنـدس، ثـوار ثـوره  ها می کشیده است از این گروه
  العشرین الثانیه، سرایا االوفیاء الدم، ربع الله و قاسم الجبارین اشاره کرد. 
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  حکومت عراق ارعاب 

های حکومت عراق و همچنین روندهای حکومت بـه صـورت  الله در مورد شخصیت کتائب حزب
بـه عنـوان مثـال ابـوعلی  ٢٠٢٠مـارس  ٢آشکار و علنی روند تهدید را در پـیش گرفتـه اسـت. در 

الله، به سیاستمداران عراقی نسبت به انتصاب مصطفی الکـاظمی  عسکری از مقامات کتائب حزب
وزیر آینده عراق هشدار داده و بیان داشت وی یکی از افـرادی اسـت کـه مـتهم بـه  ان نخستبه عنو

کمک به دشمن آمریکایی برای انجام جنایت ترور فرماندهان پیروزی حاج قاسم سلیمانی و همـراه 
وی الحاج ابومهدی المهندس است و ما انتصاب وی را به مثابه اعالن جنگ به مردم عراق که آنچه 

  گیریم.  کشاند در نظر می نیت عراق باقی مانده است را به آتش میاز ام
الله رویکردی به شدت خصمانه علیه مصطفی الکاظمی داشـته و وی را در دوران  کتائب حزب

نگریسـت.  تصدی پست ریاست دستگاه اطالعات ملی عراق به عنوان شخصیتی طرفدار غـرب می
اللـه کـه برخـی از آنهـا مجهـز بـه  یان کتائب حزبنفر از جنگجو ١٠٠نزدیک به  ٢٠٢٠در آوریل 

انداز بودند در منطقه سبز بغداد به الکاظمی یورش برده و به مدت یک ساعت  آر.پی.جی و نارنجک
اللـه  وی را متوقف کردند و برخی از اعضـای تـیم امنیتـی وی را بازداشـت نمودنـد. کتائـب حزب

سامی افسران ارشد دستگاه امنیـت ملـی عـراق بـه های آنالین برای افشا ساختن ا همچنین از کانال
الله در قانع ساختن دیگـر جریانـات بـرای  ریاست الکاظمی استفاده کردند. در نهایت کتائب حزب

الله سیستانی، مقتدا صـدر و  متوقف کردن الکاظمی در مقابل حمایت از انتصاب وی از سوی آیت
وزیر عـراق منصـوب شـد.  به عنوان نخسـت ٢٠٢٠می  ٦المللی ناکام ماندند و وی در  جامعه بین

وزیری را  الله از این شکست آسیب دید و مجبور شد که انتصاب وی به پست نخسـت کتائب حزب
به اکراه بپذیرد هر چند که وی را در موضوع هدف قرار دادن قاسم سـلیمانی و ابومهـدی المهنـدس 

ــه انتصــاب مصــ دانســت. شــگفت همدســت و شــریک جــرم می ــود ک ــه آور ب ــاظمی ب طفی الک
  الله قرار نداد.  وزیری نیز وی را مصون از ارعاب کتائب حزب نخست

توسـط حکومـت بازداشـت شـدند ابـو  ٢٠٢٠ژوئن  ٢٥الله در  هنگامی که اعضای کتائب حزب
نفـر از عناصـر کتائـب  ١٥٠الله ستونی نزدیک به  فدک (عبدالعزیز المحمداوی) فرمانده کتائب حزب

متری، تیربار و بسـیاری از  میلی ٢٣کاب که مسلح به ضدهوایی دو لول  دروهای پیالله را در خو حزب
وزیر هدایت کرد و خواسـتار آن شـدند  تجهیزات شلیک قابل حمل بودند به سمت مقر اقامت نخست

  که متهمان از حبس آزاد شوند. 
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  های مقاومت  بازی قدرت داخل و میان گروه

توانست به پای ابومهدی المهندس در زمینه نزدیکی بیش  لله نمیا هیچ کدام از رهبران کتائب حزب
سازی و همچنـین  از حد به سپاه پاسداران انقالب اسالمی از طریق قاسم سلیمانی، ظرفیت ائتالف

برداری از ایـن وضـعیت و در پـی ایجـاد پناهگـاه  ها در پی بهره شم باالی سیاسی برسد. دیگر گروه
برابر حمالت احتمـالی آمریکـا و دیـدار بـا جانشـین قاسـم سـلیمانی برای ایران برای حفاظت در 

تـرور ایـن دو شخصـیت  ٢٠١٤ژوئـن  ١٤سرتیپ اسماعیل قاآنی بودند. همانند بسیج گسـترده در 
ها و روابط مستقیم خـود را بـا نیـروی  ها گشود تا پیوند بلندپایه دریچه و فرصتی برای رهبران و گروه

الء الـوالیی فرمانـده کتائـب  نند. بزرگقدس سپاه پاسداران تقویت ک ترین برنده این وضـعیت ابـوآ
هـای اصـلی جریـان  سیدالشهدا و اکرم کعبی فرمانـده حرکـت النجبـاء بودنـد. ایـن دو شخصـیت

حیــدریون در ســوریه و دارای ســابقه و خــدمات گســترده در خــالل جنــگ ســوریه بودنــد و تنهــا 
  شود. ده میهایی بودند که عکس آنها با قاآنی دی شخصیت

گـردد و مربـوط  الله به قبل از ترور ابومهدی المهندسی برمی علل نارضایتی نسبت به کتائب حزب
ــأت  اللــه بــر روی بخش شــود از قبیــل تســلط کتائــب حزب بــه مــوارد مختلــف می هــای اصــلی هی

الله به ربایش و همچنـین توقیـف غیرقـانونی شـمار زیـادی از  حشدالشعبی، شهره بودن کتائب حزب
شهروندان اهل سنت، تمایل به فشار جهت رجحان در تخصیص بودجه به خود، تمایـل بـه اقـدامات 

گردد مانند رویارویی با پلیس عراق در جنوب بغـداد  متهورانه که باعث نگاه منفی به حشد الشعبی می
د ایـن گیری. از زمان ترور ابومهدی المهندس هم تعدد و هـم مـوار و یا ربایش شکارچیان قطری و باج

هـای وقیحانـه و نـاموفق بـرای  شرمانه افزایش یافتـه اسـت کـه ایـن امـر شـامل تالش شاهکارهای بی
وزیر مستقر و تیزرهای منتشـر شـده کـه  در  وزیر، ارعاب فیزیکی نخست دهی به انتصاب نخست خط

  کنند.  آن کتائب آشکارا تصویر مصطفی الکاظمی را زیر پایشان لگدمال می
های مـورد حمایـت  بعد از تشکیل کمیته گروه ٢٠٢٠ی و شکست در فوریه نشین نخستین عقب

ایران برای انتخاب معاون رئیس (فرماندهی عملیاتی) هیأت حشـد الشـعبی بـرای پـر کـردن خـأل 
برجای مانده از شهادت ابومهدی المهندس رخ داد. در حالی که ابومهدی المهندس دارای مهارت 

ها برای در اختیار گرفتن معاون اجرایـی  ترده در میان تمامی گروهدیپلماتیک و همچنین مقبولیت گس
ریاست هیأت حشدالشعبی بود شخصیتی که انتخاب شد ابوفدک بـود (فـردی کـه حملـه کـاروان 

چهار تیـپ وابسـته  ٢٠٢٠فوریه  ٢٠وزیری را هدایت کرد). در  کاپ به مقر نخست خودروهای پی
د) و از عضویت در این کمیته کنار گذاشته شده بودند بـه شون به عتبات (که حشد عتبات نامیده می

اللـه نسـبت بـه انتصـاب  شدت با انتصاب وی مخالفت کردند. حتی در درون خـود کتائـب حزب
بندی کمتـر آشـکاری  ابوفدک المحمداوی به عنوان معاون هیأت حشدالشـعبی اختالفـات و دسـته
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الله مورد مخالفت قرار گرفـت  ائب حزبوجود داشت. ابوفدک المحمداوی از سوی رهبر جدید کت
و این در حالی بود که وی مانند ابومهدی المهندس برای جانشـینی هیـأت حشـد الشـعبی چنـدان 
شناخته شده نبود؛ شخصیتی که پیرامون وی در بخش بعدی بحث خواهد شـد. همچنـین ابوفـدک 

ابوالمهـدس المهنـدس از با چالشی ناموفق از سوی ابومصطفی شیبانی کـه اکنـون و بعـد از تـرور 
  رفت روبه رو شد.  های مقاومت به حساب می لحاظ سنی پیرترین رهبر گروه

  الله در دوران پس از ترور ابومهدی المهندس  بخش سوم: مناقشه قدرت در درون کتائب حزب
اللـه و  تغییـر رابطـه ابومهـدی المهنـدس بـا  این بخش تاریخ سازمانی و سیاسی کتائب حزب

های ساختار کتائـب  الله مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این بخش همچنین بخش کتائب حزب
کیـد ایـران  ها و مقاماتی که نیروی قدس سپاه پاسداران و گروه الله در مقابل پست حزب های مورد تأ

تـوان بخـش  اللـه را می در اختیار و کنترل دارند فهرست خواهـد شـد. دارایـی بـزرگ کتائـب حزب
  الله به شمار آورد. ئب حزبساختاری کتا

  الله  شورای کتائب حزب

الله از آغاز خود تاکنون سیستم رهبری جمعی را به کار برده است که نمود اصـلی آن در ایـن  کتائب حزب
های صورت گرفتـه  باشد. شاید این امر بازتاب برخی پیکربندی می هالل زمینه مجلس شورای کتائب حزب

اللـه لبنـان کـه  الله لبنان باشد. مانند شورای جهاد در حزب مشاوران در حزباز سوی عماد مغنیه و دیگر 
اللـه از دو شـاخه نظـامی شـامل بـازوی  کنـد، شـورای کتائـب حزب در ذیل شورای مرکزی فعالیـت می

الله (مشابه سازمان جهاد اسالمی یا سازمان امنیـت خـارجی) و دفتـر نظـامی  عملیات ویژه کتائب حزب
اللـه لبنـان) تشـکیل شـده  الله (مانند شاخه نظامی متعـارف مقاومـت اسـالمی حزب عراق کتائب حزب

الله همیشه دارای یک ناظر کل بیرونـی  الله لبنان، شورای کتائب حزب است. مانند شورای جهاد در حزب
 ابومهدی المهندس تا زمان ترور وی ـ بوده است ولی به علت پیوند و امتـداد دینـی عراقی

ً
در  هـا  ـ معموال

باشد که در بیروت مسـتقر اسـت. (جنـاح سـوری  الله محمد السناد می لبنان این ناظر بیرونی اکنون آیت
الله لبنـان قـرار  الله تحت کنترل مستقیم نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی و حزب کتائب حزب

  شود).  الله اداره نمی دارد و به وسیله شورای کتائب حزب
 از  شورای کتائب حزب

ً
عضو که تمامی آنها به وسیله فرمانده نیـروی قـدس سـپاه  ٥الله معموال

اللـه لبنـان شـورای  شوند تشکیل شده است. بـرخالف حزب پاسداران انقالب اسالمی انتخاب می
های مـذهبی و روحـانی تشـکیل نشـده اسـت امـا بـه جـای آن از  اللـه از شخصـیت کتائب حزب

شورا به ندرت جلسات خود را با حضـور تمـامی اعضـا بـه  جنگجویان باسابقه تشکیل شده است.
 تنها در ایران این جلسات برگزار می دالیل امنیتی ـ عملیاتی برگزار می

ً
  شود.  کند و معموال
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ها و  اللـه مشـاوره در دوران حیات قاسـم سـلیمانی و ابومهـدی المهنـدس شـورای کتائـب حزب
کرد. یکی از ناظران نزدیک در این زمینه بیـان  می های زیادی از سوی این شخصیت دریافت راهنمایی

الله و تعلیمات آنان با حمایت مسـتقیم  دارد ابومهدی المهندس بر روی اعضای شورا کتائب حزب می
از سوی قاسم سلیمانی نظارت داشت. امروز نـاظر کـل شـناخته شـده نیسـت (ناشـناس اسـت) امـا 

ار یک روحانی مسـتقر در لبنـان و ناشـناس اسـت و گیرند که این شخصیت در اختی بسیاری نتیجه می
توانـد  ای کاریزماتیک داشته و ناآشنا با قاآنی فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران کـه نمی کمتر وجهه

  باشد.  عربی صحبت کند می
الله از اعضای زیر تشکیل  دهد که شورای کنونی کتائب حزب تحقیقات عمیق نگارنده نشان می

هـای ابوحسـین، ابوزیـد و ابـوزالحلی شـناخته  م محسن فرح الصمیداوی (که با ناشده است. احد 
اللـه ـ  الله و فرمانده عملیات ویـژه کتائـب حزب ل حاضر دبیر کل کتائب حزباشود) وی در ح می

باشد. ابوحسین در زمان نگارش این گـزارش  الله می یکی از دو شاخه و نیروی نظامی کتائب حزب
به سن فعالیت نظامی رسـیده  ١٩٩٠ین امر به آن معنا است که وی در اوایل دهه سال سن دارد ا ٤٦

هـا علیـه اهـداف آمریکـایی و حمایـت از  است. شاخه عملیات ویژه تحت فرماندهی وی عملیات
  نظامیان شیعه خارجی را برعهده دارد.  شبه

های  سـبت بـه سیاسـتبراساس ارتباط نگارنده با دو نفر از افرادی که نگاه و اطالعات خـوبی ن
مهابـا اقـدام کـردن،  پـروا و بی الله دارند، ابوحسین شـهرت خـود را مـدیون بی داخلی کتائب حزب

بینی بودن و تمرکز بر انتقام گرفتن ترور ابومهدی المهندس است. ابوحسین همچنـین  غیرقابل پیش
 نخسـت

ِ
وده اسـت. هـای روسـی بـ وزیر سـابق یعنـی نـوری مـالکی و دیپلمات نقطه تماس اصلی

شـود) فرمانـده دفتـر نظـامی  های ابوفدک و ابوحمید شـناخته می عبدالعزیز المحمداوی (که با نام
اللـه. همچنـین وی بـه عنـوان  الله است یکی از دو شـاخه نظـامی کتائـب حزب عراق کتائب حزب

 شـناخته شـده اسـت. معاون و رئیس ستاد هیأت حشدالشعبی فعالیت می
ً
 کند. شغل ابوفدک نسـبتا

هادی  بـه سـازمان بـدر پیوسـت. وی از سـوی ١٩٨٠تر از ابوحسین بوده و در دهـه  وی کمی بزرگ
مـورد پشـتیبانی و  ٢٠٠٧تـا  ٢٠٠٤های بـین  هـای ویـژه در سـال العامری برای کار کردن بـا گروه

الله بود. وی در دفتر ابومهـدی المهنـدس  حمایت قرار گرفت و یکی از اولین اعضای کتائب حزب
 هم قاسم سلیمانی و هم عماد مغنیـه را می ن فعالیت میدر ایرا

ً
شـناخت. ابوفـدک در  کند و شخصا

الله بود اما براساس اطالعات بـه دسـت آمـده توسـط نگارنـده بـا منـابع  حلقه رهبری کتائب حزب
الله را به دلیل درگیری شخصـی در موضـوع  چندگانه و مختلف، وی ارشدیت خود در کتائب حزب

که افشا شـد از دسـت داد. ابوفـدک و ابوحسـین براسـاس  ٢٠١٥ن قطری در سال ربایش شکارچیا
اطالعات به دست آمده نگارنده در پی تماس با منابع مختلف، رابطه شخصـی خـوبی بـا یکـدیگر 
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توان بازگشت وی به هـم  ستاد هیأت حشد الشعبی را می  ندارند. انتصاب ابوفدک به منصب ریاست
وی اکنون نقشی روشن و آشکار در مقایسه با هنگامی که یک فرمانده مسلکان خود دانست؛ اگرچه 

عملیاتی بوده است دارد و هویت وی شناخته شده است و تصاویر وی به کرات منتشر شده اسـت و 
هـای عملیـات ویـژه  آفرینـی در ماموریت بر همین اساس وی به عنوان یک مـامور مخفـی بـا نقش

  . رود حساس، عنصری سوخته به شمار می
شـود) مسـئول بخـش مـالی و پشـتیبانی  شیخ جاسم السودانی (که با نام ابواحمـد شـناخته می

کننـد کـه بیـانگر  اللـه توصـیف می الله است وی را به عنـوان بنیانگـذار کتائـب حزب کتائب حزب
الله در بـدر بـوده اسـت.  آفرینی وی از ابتدای ایجاد این جریان است. وی قبل از کتائب حزب نقش

منابع اینترنتی وی را به عنوان سربازی کـه در خـالل جنـگ عـراق ـ ایـران اسـیر گرفتـه شـد برخی 
  می

ً
ای بـه عنـوان فرمانـده  سـال سـن دارد. وی در برهـه ٥٠شناسند و بیانگر آن است که وی تقریبا

  الله عراق خدمت کرده است.  کتائب حزب
امـور مـدنی و غیرنظـامی کتائـب شود مسـئول  جعفر الغانمی (که به عنوان ابواسد) شناخته می

الله بوده است. برخی منـابع اینترنتـی وی را  الله عراق است و وی دبیر کل سابق کتائب حزب حزب
انـد. متعاقـب  به عنوان سربازی که در خالل جنگ عراق و ایران به اسارت گرفته شده توصـیف کرده

سال  ٥٠ه در زمان نگارش بیش از اسارت، وی به سازمان بدر پیوست؛ این امر نمایانگر آن است ک
  التحصیل مهندسی برق است.  سن دارد. در دیگر منابع اینترنتی وی اهل بصره معرفی شده و فارغ

شـود) آخـرین  شیخ جاسم (نام خانوادگی وی معلوم نیسـت و بـه عنـوان ابوکـاظم شـناخته می
لـه کـه شـامل دفتـر ال شخصیت شناخته شده شورای کتائب است. وی مسئولیت اداره کتائب حزب

  های آنان و خدمات بهداشتی و درمانی است بر عهده دارد. امور پیشکسوتان، شهدا و خانواده

  الله  بخش چهارم: ابعاد غیرنظامی کتائب حزب

الله لبنان و مجلس اعلی انقـالب اسـالمی عـراق، کتائـب  های پیشرو خود مانند حزب شبیه جنبش
خود را به جای اینکه تنها یـک بـازیگر نظـامی صـرف باشـد  های غیرنظامی مهم الله فعالیت حزب

پـردازد  های غیرنظامی و مؤسساتی می های پیش رو به بررسی زیرساخت گسترش داده است. بخش
  که ترور ابومهدی المهندس آن را احیا کرد. 

  گرایانه  های جامعه مدنی خمینی فعالیت

شود. این جانب غیرنظـامی  (ابوالسالم) اداره میالله به وسیله جعفر الغانمی  بخش مدنی کتائب حزب
نظامیان چـون  های سیاسی مرتبط با شـبه و مدنی نمایانگر آلترناتیوی برای مدل غالب عراقی فراکسیون

بدر، مقتدا صدر فراکسیون احرار مقتدی صدر و فراکسیون صادقون عصائب اهل الحق است. این امر 
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اللـه  اقد فراکسیون پارلمانی بوده و در این زمینـه کتائـب حزبالله ف به این خاطر است که کتائب حزب
های مورد حمایـت ایـران نیسـت. بـه جـای دارا بـودن فراکسـیون پارلمـانی، کتائـب  مانند دیگر گروه

الله دارای دامنـه کـاملی از مؤسسـات اسـت کـه روشـنفکران، زنـان و جوانـان را بـا اسـتفاده از  حزب
ترین مؤسسات وابسته به کتائب اینجا لیسـت  نماید. مهم و پذیرش میگرایانه جذب  ایدئولوژی خمینی

ای در کنـار ایـن  هـای رسـانه تر بسـیاری و همچنـین مجموع شده است هر چنـد مؤسسـات کوچـک
الله عبارتنـد از: بنیـاد الزینبیـات کـه  ترین مؤسسات وابسته به کتائب حزب مؤسسات وجود دارد. مهم

تر  و شاید قبـل ٢٠١٢نگی اسالمی برای زنان و دختران که حداقل از سال خود را به عنوان یک بنیاد فره
گرایانـه اسـت  فعال بوده است عرضه داشته است. این بنیاد یک مؤسسه خمینی ٢٠٠٨از آن یعنی سال 

های عراقی و جامعه اسالمی کـرده و زنـان  های خود به مسیر سنت که زنان را تشویق به هدایت خانواده
کنـد. ایـن مؤسسـه همچنـین  رزندآوری و ایفای نقش سـنتی خـود در درون خـانواده میرا تشویق به ف

  تواند حضور زنان در تظاهرات را سازماندهی کند.  ای دارد که می کارکرد بسیج گسترده
اللـه اسـت  کننده جناح نظامی کتائب حزب گرایانه تغذیه کشافه امام حسین یک سازمان خمینی

سازد. این سازمان بـه نظـر  الله آماده می ای خدمات نظامی به کتائب حزبکه جوانان و کودکان را بر
نظامی  های شـبه شکل گرفته و الگو گرفته و بازنمای مدل کنش دیگر سازمان ٢٠١١رسد در سال  می

ها در  های تابستانی در اردوگاه الله لبنان و انصارالله یمن) با برپایی دوره شیعه (بسیج در ایران، حزب
های تابستانی فعالیت اصـلی ایـن  بصره، نجف و لبنان و ایران برای جوانان باشد که این دوره بغداد،

اللـه  الله برای سالیان طوالنی با فرمانـده کتائـب حزب رود. کشافه کتائب حزب سازمان به شمار می
های  بکهها و شـ که با نام ابو طالب السعیدی بوده در ارتباط بوده است. جوانان همچنین در مجموعه

الله تحـرک نیروهـای نظـامی خـارجی را بـه عنـوان شـبکه در سـایه کتائـب  تلگرامی کتائب حزب
  کنند.  الله گزارش می حزب

کادمیک وابسته به کتائـب حزب اللـه اسـت  موسسه النخب (نخبگان دانشگاهی) یک سازمان آ
متخصصـان متمایـل الله و اساتید و  که در پی تربیت نسل جدید اعضای آموزش دیده کتائب حزب

هـای آموزشـی و همچنـین سـفرهای تبـادل علمـی در  الله است. این سـازمان دوره به کتائب حزب
های لبنان و ایران را هماهنگ کـرده و آمـوزش زبـان فارسـی را برعهـده دارد. ایـن مؤسسـه  دانشگاه

  کند.  نظامی و دولتی رسانه را برگزار می های آموزشی شبه همچنین دوره
اللـه بـه عنـوان شـعارهای  ها و همچنـین بخـش دکتـرین کتائـب حزب جد و حسـینیهاداره مسا

ها به مناظره گذاشته شده و همچنـین  های مذهبی در خالل کنفرانس گرایانه که در آن دکترین خمینی
مطالعات مربوط به اسالم منتشـر شـده و همچنـین مراسـم تکـریم شـهدا را برعهـده دارنـد. مرکـز 

هایی هسـتند  گرایانه و کتابخانـه های اتاق فکر خمینی العات الصباح شاخهمطالعات هدف مرکز مط
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که بر روی اندیشه سیاسی به ویژه دکترین والیت فقیه و حکمرانی دینی کـه در ایـران بـه کـار گرفتـه 
ها در  ها و همچنین نمایشـگاه ها، گالری شده است متمرکز شده است. این مؤسسات شبکه کتابخانه

اللـه و هیـأت حشـد الشـعبی و بزرگداشـت  ه در راستای مدح شهدای کتائـب حزباختیار داشته ک
  کنند.  سالگرد مراسمی چون روز قدس فعالیت می

ای واقعی است که با مشـاوره و پشـتیبانی  الله همچنین دارای یک امپراتوری رسانه کتائب حزب
ای مستقر در بیـروت  ماهواره الله لبنان ساخته شده است. این امپراتوری دربردارنده شبکه فنی حزب

(االتجاه) شبکه رادیویی (االتجاه و رادیـو الکـوثر) روزنامـه (المراتـب العراقـی) بـه عـالوه شـبکه 
های جمعی اسـت  های رسانه های تلگرامی و دیگر مجموعه های اینترنتی، کانال ای از سایت گسترده

های    گیرنـد (ماننـد شـبکه رسـانه تر محـور مقاومـت قـرار مـی که در مرتبط و در چارچوب گسترده
اللـه  ای کتائـب حزب مقاومت یا اتاق مرکزی اطالعـات رزمـی)، کثـرت و گسـتره فعالیـت رسـانه

 یکی از دالیل آن اسـت کـه چـرا کتائـب  متعاقب آن درخواست برای برنامه
ً
ها و مواد بعدی احتماال

شـاره شـد ماننـد محمـد محیـی، گونه که پیشتر ا الله سخنگوهای باسابقه زیادی دارد ـ همان حزب
شیخ جعفر الحسینی و شیخ جاسم الجزایری و همچنین ابوعلی عسکری کـه تنهـا یـک سـخنگوی 

  ای است.  صرف نیست بلکه یک فرد باسابقه رسانه
رود بـه  های کلیـدی بـه شـمار مـی مؤسسات و نهادهای دولتی همچنین به عنوان یکی از زمینه

ئب امام علی که در لیست تروریسم آمریکا قرار گرفته است منـابع عنوان مثال شبل الزیدی رهبر کتا
 نیز در نظام  ای در وزارت ارتباطات و همچنین سازمان ویژه

ً
های وابسته به این وزارتخانه دارد و اخیرا

کارد که نظام اصلی پرداخت از طریق کارت اعتباری و همچنین واریز حقوق کارمنـدان اسـت،  کی
هایشان افتاده است؛ جـایی کـه در آن  نظامیان و در برنامه د دارد که در دام شبهاین شک و تردید وجو

  لیست گسترده غلط و غیرواقعی از حقوق بگیران ایجاد شده است. 

  الله  های نظامی کتائب حزب ها و زیرساخت خش پنجم: نقشب

های پولسـاز  ی برنامـهالله در گذر تاریخ کمتر بر رو گونه که در بخش قبلی بیان شد کتائب حزب همان
آیـد بـر حـوزه  ها که این امر برایشـان عـادی بـه حسـاب می فسادآمیز در مقایسه با دیگر فصائل و گروه

ها و  اللـه بیشـتر بـر روی پرونـده اقتصادی متمرکز شده است؛ این در حـالی اسـت کـه کتائـب حزب
تمرکـز جغرافیـایی کتائـب های راهبردی متمرکز شده است. این تمرکز راهبردی ممکن اسـت در  حوزه
 در یـک منطقـه مثلـث حزب

ً
اللـه در  وار میـان پایگـاه کتائـب حزب الله روشن و آشکار باشد که اکثـرا

الصخر (در جنوب بغداد) مرز عراق و سوریه مناطق عبوری عکاشـات (پادگـان مـورد حمایـت  جرف
ریه) قـرار گرفتـه اسـت. ایـن روی البوکمـال در سـو آمریکا در التنف کمربندی پادگان) و القائم (روبه
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شود که ایران و مناطق سوریه تحت حاکمیت دولت بشار اسد را به هـم  منطقه پل سرزمینی خوانده می
رود امـا  کند. این منطقه از لحاظ تجاری و بازرگانی دارایی باارزشی برای عراق به شمار نمـی وصل می

  مت، آمریکا و اسرائیل است. این ارتباط سرزمینی جز منافع حیاتی ایران و محور مقاو

  الصخر  سنگر جرف

ترین پایگاه و کانون نظـامی  کیلومتری جنوب غرب بغداد واقع شده است مهم ٤٠جرف الصخر که در 
بان مرکز مبارزه با تروریسم مفصل توسط نگارنده بررسـی  رود که در دیده الله به شمار می کتائب حزب

یی ساخته شده است که اهالی اهل سنت آن از ایـن روسـتاها شده است. این کانون نظامی در روستاها
اللـه تبـدیل شـده  اخراج شده و مجدد پذیرش شدند. جرف الصخر به قلمرو اختصاصی کتائب حزب

الله حقوق استفاده از زمین را بـه صـورت  توانند وارد آنجا شوند و کتائب حزب که نیروهای دولتی نمی
الله شـده  سایت تبدیل به زندان مخفی گسترده کتائب حزب رسمی از حکومت کسب کرده است. این

نفر به صورت غیرقانونی در بازداشت هستند) همچنین مرکـز بـازتوانی  ١٠٠٠است (که در آن بیش از 
هیـأت ٤٧و  ٤٦های  الله در این منطقه قرار دارد. مقر فرماندهی تیپ درمانی جنگجویان کتائب حزب

اللـه بـه صـورت فعـالی در زمینـه  صـخر قـرار دارد. کتائـب حزبحشدالشعبی نیز در منطقه جرف ال
به بعـد اقـدام کـرده  ٢٠١٩بازداشتن پهبادهای آمریکایی از پرواز کردن بر فراز جرف الصخر از مارس 

است؛ چند ماه پیش ازآنکه از این منطقه برای پرواز پهباد انتحاری به سمت ایستگاه پمپاژ و خـط لولـه 
حمالت هوایی آمریکا به  ٢٠٢٠مارس  ١٣استفاده شود. در  ٢٠١٩می  ١٤در پمپاژ عربستان سعودی 

این منطقه صورت گرفت که از آن بـه عنـوان محلـی بـرای تولیـد و سـایت انبـار تسـلیحات متعـارف 
پیشرفته، تأسیسات تست موتور راکت البوم االزران، سایت انبار و نگهداری تسلیحات مسیب و سایت 

عرب هوار و سایت انبار و نگهداری راکت ایرام جرف الصخر یاد شـده اسـت. انبار و نگهداری راکت 
آمریکا همچنین سایت دیگری را در غرب که سایت نگهداری تسلیحات متعارف  ٢٠٢٠مارس ١٢در 

شود در حمله هوایی مورد اصابت قـرار داد. همزمـان بـا  الله در کربال خوانده می پیشرفته کتائب حزب
هـای  له دیگری به فرودگاه درحال تکمیل کربال جایی کـه نیروهـای یکـی ازتیپاین حمله هوایی، حم

غیرنظـامی مجـروح  ٣اللـه در آن حضـور داشـتند صـورت گرفـت و  حشد عتبات غیر ازکتائب حزب
 ٧کند که در تأسیسات راکتی بـرد متوسـط در عـین التمـور ( الله همچنین ادعا می شدند. کتائب حزب

 کیلومتهری غرب کربال و ج
ً
نوب غربی دریاچه رزازه) و کارخانه ساخت تسلیحات در زعفرانیه (دقیقـا

کنـد. حکومـت عـراق یکـی از  کیلومتری جنوب شرق) فعالیت می ١٠خارج از منطقه شهری بغداد و 
ژوئـن  ٢٥نفر دیگـر از عناصـر ایـن جریـان در  ١٣الله را به همراه  پران مظنون کتائب حزب افراد راکت

  کیلومتری جنوب بغداد دستگیر کرد.  ٢٠اری راکت در البوعیسی در سایت نگهد ٢٠٢٠
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  الله  های غرب االنبار و البوکمال کتائب حزب پایگاه

 بـا آن بیگانـه  الله به شدت تالش کرده است تا حضور خودر ا در منطقـه کتائب حزب
ً
ای کـه تمامـا

 جمعیت شیعه درآن سکونت نـ
ً
اللـه از  دارد. کتائـب حزباست یعنی االنبار تقویت کند زیرا تقریبا

در غرب انبار مستقر شده است و ازاین منطقه برای دستیابی به منـاطق سـوریه اسـتفاده  ٢٠١٣سال 
کند. انبار از لحاظ نظری تحت فرماندهی دوگانه فرماندهی عملیات االنبـار وهیـأت حشدالشـعبی 

ه، منطقـه تحـت سـیطره کتائـب (محور عملیاتی غرب انبار) قرار دارد. در کنار این فرماندهی دوگان
اللـه  الله نیز وجود دارد (که به صـورت مجموعـه فرمانـدهی عملیـاتی جزیـره کتائـب حزب حزب

گیرد. در این منطقـه کتائـب  شود) که مناطق جرف الصخر عکاشات و القائم را در برمی خوانده می
ان مثـال برکنـاری ای برای حذف رقبـای خـود انجـام داده اسـت (بـه عنـو حزب الله تالش گسترده

ها و نقاط گمرکـی در منطقـه عکاشـات و القـائم) و  فرماندهی عملیات االنبار و پایان دادن به پست
اللـه شـبکه نفـوذ و شـبکه  های نفـوذ پنهـان انجـام داده اسـت. کتائـب حزب همچنین ایجاد شبکه

، نهـاد امنیـت ملـی، ای را در انبار که فرماندهی عملیـات االنبـار، پلـیس االنبـار اطالعاتی گسترده
گیرد گسـترش داده  ای و لشکرهای چهاردهم و هشتم ارتش عراق را دربرمی مقامات استانی و منطقه

نظامیان نزدیک و متحد به ایـن جریـان بـه  الله در غرب االنبار و شبه های کتائب حزب است. پایگاه
ه با ترورسـیم توسـط بان مرکز مبارز در قالب دیده ٢٠١٩صورت مفصل درگزارش پژوهشی آگوست 

  الله در استان االنبار دارای دو زیرمجموعه است.  نگارنده تدوین شده است. پایگاه کتائب حزب
کند و به صورت دقیق مقابـل ابوکمـال در  مرز شرقی القائم که رود فرات از آن عبور می  نخست

ست) مقرهـای اصـلی سوریه است و زیرمجموعه عکاشات غربی (که ستاد آن در الرطبه قرارگرفته ا
هیأت حشدالشـعبی اسـت کـه دربردارنـده نیروهـای  ٤٥الله در القائم در قالب تیپ  کتائب حزب

حشـد الشـعبی وابسـته بـه کتائـب  ٤٥آید. مقرهای تیـپ  الله به شمار می جنگی ویژه کتائب حزب
ر گرفـت. از سوی نیروهای آمریکایی مورد حمله هوایی قرا ٢٠١٩دسامبر  ٢٩حزب الله در تاریخ  

حشد الشـعبی یعنـی کـاظم علـوان (ابـوعلی الـدلیبی) کشـته شـد.  ٤٥در این حمله فرمانده تیپ 
(که موازی بـا  ٢٠حشد الشعبی) کنترل آزادراه  ٤٦الله (به صورت ویژه تیپ  نیروهای کتائب حزب

را  در بـر  مرز عراق و سوریه میان این دو زیرمجموعه است) و مزارع و مراتع میان این بزرگراه و مرز
می گیرد در اختیار دارد. این مناطق روستایی نزدیک به کریدور خط لوله نفت عراق ـ سوریه، بـرای 

گیرد. (شـایان ذکـر اسـت  انتقال نیروهای تجهیزات راکتی و موشکی به سوریه مورداستفاده قرار می
تجهیـزات  که آشکارا توسط اسرائیل انجـام شـد کـاروان حمـل ٢٠١٩آگوست  ٢٥درحمله هوایی 

 درمیان این دو مجموعه قرار گرفته بود مورد اصابت قرار گرفت و بعدتر نیـز در 
ً
 ٢٩نظامی که تقریبا

مجددا حمله هوایی دیگری به کاروان حمل تجهیزات صـورت گرفـت کـه ایـن امـر  ٢٠١٩دسامبر 
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  ها است).  نمایانگر تمرکز شدید اسرائیل بر روی این سلسله پایگاه
سراسر مرز، چنـد کیلـومتری غـرب گـذرگاه مـرزی خصـیبه کـه بـا عالیـم  به صورت دقیق در

مشخصی میله گذاری شده است پایگاه کتائب امام علی(ع) بیرون شهر ابوکمال سـوریه قـرار دارد. 
هـای نظـامی خـود در  الله فعالیت شاخه سوری کتائب حزب ٢٠١٦بعد از نبرد حلب در پایان سال 

از داعش بازپس گرفته شـد.  ٢٠١٧ابوکمال متمرکز کرد که در سپتامبر سوریه را بر منطقه دیرالزور و 
الله را هدف قـرار داده  اسرائیل برای اولین بار طی یک حمله هوایی کتائب حزب ٢٠١٨ژوئن  ١٨در 

الله نزدیک به مرز را بمباران هوایی کـرد. بعـد از حملـه بـه مقرهـای  و مقرهای اصلی کتائب حزب
 ٢٠٢٠مـارس  ١١و  ٢٠٢٠ژانویـه  ٥، ٢٠١٩سپتامبر  ٨بار در مورخه  ٣ئیل کتائب حزب الله ،اسرا

  پایگاه کتائب امام علی(ع) را نیز مورد حمالت هوایی قرار داد. 
های عتبات قـرار دارد (مـرز  اگرچه به صورت عادی مناطق جنوبی انبار در حوزه مسئولیت تیپ

رگاه اصلی تجـارت باعربسـتان سـعودی بـه نجف)  اما در شهر النخیب که گذ -کربال و انبار-انبار
شمار رفته و کمربندی مهم حول بغداد به سمت سوریه است  در اختیار کتائب حـزب اللـه بـوده و 

در این شهر حضور دارد. النخیب به صـورت مکـرر بـه صـورت منطقـه   ٢٠١١این گروه از از سال 
قرار گرفته است. عالوه بـر  ٢٠١٦ل الله در اختیار این جریان از سا انحصاری عملیاتی کتائب حزب

پایگاه نظامی اصلی در شهر النخیب را برعهده گرفته است. هم  ٦الله کنترل تمامی  آن کتائب حزب
چنین  شایعات قوی پیرامون استفاده از النخیب بـه عنـوان پایگـاه آموزشـی بـرای آمـوزش شـیعیان 

ی پرتـاب پهیادهـا طـی حملـه سعودی مورد حمایت ایران وجود دارد ممکن است النخیـب سـکو
  پهبادی به تأسیستات نفتی سعودی بوده باشد 

ای در سیطره  گذاری اصلی در االنبار ،کتائب حزب الله به صورت قابل مناقشه رغم سرمایه علی
کامل محیطی که امید بر آن داشت  که آن را در  اختیار بگیـرد ناکـام و نـاموفق بـوده اسـت. هـر دو 

مانده است، نهاد مبارزه با تروریسـم عـراق و نیروهـای  سد و التنف  تاکنون باقیپایگاه آمریکایی اال
و نیروهای محلـی عراقـی توسـط فرمانـدهان قابـل و توانمنـد مجـدد   گارد مرزی به القائم بازگشته

های مسکونی االنبار شروع به تظـاهرات علیـه  اند . جوامع محلی در بخش ساماندهی و جذب شده
نظامیان و  هم چنین  تسلط بر قلمرو جغرافیایی آنان توسط شبه نظامیـان  ور شبهحجم و گستره حض
تر حمالت آمریکا و اسرائیل نشان داد که االنبار در معرض حمالت هوایی اسـت  کردند. از آن مهم

های کلیدی خود را به سـمت منـاطق  نظامیانش برخی پایگاه  امری که منجر به آن شد که ایران و شبه
  نشینی کنند.  ترک و عقب ٢٠١٩ـ  ٢٠راق در سال جنوبی ع
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  ها  نمایی و موشک بخش ششم: قدرت

در دوران تصدی ابومهدی المهندس به  عنوان رئیس گروههای مقاومت عراقی، نیروی قـدس سـپاه 
نمایی علیه دشمنان خود از خـاک عـراق کـرد. عـالوه بـر  پاسداران انقالب اسالمی شروع به قدرت

ها در خاک عراق و تقویـت دیگـر نیروهـای محـور مقاومـت در  آمریکایی و غربیحمله به مواضع 
هـای سـنی حاشـیه خلـیج فـارس مـورد  سوریه، عراق به عنوان سکوی انجام حمالت علیـه دولت
های حمالت هوایی برد بلنـد در قلمـرو  استفاده قرار گرفت. تأسیسات آموزشی تروریستی و سامانه

الله نیز در حمـالت کلیـدی ماننـد حملـه پهبـادی بـه  کتائب حزبسرزمینی عراق عملیاتی شدند 
نظامی در بحرین نقش داشـته  های شبه و حمایت از گروه ٢٠١٩می  ١٤عربستان سعودی در تاریخ 

های عراقی (مانند سرایا الجهاد) اکنون  هایی وجود دارد که نشان می دهد دیگر گروه است .اما نشانه
  ها هستند.  روندهدر حال فعالیت بر روی این پ

  های خارجی  حمایت از تروریست

ــدرت ــار ق ــاز و ک ــین س ــبه دوم ــلیح ش ــوزش و تس ــه، آم ــب حــزب الل ــران و کتائ نظامیان و  نمایی ای
بان مرکـز مبـارزه بـا تروریسـم در  گونه که مت سویت در دیده های خارج عراق است. همان تروریست

 گـذر و تحـولی نظامیان شیعه  نوشت تغییر به سمت شبه ٢٠٢٠فوریه 
ً
غیرایرانـی و غیرلبنـانی احتمـاال

های عملیات خارجی مـورد حمایـت ایـران رخ داده اسـت. بـار دیگـر  است که در شگردها و تاکتیک
ای از شرکای مورد اعتماد نیروی قـدس سـپاه پاسـداران  الله  در این پرونده نیز با مجموعه کتائب حزب

هـای  اللـه اغلـب در حـوزه آموزش است. کتائـب حزب انقالب اسالمی شراکت داشته و در  آن سهیم
 سـعودی نقش های نظامی و تسلیح شبه ای، آموزش رسانه

ً
کنـد  آفرینـی می نظامیان بحرینـی و احتمـاال

بان مرکز مبارزه با تروریسم توسط نگارنـده و مـت سـویت بـه صـورت مشـروح  گونه که در دیده همان
نـین بـه عنـوان بـازیگر اصـلی در میزبـانی و آمـوزش بحث و بررسی گردید. ابوایمان الـدراجی همچ

نیروهای داوطلب از یمن و کشورهای حاشیه خلیج فارس ظهور و بروز یافته است. نگارنـده بـاور دارد 
نظایمان خارجی مورد حمایت ایران در منطقه کمیـت در اسـتان میسـان  ترین پایگاه آموزشی شبه بزرگ

الدراجی همچنین در انتقال تجیهزات و مواد از ایران به بندر  واقع شده است. حسن الساری و ابوایمان
القصر در بصره و بعد از آن به عمان و متعاقب آن انتقال به یمن نقش افرینی می کننـد.  همـان گونـه  ام

های نیروی قدس سپاه پاسـداران بـا تمرکـز بـر اردن بـا اسـتفاده از  که نگارنده بیان کرده است عملیات
فرمانـده کتائـب امـام علـی (ع) کـه در  - درات و واردات خودرو توسط شبل الزیدی های صا عملیات

به مثابه پوشش برای شناسایی گردشگران اسرائیلی به عنـوان  - لیست تروریسم آمریکا قرار گرفته است 
های مرزی بـرای انتقـال و تخلیـه مـواد انفجـاری از طریـق  بانی گذرگاه هدف در اردن و همچنین دیده
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شود. ابومصطفی الشیبانی همچنین به صـورت مسـتمر  ای میان اردن و عراق استفاده می سد درهوادی ا
کنـد و بـا وزارت  شود ایفای نقـش می های خارجی که از داخل عراق هدایت و راهبری می در عملیات

اطالعات و امنیت  ایران (اطالعات) که مخالف نیروی قدس سپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی اسـت 
ر ی کرده و در زمینه گسترش اطالعات و نفوذ لجستیکی در کشورهای حاشیه خلـیج فـارس بـا همکا

  کند.  وزارت اطالعات همکاری می

  الله در سیاست داخلی  بخش هفتم: نقش کتائب حزب

دار شـبکه  الله به عنوان پیشتاز و طلیعـه در دوران قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس ،کتائب حزب
بسـیار نزدیـک شـد .   ٢٠١٩ر سیطره کامل بر حکومت عراق در اواخر تابسـتان سـال نظامیان ب شبه

های مردمی، تـرور قاسـم سـلیمانی و ابومهـدی المهنـدس و انتصـاب  ازآن زمان به بعد، تظاهرات
الله شروع به تقلیل یـافتن کـرد.  وزیر دستاوردهای کتائب حزب مصطفی الکاظمی به عنوان نخست

نشـان داد ایـن جریـان از تأثیرگـذاری بـر  ٢٠٢٠هـای اولیـه  اللـه در ماه حزبگونه که کتائب  همان
های ملی و همچنین دیکته نمودن اولویتها و ترجیحـات خـود بـر موضـوعات دیگـر حتـی  سیاست

گونه شک و تردیدی نسبت به تهدیـد  وزیر جدید عراق هراسان نبوده و هیچ متعاقب انتصاب نخست
اللـه هـر  خود راه نداده است. سیاست ارعاب سیاسی کتائب حزب وزیر عراق به دل فیزیکی نخست

یـا  ٢٠٢١چند دستاورد اندکی برای این جریان داشته است اما  بـا توجـه انتخابـات عـراق در سـال 
 -نظامیان المللـی بـرای کنتـرل و بازداشـتن شـبه باتوجه به افزایش فشارهای داخلـی و بین - ٢٠٢٢

د رویارویی مستقیم با اصالحات پیش رو را انتخاب کننـد. چـه الله و شرکایش رویکر کتائب حزب
  رود در  فرایند خشونت سیاسی داخلی انتظار می رود. الله انتظار می نقشی از کتائب حزب

  الله علیه حکومت عراق  تهدید کتائب حزب

وزیر  اللـه خـارج مقـر اقامـت نخسـت نمایی بالدرنگ کتائب حزب گونه که در جریان  قدرت همان
های افراشـته  توانـد بـه سـرعت سـتون اللـه می شاهد بودیم کتائب حزب ٢٠٢٠ژوئن  ٢٥عراق در 

جنگجویان را فراخوان کرده و  آنها را در خودورهای پیکـاپ فنـی (اغلـب بـا دارا بـودن تیربارهـای 
متری) سوار کرده و آنها را به سمت قلب منطقـه سـبز بغـداد هـدایت  میلی ٢٣سنگین و حتی توپ 

 در چارچوب هیأت  نفر از اعضای کتائب حزب ١٤هنگامی که حکومت عراق کند. 
ً
الله را که ظاهرا

کردند را دستگیر کرد پاسخ ابوفدک المحمداوی به این اقدام پاسـخی بـر  حشد الشعبی خدمت می
نمایی دیگر اعضای پایگاهی که  ای بود. وی برای قدرت ها در قالب پاسخ عشیره اساس عرف عراقی

را جمـع کـرد تـا  -پایگاهی که در ابو عیسی در جنوب بغداد قـرار دارد-ازداشتی از آن بودند افراد ب
الله توانست جنگجویان را از  جویانه انجام دهد. کتائب حزب الله عمل متقابل و تالفی کتائب حزب
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مقرهای داخل منطقه سبز جمع کند ـ اگرچه گفتنی است که ابوفدک بخش اعظم از سـتون خـودش 
این امر نمایانگر آ اسـت کـه شـاید شـمار اولیـه  -از خارج منطقه آورده بود  ٢٠٢٠ژوئن  ٢٥ر را د

های منتشـر شـده از سـوی ایـن جزیـان بـه  جنگجویان داخل منطقه سبز کمتر از میزانی که گزارش
الله در بغداد می توانـد هـواداران خـودش را در  صورت غیر واقعی گزارش شده است. کتائب حزب

های خودش در خیابان فلسطین در شرق رود دجله و نزدیک میدان تحریـر شـامل  ز پایگاهبسیاری ا
  .الله یعنی مسجد بقیه الله(عج) گرد هم آورد مسجد اصلی کتاب حزب

 ٥اللـه بـا  نکته قابل توجه آن است که خیابـان فلسـطین جـایی اسـت کـه جنگجویـان کتـاب حزب
بـرای حفاظـت خودشـان بـه آنجـا  ۲۰۱۸سـال  یس درخودروی سرقتی بعد از درگیری مسـلحانه بـا پلـ

تواند نیروهای کمکـی و امـدادی خـود و همچنـین تسـلیحات  الله می عالوه بر آن کتاب حزب گریختند.
هـای جـرف  پاسگاه و ایستگاه ایست بازرسی در حاشیه بغداد و همچنین مجموعه پایگاه ۲۴سنگین را از 

 یک ساعت  با بغداد فا- الصخر 
ً
  را گردآوری و جمع آوری نماید. - صله داردکه تقریبا

در حال حاضر در هر گونـه مواجهـه و رویـارویی بـا حکومـت عـراق سـالح توانمنـد کتائـب 
مند خواهد شد هنوز هم مولفه ترس است .از ایـن مولفـه بـرای فرمانـدهان  الله که از آن بهره حزب

فاده می شود ایـن بـه آن معناسـت اگـر اند است الله قرار گرفته نظامی عراقی که در مسیر کتائب حزب
الله نتوانست امـروز شـما را دسـتگیر  شما با کتائب حزب الله مخالفت کنید حتی اگر کتائب حزب

 روزی شما را خواهد کشت.  شهره بودن کتائب حزب الله به این امر نقطـه ثقـل قـدرت و 
ً
کند قطعا

  .نفوذ این جریان بوده و باید این روند معکوس شود

  های جدید قابل انکار شبکه

هـا در  هایی چون سرایا طلیعه الخراسـاتی و کتائـب سـید الشـهدا آشـکارا در خیابان در حالی که گروه
هـا بـه  کشتند امـروز عوامـل کشـتار رهبـران تظاهرات ها را می های سال گذشته عراقی خالل تظاهرات
آن دلیـل اسـت کـه مصـونیتی کـه شـبه اند. این امر بـه  ای گمنام و ناشناخته باقی مانده صورت فزاینده

نظامیان از آن برخوردار بودند بیش از پیش تضمین نخواهد شد و بنابراین بار دیگر اصل  قابلیت انکـار 
پذیری و حاشاگری اهمیت یافته است. شبکه کاظم الجابری شاید نشان و حکایـت از تحـول دیگـری 

ه پاسداران انقـالب اسـالمی ایـران و پایـایی  آن در میان شبه نظامیان عراقی وابسته به نیروی قدس سپا
رسـد بـر روی  باشد.شخص اصلی تابع و زیر دست الجابری یعنی سرحان تومان الشبلی بـه نظـر مـی

یعنـی بـدون دارا  ـ جذب افراد جوان بدون هر گونه سابقه پیگرد و سابقه حبس و محکومیت در گذشته
  متمرکز شده است. ـ ا و عراقهای اطالعاتی آمریک بودن اثر نگشت در پایگاه

این ماموران وظیفه انجام ترورهای هدفمند برای دریافت حـق الزحمـه نقـد و بـا اقامـت کوتـاه 
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مدت در شهرهای مختلف عراق  یا خارج  از این کشور برای مدت چنـد مـاه بـا پرداخـت ماهیانـه 
  دالر بر عهده می گیرند. ١٥٠٠حدود 

ر می رسد شیوه مشـابهی از چیـدمان و ترتیبـات در بصـره های نگارنده به نظ بر اساس مصاحبه
مورد استفاده قرار گرفته است به عنوان مثال قاتالن مزدور شیبانی یعنی ثارالله و در جنوب عـراق بـه 

  وسیله گروه ابو ایمان الدراجی وجود دارد.
ی از اللـه روابـط طـولی خـود را بـا مجموعـه ا هایی وجود دارد که کتـاب حزب همچنین نشانه

های جوان  های تبهکار و اراذل و اوباش خیابانی آن گونه که حمدی مالک آنها را به عنوان گروه گروه
هـا کـه حمـدی مالـک آنهـا را  کند گسترش داده است. ایـن گروه آدمکش طرفدار ایران توصیف می

هه فندک)، کند عبارتند از : ربع الله یعنی جماعت خداوند، جبهه ابوجداحه (جب آنگونه فهرست می
الزلم الخشن یا مردان خشمگین، فرقـه الفـاطمیون المیـدانی یـا گـروه عملیـاتی فـاطمیون، جنـد 

  الشبیبات الصفوه هستند سلیمانی یا سرباز سلیمانی و
های احزاب سیاسی کـه از کتائـب  های تلویزیونی و حتی دفتر های شبکه ها به ایستگاه این گروه

کنند حمله می کنند. همانگونه که حمدی مالک خاطرنشان  تقاد میالله و دیگر شبه نظامیان ان حزب
الله ماننـد اعضـای بنیـاد زنـان زینبیـات در  ساخته است  عناصر سازمانهای اجتماعی کتایب حزب
کنند و  های منتقد کتائب حزب الله شرکت می حمالت  آتش زدن  مشارکت مقرهای احزاب و شبکه

یان از گروههای جوانان و دانش آموزان می تـوان همچنـین بـرای این امر بیانگر آن است که این جر
  بسیج شورشگری و اوباشگری استفاده کند.

مدل بسیار مشابه شکل گیری مجموعه سازمانهای جبهه انکار پذیری بـه نظـر مـی رسـد بـرای 
 حمله به اهداف و مواضع آمریکایی و غربی در داخل خاک عراق ظهور و بروز یافته است. در نگـاه

اللـه  نگارنده که توسط نگاه ناظران نزدیک به صحنه نیز مورد حمایت قرار گرفته است کتائـب حزب
هـای  های ائتالف و همچنین حمالت به کاروان نیروی بسیج کننده در ورای حمالت راکتی به پایگاه

ت علنی و تواند انجام چنین حمالتی را به صور الله نمی مرتبط با ائتالف بوده است اما کتائب حزب
آشکار  بر عهده بگیرد و باید خودش را از این گونه حمالت به واسطه بدنامی فزاینده داخلـی حـول 

ها شـده اسـت دور نگـه  ها بیشتر در مقایسه با خارجی چنین اقداماتی که منجر به کشته شدن عراقی
ه و دشواری بـرای های فزایند دارد این در حالی است که عراق  همزمان با انجام این حمالت ،تالش

بازیابی خود در مقابله با شیوع کرونا و همچنین کاهش قیمت نفت و عادی سـازی روابـط خـود بـا 
  جامعه بین الملل کرده است .

اینگونه به نظر می رسد که قاسم سلیمانی  خود چنین نیازی را چند ماه پیش از ترورش پیش بینـی 
شروع شد موضوع تشـدید دشـمنی  ۲۰۱۹ی در اکتبر های بزرگ و اصل کرده بود. هنگامی که تظاهرات
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الشعاع قرار گرفت. قاسم سلیمانی پیشنهادی مبنی بر حمالتـی مبتنـی بـر  با آمریکا تا حد زیادی تحت
های راستی آزمایی شده با منابع عراقی رویترز گـزارش داده  انکار پذیری را مطرح کرد بر اساس گزارش
در ویالیـی در بغـداد صـورت گرفـت سـلیمانی بـه  ۲۰۱۹ر است که: متعاقـب دیـداری کـه در اکتبـ

نظامی جدید متشکل از شـبه نظامیـانی کـه  فرماندهان جمع شده در آن دیدار دستور تشکیل گروه شبه
وجهه کمتر شناخته شده ای داشته و برای آمریکا ناشناخته شده باشند و می تواننـد حمـالت راکتـی را 

های نظامی عراقی مستقر شده بودند انجام دهند را صادر کرد. وی بـه  هایی که در پایگاه علیه آمریکایی
الله به عنوان نیرویی که به وسیله ابومهدی المهندس ایجاد شـده بـود و در ایـران آمـوزش  کتائب حزب

نظامی صورتجلسـه  دیده بود دستور داد تا این برنامه جدید را راهبری و اداره کند آنگونه کـه منـابع شـبه
هـا  اند سلیمانی به آنها گفت که کشف و شناسـایی چنـین گروهـی توسـط آمریکایی را نوشته این دیدار

  .نظامی اینها را به رویترز گفته است بسیار دشوار خواهد بود. یکی از منابع شبه
های جدیدی  است کـه در حـال حاضـر  این امر تا حدودی روشن کننده کثرت و گسترش گروه

امروزه به وسـیله یکـی از معاونـان   اق را انجام می دهند. این امرحمالت به اهداف خارجی در عر
شـود.  شـود راهبـری و هـدایت می حمیـد شـناخته می نزدیک قاسـم سـلیمانی کـه بـا عنـوان حاج

حمید دریچه جدیدی برای جذب نیروهای عراقی در گروهی به اسم الوارثون در اردوگاه نیروی  حاج
های  ال غرب ایران  آموزش دیده اند ایجاد کرد. متعاقب جنگقدس سپاه پاسداران در دزفول در شم

در سوریه و عراق اکنون مجموعـه قابـل توجـه و مهمـی از جنگجویـان جـوان و  ۲۰۱۱بعد از سال 
ها نشان مـی  باتجربه برای عضویت در این گونه گروهها وجود دارد. همان گونه که برخی از گزارش

هایی از تسلیحات، تیربارهای تـک تیـر ضـد  از ورود محمولهدهد گروههایی مانند الجابری اکنون 
اند که ایـن امـر نمایـانگر یـک تهدیـد  مند شده تجهیزات و حتی سیستم دفاع هوایی قابل حمل بهره

 توان در  آینده در عراق آن را مشاهده کرد. پنهان تروریستی است که می

  گیری  نتیجه: بخش هشتم

 ومت در دوران بعد از ترور ابومهدی المهندسهای مقا الله و دیگر گروه کتائب

توسـط حکومـت  ۲۰۰۹الله در یـک روز در سـال  از زمانی که ابومهدی المهندس و کتائب حزب
آمریکا در لیست سیاه تروریسم قـرار گرفتـه انـد باعـث شـد تـا بسـیاری از تحلیلگـران ابومهـدی 

نگارنده این گزارش نیـز جـز همـان  الله را مترادف با یکدیگر نگریستند که المهندس و کتاب حزب
های آن نظارت  الله کمک کرد و بر فعالیت تحلیل گران بود. اگرچه المهندس به تشکیل کتاب حزب

،ابو مهـدی المهنـدس و  ۲۰۱۱داشت اما بعد از خروج نیروهای نظامی آمریکایی از عراق در سال 
 دای از یکدیگر متمایز شدن الله تا حد قابل مالحظه کتاب حزب
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ابومهدی المهندس نقش سیاسی خودش را به عنوان هماهنگ کننده تمامی شبه نظامیان شـیعه 
عراقی و حتی تمامی فرماندهان و اجزای هیئت حشد الشعبی اعمال کرد.این امر بدان معناست کـه 

های مقاومت را تحـت تـاثیر قـرار داده و تمـامی  الله بلکه تمامی گروه ترور وی نه تنها کتائب حزب
 ارتباطات خود  و هم چنین یکی از سازوکارهای مهـم حـل مناقشـات  روهگ

َ
های مقاومت پیوندها و

های مقاومت را دشوارتر نمود.ابـو فـدک  خود را از دست داده  اند و همچنین فقدان وی کنترل گروه
المحمداوی به صورت کامل دارای شخصیت و گونه بازیگری است وی کـم تـوان تـر و بـا قابلیـت 

اللـه بـوده امـا در درون کتائـب  ،فاقد مقبولیت گسترده ،دارای ارتباط نزدیک تر با کتاب حزبکمتر 
الله سیطره چندانی ندارد و همچنین به وسیله رهبران کم تـوان نیـروی قـدس سـپاه پاسـداران  حزب

 انقالب اسالمی مورد حمایت است.
داشـت:ابومهدی المهنـدس  همانگونه که یکی از مقامات اطالعاتی آمریکا بـه نویسـنده بیـان

دانسـتند کـه  الله را هدایت و راهبری کنـد آنهـا می دانست که چگونه اعضا و رهبران کتاب حزب می
الله از زمان تـرور بـه عنـوان  ها. کتائب حزب بهتر است با وی مناقشه داشته باشد تا دیگر شخصیت

ت عراق که دسترسی عـالی جریانی که قابل هدایت نیست شناخته می شود. یکی از مقامات حکوم
الله وحشی است آنها هر آنچه کـه  های مقاومت دارد فراتر از آن رفته و اشاره می کند: حزب به گروه

ها انجام می دهند آنها بسیار بی پروا و بی عقالنه فعالیت کرده و همیشه در  می خواهند مانند کابوی
اقـداماتی کـه بـا یـک دیگـر هـیچ گونـه پی اقدامات جدیدی برای انجام در عراق و سوریه هسـتند 

الله همچنین در راستای تخریب و سیاه نمایی درباره جریانات سیاسی  هماهنگی ندارد کتائب حزب
ترسد کـه پایگـاه  الله می که فکر می کند آینده سیاسی داشته باشند حرکت می کند زیرا کتائب حزب

 رای دهندگان متعصب خود را از دست بدهد
اللــه شخصــیتی چــون ابومهــدی المهنــدس نمایــانگر مجموعــه ای از  ائــب حزبفقــدان حــامی کت
هایی است که اکنون برای این جریان افزایش یافته است. ایـن مشـکالت عبارتنـد  از:  مشکالت و چالش

فروپاشی دولت عادل عبدالمهدی و ناکامی در جایگزینی وی با شخصیت سیاسی دیگـر طرفـدار ایـران، 
هـای  می به منصب نخست وزیـری، الگـوی سـخت و خشـن انتصـابات و گامدستیابی مصطفی الکاظ

  .دولت برای مهار کردن شبه نظامیان
  اگرچه کتائب حزب

ً
الله به عنوان نیروی اصلی مبارزه با امریکـا بـاقی خواهـد مانـد و احتمـاال

ی های کنار جـاده ا گذاری بخش اعظم حمالت راکتی ضد آمریکا در مرحله کنونی و حمالت بمب
الله برش سیاسی خود را از دست داده است.جناح قالب  به این جریان مرتبط است اما کتائب حزب

الله یعنی جناح ابوحسین و ابوزینب الالمی اکنون و بعـد از تـرور  شبه نظامی در درون کتائب حزب
و ابومهدی المهندس، ارتباطات جاری اندکی با فرآیند سیاسـی عـراق دارنـد. ایـن جنـاح یعنـی ابـ
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ای به محور مقاومت متعهد شده اند محوری که تعهد آن به  حسین و ابوزینب الالمی به طور فزاینده
هاست. این جناح به صورت ویژه بـر روی  ها و آمریکایی ها، اسرائیلی اردوگاه مقاومت علیه سعودی

و دیگـر  اخراج نیروهای آمریکایی از خاورمیانه و خونخواهی قاسم سلیمانی و ابومهدی المهنـدس
اللـه منـزوی  های اولیه وجود دارد که کتائب حزب الله متمرکز شده است نشانه قربانیان کتائب حزب

 های حتی شرکای خود که شامل ایران نیز می شود پاسخ گو نبوده است. شده و به سیگنال
بـرای الله لبنان ضرورتا مجبور به کار کردن با واسطه و از طریق جریانـات عراقـی  ایران و حزب

ها از هـر طایفـه ای یـا  توانند از عراقی استفاده از عراق به عنوان کانون قدرت نمایی خود نبوده و می
 های خود بهره ببرند. هر قومیتی به عنوان عناصر یا تروریست

های بیشـتری بـرای اتکـا کـردن بـه آن در  نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی آشکارا  گزینـه
ها دربردارنده اتکای صرف به کتائب حزب اللـه  ه و  این امر بدان معنا است که این گزینهداخل عراق داشت

نخواهد بود. نیروی قدس می تواند ترکیبی از عناصر شناخته شده و معروف را برای ایجاد و تشـکیل گونـه 
رهبران غیـر از جدیدی از جبهه مقاومت در عراق انتخاب کند این پژوهش دایره توجه را به سوی دو نفر از 

الله که ممکن است به عنوان بازیگران اصلی در آینده بروز و ظهور یابند جلـب کـرده اسـت  کتائب حزب
این دو نفر عبارتند از: ابو ایمان الدراجی از سرایا الجهاد و کاظم الجابری از سرایا عاشـورا. هـر دو نفـر  از 

ن انقالب اسالمی با وظایف کلیدی بـوده انـد های مورد اعتماد نیروی قدس سپاه پاسدارا جمله شخصیت
های  ها، مبارزه با امریکـا و نقـش آفرینـی در پرونـده و وظایفی که در بردارنده سرکوب و مبارزه با تظاهرات

ای بوده است را بر عهده داشته اند. مانند ابومهدی المهنـدس و الشـیبانی هـر دو نفـر  قدرت نمایی منطقه
ر سازمان مادر خود یعنی سازمان بدر هسـتند کـه بـه سـرعت در راسـتای های مستمر د محصول انشقاق

های نگهـداری  های بیشتر و بیشـتر  در حـال حرکـت اسـت. اگـر سـایت تجزیه و انشقاق در قالب جناح
الله به صورت فزاینده و از نزدیـک تحـت پیگـرد و نظـارت قـرار  تسلیحات متعارف پیشرفته کتائب حزب

تواند از  تاسیسات نگهـداری تسـلیحات  قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی میگیرد نیروی سپاه نیروی 
ها مانند اردوگاه صقر در جنوب بغداد که متعلق بـه کتائـب سـید الشـهدا اسـت و  که در اختیار دیگر گروه

همچنین مجموعه گسترده انبارهای مهمات مخفی شده در فرودگـاه صـویره کـه متعلـق بـه کتائـب امـام 
  .ت را جایگزین نموده و مورد بهره برداری قرار دهدعلی(ع) اس

های نیابتی نیروی قدس سپاه پاسداران انقـالب اسـالمی ممکـن  الله و  دیگر گروه کتائب حزب
، سـازماندهی مجـدد خـود و همچنـین بازگشـت بـه سـایه و است بار دیگر با فرمان پراکنده شـدن

اللـه تـا  فعالیت زیرزمینی مواجه شوند. این امر شگفت آور نخواهد بود که امروزه خود کتاب حزب
حد زیادی قربانی جناح گرایی و انشقاق در درون خود شده است این امر به ویژه در خـالل فقـدان 

 شود.  وان میانجی و مصالحه گر حس میقاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس به عن



 

 


