
   

  
  

  دولت ـ مقاومت یدارشناسیپد
  مقاومت در عراق) انیو جر یاسبات دولت الکاظممن ي(مطالعه مورد

  1حامد امیري
  
  
  

  
  15/07/1399پذیرش نهایی:  تاریخ              30/06/1399تاریخ دریافت: 

  چکیده 
ای صادر کرد که در آن  )، بیانیه٢٠٢٠(دوم سپتامبر ١٣٩٩شهریور  ١٢الله روز  دفتر سیاسی کتائب حزب

ی و مشاوران آن به طرز عجیبی با مواضع آمریکا یکسان است. در این تصریح شده بود، مواضع دولت فعل
دهد  آمیز توصیف شده بود که نشان می یک رویکرد خیانت  بیانیه تالش دولت برای ابقای آمریکا در عراق،

کاظمی و مشاورانش در حال تالش برای قرار دادن آینده حاکمیت عراق و تصمیم سیاسی خود در اختیار 
  تند. آمریکا هس

اب مصـطفی صـدهد که این حمالت پس از انت ای و راکتی در عراق نشان می میانگین حمالت جاده
درصد افزایش یافته است. این روند به  ٩٠وزیر، نسبت به بازه زمانی پیش از آن  کاظمی به عنوان نخست

  حمالت است. خوبی مؤید تأثیرگذاری انگیزه کتائب حزب الله برای درگیری با دولت عراق بر نرخ 
دهد میانگین آنها در دوره پس از  شود که مقایسه نواخت حمالت نشان می این ادعا زمانی تقویت می

درصد  ٥٠وزیری عراق،  ترور شهیدان سلیمانی و ابومهدی تا فاصله نامزدی مصطفی کاظمی به نخست
انگیزه از مصطفی کاظمی  دورهالله در  دهد که کتائب حزب کاهش یافته بوده است. این مقایسه نشان می

  درگیری با آمریکا برخوردار بوده است.برای باالتری 

  واژگان کلیدي 
  ، حشدالشعبیالله دولت کاظمی، مقاومت، مصطفی کاظمی، کتائب حزب

                                                                                                                                         
 hamedamiri60@gmail.comکارشناس حوزه عراق و شامات؛  -  1
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  مقدمه
ی نشین عـراق، هوشـیار زیبـاری،  هایی از استان پس از تسلط نسبی داعش بر بخش

ّ
ن
ُ
های س

) ٢٠١٤جـوالی ٢٥( ١٣٩٣ری المالکی، روز سـوم مـرداد وزیر امورخارجه وقت دولت نو
ای به شورای امنیت سازمان ملل، ضمن تشریح وضعیت کشور، از این نهاد و سایر  طی نامه

   ١کشورها برای مبارزه با داعش درخواست کمک کرد.
درخواست دولت نوری المالکی به تشکیل ائتالف عزم ذاتی با فرماندهی آمریکـا بـرای 

داعش منجر شد و در نتیجه نیروهای آمریکا براساس ایـن درخواسـت و بـر مبنـای مبارزه با 
، بازگشت تدریجی به عـراق را آغـاز کردنـد. اسـتقرار ٢٠٠٨توافق چارچوب راهبردی سال 

عبادی آغاز شد و ابراهیم جعفـری، وزیـر خارجـه دولـت الائتالف در عراق در دولت حیدر 
) به شورای امنیت از اقدام جامعـه ٢٠١٤سپتامبر  ٢٢( ١٣٩٣شهریور  ٣١وقت نیز طی نامه 

  ٢المللی برای مبارزه با داعش در عراق استقبال نمود. بین
این اساس وضعیت دولت عراق از همکاری بـا ایـاالت متحـده در چـارچوب توافـق  بر

راهبردی، به متحد امریکا در چارچوب ائتالف راه حل ذاتی تغییـر یافـت. بـا اینکـه پـس از 
، هیچ اثری از ٢٠١٩ئتالف نیروهای نظامی آمریکا به خاک عراق بازگشتند، تا سال تشکیل ا

  های مقاومت و آمریکا در عراق وجود نداشت.  درگیری بین گروه
سال از توقف حمله به نیروهای آمریکا در عـراق، افـزایش فشـار بـه ایـران،  ٨با گذشت 

) گروه گمنـامی ٢٠١٩آوریل  ٣٠( ١٣٩٨اردیبهشت  ١٠روز سازکار را دوباره فعال ساخت.
به نام مجموعه شهید علی منصور به سوی پایگاه تاجی که یکی از نقـاط اسـتقرار نیروهـای 

  آمریکا بود راکت کاتیوشا شلیک کرد. 
ای از سـوی جـان  ) بـا صـدور بیانیـه٢٠١٩ می ٥( ١٣٩٨اردیبهشت  ١٥کاخ سفید روز 

ی رئیس جمهور اعالم کر
ّ
د که ایـاالت متحـده در پاسـخ بـه برخـی بولتون مشاور امنیت مل

بر  کننـده و فزاینـده، در حـال اسـتقرار نـاوگروه رزمـی هواپیمـا ها و هشـدارهای نگران نشانه
افکن به منطقه تحت نظارت سـتاد فرمانـدهی  یو.اس.اس آبراهام لینکلن و یک ناوگان بمب

                                                                                                                                         
1. United Nations (S/2014/440). 2014. Letter dated 25 June 2014 from the Permanent 

Representative of Iraq to the United Nations addressed to the Secretary-General, http:/ 
www. securitycouncilreport.org/ 

2 . United Nations (S/2014/691). 2014. Letter dated 20 September 2014 from the Permanent 
Representative of Iraq to the United Nations addressed to the President of the Security 
Council, https://www.justsecurity.org/wp-content/uploads/ 

https://www.justsecurity.org/wp-content/uploads/
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ن و بدون هرگونه ابهام کام] است تا به این ترتیب، این پیام روش مرکزی ایاالت متحده [سنت
بولتون در این بیانیه تصریح کرده بود که هرگونه حمله به منافع ایاالت  ١را برای ایران بفرستد.

   ٢رو خواهد شد. امان روبه متحده و همپیمانان ما با نیرویی بی
) ضـمن ٢٠١٩ می ٧( ١٣٩٨اردیبهشت  ١٧مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا روز 

هـایی بـه  برای مالقات با عادل عبدالمهدی و برهم صالح گفت که آمریکا پیام سفر به عراق
   ٣ایران فرستاده و پنتاگون نیز اقداماتی انجام داده تا ایران را متوقف کند.

بعد از هشدار ابتدایی آمریکا، سلسله حمالتی علیه اهداف نفتی در خلیج فارس انجـام 
براین اسـاس روز  ٤آغاز شد. نیز آمریکا در عراق شد و پس از آن اولین حمالت علیه مواضع

)، اولین راکت به سمت منطقه سبز بغداد شلیک شد و ٢٠١٩می ١٩( ١٣٩٨اردیبهشت  ٢٩
ات نظامی مشـترک عـراق و آمریکـا فـرود آمـد. تأسیسدر فاصله دوری از سفارت آمریکا و 

   نیز مجموعه شهید علی منصور برعهده گرفت. مسئولیت این حمله را
المللـی وابسـته  خنگوی این گروه اعالم کرد این گروه به هـیچ یـک از محورهـای بینس

نیست و حمله اخیر به سفارت آمریکا در پاسخ به اقدام ترامپ برای عفو مایکل بهنـا، افسـر 
آمریکایی انجام شده که قاتل یکی از اتباع عراقـی بـه نـام علـی منصـور بـوده اسـت و ایـن 

                                                                                                                                         
لینکلن و اعزام یک ناوگان بمب افکن به درخواسـت پاتریـک شـاناهان سرپرسـت  آبراهام اس.اس.بازگشت ناو یو. ١

کینزی فرمانده ستاد منطقـه مرکـزی انجـام شـد. ایـن گـزارش نـاظر بـه  وزارت دفاع آمریکا و براساس گزارش مک
وهای آمریکا بود. ایـن مجموعه اطالعات مربوط به آماده سازی همپیمانان ایران در عراق و سوریه برای حمله به نیر

اولین گزارش درباره شواهد مربوط به تالش ایران برای ضربه به نیروهای آمریکا و متکی به شواهد عینی ادعـا شـده 
هـای متعـدد اعـم از  بود. الزم بـه ذکـر اسـت گزارش ٢٠١٩پیمانانش بعد از ماه آوریل  درباره تحرکات ایران و هم

کید داشـتند کـه ایـران و های سه ماهه شعبه دفتر بازر گزارش سی کل در وزارت دفاع آمریکا به کنگره بر این نکته تأ
پیمانانش در پی مبارزه با داعش و مخالفان نظام سوریه هسـتند و برنامـه کوتـاه مـدتی بـرای حملـه بـه مواضـع  هم

 نیروهای آمریکا و متحدینش ندارند. 
2. Statement from the National Security Advisor Ambassador John Bolton. May 5, 2019. 

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-national-security-advisor-
ambassador-john-bolton-2/ 

3. Remarks to Traveling Press. Michael R. Pompeo, Secretary Of State. May 7, 2019. 
https://www. state.gov/remarks-to-traveling-press-9/ 

 و امـاراتی کـوچکتر کشـتی دو و سـعودی بـزرگ کش نفـت کشتی دو) ٢٠١٩ می ١٢( ١٣٩٨ اردیبهشت ٢٢ . روز٤
 مـی١٤( ١٣٩٨ اردیبهشت ٢٤ روز. گرفتند قرار حمله هدف امارت فجیره بندر کیلومتری ١٢ و ٥ فاصله در نروژی
 عربستان وسط در الدوادمی و عفیف محدوده در و غرب به شرق مسیر در آرامکو شرکت نفت لوله خط نیز) ٢٠١٩
 .گرفت قرار هدف سعودی

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-national-security-advisor
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  ١برد ادامه خواهد یافت. فسر در بیرون از زندان به سر میحمالت تا زمانی که این ا
های سیاسی و به طور خاص جریان سیاسی شیعه نزدیک به ایران، شـلیک راکـت  طیف

دی عـامری رئـیس سـازمان بـدر و ائـتالف فـتح ها به سمت سفارت آمریکا را تقبیح کردند.
ن را بـه دور کـردن شـبح ای همگا با صدور بیانیه )٢٠١٩ می ٢٠( ١٣٩٨اردیبهشت  ٣٠روز

گر خطـاب  جنگ از عراق و منطقه فراخواند و روشن کنندگان فتیله جنگ را جاهل یا دسیسه
قیس خزعلی دبیرکل عصائب اهل الحق نیـز آغـاز جنـگ را بـه مصـلحت اسـرائیل  ٢نمود.

و نسبت به اقدامات دگرگون کننده وضعیت که به ضرر وضـع سیاسـی، اقتصـادی و دانست 
   ٣ق تمام خواهد شد هشدار داد.امنیتی عرا

) تصریح ٢٠١٩ می ٢٢( ١٣٩٨وزیر عراق نیز روز اول خرداد  عادل عبدالمهدی نخست
او از  ٤کرد که قلمرو عراق نباید جایی برای دشمنی ورزیدن نسبت به یک کشور دیگر باشد.

واشـنگتن خبـر  قصد خود برای اعزام هیأتی به آمریکا و ایران برای پایان دادن به تنش تهران ـ
 ) از٢٠١٩می ٢٥( ١٣٩٨محمد حلبوسی، رئیس پارلمان عراق نیز روز چهارم خرداد   ٥داد.

   ٦گری در تنش بین ایران و آمریکا سخن گفت. آمادگی عراق برای میانجی
های سیاسی شیعه و حکومت عراق، حمالت راکتـی بـه سـوی  با وجود مخالفت جریان
ادامه یافت. یکی از این حمالت منجـر بـه کشـته شـدن  ٢٠١٩مواضع آمریکا تا پایان سال 
   ١٣٩٨) شد کـه حملـه متقابـل آمریکـا در روز ششـم دی ١-نیروهای آمریکا در پایگاه (کا

ــه مقــر تیپ٢٠١٩دســامبر  ٢٧( ــب  ٤٦و  ٤٥هــای  ) ب ــه کتائ حشــد الشــعبی (منتســبین ب
 ١٣ریکـا در بامـداد روز مقاومت عراق با آم  تنش میان ایران و ٧الله) را به دنبال داشت. حزب

                                                                                                                                         
ا.١

ً
   الترا عراق. .٢٠١٩مایو 20 . منفذو هجوم السفارة األمریکیة لـ الترا عراق: هذا هدفنا وسنضرب مجدد

https://ultrairaq.ultrasawt.com/ 
  یکونوا ال ان اقیینالعر بکل نهیب: العامری. ٢

ً
 http://www.ina.iq/87165. ٢٠١٩ أیار ٢٠للحرب. نارا

 https://twitter.com/Qais _alkhazali/ status/ 1130231854303449088الخزعلی  قیس. ٣
  .  ٢٢-٠٥-٢٠١٩بالنفس. نأیال والیمکن العاصفة وسط فی العراق: عبدالمهدی. ٤

http://albaghdadiyagroup.com/news/akhbar-iraq/abdalmhde-alaraq-fe-ost-alaasft-olaemkn 
 /https://www.dw.com/fa-ir/iranکند. دویچوله فارسی.  می گری میانجی ایران و آمریکا بین عراق. ٥
  آمریکا. دویچوله فارسی. و ایران بین میانجیگری برای عراق مجدد آمادگی اعالم. ٦

 https://www.dw.com/fa-ir/world/a-48878984 
) در اسـتان کرکـوک اصـابت ١-(کا یعراق گاهیبه پا وشایراکت کات ٣٠)،٢٠١٩دسامبر  ٢٧( ١٣٩٨ ی. روز ششم د٧

 یزخمـ کـایو چهـار تفنگـدار آمر یکشته و دو سرباز عراقـ کایآمر مانکاریپ کیو  یعراق سیدو پل جهیکرد که در نت
الله عراق را  مسئول حملـه بـه  حزب ب)، کتائ٢٠١٩دسامبر  ٢٩( ١٣٩٨ یروز هشتم د کایشدند. وزارت دفاع آمر

حشـد  ٤٦و  ٤٥ یهـا پیگـروه شـامل سـه نقطـه در عـراق (ت نیـکرد و پنج موضع ا ی) معرف١-(کا یعراق گاهیپا

https://ultrairaq.ultrasawt.com
http://www.ina.iq/87165
https://twitter.com/Qais
http://albaghdadiyagroup.com/news/akhbar-iraq/abdalmhde-alaraq-fe-ost-alaasft-olaemkn
https://www.dw.com/fa-ir/iran/
https://www.dw.com/fa-ir/world/a-48878984
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) با ترور شـهیدان سـردار سـلیمانی و ابومهـدی مهنـدس بـه ٢٠٢٠(دوم ژانویه  ١٣٩٨دی 
  ١باالترین سطح ممکن رسید.

ایاالت متحده از دالیل عزم ایران برای آغاز دوباره این حمالت این بود که   برآورد رسمی
ها به چنـین اقـداماتی روی  تحریمایران در راستای مقابله با فشارحداکثری آمریکا در بخش 

آورده است. در این رابطه فرماندهی قرارگاه مرکزی در پنتاگون ضمن گزارش بـه شـعبه دفتـر 
 در وزارت دفاع آمریکا، دالیل گرایش ایران به سمت افـزایش تـنش و ضـربه بـه 

ّ
بازرسی کل

یف کـرد و مواضع آمریکا را پاسخ به اعمال فشار حـداکثری از سـوی ایـاالت متحـده توصـ
  ترتیبات آن را به شرح زیر برشمرد:

 های تروریستی خارجی؛ قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمانـ 
 های اضافی علیه ایران؛ اعمال تحریمـ 
 ٢کشور برای واردات نفت از ایران. ٨عدم تمدید معافیت ـ 

   ١٣٩٨دی  ٢٩ایـران نیـز روز  سیدعباس عراقچی، معاون سیاسـی وزیـر امـور خارجـه
) با کنایه از فرایندی تحت عنوان مقاومت حداکثری ایران در برابر سیاست ٢٠٢٠ژانویه ١٩(

سیاسـت مقاومـت فعـال  ماه پیش از آن آغاز و بـه ٩فشار حداکثری آمریکا یاد کرد که طی 
ایـن اظهـارات مؤیـد ایـن فرضـیه بـود کـه ایـران در صـدد بکـارگیری  ٣تبدیل شـده اسـت.

  آمریکاست. یهعلسازکارهایی 

  انتقام سخت و درهم پیچیدگی سازکارها
پس از ترور شهیدان سلیمانی و ابومهدی مهندس، اخراج از منطقـه بـه عنـوان تنبیـه اصـلی 

خروج نیروهای خارجی از عـراق  آمریکا در دستور کار جمهوری اسالمی ایران قرار گرفت.
نفـر از  ٥٣ک طـرح از سـوینـویس یـ ، با ارائـه پیش٢٠١٨موضوعی بود که در اواخر سال 

  اعضای مجلس نمایندگان عراق مطرح شد. 

                                                                                                                                        
 را هدف قرار داد.   هی) و دو نقطه در سوریشعبال

1. Statement by the Department of Defense. JAN. 2, 2020. https://www.defense.gov/ 
Newsroom/Releases/Release/Article/2049534/statement-by-the-department-of-defense/ 

2. Operation Inherent Resolve. Quarterly Report to Congress April 1, 2019 - June 30, 2019. 
Lead Inspector General Report to The United States Congress. August 06, 2019. P: 48. 
https://www.stateoig.gov/system/files/q3fy2019_leadig_oir_report.pdf. 

خوردنــد.  مــیمحک ســیلی و شکســت نظامیشــان پایگــاه بــه موشــک شــلیک بــا هــا آمریکایی هیمنــه: عراقچــی. ٣
 https://www.farsnews.com/news/13981029000590. خبرگزاری فارس. ١٣٩٨٫١٠٫٢٩

https://www.defense.gov/
https://www.stateoig.gov/system/files/q3fy2019_leadig_oir_report.pdf
https://www.farsnews.com/news/13981029000590
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به دنبال ترور و شهادت سـردار سـلیمانی، ابومهـدی مهنـدس و همراهـان آنهـا توسـط 
وزیر مسـتعفی عـراق،  آمریکا، بار دیگر بر اساس درخواسـت عـادل عبدالمهـدی، نخسـت

ای خـارجی را مـورد ) اخـراج نیروهـ٢٠٢٠ژانویه  ٥( ١٣٩٨دی ١٥مجلس این کشور روز 
   بررسی قرار داد و این اقدام را تصویب کرد.

توانست  این مصوبه از سوی برخی نمایندگان شیعه، از ارزش سیاسی برخوردار بود و می
برداری قرار گیرد بنابراین عـادل  به عنوان یک پشتوانه برای اقدام عملی دولت عراق مورد بهره

   ه صورت شفاهی به آمریکا اعالم کرد.عبدالمهدی مصوبه پارلمان عراق را ب
کـارگیری  هانسداد راه سیاسی برای اخراج نظامی آمریکـا از عـراق، بـه تقویـت انگیـزه بـ

 سازکارهای سلبی منتهی شد، که نتیجه آن طراحی و اجرای حمالت به مواضع آمریکـا بـود.
دالت رایـج انگیزه افزایش تنش با آمریکا پیش از تـرور شـهید سـلیمانی در چـارچوب معـا

عد 
ُ
 از ب
ً
قدرت قابل تعریف بود، اما پس از این واقعه، حمله به مواضع نیروهای آمریکا اساسا

پذیری دشوار دخیل بودنـد کـه صـورت  اعتقادی دنبال شد. در این روند متغیرهایی با کنترل
ی دستخوش تغییر کردند.

ّ
  معادله را به طور کل

ن اهرم فشار علیه نیروهای آمریکا در دستور کار ای به عنوا بنابراین حمالت راکتی و جاده
   ١٣٩٨دی  ١٣قرار گرفـت. از زمـان تـرور شـهیدان سـلیمانی و ابومهـدی مهنـدس در روز 

گـروه ویـژه جدیـد اعـالم موجودیـت کردنـد و بـه طـور متنـاوب  ١٧)، ٢٠٢٠(دوم ژانویه 
یمانی و ابومهدی مسئولیت انجام حمالت را که هدف از اجرای آنها انتقام خون شهیدان سل

   اعالم شد را بر عهده گرفتند.
) طـی گزارشـی بـه نقـل از دو فرمانـده ٢٠٢٠(چهارم ژانویه ١٣٩٨دی  ١٤رویترز روز 

شـهید سـلیمانی در نیمـه اکتبـر مـدعی شـد نظامی و دو نیروی امنیتی عـراق  های شبه گروه
ی هدف قـرار دادن های جدید ناشناس برا الله را مکلف به تشکیل گروه ، کتائب حزب٢٠١٩

   نیروهای آمریکا کرده تا آمریکا قادر به ردیابی و شناسایی آنان نباشد.
حملـه بـه سـمت سـفارت آمریکـا، ١٣٥، مسـئولیت ٢٠١٩ها از ابتدای سـال  این گروه

های پشتیبانی ائتالف را برعهـده گرفتنـد،  های محل استقرار نیروهای ائتالف و کاروان پایگاه
الله را به عنـوان  یکا با استناد به اطالعات مورد ادعای خود، کتائب حزباما وزارت دفاع آمر

مسئول کنترل و فرماندهی این حمالت معرفی نمود و تصریح کرد کـه ایـن گـروه از ارتبـاط 
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   ١شود. قوی با نیروی قدس برخوردار است و برای انجام حمالت از سوی ایران پشتیبانی می
رس، از چهـار  های دور از تیـر متمرکز از نیروها در پایگاه آمریکا در چارچوب برنامه حفاظت

ها به طور عمده بـر  و حبانیه و تاجی خارج شد و در نتیجه حمالت گروه ١- پایگاه قائم، قیاره و کا
ای در عـراق انجـام شـد و در نتیجـه  حمله راکتی و جـاده ٤٢، ٢٠٢٠بغداد متمرکز شد. تا ژوئن

  ١٣٩٩خـرداد  ٢٧وضعیت امنیتـی کشـور وارد عمـل شـد. روز دولت عراق برای سامان دادن به 
ی عراق به ریاست مصطفی کاظمی با موضوع اخـذ تصـمیم ٢٠٢٠ژوئن ١٦(

ّ
ت مل
ّ
) شورای امنی

المللی بغداد تشـکیل جلسـه داد. ایـن  های مکرر راکت به منطقه سبز و فرودگاه بین درباره شلیک
اطالعاتی برای پاسـخگویی و محاکمـه عـامالن  های امنیتی را مکلف به افزایش تالش شورا نهاد

کیداین حمالت نمود. در این جلسه ضمن  هـا،  هـا، پادگان بر مـردود بـودن حملـه بـه فرودگاه تأ
ی مکلف به اتخـاذ اقـدامات  موقعیت

ّ
ت مل
ّ
های دولتی و مقرهای دیپلماتیک خارجی، شورای امنی

  ٢ویژه برای جلوگیری از افزایش دوباره چنین روندی شد.
)، ٢٠٢٠ژوئن ١٧( ١٣٩٩خرداد  ٢٨پس از برگزاری جلسه شورای امنیت عراق در شب 

و شب بعد چهار راکت کاتیوشـا از نزدیـک  ٣سه موشک کاتیوشا در فرودگاه بغداد فرود آمد
پادگان رشید در جنوب بغداد به سوی منطقه سبز شلیک شد که به بنای یادبود سرباز گمنـام 

   ٤اصابت کرد.
های شلیک شده به سمت بنای یادبود سـرباز  با اشاره به این که موشک مصطفی کاظمی

کیداند،  گمنام در بغداد ثبات و آینده عراق را هدف قرار گرفته کرد کـه اجـازه نخواهـد داد  تأ
های خارج از قانون، عراق را به سمت هرج و مرج سوق دهند تا فرصـتی بـرای تـداوم  طرف

   ٥حفظ منافع خود فراهم کنند.

                                                                                                                                         
1  Statement from Assistant to the Secretary of Defense Jonathan Hoffman. DEC. 29, 2019. 

https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2047960/statement-from-
assistant-to-the-secretary-of-defense-jonathan-hoffman/ 

  .٢٠٢٠-حزیران١٦المکتب اإلعالمی لرئیس مجلس الوزراء.  .٢
 https://pmo.iq/press2020/16-6-202002.htm 

   . ١٦٫٦٫٢٠٢٠خلیة االعالم االمنی. . ٣
https://www.facebook.com/SecMedCell/posts/677715136344230?- tn-=-R 

  .١٧٫٦٫٢٠٢٠خلیة االعالم االمنی.  . ٤
https://twitter.com/secmedcell?fbclid=IwAR1aLtKJCZKLwKC1ImZIarKWSJoCndzS7YPT-
4lXnkjkBMW1umarmLiMyvw 

  Jun 18, 2020 .https://twitter.com/MAKadhimi/status/1273575109232676870 . مصطفی الکاظمی.٥

https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2047960/statement-from
https://pmo.iq/press2020/16-6-202002.htm
https://www.facebook.com/SecMedCell/posts/677715136344230
https://twitter.com/secmedcell?fbclid=IwAR1aLtKJCZKLwKC1ImZIarKWSJoCndzS7YPT
https://twitter.com/MAKadhimi/status/1273575109232676870
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) نیروهای نهاد مبارزه با تروریسم پـس از ٢٠٢٠ژوئن ٢٥( ١٣٩٩ابراین روز پنجم تیر بن
حشـد الشـعبی) در بخـش البوعیثـه از  ٤٥الله (تیپ  حمله به یکی از مقرهای کتائب حزب

   ١نفر از نیروهای حاضر در محل را بازداشت کردند. ١٣منطقه الدوره بغداد، 
به دنبال داشت. عبدالعزیز محمـداوی (ابوفـدك) الله را  این رخداد واکنش کتائب حزب
اللـه در عـراق و جانشـین ابومهـدی در حشـد الشـعبی،  فرمانده دفتر نظـامی کتائـب حزب

 متعلـق بـه حشـد  ٣٤نفر از عشیره نیروهای بازداشت شده را با  ٣٠٠حدود
ِ
خودروی دولتی

ادریـه و خیابـان مـوازی الشعبی از بیرون بغداد وارد منطقه سبز کرد. این افراد در خیابـان ج
   ٢.قدرت واکنش خود را به نمایش گذاشتندفرودگاه 

الله،  فرماندهی عملیات مشترک در وزارت دفاع عراق، با اشاره به مانور نیروهای کتائب حزب
هایی مسلح توصیف کرد که بـا اسـتفاده از خودروهـای دولتـی و بـدون  این اقدام را تحرک طرف

دولت در داخل و خارج از منطقه سبز رفته و بـه یکـی از مقرهـای  رسمی به سمت مقرهای تأیید
اند. فرمانـدهی عملیـات مشـترک تصـریح  نهاد ضد تروریسم در داخل منطقه سبز متعرض شده

خواهند بخشی از حکومـت و تعهـدات آن باشـند و بـه دنبـال ایـن  ها نمی کرده بود که این طرف
  ٣ل نیروهای مسلح باشند.هستند که خارج از حاکمیت قانونی فرمانده ک

) طی سفر به ایران، خواستار قطع ٢٠٢٠جوالی٢١( ١٣٩٩تیر  ٣١مصطفی کاظمی روز 
نظامی و بازتعریف روابط دولتی بین ایـران و  های شبه گروهکنترل و جمهوری اسالمی  کمک

این مطالبه پیرامون سیاست لزوم حمایت از دولت عراق و کمک به برقراری ثبات  ٤عراق شد.
رهبـری در ایـن  ٥ر این کشور با پاسخ مثبت مسئولین جمهوری اسالمی ایران روبـرو شـد.د

های عراقی علیه نیروهای آمریکا به معنای تـالش آنـان بـرای  دیدار یادآور شد اقدامات گروه
  تضعیف دولت نیست.

                                                                                                                                         
جدیدة بشأن عملیة الدورة وتوضح بشأن اوامر القبض وعـددها. بغـداد الیـوم. . الحکومة العراقیة تدلی بتصریحات ١

  /https://baghdadtoday.news/news/124344 .٢٠٢٠حزیران٣٠
  . ٢٠٢٠یونیو  ٢٦ . أبو خمینی وآخرون.. مصدر یکشف لـموقع الحرة کوالیس لیلة االعتقاالت الجریئة. الحرة .٢

https://www.alhurra.com/iraq/2020/06/26/ 
  . خلیة اإلعالم األمنی. Jun 26, 2020. بیان من قیادة العملیات المشترکة . ٣

https://twitter.com/SecMedCell/status/1276463955569852420 
4.  Iraq's Al Kadhimi says 'big lie' of sectarianism driving corruption in the country. 

https://www.thenational.ae/world/mena/iraq-s-al-kadhimi-says-big-lie-of-sectarianism-
driving-corruption-in-the-country-1.1068879 

  /https://www.leader.ir/fa/content/24525. ۱۳۹۹ ریت ۳۱ی. دفتر مقام معظم رهبر یاطالع رسان گاهیپا. ٥

https://baghdadtoday.news/news/124344
https://www.alhurra.com/iraq/2020/06/26
https://twitter.com/SecMedCell/status/1276463955569852420
https://www.thenational.ae/world/mena/iraq-s-al-kadhimi-says-big-lie-of-sectarianism
https://www.leader.ir/fa/content/24525
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درباره سـاماندهی با خواسته الکاظمی، علیرغم تعامل مثبت جمهوری اسالمی ایران اما 
 ٢٩سفر تـا سـفر وی بـه آمریکـا در این ای در عراق در فاصله  حمالت راکتی و جاده حجم

  شد.برابر پنج  ١٣٩٩مهر  ١٠مرداد به بیش از سه برابر رسید و تا 
ایـن وضـعیت نـاتوان اسـت و این شواهد حکایت از این داشت که دولت عراق از مهار 

)، ٢٠٢٠سپتامبر٢١( ١٣٩٩شهریور  ٣١روز گفته شد که . منعکس کرد  آمریکاناتوانی را به 
گانه و رهبران احزاب بـه نقـل از پمپئـو  جمهور عراق در جلسه رؤسای سه برهم صالح رئیس

در بغـداد را تعطیـل خواهـد خـود تهدید کرد که در صورت ادامه حمالت، آمریکا سفارت 
  ها را نادرست دانستند. اما منابع عراقی این نقل قول ١کرد.

ای  ای توقف حمالت، این روند همچنان ادامه داشت و شرایط به گونـهبا وجود تالش بر
سازی شـرایط بـرای مشـروعیت  رسید دولت عراق در حال آماده رفت که به نظر می پیش می

الله به عنوان عضو حشد الشعبی است. به عنوان  بخشی به ضربات احتمالی به کتائب حزب
فرودگـاه اربیـل انجـام شـد کـه مرکـز یک حمله راکتـی بـه سـوی  ١٣٩٩مهر  ١٠مثال روز
 بار، عـاملین آن را رسانی فرماندهی عملیات مشترک در وزارت دفاع عراق، برای اولین اطالع
   ٢های تروریستی خطاب کرد. مجموعه

   ١٣٩٩مهـر  ١١عـراق روز امـور سازمان ملـل در ویژه در این میان بالسخارت، نماینده 
الله در عراق و جانشـین  نده دفتر نظامی کتائب حزببا عبدالعزیز محمداوی (ابوفدک) فرما

های منتسـب بـه  ابومهدی مهندس در رابطه با توقف حمالت دیـدار و گفتگـو کـرد. رسـانه
روز  ٦٠بالسخارت در این دیدار خواستار توقف حمالت به مـدتنوشتند الله  کتائب حزب

ه دبیـر کـل پیگیـری این خبر و مجموعه تحرکات بالسخارت نشان داد نماینـد ٣شده است.
  کند.  ل میاهای آمریکا را در قالبی دیپلماتیک دنب دیدگاه

دو راکت به سمت پایگاه ویکتوری بغداد، شلیک شد که مسـئولیت  ١٣٩٩مهر  ١٤روز 
الجبارین  المنتقم و قاصم الصابرین، سرایا  پرتاب آنها به طور مشترک از سوی سه گروه عصبه

نزدیکی هتل بابل در منطقه جادریه و بخش مسـافری فرودگـاه ها در  پذیرفته شد، این راکت

                                                                                                                                         
  . ٢٤عراقی .٢٠٢٠/٠٩/٢٢لکتائب والعصائب. . تهدید امیرکی شدید اللهجة للعراق: اغالق السفارة واستهداف ل١

https://iraqi24.com/ 
  . ٢٠٢٠أیلول  ٣٠. خلیة اإلعالم األمنی. قیادة العملیات المشترکة. ٢

https://www.facebook.com/SecMedCell/posts/751183042330772?__tn__=-R 
  https://t.me/sabreenS1/13250. ٣٫١٠٫٢٠٢٠. صابرین نیوز. ٣

https://iraqi24.com
https://www.facebook.com/SecMedCell/posts/751183042330772?__tn__=-R
https://t.me/sabreenS1/13250
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بغداد فرود آمدند. مرکز اطالع رسانی فرماندهی عملیـات مشـترک در وزارت دفـاع عـراق، 
ای، مجریان این حمله را مجرمین تروریستی خطاب کرد کـه  بار، با صدور بیانیه برای دومین

    ١دهند. می گناه را هدف قرار شهروندان و زنان و کودکان بی
،  ١٣٩٩مهر  ١٩روز تالش پر فشار برای توقف حمالت، روز  ١٠سرانجام پس از حدود

های مقاومت عراق با صدور یک بیانیه با اسـتناد بـه  جریانی موسوم به هیأت هماهنگی گروه
ی و سیاسی برای تعیین جدول زمانی محدود و مشخص دربـاره خـروج  چهره  تالش

ّ
های مل
  ٢از عراق، از توقف موقت حمالت خبر داد. نیروهای آمریکا
هـای  اللـه و گروه هایی که برای توقف حمالت انجـام شـد، کتائـب حزب علیرغم تالش
) تهدید به آغاز حمالت در عـراق را از ٢٠٢٠، (سوم نوامبر١٣٩٩آبان  ١٣همسو آن، از روز 

ی وعده آغاز حمالت را ا العباس با صدور بیانیه الفضل همان روز گروه کتائب ابو سر گرفتند.
الله نیز آمریکا را در صـورت عـدم پایبنـدی بـه  و محمد محیی سخنگوی کتائب حزب ٣داد

دولـت بایـد  و گفـت عراق به درگیری تهدید کرد مهلت زمانی مشخص شده برای خروج از
صورت جزء متهمان همکـاری و تبـانی بـا  کنترل کند که در غیر این  زمین و آسمان عراق را

 ٤.خواهد شد ها اییآمریک
به موازات این روند، شکست ترامپ در انتخابات و برخی تحرکات مشکوک آمریکا این 
فرضیه را تقویت کرد که ممکن است او طی سه ماه باقیمانده از تصدی ریاسـت دولـت، در 

  پیمانانش در منطقه دست به اقدام نظامی بزند.  چارچوب حمله به مواضع ایران و هم
برخی منابع ادعا کردند کـه ترامـپ امکـان حملـه بـه  ١٣٩٩آبان  ٢٥ال روز به عنوان مث

ای ایران و سناریوهای احتمالی پس از آن را بررسی کرده، اما سایر مسئولین  ات هستهتأسیس
(مایک پنس، معاون رئیس جمهور، پومپئو، وزیر خارجه، ژنرال مـارک میلـی، رئـیس سـتاد 

  ٥اند. وزیرموقت دفاع) وی را از چنین اقدامی نهی کردهمشترک ارتش و کریستوفر سی. میلر، 

                                                                                                                                         
کتوبر   ٥اإلعالم األمنی. قیادة العملیات المشترکة.  . خلیة١  ·. ٢٠٢٠أ

https://www.facebook.com/SecMedCell/posts/754340732015003?__tn__=-R 
ِة العراقیِة. ٢

َ
 للمقاوم

ُ
 التنسیقیة

ُ
  https://t.me/sabreenS1/13682. ٢٠٢٠-١٠-١٠. الهیئة

  https://t.me/abo_alfazal/4س. . المقاومة االسالمیة کتائب ابو الفضل العبا٣
  . ٢٠٢٠٫١١٫٠٤’!. أسلحة جدیدة’و’ حرب شرسة’. کتائب حزب الله تتوعد القوات األمیرکیة فی العراق بـ ٤

https://www.nasnews.com/view.php?cat=44361 
5 . Eric Schmitt, Maggie Haberman, David E. Sanger, Helene Cooper and Lara Jakes. Nov. 

16, 2020.  

https://www.facebook.com/SecMedCell/posts/754340732015003?__tn__=-R
https://t.me/sabreenS1/13682
https://t.me/abo_alfazal/4
https://www.nasnews.com/view.php?cat=44361
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از پایگاه هـوایی اسـپنگدالم آلمـان بـه  نیروی هوایی آمریکا ١٦-های اف ورود جنگنده 
اچ در پایگاهی نامعلوم در منطقه،  ۵۲-پایگاه هوایی الظفره امارات و استقرار بمب افکن بی

آمیز  ) احتمـال اقـدام مخـاطره٢٠٢٠برنـوام ٢١و١٦( ١٣٩٩آبان و اول آذر  ٢٦طی روزهای 
   ١ترامپ را تقویت نمودند.

  مصطفی کاظمی و مسئله مقاومت  
دائمی عراق و دو نامزد نخست وزیری در دوره پس وزیر  نخستمرور برنامه حکومتی چهار 

از استعفای عادل عبدالمهدی حکایت از این دارد که مسائل کنترل انحصار سـالح و پایـان 
های اعالم شده از سوی  بخشی از اهداف و برنامه ،های خارج از قانون ت گروهدادن به فعالی

  همه آنان بوده است. 
بنابراین مصطفی کاظمی نیز همانند دیگر رؤسای دولت عراق، مقابله با سالح خارج از 
کنترل را در دستور کار قرار داد. او سومین اولویت در برنامـه دولـت خـود را اعمـال اقتـدار 

   ٢انحصار سالح در مؤسسات نظامی و حکومتی تعریف کرده بود. بواسطه
های متعددی روبرو بود که بر عملکرد  کاظمی نیز همانند عبادی و عبدالمهدی با بحران

گذار بودند. عالوه بـراین کـاظمی در دوره تصـدی ریاسـت تأثیرهای مسلح  او در قبال گروه
ومت بازیگر فعـال در میـدان نبـرد بـا آمریکـا الله به عنوان نماینده مقا دولت با کتائب حزب
الله به دلیل نفوذ نسبی در ساختار نیروهای امنیتـی عـراق و تسـلط  مواجه بود. کتائب حزب

نسبی باال بر سازمان حشد الشعبی دارای قدرت تهاجمی نسبی باالیی بود که در عین حـال 
  از پوشش رسمی قانونی نیز برخوردار بود.

از ترور شهیدان سـلیمانی و ابومهـدی مهنـدس، ادعـای مشـارکت  الله، پس کتائب حزب
ی عراق در این اقـدام را مطـرح کـرد و 

ّ
مصطفی کاظمی به عنوان رئیس وقت نهاد اطالعات مل

 ١٣٩٩تیـر  ٢٦، همچنان بر این باور ثابت قدم باقی ماند. این گروه روز الزمارائه مدارک بدون 
نفـر از متهمـین بـه مشـارکت در قتـل شـهیدان  ) با انتشار اسـامی هفـت٢٠٢٠جوالی  ١٦(

                                                                                                                                         
  .٢١/١١/٢٠٢٠. ٢٠٢٠٫١١٫١٦. سنتکامـ  . فرماندهی مرکزی ایاالت متحده آمریکا ١

https://twitter.com/CENTCOMFarsi/status/1328537068591575043   /
https://twitter.com/CENTCOMFarsi/status/1330216900421443584 

  . المنهاج الوزاری لحکومة الکاظمی. ٢
   https://www.iraqicp.com/index.php/sections/orbits/35988-2020-05-07-20-47-14 

https://twitter.com/CENTCOMFarsi/status/1328537068591575043
https://twitter.com/CENTCOMFarsi/status/1330216900421443584
https://www.iraqicp.com/index.php/sections/orbits/35988-2020-05-07-20-47-14
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ی عراق، 
ّ
  ١این افراد را تحت پیگرد دارد.گفت سلیمانی و ابومهدی در نهاد اطالعات مل

  یکی از فرماندهان مشـهور ایـن گـروه در روز عیـد قربـان ، حسین مؤنس جبار حجامی
اصـلی در  ) با صدور پیامی از کاظمی به عنوان خائن و مشـارکت کننـده٢٠٢٠جوالی ٣١(

کیدترور شهیدان سلیمانی و ابومهدی یاد کرد و  نمود که عاملین این جرم بـزرگ از انتقـام  تأ
  ٢رهایی نخواهند یافت و تا آن روز، عیدی برای منتقمین وجود نخواهد داشت.

ای  )، بیانیـه٢٠٢٠(دوم سـپتامبر ١٣٩٩شـهریور  ١٢الله روز  دفتر سیاسی کتائب حزب
ریح شده بود، مواضع دولت فعلی و مشاوران آن به طـرز عجیبـی بـا صادر کرد که در آن تص

یـک   مواضع آمریکا یکسان است. در این بیانیه تالش دولت برای ابقـای آمریکـا در عـراق،
دهد کاظمی و مشاورانش در حـال تـالش  آمیز توصیف شده بود که نشان می رویکرد خیانت

   ٣اختیار آمریکا هستند. اسی خود دربرای قرار دادن آینده حاکمیت عراق و تصمیم سی
دهد که این حمالت پس از انتساب  ای و راکتی در عراق نشان می میانگین حمالت جاده

درصـد افـزایش  ٩٠وزیر، نسبت به بازه زمانی پیش از آن  مصطفی کاظمی به عنوان نخست
درگیـری بـا  گذاری انگیزه کتائب حزب اللـه بـرایتأثیریافته است. این روند به خوبی مؤید 

  دولت عراق بر نرخ حمالت است. 
دهد میـانگین آنهـا  شود که مقایسه نواخت حمالت نشان می این ادعا زمانی تقویت می

در دوره پس از ترور شهیدان سلیمانی و ابومهدی تـا فاصـله نـامزدی مصـطفی کـاظمی بـه 
هـد کـه د درصد کاهش یافته بوده اسـت. ایـن مقایسـه نشـان می ٥٠نخست وزیری عراق، 

درگیری با آمریکا برخوردار برای مصطفی کاظمی از انگیزه باالتری دوره الله در  کتائب حزب
  بوده است.

  
  

                                                                                                                                         
فهرست متهمین به شرح زیر بود: طالل ناجی لعیبی الذیابی مدیر دفتر سرویس اطالعات در فرودگـاه بغـداد، سـید عمـاد . ١

خـارجی، امیـر یوسف علی النقیب، رئیس اداره امنیت و اسکورت، سرتیپ ماجد علی حسین الدلیمی مـدیرکل خـدمات 
های مرزی، مصطفی عباس فاضل الهاشمی(نعیمی) مدیر دفتر ویژه، سـرتیپ ضـیاء  فراس عبید الرکابی، مدیر اداره گذرگاه

 جاسوسی، سیف ضرغام صکر الموسوی مدیر اداره نظارت. 
ّ
  عبدالعزیز سعدالموسوی، مدیر اداره ضد

  https://t.me/abualaskary/27. ابو علی العسکری. ٢
ا علی ما صدر من مستشار الکاظمی... المکتب السیاسی لکتائب حزب الله: ان الکـاظمی ومستشـاریه یعملـون علـی رد. ٣

  .  . المکتب السیاسی لکتائب حزب الله ٠٢- ٠٩- ٢٠٢٠. رهن سیادة العراق ومستقبله وقراره السیاسی لإلرادة األمریکیة
https://www.kataibhezbollah.com/news/3110 

https://t.me/abualaskary/27
https://www.kataibhezbollah.com/news/3110
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  دوره حیدرالعبادي  
هـای  در دوره نخست وزیری حیدر عبادی، با وجود اولویت مبارزه با داعش، در عمل انگیزه

مریکـا وجـود نداشـت. عـادل هـای مقاومـت بـرای درگیـری بـا آ قوی از سوی ایران و گروه
رغم باالگرفتن تنش میان ایران و آمریکـا، بـه دلیـل مصـالح جریـانی و  عبدالمهدی نیز علی

  های مقاومت امتناع داشت. شخصی از درگیری با گروه
کاظمی با اعمال تغییر در کادر فرماندهی نیروهای مسلح عـراق تـالش کـرد تـا از یـک سـو 

دهد و از سوی دیگر به تسلط نسبی بر ایـن سـاختار دسـت یابـد.  ها را کاهش ارتباط و نفوذ گروه
کشـور وزیـر ) بـه عنـوان ٢٠٢٠(ششـم مـی ١٣٩٩اردیبهشت  ١٧غانمی روز  نسرلشکر عثما
هـای  از اهالی دیوانیه بود که به هـیچ یـک از جناحنشسته شیعه زسرلشکر بایک او انتخاب شد. 

  است بتواند تغییری در روند ایجاد کند.  رسید امیدوار سیاسی وابستگی نداشت و به نظر می
 رستود) به عنوان اولین ضـرب شسـت ٢٠٢٠می ١١( ١٣٩٩اردیبهشت  ٢٢غانمی روز 

ــروه پنج شبهنظامی بازداشــت و حمله  در بصــره  نبه معترضا یزتیراندا مبه اتهارا الله رثاگ
بـا نفـوذ راه  هـای مسـلح صادر کرد، اما به زودی مشخص شد که برای مقابله واقعی با گروه

طوالنی در پیش است. وزارت کشور در دوره کاظمی بواسطه اقداماتی نظیـر آغـاز عملیـات 
السالح) تالش کرد نمایی از بازگشت اقتدار دولت را به نمایش بگذارد، اما  خلع سالح (نزع

این اقدامات از یک سو معطوف به تخلفات افراد تبهکار و مجرمین بـدون پشـتوانه جریـانی 
  های جنجالی اثر خود را از دست داد.  و از سوی دیگر با واماندگی دولت در پروندهبود 

 نشینی در پرونده ربایش سجاد عراقی شمی، عقبها سکوت دولت در پرونده ترور هشام
نتیجه ماندن پرونده جنایت فرحاتیه نشان داد که دولت کاظمی فاصله زیادی با توانـایی  و بی

مصطفی کاظمی نشان داد که همانند المالکی  ی مسلح با نفوذ دارد.ها اعمال زور علیه گروه
 ویژه بـهاز اراده برخورد سلبی برخوردار است، اما به دلیل ناتوانی نیروهـای مسـلح عـراق و 

1/26

0/85

0/26
0/13

0/25

سلیمانی و شهیدان  از ترور 
ابومهدي تا نامزدي کاظمی (از

2 ژانویه تا 9 آوریل 2020)

از نامزدي کاظمی تا انتساب وي
به نخست وزیري (7 می 2020)

سفر از نخست وزیري کاظمی تا 
وي به تهران (21 جوالي 2020)

سفر سفر کاظمی به تهران تا  از 
وي به واشینگتن (19 آگوست

(2020

از پایان گفتگوي استراتژیک با
آمریکا تا اول اکتبر 2020

نمودار(2):  انطباق نواخت حمالت با روند
انتساب و کنش کاظمی (  براساس حمله بر روز)  
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نشینی و اتکاء به  به عقباین جریانات ناتوان و از رویارویی با  ،های مبارزه با تروریسم یگان
  های واسطه و نرم شود. کنترل وضعیت از طریق اهرم

های ویژه در ادوار مختلف، توانـایی  الله همانند سایر گروه مرکز ثقل قدرت کتائب حزب
رسـد پـس از خـروج آمریکـا از  بوده است. به نظـر میرا دارا نفوذ در نیروهای مسلح عراق 

  ست. ها داشته ا ها برای مقابله با گروه زیادی بر انفعال دولت تأثیرهمین عامل  عراق، 
اللـه،  و واکنش متقابل کتائب حزب ٤٥پس از حمله نهاد مبارزه با تروریسم به مقّر تیپ 

نیروهای این گروه بعد از امتناع سرلشکر شهاب ناصر خیکانی از درگیری، وارد منطقه سـبز 
خیکانی فرمانده لشکر نیروهای ویژه و لشکر تأمین امنیت منطقه سبز بود که به  ١شده بودند.

در انجام وظایف، توسط کاظمی از این مسئولیت برکنار و مهند خلف یکـی از اتوانی ندلیل 
  ٢افسران سازمان اطالعات به جای وی منصوب شد.

نقطه ایست و بازرسی که در بغداد تحت کنترل داشـت از  ٢٠الله از طریق  کتائب حزب
الصخر وارد  جرف این توانایی برخوردار بود که هر میزان سالح سنگین را طی یک ساعت از

الله در مقرهای دولتـی یـا  پایتخت کند. مسئولین عراقی به دلیل حضور عوامل کتائب حزب
هـای  های مجاور آنها در معرض تهدید مقابله به مثل قـرار دارنـد. در مجمـوع گروه مجتمع
شـود ایـن مراکـز از  کننـد. گفتـه می کنتـرل میرا مرکز اصلی منطقه سبز بغـداد  ٢٢عراقی، 
ت نگهداری تا ظرف
ّ
  هزار نفر نیروی مسلح برخوردارند. ٥ی

برخی از نزدیکان کاظمی به نقل از او ادعا دارند یکی از دالیل ضعف نیروهـای امنیتـی 
هـای اطالعـاتی و  الله نفوذ عمیق این گروه در سازمان نهاد عراق در مواجهه با کتائب حزب

الله از اطالعات نسبی  که کتائب حزب امنیتی است. براساس این نقل قول، کاظمی ادعا دارد
   باالیی برخوردار است و این مسئله ضربه زدن به این گروه را با دشواری روبرو ساخته است.

  اهللا   سیت روي کتائب حزبادالیل حس
 -های زمانی مختلف بواسطه انتشار اطالعات سّری سیستم امنیتـی الله در بازه کتائب حزب

اداره  درت و اثبات اشراف و برتـری خـود اسـتفاده کـرده اسـت.دفاعی عراق، برای نمایش ق
اللـه قـرار دارد. ایـن معاونـت در حشـد  اطالعات حشد الشعبی تحت سیطره کتائب حزب

                                                                                                                                         
  https://t.me/sabreenS1/9528نیوز. . صابرین ١
  https://t.me/sabreenS1/9529. صابرین نیوز. ٢

https://t.me/sabreenS1/9528
https://t.me/sabreenS1/9529
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، از تعداد زیادی اداره زیرمجموعه، برخوردار شد که به ٣٣١الشعبی بعد از صدور امر دیوانی
  معنای قدرت فزاینده آن است. 

های متعـددی از  بکه قدرتمندی از نیروهای اطالعاتی است که پرونـدهاین اداره دارای ش
های  در عراق را در اختیـار دارد. رسـانهکار رجال سیاسی و اقتصادی و آمریکایی مشغول به 

الله اطالعات دقیقی از نیروهای عراقی همکار با فرماندهی عملیات  منتسب به کتائب حزب
رسد هدف از ایـن اقـدام نمـایش  کردند که به نظر می مشترک در ائتالف راه حل ذاتی منتشر

ای، شرکت امنیتی الغدیر و  قدرت بود. این اطالعات مربوط به شاغلین در دفتر امنیت منطقه
   ١شرکت حمل و نقل بوابه الخلیج و جزئیات مربوط به تسلیحات و مأموریت آنها بود.

هـای  یش از حرکـت کاروانهـای همسـو بـا آن پـ اللـه و گروه شود کتائب حزب گفته می
های امنیتـی از زمـان و مسـیر انتقـال آنهـا مطلـع  خود در شرکتعناصر لجستیک از طریق 

   ٢کنند. گذاری در مسیرهای تردد استفاده می شوند و از این اطالعات برای تله می
ــه حملــه اشــتباه روز  ترین عملیات در یکــی از پرمناقشــه  ١٣٩٩شــهریور  ٢٥هــا کــه ب

) بــه کــاروان دیپلماتیــک بریتانیــا در جــاده فرودگــاه بغــداد خــتم شــد، ٢٠٢٠ســپتامبر١٥(
ی این گروه با عبور از موانع امنیتی که مسـئول اداره آنهـا شـرکت گفت المنتقم  سرایا

ّ
واحد فن

های کنتـرل مسـیرهای ورود و  بوده است، اقدام به ایجاد اختالل در دوربین» ـ اس٤جی ـ «
   ٣ه است.خروج به پایگاه ویکتوری نمود

بـرای اخـراج سیاسی نیز بعد الله به موازات خدمت در حشد الشعبی در  اعضاء کتائب حزب
شـود شـیخ عـدنان محمـداوی  اند. به عنوان مثال گفته می وارد عمل شدهنظامیان آمریکا از عراق 

الصخر) در راستای اقناع نماینـدگان مجلـس عـراق   النصر (جرف (ابوعمار) فرمانده پایگاه جرف
کـرده اسـت. حسـین مـؤنس جبـار حجـامی مـذاکره برای رأی دادن به اخراج نیروهـای آمریکـا 

اللـه اسـت کـه وی را بـر مفاصـل  (ابوعلی عسکری یا ابوموسی) از دیگر نیروهای کتائـب حزب
   ٤کنند. قلمداد می ، تأثیرگذارهای خارج از حکومت ها و شبکه دولت توسط هسته
از تالش برای  تأثیرگذار رگیری توانایی اطالعاتی و نظامی،کا هببر الله عالوه  کتائب حزب

                                                                                                                                         
   https://t.me/th_avenger/20    /https://t.me/th_avenger/9. . البیان الصادر من سرایا المنتقم١
  https://t.me/sabreenS1/10192. ۱۶٫۰۷٫۲۰. . صابرین نیوز٢
   https://t.me/th_avenger/20    /https://t.me/th_avenger/9. تقم. البیان الصادر من سرایا المن٣
   .٤٫٣٫٢٠٢٠. هشام الهاشمی. ٤

https://twitter.com/hushamalhashimi/status/1235084256788877312 

https://t.me/th_avenger/20
https://t.me/th_avenger/9
https://t.me/sabreenS1/10192
https://t.me/th_avenger/20
https://t.me/th_avenger/9
https://twitter.com/hushamalhashimi/status/1235084256788877312
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الله به خصوص اسـتفاده  بسیج اجتماعی علیه کاظمی نیز فروگذار نبوده است. کتائب حزب
ت را پس از تالش چندجانبه برای توقف حمالت راکتی و جاده

ّ
ای تشـدید کـرد.  از این ظرفی
اللـه،  ، جبهه ابوجداحه، جند سلیمانی، جنودالله هایی ویژه اجتماعی نظیر، ربع تشکیل گروه

(چهـارم  ١٣٩٩شـهریور  ١٤نمود این تاکتیـک جدیـد بودنـد، کـه همگـی یکبـاره در روز 
  ) اعالم موجودیت کردند.٢٠٢٠سپتامبر

) با حمله بـه مقـّر ٢٠٢٠اکتبر ١٧( ١٣٩٩مهر  ٢٦های یاد شده در روز  بارزترین اقدام گروه 
) در بغداد رقم خورد. این اقدام با افراشتن پرچم حشـد الشـعبی حزب دموکرات کردستان (پارتی

مـزدور فالح فیـاض رئـیس هیـأت حشـد الشـعبی شد و از سوی در محل دفتر این حزب همراه 
ای  ) با صدور بیانیـه٢٠٢٠نوامبر ١٢( ١٣٩٩آبان  ٢٢الله و ابوجداحه روز  گروه ربع ١.شناخته شد

    ٢های سعودی در عراق حمله خواهند کرد. شرکتگذاری  تهدید کردند که به محل سرمایه
هایی تداعی کننده اشکال جدیدی از مواجهه با دولت کاظمی بود، بـه  ظهور چنین گروه

در  سـال تشـکیل حکومـت جدیـد در عـراق ١٧طـی  هـا خصوص اینکه برخی از این گروه
اهـل «ل گـروه . به عنـوان مثـاهای دیگر به چنین اقداماتی دست نزده بودند مواجهه با دولت

) اعالم موجودیت کرد، حمله به مشروب ٢٠٢٠نوامبر ٨( ١٣٩٩آبان ١٨که روز  »المعروف
 ٣های بغداد را در دستور کار قرار داد که به طور عمده با عملیات انفجار همـراه بـود. فروشی

    البته در گذشته این حمالت به طور محدود توسط جریان صدر انجام شده بود.

  مقاومتهاي  ی براي مهار نرم گروههاي کاظم اهرم
الله به عنوان تنها گـروه ویـژه اصـلی  پس از توافق راهبردی بین عراق و آمریکا، کتائب حزب

خارج از روند سیاسی به بقای خود ادامه داد. این دوگانگی پس از تشکیل حشـد الشـعبی و 
  شد.ها از پوشش رسمی بیش از پیش نمایان  برخورداری بخش اعظم این گروه

های اصلی اداره کننـده حشـد الشـعبی وابسـته بـه  الله، تمام گروه به غیر از کتائب حزب
های سیاسی و اداره کشور نقش داشـتند. از  گیری هایی بودند که در تصمیم احزاب و سازمان

ها بدون استثناء موظف به فعالیت در چـارچوب نیروهـای مسـلح  سوی دیگر تمام این گروه

                                                                                                                                         
  . ٢٠٢٠٫١١٫١٩. الفیاض یحدد موقفه من تصریح زیباری عن الحشد وحرق مقر الدیمقراطی. بغداد الیوم. ١

https://baghdadtoday.news/news/135146 
  https://t.me/sabreenS1/14987. ٢٠٢٠٫١١٫١٢العراق.  فی السعودیة المصالح یتوعدون الله ربع. ٢
  https://t.me/sabreenS1/14847. ٢٠٢٠٫١١٫٨المعروف. أهل. ٣

https://baghdadtoday.news/news/135146
https://t.me/sabreenS1/14987
https://t.me/sabreenS1/14847
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های عملیاتی مقاومت  مرور زمان گروهبه ل این روند به این معنی است که عراق بودند. تحلی
  شده است.محدود الله  کتائب حزبتعداد کمتری شامل 

  
  ١های مقاومت در عراق ): کاربری عملیاتی ادواری گروه١جدول(

 
  ٢٠٠٧ - 

٢٠٠٣  
٢٠١٩ - ٢٠٢١  ٢٠١٤ - ٢٠١٩  ٢٠١١ - ٢٠١٤  ٢٠٠٩ - ٢٠١١  ٢٠٠٧ - ٢٠٠٩  

  تغییرکاربری  تغییرکاربری  غیرفعال  غیرفعال  فعال  فعال  شبکه شیبانی
  تغییرکاربری  تغییرکاربری  غیرفعال  غیرفعال  فعال  فعال  المهدی جیش

عصائب اهل 
  حق

 تغییرکاربری تغییرکاربری تغییرکاربری  غیرفعال  فعال  غیرفعال

 غیرفعال غیرفعال غیرفعال غیرفعال  فعال  غیرفعال  المولود لواء
کتائب 
  الله حزب

 فعال فعال فعال فعال  فعال  رفعالغی

  
الله به عنوان تنها گـروه  ، کتائب حزب٢٠١٩پس از دور جدید درگیری با آمریکا از سال 
های همسو، طراحی و اجرای حمالت علیـه  غیرسیاسی، ایفاگر نقش اصلی در تشکیل گروه

ه بکـارگیری الله بـه واسـط مواضع آمریکا بود. تالش ابتدایی کاظمی برای مهار کتائب حزب
اقدامات سلبی با واکنش شدید این گروه روبرو شـد و مجمـوع شـرایط نشـان داد کـه او بـه 

  سرعت و سادگی قادر به مهار این گروه نخواهد بود. 
از سوی دیگر مأموریت کاظمی برگزاری انتخابات زودهنگام در عراق است که به احتمـال 

خواهد ساخت. دولت کاظمی با بحران شـدید روبرو  اتیباال بافت سیاسی حکومت را با تغییر
داعش نیز همچنان به قوت خود بـاقی اسـت. بنـابراین های پراکنده  درگیریمالی روبروست و 

کاظمی به ناچار اقدامات اجرایی نرم را برای کنترل نسبی وضعیت در کوتاه مدت آغاز کرد کـه 
  از آن بود.  الله از مراکز ثقل قدرت در بغداد بخشی دور کردن کتائب حزب

اللــه از منطقــه ســبز در چــارچوب ترتیبــات  تــالش کــاظمی بــرای دور کــردن کتائــب حزب
های احتمالی این گروه در برابر اقـدامات سـلبی آینـده  سازی واکنش بندی شده برای خنثی مرحله

 ١٣٩٩دفتر مدیرکل سازمان هواپیمایی کشوری عراق روز سوم مهر  به عنوان مثال قابل تفسیر بود.

                                                                                                                                         
  غال عراق تأسیس شدند.هایی درج شده که با هدف درگیری با آمریکا در دوره اش در این جدول سابقه فعالیت گروه. ١



فصلنامه مطالعات راهبرد
 ي

جهان اسالم، سال 
ت و یکم

بیس
، شماره

 2
یپ، 

اپ
 ی

82
، تابستان 

1399
  

   
 

 

 50  

های تشـریفات رسـمی و غیررسـمی در فرودگـاه  آوری سـالن ) دستور جمع٢٠٢٠سپتامبر  ٢٤(
بغداد به استثناء سالن ریاست جمهوری، سالن تشریفات بزرگ، سالن تشریفات پارلمـان عـراق، 

  پی) را صادر کرد.  های عالی (وی.آی. و سالن تشریفات شخصیتوزیر  نخستدفتر هماهنگی 
ای به ریاست وزیر کشور صادر شد که براساس امر دیـوانی  میم کمیتهاین دستور براساس تص

) تشـکیل شـده بـود. ایـن ٢٠٢٠ژوئن ٢٢( ١٣٩٩در تاریخ دوم تیر وزیر  نخست) از ١٦شماره (
ی عراق، سازمان هواپیمـایی کشـوری و 

ّ
کمیته متشکل از نماینده وزارت کشور، نهاد اطالعات مل

 ٢٧( ١٣٩٩های مشـمول تـا روز ششـم مهـر  ام سـازمانهای مرزی بـود و بـه تمـ هیأت گذرگاه
به دنبال تعطیلـی دفـاتر  ١) مهلت داد تا دفاتر خود در فرودگاه بغداد را تعطیل کنند.٢٠٢٠سپتامبر
 ١٩( ١٣٩٩مهــر  ٢٨هـا در فرودگـاه، فـالح فیـاض رئـیس هیـأت حشـد الشـعبی نیـز روز  گروه
     ٢از منطقه سبز خارج خواهد شد. )، اعالم کرد که مقر این سازمان به زودی٢٠٢٠اکتبر

الله  های عملی زیادی برای رویارویی با گروه بانفوذی مثل کتائب حزب کاظمی از گزینه
های سیاسی شیعه، جمهوری  اما گروه بنابراین در عمل با آنها مماشات کرد.  برخوردار نبود،

 در هـایی دیگـری بود های منعطف مقاومـت، اهرم اسالمی ایران و حتی گروه
ً
نـد کـه الزامـا

قرار نداشـتند، امـا رویکـرد آنهـا بـه خـودی خـود،  اختیار یا تحت کنترل مصطفی کاظمی
   ٣کرد. کاظمی را برای کنترل بحران یاری می

های سیاسی شیعه از ابتدای تشکیل حکومت در عراق در راستای کاهش تنش بـه  جریان
ای از دولت برای سـاماندهی  ایندهاما در دوره کاظمی با صراحت فز  کردند،  دولت کمک می

  به آشفتگی حمایت کردند. 
هـای  گـذار در بـین جریانتأثیرهای  عامری، ابوفدک و سـایر شخصـیت  دیها کاظمی با

مقاومت که وجهه سیاسی و رسمی دارنـد ارتبـاط مسـتقیم برقـرار کـرد، امـا ارتبـاط وی بـا 
کنتـرل و فرمانـدهی حملـه بـه  الله) کـه ب های مقاومت غیر سیاسی (نظیر کتائب حز گروه

دار بودند باواسـطه برقـرار شـد. جریـان فـتح در صـحنه سیاسـی نماینـدگی  آمریکا را عهده
های مقاومت را بر عهده گرفت و کاظمی با هدف عبور از مرحله گذار و تعیین تکلیف  گروه

                                                                                                                                         
  https://in-ma.news/archives/6077. ٢٠٢٠. ٩. ٢٦) مکاتب فی مطار بغداد الدولی. ٩. الکاظمی یلغی (١
  . ٢٠٢٠٫١٠٫١٩. الفیاض: ال عداء بین الکاظمی والحشد وسننقل مقرنا الی خارج المنطقة الخضراء. ٢

https://alforatnews.com/news/ 
  .٩٩٫٠٩٫٠٤موسوی.  سید امیر نگارنده با مصاحبه. ٣

https://in-ma.news/archives/6077
https://alforatnews.com/news
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   ١سیاسی در انتخابات، تعامل تاکتیکی موقت با این جریان برقرار کرد.
اصـابت راکـت بـه بنـای سـرباز به بهانـه حکیم رئیس جریان حکمت وطنی، سیدعمار 

 ١٩و ١٧( ١٣٩٩خـرداد  ٣٠و ٢٨با انتشار دو توئیت رسمی طـی روزهـای گمنام در بغداد، 
هـدف قـرار دادن مـورد و  ٢خوانـد حاکمیـت عـراقاین حمله را اقدام علیـه )، ٢٠٢٠ژوئن

مثابه هدف قرار دادن عراق توصـیف کـرد و را به آمریکا های نظامی  و پایگاهسیاسی مقرهای 
   ٣از دولت خواست تا نقش خود را در این زمینه ایفا کند.

های خـارج از  کاظمی در ارتباط با حشد الشعبی راهبرد ایجاد مشروعیت مقابله با گروه
اللـه بـه نمـایش  را در پیش گرفت که نمونـه آن در حملـه بـه مقـر کتائـب حزبکنترل خود 

حشـد الشـعبی، افـراد  ٤٥ز حملـه نهـاد مبـارزه بـا تروریسـم بـه مقـّر تیـپ پس ا ٤درآمد.
در حشد الشـعبی در قبـال ایـن مقام مسئول دی عامری و فالح فیاض دو ها  گذاری نظیرتأثیر

گری  اقدام سکوت اختیار کردند. نوری المالکی و دبیرکل کتائب سیدالشـهداء، بـه میـانجی
خـط  ٥از اقـدام دولـت حمایـت نمودنـد. ر حکیم نیزالدعوه و سید عما اکتفا کردند و حزب

اصلی الکاظمی برای تعامل با حشد الشعبی این است که حشد باید مانع تحرکات خارج از 
  های مقاومت شود.  گروهکنترل 

                                                                                                                                         
  . ٩٩٫٠٨٫١٠طاهایی. کارشناس عراق، با نگارنده مصاحبه . ١
  jun. 2020 .https://twitter.com/Ammar_Alhakeem/status/1273317307591385090 .17 . عمار الحکیم.٢
  jun. 2020 .https://twitter.com/Ammar_Alhakeem/status/1273872849372098565 .19 عمار الحکیم. .٣
  . ٩٩٫٠٨٫١٠با طاهایی. نگارنده مصاحبه . ٤
  به عنوان دبیرکل حزب الدعوه و خود حزب به طور نسبی مواضع متفاوتی اتخاذ کردند. . نوری المالکی٥

https://twitter.com/Ammar_Alhakeem/status/1273317307591385090
https://twitter.com/Ammar_Alhakeem/status/1273872849372098565
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 حشد الشعبی ٤٥های اصلی شیعه در قبال حمله نهاد مبارزه با تروریسم به مقّر تیپ  ): مواضع جریان٢دول(ج
  موضع  ساب جریانیانت  شخصیت
  الدعوه ریاست حزب  نوری المالکی

  گری میانجی
  دبیرکل کتائب سیدالشهداء  ابواالء والیی
تقبیح حمله به مقّر کتائب   دبیرکل جنبش نجباء  شیخ اکرم کعبی

  دبیرکل عصائب اهل حق  شیخ قیس خزعلی  الله حزب
  رئیس ائتالف النصر  حیدر عبادی

  حمایت از دولت
  رهبر جریان حکمت ملی  کیمسید عمار ح
  رهبر ائتالف فتح  هادی عامری

  بدون اعالم موضع
  رئیس هیأت حشد الشعبی  فالح فیاض
  بدون اعالم موضع  رهبر جریان صدر  مقتدی صدر

  
 ١٣٩٩شـهریور  ٢٥حمله به کاروان دیپلماتیک بریتانیا در جاده فرودگاه بغـداد کـه روز 

هـای سیاسـی شـیعه را بـه دنبـال  ت یکپارچه جریان) انجام شد، مخالف٢٠٢٠سپتامبر ١٥(
را حملـه این   داشت. سید عمار حکیم اولین شخصیت سیاسی شیعه بود که با انتشار پیامی،

  مورد تقبیح قرار داد. 
های امنیتی و قضایی عراق خواست که با قدرت و قاطعیت در  ائتالف فتح نیز از دستگاه

کـه  »هـای تبهکـار گروه«یجاد وحشت میـان مـردم توسـط ربایی و ترور و ا برابر زنجیره آدم
  موجب هرج و مرج شوند برخورد کند.  ،خواهند با بر هم زدن فضا می

ربط برای پایان دادن به این اقدامات  های ذی این ائتالف از همگان خواست که با دستگاه
ق همچنین مقتـدی صـدر خواسـتار تشـکیل یـک کمیتـه تحقیـ ١مجرمانه همکاری نمایند.

پارلمانی برای شناسایی عامالن اقدامات خارج از قانون شد که به سرعت از سوی مصـطفی 
  ٢کاظمی مورد استقبال قرار گرفت.

  

                                                                                                                                         
  .  ٢٤-٠٩-٢٠٢٠. لفتح یدین استهداف البعثات الدبلوماسیة ویدعو الی انهاء مسلسل الخطف واالغتیاالت.١

https://www.alsumaria.tv/news/ 
  sep. 2020 .https://twitter.com/MAKadhimi/status/1309451031869259777. مصطفی الکاظمی.   ٢

https://www.alsumaria.tv/news
https://twitter.com/MAKadhimi/status/1309451031869259777
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 های سیاسی در قبال حمله به مقرهای دیپلماتیک ) موضع رهبران و جریان٣جدول(
  موضع  انتساب جریانی  شخصیت
  تقبیح حمله   الدعوه ریاست حزب  نوری المالکی

تقبیح حمله به مقرهای دیپلماتیک و تشویق حمله به   دبیرکل جنبش نجباء  اکرم کعبی شیخ
شیخ قیس   مواضع آمریکا

  خزعلی
  دبیرکل عصائب اهل حق

    رهبر جریان حکمت وطنی  سید عمار حکیم
  رهبر ائتالف فتح  هادی عامری  تقبیح حمله 

  رئیس هیأت حشد الشعبی  فالح فیاض
  تقبیح حمله و درخواست تشکیل کمیته تحقیق  ن صدررهبر جریا  مقتدی صدر

  
های سیاسی شیعه، روبرو شـد کـه  یکپارچه جریانمخالفت الله با  بنابراین کتائب حزب

. از سوی دیگر با افزایش تنش حول آثـار رو شد ، روبهمخالف ادامه حمالت در عراق بودند
   ١٣٩٩ریور شـــه ٢٣اللـــه سیســـتانی نیـــز روز  ای، آیت حمـــالت راکتـــی و جـــاده

) پس از دیدار با بالسـخارت، نماینـده سـازمان ملـل در عـراق، ضـمن ٢٠٢٠سپتامبر ١٣(
صدور بیانیه رسمی، حکومت را به بازگرداندن اقتدار دولت و اعمـال کنتـرل بـر تسـلیحات 
های  غیرقانونی دعوت کرد. ایشان از دولت خواست از تقسیم کشور به زور سالح مجموعـه

   ١عناوین خاص جلوگیری کند.الحال تحت  معلوم
این روند تا جایی پیش رفت که عدی عواد، نماینـده عصـائب اهـل حـق در فراکسـیون 

 ٢٠سـپتامبر و ٢٩( ١٣٩٩آبـان  ٣٠صادقون و عضو ائتالف فتح طی روزهای هشـتم مهـر و
اسـتفاده از کاتیوشـا را روش جـاهالن   ) ضمن اعالم برائت از حمالت راکتی،٢٠٢٠نوامبر 

نـوامبر  ١٩( ١٣٩٩آبـان  ٢٩ قیس خزعلی دبیرکل عصائب اهل حـق نیـز روز ٢کرد.قلمداد 
) ضمن مخالفت با حمله به سفارت آمریکا به طور صـریح اعـالم کـرد کـه حضـور ٢٠٢٠

   ٣های خارجی در عراق به معنی اشغالگری نیست. نظامی تکنسین

                                                                                                                                         
ه) الممثلة الخاصة لألمین العام لألمـم المتحـدة. ١

ّ
هــ. ١٤٤٢المحـرم الحـرام  ٢٤. استقبال سماحة السید (دام ظل

  /https://www.sistani.org/arabic/archive/26461مکتب السید السیستانی (دام ظله) ـ النجف األشرف. 
  . ٢٠٢٠٫٠٩٫٢٩عواد.  عدی النائب. ٢

https://www.facebook.com/permalink.php? 
https://www.facebook.com/kkahl900/posts/ 

ــوز ٣ ــة علــی  »بایــدن«. الشــیخ األمــین یعلــن موقفــه مــن ف ــأثیره علــی العــراق .. الســعودیة حزین ــب«و ت . »ترام

https://www.sistani.org/arabic/archive/26461
https://www.facebook.com/permalink.php
https://www.facebook.com/kkahl900/posts/


فصلنامه مطالعات راهبرد
 ي

جهان اسالم، سال 
ت و یکم

بیس
، شماره

 2
یپ، 

اپ
 ی

82
، تابستان 

1399
  

   
 

 

 54  

 خـروج مستشـاران 
ً
آمریکـایی از خزعلی در گفتگوی دیگری تصریح کرده بود که اساسا

های  های مختلف نظیر تعمیر و نگهداری بمب افکن پذیر نیست و عراق در حوزه عراق امکان
به کمک چندصدتن از آنان نیازمند است. در نهایت محمود ربیعی، سخنگوی دفتر ١٦-اف

) به طور رسمی اعالم کرد ٢٠٢٠نوامبر ٢٣( ١٣٩٩سیاسی عصائب اهل حق روز سوم آذر 
او به طور رسمی تصریح کرد که مقاومت پـس از  ١امی دست کشیده است.که از فعالیت نظ

   ٢خروج آمریکا از عراق پایان یافته است.

  بندي جمع
وزیر مـتهم بـه مماشـات بـا آمریکـا و  در عراق به خصوص در زمانی که نخستتنش بین دولت 

اهـان اخـراج های مقاومـت کـه خو دهنده قدرت ارتش ایاالت متحده در عراق باشد و گروه بسط
ورشان هستند، چندان قابل مهار نیست. در این میـان مخالفـان حضـور شنظامیان آمریکایی از ک

د کما اینکه در طول دو سال نشو های شناخته شده هم محدود نمی نظامی آمریکا در عراق به گروه
 ـ اند که درباره ماهیت واقعی آنـان و ارتباطـات  های جدیدی هم سربرآورده گذشته، گروه

ً
ـ احیانـا

  های متعدد و تردیدهایی وجود دارد.  زنی شان گمانه خارجی
از سوی دیگر در فضای آنارشیک کنونی که نیروهای نظامی و اطالعـاتی تحـت امـر دولـت 

هـا و مقرهـای  نظامی نیستند، هر اقـدام علیـه پایگاه های شبه قادر به مهار روندهای امنیتی و گروه
های مخالف دولـت کـاظمی بـا  پذیر است و در این میان گروه کاندیپلمایک خارجی در عراق ام

بدون آنکه مسئولیت اقـدامات خـود را  ،توانند عامل اتفاقات امنیتی باشند های مختلف می انگیزه
  به عهده بگیرند. 

های سنی بسیاری هم وجود دارند کـه در گذشـته بـه  های شیعه، گروه در عراق عالوه بر گروه
، مسئولیت اقدام خود را نیـز های آمریکا دست زده و در بعضی از موارد انوها و کاراقدام علیه نیرو

                                                                                                                                        
٢٠٢٠٫١١٫١٩  .https://ahlualhaq.com/post/14887/  

  . ٢٠٢٠٫١١٫٢٢. . قیادی عصائب: لیس لدینا أی مسلح .. دققوا سجالت المفوضیة١
https://www.nasnews.com/view.php?cat=45755 

) گروه متبوع خود ٢٠٢٠نوامبر ٢٣( ١٣٩٩عصائب اهل حق روز سوم آذر  یاسیدفتر س یسخنگو ،یعی. محمود رب٢
مسلحانه ندارد. او افزود که  تیمشارکت در انتخابات قلمداد کرد که فعال یمجوز برا یو دارا یاسیش سجنب کیرا 

مقاومـت  یرویصورت همه ملت عراق ن آناست که کشور در حالت اشغال باشد  که در  یمقاومت مربوط به زمان
و افـزود ا .ندارد یشاخه نظاماست که اجازه داشتن  یاسیحزب س کیاظهار داشت که عصائب  یعیرب خواهد بود.

 یاسیس التیتشک کیبا انواع سالح ها دربرابر اشغالگران مقاومت کرده و پس از خروج اشغالگران به  گروه نیکه ا
  .استشده  لیتبد

https://ahlualhaq.com/post/14887
https://www.nasnews.com/view.php?cat=45755
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   اند.   به عهده گرفته

  منابع و مآخذ  
ا.ـ 

ً
   الترا عراق. .٢٠١٩مایو 20 منفذو هجوم السفارة األمریکیة لـ الترا عراق: هذا هدفنا وسنضرب مجدد

https://ultrairaq.ultrasawt.com/ 
  یکونوا ال ان العراقیین بکل بنهی: العامریـ 

ً
 http://www.ina.iq/87165. ٢٠١٩ أیار ٢٠للحرب. نارا

 https://twitter.com/Qais _alkhazali/ status/ 1130231854303449088 الخزعلی قیس ـ
  .  ٢٢-٠٥-٢٠١٩بالنفس. النأی یمکنوال العاصفة وسط فی العراق: عبدالمهدی ـ

http://albaghdadiyagroup.com/news/akhbar-iraq/abdalmhde-alaraq-fe-ost-alaasft-olaemkn 

 /https://www.dw.com/fa-ir/iranکند. دویچوله فارسی.  می گری میانجی ایران و آمریکا بین عراق ـ
  آمریکا. دویچوله فارسی. و رانای بین میانجیگری برای عراق مجدد آمادگی اعالمـ 

 https://www.dw.com/fa-ir/world/a-48878984 

خوردنــد.  محکمــی ســیلی و شکســت نظامیشــان پایگــاه بــه موشــک شــلیک بــا هــا آمریکایی هیمنــه: عراقچــی ـــ
 https://www.farsnews.com/news/13981029000590. خبرگزاری فارس. ١٣٩٨٫١٠٫٢٩

 العظمی اللـه آیت حضـرت آثار نشر و حفظ دفتر رسانی اطالع . پایگاه١٣٩٨٫١٠٫٢٧. تهران جمعه نماز های خطبه ـ
 https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44695.  )العالی ظله مد( ای خامنه سیدعلی

  .٢٠٢٠-حزیران١٦المکتب اإلعالمی لرئیس مجلس الوزراء.  ـ
 https://pmo.iq/press2020/16-6-202002.htm 

   . ١٦٫٦٫٢٠٢٠لیة االعالم االمنی. خ ـ
https://www.facebook.com/SecMedCell/posts/677715136344230?- tn-=-R 

  .١٧٫٦٫٢٠٢٠خلیة االعالم االمنی. ـ 
https://twitter.com/secmedcell?fbclid=IwAR1aLtKJCZKLwKC1ImZIarKWSJoCndzS7YPT-
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  Jun 18, 2020 .https://twitter.com/MAKadhimi/status/1273575109232676870مصطفی الکاظمی.  ـ

الحکومة العراقیة تدلی بتصریحات جدیدة بشأن عملیة الدورة وتوضح بشأن اوامر القـبض وعـددها. بغـداد الیـوم. ـ 
  /https://baghdadtoday.news/news/124344 .٢٠٢٠حزیران٣٠

  . ٢٠٢٠یونیو  ٢٦ ع الحرة کوالیس لیلة االعتقاالت الجریئة. الحرة .أبو خمینی وآخرون.. مصدر یکشف لـموقـ 
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  . خلیة اإلعالم األمنی. Jun 26, 2020بیان من قیادة العملیات المشترکة . ـ 
https://twitter.com/SecMedCell/status/1276463955569852420 

  /https://www.leader.ir/fa/content/24525. ۱۳۹۹ ریت ۳۱ی. دفتر مقام معظم رهبر یاطالع رسان گاهیپاـ 
  . ٢٤عراقی .٢٠٢٠/٠٩/٢٢تهدید امیرکی شدید اللهجة للعراق: اغالق السفارة واستهداف للکتائب والعصائب. ـ 

https://iraqi24.com/ 
   .٢٠٢٠أیلول  ٣٠خلیة اإلعالم األمنی. قیادة العملیات المشترکة. ـ 

https://www.facebook.com/SecMedCell/posts/751183042330772?__tn__=-R 
  https://t.me/sabreenS1/13250. ٣٫١٠٫٢٠٢٠صابرین نیوز.  ـ 

https://ultrairaq.ultrasawt.com
http://www.ina.iq/87165
https://twitter.com/Qais
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کتوبر   ٥خلیة اإلعالم األمنی. قیادة العملیات المشترکة. ـ   ·. ٢٠٢٠أ
https://www.facebook.com/SecMedCell/posts/754340732015003?__tn__=-R 

ِة العراقیِة. ـ 
َ
 للمقاوم

ُ
 التنسیقیة

ُ
  https://t.me/sabreenS1/13682. ٢٠٢٠-١٠-١٠الهیئة

  https://t.me/abo_alfazal/4المقاومة االسالمیة کتائب ابو الفضل العباس. ـ 
  . ٢٠٢٠٫١١٫٠٤’!. أسلحة جدیدة’و’ حرب شرسة’کتائب حزب الله تتوعد القوات األمیرکیة فی العراق بـ ـ 

https://www.nasnews.com/view.php?cat=44361 
  .٢١/١١/٢٠٢٠. ٢٠٢٠٫١١٫١٦. سنتکامـ  فرماندهی مرکزی ایاالت متحده آمریکاـ 

https://twitter.com/CENTCOMFarsi/status/1328537068591575043   /
https://twitter.com/CENTCOMFarsi/status/1330216900421443584 

  مة الکاظمی. المنهاج الوزاری لحکوـ 
   https://www.iraqicp.com/index.php/sections/orbits/35988-2020-05-07-20-47-14 

  https://t.me/abualaskary/27ابو علی العسکری.ـ 
ردا علی ما صدر من مستشار الکاظمی... المکتب السیاسی لکتائب حزب الله: ان الکاظمی ومستشاریه یعملون علی رهـن ـ 

  .  . المکتب السیاسی لکتائب حزب الله ٠٢- ٠٩- ٢٠٢٠. ومستقبله وقراره السیاسی لإلرادة األمریکیة سیادة العراق
https://www.kataibhezbollah.com/news/3110 

  https://t.me/sabreenS1/9528صابرین نیوز.  ـ 
  https://t.me/sabreenS1/9529صابرین نیوز. ـ 
  یمصاحبه با منابع عراقی نزدیک به کاظمـ 
   https://t.me/th_avenger/20    /https://t.me/th_avenger/9. البیان الصادر من سرایا المنتقمـ 
  https://t.me/sabreenS1/10192. ۱۶٫۰۷٫۲۰. صابرین نیوز ـ
   https://t.me/th_avenger/20    /https://t.me/th_avenger/9. البیان الصادر من سرایا المنتقم ـ
   .٤٫٣٫٢٠٢٠هشام الهاشمی. ـ 

https://twitter.com/hushamalhashimi/status/1235084256788877312 
  . ٢٠٢٠٫١١٫١٩الفیاض یحدد موقفه من تصریح زیباری عن الحشد وحرق مقر الدیمقراطی. بغداد الیوم.  ـ

https://baghdadtoday.news/news/135146 
  https://t.me/sabreenS1/14987. ٢٠٢٠٫١١٫١٢العراق.  فی السعودیة المصالح یتوعدون الله ربعـ 
  https://t.me/sabreenS1/14847. ٢٠٢٠٫١١٫٨المعروف. أهلـ 
  https://in-ma.news/archives/6077. ٢٠٢٠. ٩. ٢٦) مکاتب فی مطار بغداد الدولی. ٩الکاظمی یلغی (ـ 
  . ٢٠٢٠٫١٠٫١٩ء. الفیاض: ال عداء بین الکاظمی والحشد وسننقل مقرنا الی خارج المنطقة الخضراـ 

https://alforatnews.com/news/ 
  .کارگروه عراق.  ٩٩٫٠٩٫٠٤مصاحبه با سید امیر موسوی. ـ 
  .کارگروه عراق.  ٩٩٫٠٨٫١٠مصاحبه با علی طاهایی. ـ 
  jun. 2020 .https://twitter.com/Ammar_Alhakeem/status/1273317307591385090 .17 عمار الحکیم.ـ 
  jun. 2020 .https://twitter.com/Ammar_Alhakeem/status/1273872849372098565 .19 عمار الحکیم.ـ 
  .  ٢٤-٠٩-٢٠٢٠لفتح یدین استهداف البعثات الدبلوماسیة ویدعو الی انهاء مسلسل الخطف واالغتیاالت.ـ 

https://www.alsumaria.tv/news/ 
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https://t.me/sabreenS1/13682
https://t.me/abo_alfazal/4
https://www.nasnews.com/view.php?cat=44361
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https://www.iraqicp.com/index.php/sections/orbits/35988-2020-05-07-20-47-14
https://t.me/abualaskary/27
https://www.kataibhezbollah.com/news/3110
https://t.me/sabreenS1/9528
https://t.me/sabreenS1/9529
https://t.me/th_avenger/20
https://t.me/th_avenger/9
https://t.me/sabreenS1/10192
https://t.me/th_avenger/20
https://t.me/th_avenger/9
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https://alforatnews.com/news
https://twitter.com/Ammar_Alhakeem/status/1273317307591385090
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https://www.alsumaria.tv/news
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ه) الممثلة الخاصة لألمـین ـ 
ّ
هــ. ١٤٤٢المحـرم الحـرام  ٢٤العـام لألمـم المتحـدة. استقبال سماحة السید (دام ظل

  /https://www.sistani.org/arabic/archive/26461مکتب السید السیستانی (دام ظله) ـ النجف األشرف. 
  . ٢٠٢٠٫٠٩٫٢٩عواد.  عدی النائبـ 

https://www.facebook.com/permalink.php? 
https://www.facebook.com/kkahl900/posts/ 

.  ٢٠٢٠٫١١٫١٩. »ترامـب«و تأثیره علی العراق .. السعودیة حزینة علی  »بایدن«شیخ األمین یعلن موقفه من فوز الـ 
https://ahlualhaq.com/post/14887/ 

  . ٢٠٢٠٫١١٫٢٢. قیادی عصائب: لیس لدینا أی مسلح .. دققوا سجالت المفوضیة ـ
https://www.nasnews.com/view.php?cat=45755 
- United Nations (S/2014/440). 2014. Letter dated 25 June 2014 from the Permanent 

Representative of Iraq to the United Nations addressed to the Secretary-General, http:/ 

www. securitycouncilreport.org/ 

- United Nations (S/2014/691). 2014. Letter dated 20 September 2014 from the Permanent 

Representative of Iraq to the United Nations addressed to the President of the Security 

Council, https://www.justsecurity.org/wp-content/uploads/ 

- Statement from the National Security Advisor Ambassador John Bolton. May 5, 2019. 

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-national-security-advisor-

ambassador-john-bolton-2/ 

- Remarks to Traveling Press. Michael R. Pompeo, Secretary Of State. May 7, 2019. 

https://www. state.gov/remarks-to-traveling-press-9/ 

- Statement by the Department of Defense. JAN. 2, 2020. https://www.defense.gov/ 

Newsroom/Releases/Release/Article/2049534/statement-by-the-department-of-defense/ 

- Operation Inherent Resolve. Quarterly Report to Congress April 1, 2019 - June 30, 2019. 

Lead Inspector General Report to The United States Congress. August 06, 2019. P: 48. 

https://www.stateoig.gov/system/files/q3fy2019_leadig_oir_report.pdf. 

- Iraq's Al Kadhimi says 'big lie' of sectarianism driving corruption in the country. 

https://www.thenational.ae/world/mena/iraq-s-al-kadhimi-says-big-lie-of-sectarianism-

driving-corruption-in-the-country-1.1068879 

- Reuters staff. January 4, 2020. Inside the plot by Iran’s Soleimani to attack U.S. forces in 

Iraq. https://www.reuters.com/article/us-iraq-security-soleimani-insight/inside-the-plot-by-

irans- soleimani -to-attack-u-s-forces-in-iraq-idUSKBN1Z301Z 

- Statement from Assistant to the Secretary of Defense Jonathan Hoffman. DEC. 29, 2019. 

https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2047960/statement-from-

assistant-to-the-secretary-of-defense-jonathan-hoffman/ 
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