
ب
سی
و آ

ی 
شعب

شد 
؛ ح
اق
عر

در 
ب 
طلو
ي م
گو
ال

 
ري
پذی

 
آن

ي 
ها

  
 

 

 51  

 

 

  
  

  الگوي مطلوب در عراق
  هاي آن پذیري حشد شعبی و آسیب

  امیرحامد آزاد
  
  
  
  

  چکیده
 ، هاي عراقـی عضـو در محـور مقاومـت     به عنوان یک چتر قانونی براي گروه حشد شعبی

ها و اهداف محور مقاومـت فـراهم    مأموریتش در چارچوب نمحملی براي بسیج نیرو و ک
به سـرعت در   ،هاي موجود رغم ضعف به ،ساختار کرده است. هسته اصلی و پیرامونی این

، ظهـور   . از ایـن رو راي وفق عملکرد خود بر مدار یک الگوي مطلوب اسـت حال تالش ب
تبـدیل  به یک فرصت جدید براي محور مقاومت بر بسـتر بحـران     اي در عراق چنین پدیده

یک واکنش طبیعـی  گرا در عراق در  امریکا و جریان ملی، ایاالت متحده  شد. با این وصف
برآمدنـد کـه    حشـد شـعبی  سـاز بـا    هندر مقام طراحی و اجراي اقدامات بازدارنده و مواز

هاي حیاتی و تبدیل الزامات حیاتی بـه   پذیري سازي آسیب مکانیسم عمل آن از طریق فعال
آغاز بـه کـار کـرد. چنـین       حشد شعبیهاي حیاتی در هرم مرکز ثقل قدرت  پذیري آسیب

مستلزم طراحی و اجراي کنش متقابل از سوي محور مقاومت بـراي  طبیعی،  به طورروندي 
  هاي حیاتی است. پذیري سازي مکانیسم اجرایی آسیب مهار و خنثی

  
  واژگان کلیدي 

  هاي حیاتی ، قابلیت ، الزامات حیاتی هاي حیاتی پذیري ، آسیب ، مرکز ثقل حشد شعبی
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  مقدمه
هـاي   کـه بـه سـقوط نسـبی اسـتان      1393بعد از فروپاشی ارتـش عـراق در خـرداد    

، مرجعیـت اعلـی در    نشین و تهدید کمربند امنیتی بغداد توسط داعش منجر شـد  سنی
هـاي   بـه خـروج انحصـار سـالح از دسـت نیـرو        عراق با صدور فتواي جهاد کفایی

که فتواي جهاد، راه ایجاد   نمود دینی بخشید. ظاهر امر چنین می ، مشروعیت حکومتی
، بسیج عمومی و در نهایت خروج انحصار سالح از چارچوب ارتش و  یمحمل قانون

هاي امنیتی را باز کرد؛ اما واقعیت اینجاست که چنـین سـاز و کـاري در هفـدهم      نیرو
اهللا سیستانی با مصـوبه شـماره    یعنی یک هفته قبل از صدور فتواي آیت 1393خرداد 

ولت مالکی فراهم شده بـود.  ، در د در هیئت وزیران و تشکیل هیئت حشد شعبی 337
هـایی   ، بسیج نیرو و کنترل کمربند امنیتی بغداد نیز توسط گروه فارغ از مباحث قانونی

آغـاز شـده بـود.     1392مانند عصائب اهل الحق و شاخه نظامی سازمان بدر از سـال  
هاي عراقی که سابقه تأسـیس آنهـا    اي از گروه ، شبکه جدا از تأمین امنیت پایتخت عراق

بعـد از آغـاز بحـران      گشـت  ه بعد از سقوط صدام و مقاومت در برابر اشغال بـاز مـی  ب
سازي نظـامی در جبهـه    ، به جذب نیرو و قطب با درك درست از شرایط موجود  سوریه

هـاي سـاختاري    رغـم ضـعف   بـه   سوریه اقدام کرده بودند. اتفاقاً همین شبکه قدرتمنـد 
  ، هسته اصلی حشد شعبی را نیز شکل دادند.   کزيموجود اعم از تکثّر و فقدان اقتدار مر

هاي پیرامونی آن سـاخت کـه    چتري براي هسته و گروه حشد شعبی ،در واقع
ش عقیـدتی در چـارچوب پیـروي از والیـت فقیـه و ارتبـاط وثیـق        نبه دلیـل کـ  

را گذاري تأثیر، به سرعت نقش فعال و  مستشاري با سپاه پاسدران انقالب اسالمی
سـپاه  اهللا لبنـان و   مت برعهده گرفت. ارتبـاط سـاختاري بـا حـزب    در محور مقاو

نش فعال در چـارچوب   پاسداران هـاي تعیـین شـده در     مأموریـت از یک سو و کُ
به سرعت موجبات تولید ادبیاتی با این عنوان را فـراهم کـرد کـه     ،محور مقاومت

ي نظري ها گیري است. حتی بنیان در حال شکل در عراق  اهللا نسخه دومی از حزب
شکلی از نیروي سـوم بـا الگـوي سـپاه      ،با این مضمون توسعه یافت که در عراق
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اي کـه هـم از    در حال ظهور است. چنـین پدیـده   ایران پاسداران انقالب اسالمی
بـر محمـل    ،سرعت رشد باال برخوردار بود و هم به دلیل شرایط بحرانـی عـراق  

گـرا در   و جریان ملـی  امریکاده یک هشدار براي ایاالت متح  پیمود ه میاقانونی ر
،  رسید که کنشـگران معـارض   طبیعی به نظر میاز این رو شد.  عراق محسوب می

  آغاز کنند.  حشد شعبیعلیه را ساز خود  اقدامات بازدارنده و موازنه
متناسـب بـا رشـد    با روندسازي از شواهد عینـی   یم کرددر ادامه تالش خواه

 حشد شـعبی مرکز ثقل قدرت در  يناسایی اجزابه ش  ،ذیل نظریه مرکز ثقلخطر، 
،  هاي حیاتی در هرم قدرت ایـن سـاختار   پذیري بپردازیم و سپس با کشف آسیب

. بنـابراین در ایـن   کنیم هاي پیشنهادي براي قوام بخشی به آن را عرضه استراتژي
هـایی بـراي    م کـه چـه راهکـار   یال پاسـخ دهـ  ؤاین س  م کرد بهیمقاله سعی خواه

حشـد  هاي حیاتی در مرکـز ثقـل قـدرت     پذیري مکانیسم عمل آسیب سازي خنثی
 پیش روي محور مقاومت قرار دارد؟  شعبی،
 

  فرضیه
فرضیه این مقاله بر این مبنا استوار است که محور مقاومت بـا تـدوین و اجـراي    

، تدافعی، بازنگري و تنوع بخشـی قـادر خواهـد     گانه تهاجمیچهارهاي  استراتژي
هـاي   پـذیري  سـازي آسـیب   هاي پیچیده براي مهار و خنثـی  راهکارترکیبی از   بود

امکـان   ،را بـه کـار گیـرد. از ایـن مسـیر      حشد شعبیحیاتی در مرکز ثقل قدرت 
هاي حیاتی و استفاده از نقـاط   پذیري جلوگیري از تبدیل الزامات حیاتی به آسیب

 محرك يتولید نیروبراي هاي حیاتی  هاي موجود در قالب قابلیت قوت و فرصت
   فرضی فراهم خواهد شد. اهداف به دستیابی و مأموریت انجام براي قطعی
  

  چارچوب نظري
ن کالوزویتز ایـن مفهـوم را متغیـري قلمـداد      1،در شرح نظریه مرکز ثقـل  1کارل و

                                                                                                                                         
1. Carl von Clausewitz 
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دهد و همه چیـز   از قدرت و حرکت را در جنگ گسترش می اي هکند که شبک می
، مرکز ثقـل را  نقطـه معارضـی     الوزویتزدر چارچوب آن به هم وابسته هستند. ک

  .(Lewis, 2014:16)د باشمعطوف کند که همه نیروي ما باید به آن  تعریف می
آزادي و اراده  ، کننده قدرت معنـوي و فیزیکـی   به عنوان منبع فراهم  مرکز ثقل

در را ، قواعد متکـی بـه هـم     اي تشکیل شده که به باور ما گانه ي سهاز اجزا  عمل
هاي  ، قابلیت س این هرم قدرتأدهند. اولین جزء یا ر م قدرت تشکیل مییک هر
در یک مرکز ثقل  مأموریتانجام براي است که یک نیروي محرك قطعی  2حیاتی

ضـروري   ،کند و براي انجام امور مشخص و دستیابی به اهداف فرضـی  ایجاد می
 .(ADRP 1-02-C2, 2012: 18)است 

، منبع یـا   است که یک شرط ضروري 3مات حیاتی، الزا قاعده میانی هرم قدرت
شود  مفاهیمی براي قابلیت حیاتی براي انجام یک عملیات تمام عیار محسوب می

قاعده زیرین هرم قدرت است که به عنوان  4،هاي حیاتی پذیري و در نهایت آسیب
توانـد   مـی   یک جنبه از الزامات حیاتی در انجام یک حمله مستقیم یا غیرمسـتقیم 

موریـت بـر   أپذیر جلوه کند و اثرات عمیق و قطعی در انجـام م  کارآمد یا آسیبنا
   .(Echevarria, 2002: 109-118)جاي بگذارد 

، الزامـات حیـاتی و    هـاي حیـاتی   بنابراین قصد ما در این مقالـه، تخمـین قابلیـت   
هاي حیاتی به عنوان اجزاي هرم قدرت حشد شعبی است که در فراینـد   پذیري آسیب
نقـش    عراق، زي این ساختار به عنوان بخشی از محور مقاومت در ساختار رسمیبرسا

کند. هر چند نظریه مرکز ثقل براي دستیابی بـه منـابع قـدرت دشـمن      مخربی ایفا می
کـارگیري معکـوس ایـن     ، بـا بـه   شده و بسط و گسترش یافته است طراحی و تدوین

، هـم مرکـز ثقـل     یند برسازيتوان به کشف نقاط ضعف حشد شعبی در فرا می  نظریه
این سازمان را از آسیب محافظت کرد و هم این ساختار را به عنـوان یکـی از مراکـز    
                                                                                                                                        
1. Center of Gravity:COG 
2. Crttical Capabilities.CC 
3. Critical Requirements: CR 
4. Critical Vulnerabilities: CV 
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ثقل قدرت محور مقاومت تثبیت کرد که شامل شـناخت الزامـات حیـاتی بـه عنـوان      
سـازي   هاي حیاتی در انجـام عملیـات تمـام عیـار و خنثـی      شرط به کارگیري قابلیت

گر در الزامات حیاتی مرکز ثقل قـدرت   ی به عنوان عامل اخاللهاي حیات پذیري آسیب
، از  اي حشد شعبی برسازي شده در محور مقاومت است. اجراي چنین فرایند پیچیـده 

گیري و تکوین محور مقاومت در عـراق و روندسـازي    رهگذر توصیف مراحل شکل
  منتج به استخراج الگو میسر خواهد بود.  

  
  فروپاشی
روز قبـل از   سـه  ، یعنی 1393خرداد یر دفاع عراق روز هفدهم وزیر و وز نخست

هـاي   ها نسبت به انتقال یک جریان ثابـت از نیـرو   هشداربرابر ، در  سقوط موصل
 9پاسخ دادند که همه چیز تحت کنترل است و بـه زودي    داعش به غرب موصل

الت غربی ، مح شوند. اما از روز نهم ژوئن تیپ از ارتش عراق به موصل منتقل می
با حمله به نقاط ایسـت و  ند و این سقوط موصل یکی پس از دیگري سقوط کرد

یـک   ،هاي آن همراه بود. در اولین ساعات صـبح دهـم ژوئـن    بازرسی و قتل نیرو
ایست و بازرسی استراتژیک مرز شرقی موصـل    گذاري شده در نقطه کامیون بمب

این هنگام، یر شدند و در هاي داعش به بخش شرقی شهر سراز منفجر شد و نیرو
  .(McGurk, 2014:11)کردند ترك استقرار خود را   هاي عراقی محل نیرو

هـاي   نیروهاي امنیتی عراق قبل از سقوط موصل شامل صد تیـپ فعـال از نیـرو   
و مرزبانی بودنـد کـه در هـر      هاي ویژه نیرو و ، پلیس فدرال تحت فرماندهی ارتش

 ناگهـان  کردند؛ اما در نهم ژوئن، زار نفر خدمت میها حداقل دو ه کدام از این تیپ
هاي پلیس فـدرال از هـم پاشـیدند. ایـن تعـداد       تیپ از نیرو 6و   تیپ از ارتش 19

نیـروي    50000هاي امنیتی عراق بود که شـامل   معادل یک چهارم استعداد کل نیرو
عراق هاي دوم و سوم ارتش  شدند. این خسارت دربرگیرنده لشکر آموزش دیده می

در نینوا و لشکر سوم پلیس فدرال عراق در موصل بود. همچنـین لشـکر دوازدهـم    
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تیپ ارتش عراق در جنوب کـه در مـرز سـوریه مسـتقر      5عراق در کرکوك و نیز 
 1393آمدنـد کـه در خـرداد     هاي امنیتی عراق به شمار مـی  جزء جمعی نیرو ،بودند

پلـیس   24عـراق و تیـپ    ارتـش  36، تیـپ   مضمحل شدند. عالوه بر این خسارات
  .(Knights, 2015:7)نشینی کردند  فدرال به طور کامل و سالم از موصل عقب

  
  دالیل فروپاشی

هاي امنیتی عراق درحالی رخ داد که دالیـل ایـن فروپاشـی را     اضمحالل تاریخی نیرو
هاي امنیتی عراق توسط ایاالت متحده  هاي بازسازي ساختار ارتش و نیرو به بنیانباید 

در  100بـا صـدور فرمـان شـماره     » پـل برمـر  «امریکا بعد از سقوط صدام بازگرداند. 
زدایی را منحل اعـالم کـرد و یـک سـال      ، کمیسیون عالی میهنی بعثی 1383هشتم تیر 

فراینـد بازگردانـدن     ،هاي امنیتی بعد از تسویه حدود پانصد هزار بعثی از ساختار نیرو
  .(CPA/ORD/100, 2004)آنان به خدمت را از سر گرفت 

وجـود   ،انـد  هایی که موفق به بازگشت به مشاغل خود شده آمار دقیقی از بعثی
، حـدود   سـال از اجـراي ایـن قـانون     دو شود با گذشت اما تخمین زده می ؛ ندارد
رد صـالحیت شـده   » پل برمر«واسطه فرامین ه رتبه که در ابتدا ب بعثی عالی 9000
هاي دفـاع و کشـور مشـغول     وزارتخانه و  ي امنیتیها در سرویسبار دیگر ،  بودند

 .(Pavel, 2012:62)فعالیت شدند 

بـا هـدف کـاهش    ها زمانی فرایند بازگردانـدن نیروهـاي ائـتالف را     امریکایی
هان سابق بعثـی بـراي مقابلـه بـا      نارضایتی اهل سنت و استفاده از ظرفیت فرماند

آمارهـا  آغـاز کـرده بودنـد کـه      هاي ائتالف در عـراق  روند فزاینده حمله به نیرو
بـه   1382نفـر در سـال    580هاي ائتالف از ، از افزایش تلفات نیرو برخالف انتظار

 .(Icasualties: 2015)کرد  حکایت می نفر در سال 906

،  هـاي امنیتـی   ها به بدنـه نیـرو   رغم بازگشت بعثی بهداد که  این روند نشان می
ها  زدایی است که خود آمریکایی وند تنشمتغیر دیگري در حال ایجاد اخالل در ر
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 جنـبش مردمـی   ،بـا ایـن وصـف    1کردنـد.  از آن با عنـوان پدیـده نفـوذ یـاد مـی     
،  1392نشـین در سـال    سازي بعث در آستانه آغاز اعتراضات مناطق سنی کن ریشه 

ــتی از  ــا  148فهرس ــر از اعض ــه در      ينف ــرد ک ــر ک ــث منتش ــزب بع ــابق ح س
هاي زیرمجموعه آن مشغول به کـار   و نیز سازمانهاي امنیت و کشور  خانه وزارت
  .)2014 :البعث الجتثاث هالشعبی ه(الحرک بودند

ل دیگري نیز از سوي همین جنبش منتشر شده أمفهرست قابل ت ،عالوه بر این
رتبه ارتش عراق و نیز سابقه آنان در دوره  افسر عالی 77بود که از نام و مسئولیت 

، مرکز مطالعـات   . با این وصفداد خبر می دهنده انتک یاطالعاتبا حکومت صدام 
عراق ضمن اذعان به این نکته کـه اطـالع دقیقـی از رتبـه افسـران نفوذیافتـه بـه        

از  درصـد  23، به نقل از منابع امنیتی عـراق   هاي امنیتی عراق وجود ندارد دستگاه
 1393بهمـن   پـانزده که تا تاریخ را از افسران دیگر  درصد 31رتبه و  افسران عالی

هاي  داراي سابقه عضویت در رده ، هاي امنیتی عراق مشغول بودند در ارتش و نهاد
شـامل بـیش از نصـف اسـتعداد      . ایـن فهرسـت  مختلف حزب بعث قلمداد کـرد 

بیش از نصف اسـتعداد  ها  بعثیدرك این مسئله که  بود و هاي امنیتی و نظامی نهاد

                                                                                                                                         
 هاي دستگاه دوباره به کهرا  ائتالف ضد شورشیان به پیوسته هاي بعثی ،مریکاا خارجی روابط شوراي .1

 بررسی یک از پس که بودند سرسخت شورشیان اول کند: دسته می تقسیم دستهسه  به ،بازگشتند امنیتی
 ایـاالت  ویـژه  نیروهـاي  عضو ،گاوریلیز جیمز سرگرد. عبور کنند یگزینش موانع ازشدند  موفق سطحی
 حتـی  و امنیتـی  هـاي  دسـتگاه  اشـتغال  بـه  موفـق  که افراد این نسبت که است باور این بر مریکاا متحده
 20تـا   شـد  می محسوب شورش قلب که عراق سنی مثلث داخل شهرهاي در شدند مریکاییا هاي پایگاه
 نسـبت  ایـن  نشـین  شـیعه مانند مناطق  تر آرام مناطق در که حالی در ؛سیدر می هم جدید نیروهاي درصد
 است باور این بر  مریکاا متحده ایاالت داران تفنگ بازنشسته ژنرال ،ترینور برنارد بود. درصد یک نزدیک

 بـه  را اول بخـش  از بـاالتري  بسیار نسبت  شدند می شورشیان هواداران شامل که ها نفوذي دوم دستهکه 
 بـه  دسـت  ائـتالف  نیروهـاي  و عراق جدید دولت مقابل در چند هر عده این. دادند می اختصاص خود
 چنـین  اتخـاذ  از آنان هاي انگیزه. پرداختند می شورشیان به کمک و اطالعات ارائه به ، بودند نبرده سالح
 اشغالگران از رتنف،  صدام حامیان به آنان مالی وابستگی از اعم دالیل از اي گسترده طیف شامل اي رویه
 و پلـیس  نیروهـاي  از بسیاري. است بوده میدان در حاضر شورشیان به آنان اي قبیله و قومی وابستگی و

در  خـود  عشـیره  سوي از که بردند می سر به هایی محل یا خانه در کاري ساعات از بعد روز هر ،امنیتی
 دسـته  ،مریکـا ا خـارجی  روابط ورايششد.  مطالبه می کمک یا دستگاه از خروج آنان از وبود  محاصره
 ارائـه  به وداشتند  قرار شورشیان تهدید و فشار زیر که داند می نیروهایی شامل را بعثی هاي نفوذي سوم

 . (CFR: 2005)کردند اقدام می شورشی هاي گروه به اطالعات
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سـقوط   ، دهند %) را تشکیل می54راق (هاي امنیتی ع هاي جمعی ارتش و نهاد نیرو
تبـدیل  از یک مسئله عجیب و پیچیده به یک پدیده قابل درك را یک شبه موصل 

  ). 39: 1393،  عراق مطالعات (مرکز کند می
  

  مختصات دولت فرومانده
  1391نشین در آذر  روند امنیتی حاکم بر عراق بعد از آغاز اعتراضات مناطق سنی

قعیت است که نهاد نظـامی و امنیتـی بازسـازي شـده توسـط      نیز حاکی از این وا 
مین امنیت و أ، ساختاري فروپاشیده بود که نه تنها از ت یی در عراقامریکاهاي  نیرو

که خود نیز بخشـی از مشـکل امنیـت در عـراق     بل،  مقابله با تهدیدات ناتوان بود
از نقـش   هاي فاش شـده  شد. این ادعایی است که با بازخوانی بخش محسوب می

هاي نفوذي در مرحله بازسازي شبکه سلولی شاخه القاعده در عـراق   ب نیرورمخ
نـام   1هـا  به خوبی قابل اثبات است. شکسـت دیـوار   1392تا  1391هاي  طی سال

هـا عملیـات    تیپ مجاهـدین داعـش پـس از مـاه     ،عملیاتی است که بر اساس آن
زنـدانی را   150موفـق شـد    با حمله به زندان تـاجی  1392ام تیر  در سیاطالعاتی 
، حملـه مشـابهی بـه زنـدان      جوالي 22در   در ادامه این عملیاتداعش آزاد کند. 

القاعـده عـراق    يرا اعضـا  درصـد  40 کـه نفر  600که در آن ابوغریب انجام داد 
  .الف) :2014 (االخبار، ، زندانی بودنددادند تشکیل می

  تر ماه پیش دو ، دگستري عراقکه وزارت دا  این دو عملیات در حالی انجام شد
از دولـت   اي ه، با استناد به نام 1392در ششم خرداد  از اجراي آن اطالع داشت و

داده بـود   نسبت به حمله قریب الوقـوع بـه زنـدان تـاجی هشـدار       ،اسالمی عراق
  .الف) :2014 (المدي برس،

بات کـرد کـه   اث  کمیته امنیت پارلمان عراق در نتیجه تحقیق درباره این پرونده
مدیریت زندان و محافظان آن اقدام به شکستن حصار زندان و فروش اطالعـات  

                                                                                                                                         
 خـود  عملیـات  مارآ انتشار با 2013 سال پایان در ، داعش»الجدران تحطیم« ،»الجدران تکسیر هعملی« .1
 .کرد اعالم »اغیتالطو قهر« را عملیات این نام
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مسـئولین زنـدان    ،به شاخه القاعـده در عـراق کـرده بودنـد. طبـق ایـن گـزارش       
هـزار دالر بـراي انجـام ایـن عملیـات دریافـت کـرده و         200معـادل  دستمزدي 

براي برقراري ارتبـاط    دینارمیلیون سه دریافت برابر تجهیزات ارتباطی خود را در 
فرمانـده سـتاد لشـکر      با القاعده عراق در اختیار زندانیان گذاشته بودند. همچنین
هاي پلیس و معاونش کـه   چهارم از نیروي پلیس مرکزي و فرمانده یکی از گردان

مقامات سـازمان حفاظـت   از ها بودند در کنار برخی  مسئول حفاظت از این زندان
  ).41: 1393 ، عراق مطالعات آفرینی داشتند (مرکز عملیات نقش اطالعات در این

، وضـعیتی بهتـر از ارتـش و     هاي پیشمرگه نیز با فرار از مقابل داعش البته نیرو
ـ      نهاد واسـطه  ه هاي امنیتی دولت مرکزي به نمـایش نگذاشـتند. اقلـیم کردسـتان ب
تیـپ از  ت هشـ ،  1390تـا   1382هـاي   هاي مستقیم ایاالت متحده طی سال کمک
 2014یعنی معادل یک چهارم ارتش فروپاشیده عراق در سـال    هاي پیشمرگه نیرو

پیشـمرگه شـامل    ي، تنها یکی از اجزا را در اختیار داشت. در زمان سقوط موصل
کـرد کـه طبـق     اي بود که زیر نظر وزارت پیشمرگه خدمت مـی  تیپ منطقهپانزده 

 1ي چرخشی در شرایط عادي بـود. نیرو 2500 شرایط حاکم حداکثر در برگیرنده
اقلیم کردستان در که   سسه واشینگتن مدعی استؤبخش مطالعات خاور نزدیک م

  .(Knights, 2015:30)نیرو در اختیار داشته است  132000 ، زمان سقوط موصل
دومین ساختار امنیتی سازمان یافته توسط امریکا محسـوب    ها بنابراین، پیشمرگه

، حتی از دفع خطر حمله دوم داعـش در مـرداد    ماهیت چریکیرغم  شدند که به می
به اربیل نیز ناتوان بودند. در شرایطی کـه سـاختار امنیتـی عـراق بـا وجـود        1393

از دوم   ، داعش شد در عمل یک تشکیالت فروپاشیده قلمداد می ، سازمان تشکیالتی
 7681شـامل   2مـوج متفـاوت   29چهـار مرحلـه و     1392تا اول مرداد  1391مرداد 

                                                                                                                                         
  هفته خدمت دویک هفته استراحت در مقابل  .1
کرد و پـس از   با نام دولت اسالمی عراق به عنوان شاخه القاعده فعالیت می 2013آوریل  8داعش تا  .2

به دولـت اسـالمی عـراق و    ا نامش رآن با اعالم تشکیل دولت اسالمی با افزودن قید جغرافیایی شام 
  شام تغییر داد.
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مختلف در عـراق انجـام داد کـه اجـراي آن بـدون اتکـا بـه         از پانزده نوع عملیات
ها امکان نداشت. مجموع چنین شرایطی، دولت عـراق را واجـد    آفرینی نفوذي نقش
 1391هـاي   کـه طـی سـال    1نمود (Failed State)هاي یک دولت ورشکسته  ویژگی

ده از ظرفیـت قـانون بـراي مقابلـه بـا      با کمتر از پنج درصد توانـایی اسـتفا    1392و
  .(Seth G, 2014:50) تروریسم تنها از سومالی و افغانستان باالتر قرار گرفته بود

  
  مولود اضطرار

اعالم کرد کـه هـدف ایـن      فرداي سقوط موصل  ابومحمد العدنانی، سخنگوي داعش
،  1393اردیبهشـت   23، تصرف بغداد و سرنگونی حکومت است و داعش از  سازمان

گذاري شـده را   هاي بمب ترکیبی انتحاري و حمله به وسیله خودرو  موجی از عملیات
به کمربند امنیتی بغداد آغاز کرد. بنابراین پانزده عملیات ترکیبی پیچیده در بازه زمـانی  

انجام شد که بر شبکه درون سلولی این سازمان در داخل بغداد  1393تیر  31تیر تا  4
،  و در کمربند جنوبی شـامل محمودیـه    بود. داعش در داخل بغدادو اطراف آن متکی 
، کمربند غربی شـامل   ، بلد و سامرا ، ترمیه ، کمربند شمالی شامل تاجی لطیفیه و یوسفیه

، عـرب جبـور و نهـروان بـه انجـام       ابوغریب و زیدان و کمربند شرقی شامل مـدائن 
  .(Lewis, Ali, Kagan: 2013:8) عملیات دست زد 

باعـث شـد تـا هیئـت وزیـران در جلسـه         کم چنین شرایط امنیتی بر عراقتح
حشـد  فرمان تشـکیل هیئـت    ، 337، بر اساس دستور شماره  1393خرداد هفدهم 
روز بعد سقوط کرد و پس از موصول سه اما  ؛براي بسیج نیرو صادر کندرا  شعبی

هـاي   سـت نیـرو  هاي دیالی و انبار از د اي از استان خارج شدن کنترل بخش عمده
  امنیتی، کمربند امنیتی بغداد در معرض تهدید جدي قرار گرفت.

  

                                                                                                                                         
هـایی مطـرح شـد کـه      اي است که بعد از جنـگ سـرد و در تعریـف دولـت     دولت ورشکسته، واژه .1

هایی همچین قادر به اعمال کنترل بر مرزهـاي   . چنین دولترا تأمین کنند امنیت اولیه خود توانند نمی
  .ندارد زتولیدباقابلیت و مالکیت موجود براي آنان نیستند خود 
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نمودار عملیات  دولت اسالمی عراق       - داعش در سال 2012 و 2013 در استان هاي عراق   

37.60%

19.70%

4.20%8.20% 12.70%
13.30% 12.90%11.00%

32.90%

6.70%
11.50% 12.80%

5.20%
11.00%

بغداد نینوا جنوب   دیاله  انبار صالح الدین و
شمال بغداد

کرکوك

2012

2013

  
،  در چنین شرایطی که ساختار امنیتی بازسازي شده توسط ایـاالت متحـده امریکـا   

 اهللا آیـت  نماینده،  کربالئی المهدي عبد ، شیخ عمالً از تأمین امنیت عراق فرو مانده بود
 کـربالي  شـهر  جمعـه  نمـاز  يها در خطبه  مرجعیت اعال در عراق  سیستانی علی دسی
 توانـد  مـی  کسـی  اعالم و تصریح کرد که هر کفایی از سوي وي واجب را جهاد  معال
 بـا  مقابله براي،  دارد راها  ترویست با مقابله هر فردي که توان و گیرد دست به سالح
  .(YouTube, 2014: A)است  ملی اي وظیفه عراق از دفاع زیرا،  شود داوطلب آنها

فیـاض مشـاور امنیـت ملـی عـراق از       ، فـالح  دو روز بعد از صدور فتواي جهاد
به دستور نوري مـالکی خبـر داد    1تشکیل ساختاري با عنوان مدیریت حشد الشعبی

 26هاي داوطلب جهاد بود. در نهایـت در   که وظیفه آن سازماندهی تعداد انبوه نیرو
، حیدر االسدي به نام سخنگوي حشد شعبی از تشکیل هیئت مستقلی به  1393آذر 

، هئیـت حشـد    وزیر حیدر العبادي به همـین نـام خبـر داد. بنـابراین     دستور نخست
هاي  بر عملکرد نیرو 2وزیر که به عنوان فرمانده کل قوا ، ذیل اختیارات نخست شعبی

                                                                                                                                         
  الشعبی الحشد مدیریۀ .1
توسـط نـوري مـالکی آغـاز و       1385، طرحی بود که اجراي آن از اواخر سال  دفتر فرماندهی کل قوا .2

  د.شسیس أت 1386اوایل سال 
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  : الف).2014رفت (الجزیره، ، شکل گ کرد امنیتی عراق به طور مستقیم نظارت می
  

  
  

  یروي سومن
 1گروه 9محوریت و هاي مردمی  بنیان بسیج نیرورا با سازمان نوپایی  حشد شعبی

عملیـات بـزرگ لبیـک یـا     دو روز نبـرد مسـتمر در    550، طی 2015تا پایان سال 
از را کیلـومتر مربـع    17500روستا بـه مسـاحت    51شهر و  19،  2 و 1 اهللا رسول

معادل یک سوم اراضی اشغال شده مساحت، این مقدار  .کنترل داعش خارج کرد
 شامل دو حوزه نفتی عجیـل و عـالس  این محدوده  و توسط داعش در عراق بود

هـزار بشـکه نفـت استصـحالی      50هزار بشـکه از  20که داعش معادل  شد نیز می
احتساب قیمـت فـروش   واقع داعش با در  .کرد روزانه خود را از آن استخراج می

                                                                                                                                         
،  ، عصـائب اهـل الحـق    اهللا عـراق  هاي حزب ، گردان شاخه نظامیِ سازمان بدر :عبارتند ازگروه  9این  .1

، جند االمام (شاخه نظامیِ یکی  هاي سیدالشهدا ، گردان اهللا ، جنبش نجباء حزب(ع)مام علیهاي ا گردان
، سرایا الجهاد (شاخه حرکـه الجهـاد و البنـاء وابسـته بـه       از انشعابات قدیمیِ حزب الدعوه در بصره)

 .(شاخه نظامی عتبه حسینی)  مجلس االعلی) و لواء علی اکبر

  نخست وزیر

دفتر فرماندهی کل 

 مسرویس ضد تروریس
 

گارد ریاست 
1جمهوري

فرماندهی ضد 

گارد ریاست 
2جمهوري

مکانیزه  56لشکر
(بغداد)

 دفتر اطالعات و امنیت

فرماندهی عملیات 
ویژه

عملیات  2تیپ

 هیئت حشد شعبی

 دفتر نخست وزیري

 عملیات ویژه 1تیپ

 فرماندهی عملیات 9
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مـد  آمیلیـون دالر در  21تـا   6هانه بین  ، ما دالر براي هر بشکه 35تا  10متغیر بین 
نیمی از درآمـد   تقریباًشد در این مدت موفق  حشد شعبیکرد. بنابراین  میکسب 

 (ع)،هـادي   طی عملیات امام 2016در حالی که در سال  را قطع کند، نفتی داعش
الـدین و ثرثـار را از    کیلومتر مربـع از اراضـی بـین صـالح     5000عادل مساحتی م

انبار سه منطقه استراتژیک شامل  64 . در این میان حدودسیطره داعش خارج کرد
اسـتان  دو  یراه ارتبـاط  ،مهمات بزرگ ارتش در محدوده قرار داشت و در نتیجـه 

  .): الف2016 الشعبی، الحشد (هیئۀ الدین قطع شد نینوا و صالح
و تشابه ساختار آن به بسیج و سپاه  حشد شعبیکارآمدي باالي سازمان نوپاي 

پاسداران انقالب اسالمی در ایران باعث شد تا برخی نظریه لزوم تشکیل سازمانی 
هـان سـرایا    جزائـري از فرمانـد  بـراي مثـال،   مشابه سپاه در عراق را مطرح کنند. 

مـا  « :گفته بـود   حشد شعبیعضو  شاخه نظامی حزب طلیعه اسالمی و  الخراسانی
یا نوري مالکی در  »نیروي سوم در عراق باشیم  خواهیم در کنار ارتش و پلیس می

 و دادیـم  تشکیل ها  ناآرامی ابتداي در را ها نیرو این ما« :این باره تصریح کرده بود
  .)1394 (فارس، »گرفتیم الگو ایران بسیج از آن ساختار در

هـاي   ا جایگاه سپاه پاسداران در ایـران و برخـی شـاخص   تطبیق چنین ادبیاتی ب
دیگر در حشد شعبی به تولید یک جریان نظري براین مبنا کمـک کـرد کـه بسـیج     
عمومی برآمـده از فتـواي جهـاد در حـال حرکـت سـریع بـه سـمت برسـازي در          

 :Roggio, 2016)چارچوب الگوي سپاه پاسداران انقالب اسـالمی در ایـران اسـت    

A).  
  

  پیرامون مرکز و
کننـده   گروه مشارکت 9دارد که حکایت طالعات موجود از وقایع میدانی از این ا

، هسته اصلی ایـن سـاختار را    1394تا اسفند  حشد شعبیهاي  در سلسله عملیات
، با سپاه پاسداران انقالب اسالمی ارتبـاط   گروه از این تعداد 6دادند و  تشکیل می

هـا   نیز برآمده از بطن همـین گـرو   حشد شعبیمستشاري داشتند. کادر فرماندهی 
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 ،فرمانده شاخه نظامی سازمان بدر و ابومهدي مهندس ،هادي عامري  بود که شامل
بودنـد.   (ع)هاي امام علـی  اهللا عراق و گردان هاي حزب کننده امور گردان هماهنگ
را عقیـده پیـروي از والیـت فقیـه      با سپاه پاسداران، ها عالوه بر ارتباط این گروه

،  کردند. در این میـان بـه طـور خـاص     ترویج میبراساس خط مشی اعالمی خود 
، جنـبش نجبـاء و    اهللا عـراق  هـاي حـزب   ، گـردان  الحـق  گروه عصائب اهـل چهار 
یـا   1382آفرینی علیه اشغالگران بعد از سال  به دلیل نقش علی(ع) هاي امام گردان

اي در اسناد و ادبیات  ایگاه ویژه، از ج اي در این مسیر برخورداري از ارتباط شبکه
  برخوردار بودند.   امریکااستراتژیک ایاالت متحده 

به حشد االیران شهرت  سپاه پاسدارانها که به دلیل ارتباط با  این افراد و گروه
هـاي   در فهرسـت سـازمان   امریکـا ، از سـوي ایـاالت متحـده     یافتند پیش از ایـن 

  تروریستی قرار گرفته بودند:
هـان   و ابومهدي مهندس از فرماند 1387اهللا عراق در سال  هاي حزب نگردا. 1

در  1اند. هاي تروریستی قرار گرفته سازمان بدر به طور همزمان در فهرست سازمان
همـاهنگی امـور ایـن گـروه را      ،حالی که ابومهندس از زمان تشکیل حشد شعبی

نیـز از   حشـد شـعبی  سـیس عضـو   أهـاي تـازه ت   برعهده دارد و برخـی از گـروه  
  اند.  اهللا عراق منشعب شده هاي حزب گردان
هاي عصائب اهل الحق و جنبش نجباء به دلیـل فرمانـدهی از سـوي     گروه. 2

 ،قیس خزعلی و اکرم عباس الکعبی در این جایگاه قرار دارند. اکرم عباس الکعبی

به دلیل فرماندهی جیش المهدي در حمـالت   1386در سال  فرمانده جنبش نجباء

                                                                                                                                         
قـانون   219تحـت بخـش    ،1388تیـر  یـازدهم  ق و ابومهـدي مهنـدس در   اهللا عـرا  هاي حزب گردان .1

ایـن  نـد.  المللـی قـرار گرفت   هاي تروریستی بـین  مهاجرت و تعیین ملیت ایاالت متحده در فهرست گروه
مریکا تنظیم شده و استناد آن امعاون وزیر امورخارجه  ،ژوئن توسط جیمز بی استاینبرگ 24فهرست در 

اهللا عـراق را بـه دلیـل انجـام      هـاي حـزب   بود که گـردان  13224مان اجرایی از بند ب فریک به بخش 
 بنـدي  هاي تروریستی دسـته  هاي متعدد علیه نیروهاي ائتالف در خاك عراق در فهرست سازمان عملیات

 .( Defense. gov, 2009: B & c)رد ک می
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وي در  1هاي تروریسـتی قـرار گرفتـه اسـت.     مریکا در فهرست گروهاهاي  نیروبه 
 ،قیس خزعلـی  2کرد.تهدید یی را به حمله امریکاهاي  نیرو ،1394خرداد نوزدهم 

یی امریکـا سـرباز  پنج به اتهام ربودن  1385در دي  که فرمانده عصائب اهل الحق
این  ينفر دیگر از اعضاصد  همراه با 1387در دسامبر  ،در کربال دستگیر شده بود

  گروه آزاد شد. 
اهللا عـراق   هـاي حـزب   هاي سیدالشهداء که یـک انشـعاب از گـردان    گردان. 3

در این فهرست قرار دارند کـه دلیـل    (ع)هاي امام علی شود و گردان محسوب می
   3آن ارتباط نزدیک با مصطفی شیبانی بود.

رض با منافع ایاالت متحده ساختار معایک  حشد شعبی،بنابراین هسته مرکزي 
ابومهـدي  ماننـد  شود کـه حتـی در صـورت حـذف کسـانی       محسوب می امریکا
در ایـن    هاي عضو شاخه حشـد االیـران   ، همچنان بخش وسیعی از گروه مهندس

گـروه مرجـع    شـش  تنها منحصر بـه  حشد شعبیشوند. البته  بندي می طیف دسته
 مشـارکت  در گـروه  هـر  وزنشک  بیدهنده هسته اصلی این ساختار نبود.  تشکیل
اینجاسـت    مسـئله  اما. باشد آن گذاريتأثیر و استعداد از اي نشانه تواند می  میدانی
حشـد  ي پیرامونی با استعداد کمتـر نیـز در   ها ، گروه هاي مرجع الوه بر گروهکه ع
 يهـا  گـروه  مشـابه  ي عقیـدتی هـا  شاخصعالوه بر داشتن عضو بودند که  شعبی
   .نیز ارتباط مستشاري داشتند اسدارانسپاه پبا  ،مرجع

                                                                                                                                         
رمـان اجرایــی شــماره  بـا عطــف بــه ف  1387شــهریور  26داري ایــاالت متحـده امریکــا   . وزارت خزانـه 1

جمهـور کـه از سـوي بـوش امضـاء شـده بـود، پـنج نفـر را در فهرسـت تحـریم خـود              رئیس 13438
المهـدي در عـراق و دیگـري     الکعبـی، فرمانـده وقـت جـیش     عبـاس  قرار داد کـه یکـی از آنـان اکـرم    

 .(Treasury.gov, 2008:A)، از سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران بود عبدالرضا شهالیی
این اقـدام بعـد از هـدف قرارگـرفتن تعـدادي از نیروهـاي حشـد شـعبی در اسـتان االنبـار توسـط             .2

   .(Longwarjournal, 2015: A)نیروي هوایی ایاالت متحده انجام شد 
اي در عـراق کـه بـه نـام      بـه دلیـل ایجـاد شـبکه     1384. امریکا مدعی است کـه مصـطفی شـیبانی از سـال     3

 1387اي ائـتالف را هـدف حملـه قـرار داده اسـت. وي در یـازدهم آبـان        خودش معـروف بـوده، نیروهـ   
  .(Treasury. Gov, 2008: B)ها قرار گرفت داري امریکا در فهرست تحریم از سوي وزارت خزانه
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  معارضین با امریکا 
 در حشد شعبی

که خزعلی و شب
 هاي وابسته به آن گروه

گردانهاي حزب اهللا 
هاي  عراق و گروه

 وابسته به آن

 ابومهدي مهندس

فرمانده  2یکی از 
 اصلیِ حشد شعبی

شبکه شیبانی و 
 هاي وابسته به آن گروه

  کعبی عباس اکرم
 جنبش نجباء

  حلقه دوم 
 در حشد ایران

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جهش ساختاري
آنچه ترکیب حشد شعبی را بیش از پیش براي ایاالت متحده امریکا خطرنـاك نشـان   

شده در جبهـه سـوریه بـا فرمانـدهی سـپاه پاسـداران        هاي یاد داد، مشارکت گروه می
ي عضـو حشـد شـعبی بـه     ها ، از جهش جایگاه گروه انقالب اسالمی بود. این ویژگی

هـاي تعریـف شـده بـراي      هاي عراق و در چارچوب مأموریت جایگاهی فراتر از مرز
  ).25ـ27(الف):  1394،  اعضاي محور مقاومت حکایت دارد (آزاد

حشـد  تاریخ تشکیل  به  هاي عراقی در سوریه زمانی گسترش شبکه گروه أمبد
شبکه دیگري که به ابالفضـل  ،  نبود و عالوه بر شاخه حشد االیرانمنحصر  شعبی

کــه پرداختنـد   مــینبـرد  بـه  در ســوریه  1391العبـاس مشـهور شــده بـود از دي    
پیروي از  1داشتند. حشد شعبی پیرامونی و اصلی هسته مشابه عقیدتی يها ویژگی

                                                                                                                                         
،  (ع)حسـین  ، امام ، ذوالفقار(س)زینب خدام العباس شاخه ، اباالفضل مهدي امام هاي هايِ شاهین تیپ .1

 1391هـایی بودنـد کـه از دي     گروه  سریع واکنش الغالب و نیروهاي ، اسداهللا (س)زینب حضرت خدام
و  1393تشکیل شدند و تـا قبـل از سـال     )اصلی( عراق و سوریه العباس در حول محورِ تیپ اباالفضل
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هـاي   گـروه از ، تظاهراتی در ادبیات کـاربردي برخـی    حشد شعبیوالیت فقیه در 
نش آنا حشد شعبیعضو   امریکـا تواند براي ایاالت متحده  ن داشته که میو نوع کُ

شـیخ  بـراي مثـال   اي خطرآفرین محسوب شـود.   ، نشانه گراي عراق و جریان ملّی
، دبیرکل جنبش نجبـا در مصـاحبه خـود بـا شـبکه تلویزیـونی        اکرم عباس کعبی

پخـش   1394شانزدهم آبـان  و سیزدهم هاي  روزدر سومریه نیوز که در دو بخش 
براي براندازي دولت عراق گفتـه بـود کـه اگـر      حشد شعبیتالش د ، ضمن ر شد

هـا   ، نیـرو  دار (ولی فقیه) براي این اقدام وجود داشته باشد فتواي مرجع صالحیت
  این کار را خواهند کرد. کعبی در این باره گفته بود:

تصـمیم  تغییـر نقـش در عـراق    براي تواند بدون اذن شرعی  نمی حشد شعبی«
ما براي خدا  گیري کند، دار مذهبی در این باره تصمیم جع صالحیتاگر مر بگیرد.

 »قیام خواهیم کرد و پیش خواهیم رفت. اجراي چنین کاري براي ما عادي اسـت 
(Roggio, 2016: B).  

در راسـتاي  بـراي انجـام یـک کودتـا      حشد شـعبی وقتی کعبی درباره توانایی 
کید دوباره بر لـزوم  أضمن ت ،دال قرار گرفته بوؤبراندازي دولت در عراق مورد س

  فتواي مرجع صالحیت دار دینی پاسخ داده بود:
محسـوب  قدرتمندترین سـاختار نظـامی ایجـاد شـده در عـراق       حشد شعبی«
که قادر به ایجاد تغییر یا براندازي دولت است. سیسـتم حکومـت عـراق    شود  می
امـا مـا در    ؛ ر است، زیرا نظامی سکوال گرایان باشد تواند شاهد پیشرفت اسالم نمی

  .(Roggio, 2016: B)» هر زمانی قادر به ساقط کردن آن هستیم
  

  امریکاساز ایاالت متحده  اقدامات موازنه
یـافتگی   قـوام و و استعداد نیروي انسانی آن  حشد شعبیدر واقع ترکیبی از کنش 

                                                                                                                                        
سیس شد که کار ویژه آنها جذب أپیرامون این شبکه ت  شاخه دیگر نیز در عراقسه ،  تشکیل حشد شعبی

 شـاخه ( الغالـب  اسداهللا هاي و اعزام آنان به سوریه بود. این سه شاخه عبارت بودند از: گردانداوطلبین 
  .)عراق تشکیل( العباس ابالفضل و تیپ )مقرّعام( العباس ابالفضل نیروهاي ، فرماندهی )عراق
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 وشـده   امریکـا ، دستمایه نگرانی ایاالت متحده  این ساختار در طول بحران عراق
سکوالر متصـدي در حاکمیـت عـراق را بـه اتخـاذ تصـمیمات        ـ  گرا جریان ملی

و اجراي آن واداشته است. هرچند بعیـد بـه نظـر     حشد شعبیبازدارنده در مقابل 
حمـل بـر صـحت     حشـد شـعبی   بارههزار نیرو در 110رسد استعدادي معادل  می
بـا اسـتناد بـه      عـراق عضو کمیته امنیت و دفاع پارلمان  ،اما هوشیار عبداهللا ؛ باشد

را  حشـد شـعبی  ، استعداد واقعـی   ییامریکاهاي  اطالعات ارائه شده از سوي نیرو
المللی ضـد   نفر اعالم کرده بود که با ایران در ارتباط هستند نه ائتالف بین 50000

  .الف) :2015، داعش (رودوا
سمت  هاي کاخ سفید و پنتاگون را به ، سیاست بنابراین چنین ترکیب خطرناکی

، کرد و شیعه و در صورت امکان تغییر موازنـه   هاي سنی برقراري موازنه بین نیرو
برانگیـز   ارائـه طـرح جنجـال    ،سوق داد که نماد اجرایـی آن  حشد شعبیبه ضرر 

بـود.   امریکـا یـد تـالش   ؤم 2با نام عملیـات حـل مشـکل ذاتـی     1سناتور تورنبري
، در کمیتـه خـدمات    1394 صبح چهارشنبه نهم اردیبهشت 10تورنبري در جلسه 

قیـودي را در   ،عـراق قسـمت  در بخش مبارزه با داعـش در   امریکانظامی کنگره 
درج کـرده بـود کـه در     2016بحث تخصیص بودجه به دولـت عـراق در سـال    

منتشـر شـد. ایـن قیـود کـه تـا        3چارچوب گزاره برگ اختیار عمل در دفاع ملّـی 
کشور یاد سه براي تقسیم عراق به  مریکاابه اشتباه به مصوبه کنگره از آن ها  مدت
براي برقراري موازنـه بـه نفـع     امریکا، در واقع نمادي از تالش ایاالت متحده  شد
و به ضرر شیعیان و یا به عبارت بهتـر ایـران بـود.     نیهاي پیشمرگه کرد و س نیرو

میلیـون دالر   715هاي امنیتی در عـراق بـراي اعطـاي     این طرح به دفتر همکاري
اما تورنبري شـرطی   ؛ داد هاي عراقی براي مبارزه با داعش اختیار می به نیرو کمک

درصد از این مقدار بـه طـور مسـتقیم بـه      25باید تعیین کرده بود که براساس آن 

                                                                                                                                         
1. Chairman Thornberry 
2. Operation Inherent Resolve (OIR) 
3. National Defence Aitprozatopm Act (FACT SHEET) 
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درصد باقی مانده تا زمانی که  75 و یافت هاي پیشمرگه و سنی اختصاص می نیرو
براي فرایند آشتی سیاسـی یـک   وزراي کشور و دفاع تعیین کنند که دولت عراق 

در صـورت   . همچنـین شـد  ، گرو نگاه داشته می نشست قطعی برگزار خواهد کرد
درصد باقی مانده بودجه به طـور   60، مسئلهتوانایی براي دستیابی به این نداشتن 

گرفت. هر چند بعد از پروپاگانداي  هاي پیشمرگه و سنی تعلق می مستقیم به نیرو
آن را  ،فتاده بر سر این طرح اعالم شد که کمیته خـدمات نظـامی  اي به راه ا رسانه

اما در واقع این اصالح شـامل یـک توضـیح کوتـاه از سـوي       ؛ اصالح کرده است
تورنبري بود که ضمن محترم شمردن تمام شروط قبلی اذعان داشته بود هدف از 

نیسـت.   ، دخالت در امور داخلی عراق یا خدشه به استقالل این کشور این مصوبه
در  2016بـا همـان شـروط بـراي سـال      به طور عینی بنابراین پروپوزال یاد شده 

 .(Armedservices. house. Gov,2015:A&B)شد تبدیل به قانون  امریکاکنگره 

صالح ارتش عـراق را بـه   ا 1،المثل چینی بنابراین پنتاگون بر اساس یک ضرب
آن با عنوان جلوگیري از  کرد که بخشی ازموکول گیري  اصالح در سطوح تصمیم

شدن عراق توسط نیروي قدس سپاه پاسداران انقـالب اسـالمی در    2اللهیزه حزب
  .(Knights, 2015: 60) دستور کار قرار گرفت
تخصـیص بودجـه مسـتقیم بـه     جـز  بـه   امریکاایاالت متحده  ،در همین راستا

بـه  را   ها ستانهاي دفاعی ذاتی در ا ، پیگیري جدي تشکیل نیرو هاي پیشمرگه نیرو
در  از ایـن رو امریکـا  عنوان مقدمه آغاز اجراي فدرالیسم در دستور کار قرار داد. 

 دالر بیلیـون  61/1 معادل نیروي آموزش دهنده و رقمی 1500 حدود ، 2015سال 
تیپ پیشـمرگه   3هاي ارتش عراق و  تیپ از نیرو 9بودجه براي آموزش و تجهیز 

صل اختصـاص داد کـه اعتبـار آن تـا سـپتامبر      شرکت در عملیات آزادي موبراي 
تیـپ ارتـش    9بیلیـون دالر بـه آمـوزش     23/1، برقرار بود. از ایـن مقـدار   2017

                                                                                                                                         
  »گندد ماهی از سر می« .1

2. Hezbollahzation 
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نفر بـرآورد شـده بـود. همچنـین      45000اختصاص داشت که استعداد آن معادل 
تیـپ   سـه میلیـون دالر از ایـن بودجـه صـرف آمـوزش و تجهیـز        8/353 معادل

نفر برآورد شده بود. ایـاالت متحـده    15000نان معادل پیشمرگه شد که استعداد آ
براي آمـوزش و تجهیـز   را میلیون دالر  5/13و دهنده  نیروي آموزش 50 همچنین

بـا حشـد   هاي داوطلب سنی قبیله اسد در انبار اختصاص داده بود که همـراه   نیرو
ت ساعت بعـد از آغـاز حمـال    24 ،جنگیدند. البته این روند علیه داعش می شعبی

سـخنگوي   ،کید بیشتري ادامه یافـت. سـرهنگ اسـتیو وارن   أروسیه در سوریه با ت
در کنفرانس خبري خـود از اتـاق عملیـات     2015اول اکتبر سال هاي ائتالف  نیرو

  هاي عراقی گفت:  بغداد ضمن اعالم رابطه بسیار نزدیک با نیرو
مبـارزان   و  هاي کـرد  نیروي عراقی شامل پیشمرگه 15000ما در حال آموزش«

) هسـتیم کـه   آن هاي امنیتی ی (از طریق اداره ضد تروریسم عراق و نیرونقبایل س
را در مبـارز   5000 ،هـاي ائـتالف   ند. نیـرو هست همه آنها با دولت عراق در ارتباط

دهند و این آموزش ادامه خواهد داشت. ما آنهـا را بخـش    ی آموزش مینقبایل س
مـوارد  از کنیم. مبارزان قبایل در بسـیاري   ها قلمداد می کلیدي و ضروري عملیات

میلیـارد دالر   3/2انـد. بـراي تجهیـز عـراق      در رمادي به جنـگ بازگشـته  به ویژه 
پرداخـت   امریکـا میلیارد دالر آن از سوي ایاالت متحـده   6/1اختصاص یافته که 

  .(Defense. Gov, 2015: A)» شده است
کـه   امریکـا ي وزارت دفـاع  البته آمار اعالمی از سوي ستاد فرمانـدهی مرکـز  

ایاالت متحـده    دهد نشان می ،را نیز برعهده دارد 1حل ذاتی راه عملیاتفرماندهی 
هاي عراقی خارج  تالش مضاعفی را براي آموزش نیرو ،هاي ائتالف و نیرو امریکا

اند که روند آن از مسـاعی ایـاالت متحـده     به کار گرفته حشد شعبیاز چارچوب 
 در میـادین نبـرد   حشد شعبیق براي کاهش اتکا به توانمندي و دولت عرا امریکا

 حکایت دارد. 

                                                                                                                                         
1. OPERATION INHERENT RESOLVE (OIR) 
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از میادین نبرد  حشد شعبی، دور نگاه داشتن  ما به ازاي طبیعی چنین فرایندي 
زمانی حشـد  . است بود که نمونه عینی آن در عملیات آزادي رمادي قابل مشاهده

وارد میادین نبـرد در حومـه   نیرو  300، با استعدادي معادل  در این عملیات شعبی
 سـه  ، نیروي سنی از قبایـل  1300استعدادي معادل  1394تیر  22که از  1شهر شد

 6000، نیروي عملیات ویژه و پلیس اقلـیم  9000تا 7800تیپ با استعدادي معادل 
لشکر متعلق به سه نیرو از  900نیروي فرماندهی عملیات انبار و استعدادي معادل 

مـاه از   پـنج عملیات آزادي رمادي را آغاز کردنـد و بـا گذشـت    ،  فرماندهی بابل
نیـروي داعـش قـرار     2000، مرکز استان انبـار همچنـان در کنتـرل     سقوط رمادي

پـس از مـذاکره بـا داعـش      امریکـا شد  که گفته می یدر نهایت در شرایط .داشت
، بـه   1394هاي امنیتی عـراق هفـتم دي    نیرو، هاي آنان را از شهر خارج کرده نیرو

  .(ISW, 2015: A)مرکز رمادي شدند  وارد  طور ناگهانی
ایجـاد   1395با این وصف در چارچوب اتاق عملیات فتح که پـنجم فـروردین   

، در طراحی حمله به موصل نیز هیچ نقشـی بـراي حشـد شـعبی در نظـر       شده بود
گرفته نشد. هرچند در زمان نگارش این مقاله هنـوز عملیـات آزادي موصـل آغـاز     

بدون حضور حشد شعبی  ،؛ اما طراحی انجام شده عملیات از سه محور شده استن
  آغاز خواهد شد. 

  
  هاي بازدارنده داخلی متغیر

گـراي عـراق کـه متصـدي امـور       ، بدون پشتوانه جریان ملی امریکاایاالت متحده 
نبوده است. ایـن رویـه    حشد شعبی، قادر به محصور ساختن  حاکمیت نیز هست

بـراي مثـال،   هاي مالی بـوده اسـت.    امل قوانین بازدارنده و محدودیتش  در عراق
، ایـن   هـا  خیر در پرداخت حقوق و دسـتمزد نیـرو  أو ت حشد شعبیکاهش بودجه 

                                                                                                                                         
رنگ را تصمیم فرماندهی کل قوا (حیـدرالعبادي)   دلیل این حضور کم  ، سخنگوي حشد شعبی . احمد اسدي1

مستشـاران آمریکـایی بـراي بیـرون رانـدن      عنوان کرد و رافع العیساوي، عضو شوراي استانی انبار نیز از عـزم  
 : الف و ب).2015حشد شعبی از نقاط مختلف این استان خبر داده بود (العراق القانون، 
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گرا در عراق با استفاده از اهرم  هان عمومی ایجاد کرد که جریان ملی شائبه را در اذ
داشتی بود که در نامه است. این بر حشد شعبیبودجه در تالش براي نابود کردن 

   1سرگشاده ابومهدي به عبادي نیز به آن اشاره شده بود.
، ایجـاد   هـاي مقطعـی و کوتـاه دامنـه جـاري در دوره گـذار       تـالش بـر   عالوه

کـه نتیجـه     گذاري نیز دنبال شد در حوزه قانون حشد شعبیبازدارندگی در مقابل 
ن بـه الگـوي سـپاه    را بـراي همیشـه از نزدیـک شـد     حشد شعبیتوانست  آن می

نـویس قـانون گـارد     ، با تدوین پیش 1393دارد. روند ادعایی از آذر  پاسداران باز
ملی در دستور کار هیئت وزیران و پارلمان عراق قرار گرفت که مفاد آن نمادي از 

شد.  در حصار قوانین بازدارنده محسوب می حشد شعبینگري براي ساختار  آینده
نـویس و چگـونگی الغـاي     ایند پیچیده تـدوین ایـن پـیش   با پرهیز از ورود به فر
کـه تفسـیر آن در     نویس قانون گارد ملـی  هایی از پیش ، بند تصویب آن باید گفت

بـراي تبـدیل    حشد شـعبی ، به معنی ایجاد بازدارندگی در مقابل  ادامه خواهد آمد
                                                                                                                                         

رغـم مراجعـه   بـه  ، در نامه خود به این مسئله اشاره کرده بود که  1394مهر  29در ابومهدي مهندس  .1
 2000میلیـارد دینـار از    1000پرداخـت  با  فقط،  شخصی به کمیته مالی پارلمان و بحث و جدل فراوان

یک سوم پرداخت شده کـه آن هـم بـه خریـد     رقم فقط ین ااند که از  میلیارد دینار جدید موافقت کرده
  سالح و تجهیزات اختصاص یافته است. ابومهدي مهندس در بخش دیگري از نامه به عبادي نوشته بود:

حشد شعبی در مسئولیت سنگین اداره میـدان نبـرد بـا     بارها درباره مشارکت ،ماه گذشتهچهار من طی «
اردوگـاه و زیرسـاخت    ،رسد. آنها از امکانـات  سال می 95ارتش و پلیس صحبت کردم که عمر آنها به 
هایی که عمده آنها  البته بدون زیرساخت و با سالح ،کنیم برخوردارند و ما با آنها در جنگ مشارکت می

،  ، پادگـان  مرکـزي  بارها در مقابل شما عرض کـردم کـه مـا بـه مقـر     متوسط و سبک است. من بارها و 
، دست به دامن  اردوگاه آموزش و اسلحه و مهمات بیشتر نیاز داریم و به دلیل اضطرار در کل جبهه نبرد

ایم و در حالی انتظار نبرد  التماس کردیم و امروز در وسط معرکه نبرد شدید ایستادهگاهی شما شدیم و 
اي کمتر از قبل  بودجه که  شنویم اما می ، ایم کشیم که هزاران شهید و زخمی تقدیم کرده می تري را سخت

،  براي ما تصویب شده است. حتی اگر نیت شما انحالل حشـد شـعبی در آینـده دور یـا نزدیـک اسـت      
یم آیـا مـا   گـوی  مین کنید. ما داوطلبان به شما میأامکانات و پول الزم براي اداره نبرد فعلی را ت کم دست

دانید که در میان حشد شـعبی   پلیس و افسر را نداریم؟ شما می ،استحقاق حقوقی معادل برادران ارتشی
هاي شهدا و مجـروحین   مهندس و هزاران نفر از خانواده ،پزشک ،هزاران نفر از متخصصانِ علوم نظامی

کند. چرا تسلیح حشد  فایت نمیو معلولین از اقشار فقیر حضور دارند و بودجه فعلی براي درمان آنها ک
کننده نیرو محروم اسـت؟   هاي حمل پوش شعبی در این سطح باقی مانده است؟ چرا حشد شعبی از زره

مین کند؟ أشعبی باید آن را از جاي دیگري ت هاي هامر تا این اندازه کم است؟ آیا حشد چرا تعداد جیپ
هـاي   هـاي انفجـاري و موشـک    د در مقابل تلهباید با جسم خو  براساس شهادت خودشان  چرا داوطلبان
 »سال قرار دارند؟ 20در حالی که بسیاري از آنها در سنین کمتر از  ،دشمن بجنگند
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می ي سـپاه پاسـداران انقـالب اسـال    هـاي الگـو   ار به سازمانی با ویژگیاین ساخت
  خواهد بود:   

، خطر مسـتحیل شـدن حشـد شـعبی در سـاختار از هـم        6. بند پنجم از ماده 1
پاشیده ارتش عراق را در پی داشـت کـه اسـاس آن را سکوالریزاسـیون امریکـایی      

، کما  داد و به طور طبیعی در موقع مقتضی از کارایی الزم برخوردار نبود تشکیل می
  ر سقوط موصل و رمادي به اثبات رسیده بود.  اینکه ناکارآمدي چنین ساختاري د

هاي حشد شعبی در قالـب   از نیرو اي ه، بخش عمد 9براساس محتواي ماده . 2
که این مفهوم به معنی از هم پاشـیدگی   آمدند میدر به خدمت » احتیاط«هاي  نیرو

بدنه حشد شعبی و پرورش ظرفیت عقیدتی این ساختار در راستاي اهداف محور 
  جریان انقالب اسالمی بود.  مقاومت و

حداکثر  یگارد ملبینی شده براي  استعداد پیش ، 6بند پنجم از ماده  براساس. 3
ـ    نظام سبک  ادهیپ يها معادل واحد کـارگیري دائـم   ه بود کـه حتـی در صـورت ب

در سیسـتم دفـاعی    ی راو غیرقابل پیشرفتدو ، جایگاه درجه  حشد شعبیهاي  نیرو
 (ب)). 1394 :18، ظر گرفته بود (آزادبراي آنان در ن  عراق

  
   حشد شعبیمرکز ثقل قدرت در  ياجزا

و   هـاي حیـاتی   پـذیري  تشـخیص آسـیب   ،رسد براساس روند موجـود  به نظر می
،  ناظر به نقاط قوت حشد شعبیهاي حیاتی در مرکز ثقل قدرت  الزامات و قابلیت

عنـوان بخـش   بـه   حشد شعبی، فرصت و تهدید موجود در روند برسازي  ضعف
  جدیدي از محور مقاومت در عراق نهفته است. 

 تأثیر، انگیزش با  حکایت از این دارند که عقیده حشد شعبیمختصات و کنش 
اي  ، عملکرد شبکه ، قدرت بسیج نیرو ، قدمت سازمان نظامی آوري بر کیفیت جنگ

 اسـالمی  انقالب پاسداران سپاه از مشورتی و الگویی در محور مقاومت و استفاده
 حشـد شـعبی  هاي حیاتی در مرکز ثقل قدرت  در حکم  قابلیت ، لبنان اهللا حزب و
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م الزامـات  کـ عمل کرده و کادرسازي معطوف به تربیت نیروي عقیـدتی را در ح 
براي ایجاد نیروي محرك قطعـی در انجـام     حیاتی و به عنوان یک شرط ضروري

،  وابســتگی مــالی ي دیگــرعملیـات تمــام عیــار ضــروري ســاخته اسـت. از ســو  
، انسجام و پشتوانه عملکردي ملی از سوي دولت عراق  ، فقدان سازمان تسلیحاتی
حشد ممکن است که  هستندالزامات حیاتی از  ي دیگريها جنبه  گرا یلو جریان م

در  وکننـد  پـذیر   مد یـا آسـیب  آ، ناکار هاي خود کامل مأموریتانجام را در  شعبی
بـر جـاي   در ایـن زمینـه   اثرات عمیق و قطعـی   ، یهاي حیات پذیري آسیبجایگاه 

گذارنـد. همچنــین کــنش و ایجــاد الزامـات قــانونی بازدارنــده از ســوي جریــان   
حیاتی در مرکز ثقل قـدرت   يها يپذیر ، یک جنبه دیگر از آسیب گراي عراق ملی

موریت و ساختار أممکن است به تغییر م شود که اساساً محسوب می حشد شعبی
، مجموع نقـاط   اضمحالل هرم قدرت این ساختار بینجامد. همچنین ،و در نهایت

، الزاماتی حیاتی هستند که مکانیسـم تبـدیل    حشد شعبیضعف در روند برسازي 
بـه شـکل معکـوس     امریکا، توسط ایاالت متحده  هاي حیاتی پذیري آنها به آسیب
بـراي   نمونه بارز چنـین فراینـدي در تـالش پـر سـرعت      ،اند. در واقع فعال شده

هاي سـنی و کـرد    واسطه آموزش و تسلیح نیروه ب حشد شعبیبرقراري موازنه با 
  قابل درك است.
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 (Opportunities) ها فرصت

  . کادرسازي در عراق1
  . فرسایشی شدن جنگ در عراق 2
  . دولت ورشکسته 3

  (Strengths) نقاط قوت
  . عقیده محوري (والیت فقیه)1
  . کیفیت2
  ساز  هم . کادر سیاسی3
  . قدمت سازمان نظامی4
  . قدرت بسیج نیرو5
  اي در محور مقاومت . کنش شبکه6
ــپاه    7 ــورتی از س ــویی و مش ــتفاده الگ . اس

  اهللا لبنان  پاسداران انقالب اسالمی و حزب
  (Threats)تهدیدات

  خط مشی ملی به رهبري عبادي. 1
  قانون گارد ملی .2
  امریکا .3
ــ  .4 ــل ب ــد تقاب ــطه ایه تولی ــاد واس ج

  ساز هاي موازنه نیرو

 (Weaknesses) نقاط ضعف

 تکثر .1
 فقدان اقتدار مرکزي .2
 گرا) ساز (جریان ملی کادر سیاسی غیرهم .3
  وابستگی به امکانات دولتی .4

  
 هاي آینده استراتژي

  تحلیلSOاستراتژي تهاجمی ، 

العـاده (جنـگ داخلـی) و     ، شـرایط فـوق   با توجه به ظرفیت نیروي انسانی عراقی
، استراتژي تهاجمی با مشخصـات زیـر قابـل     دولت ورشکسته در عراق حاکمیت

  است:  اجر
  ؛ها در عراق جذب نیرو. 1
(بدون استفاده از نـام  حشد شعبی هاي  نام و نشان از نیرو اي بی ایجاد شبکه. 2

  ؛)حشد شعبی
  ها به خارج از عراق (عقیدتی، نظامی و سیاسی)؛ . انتقال آموزش و سازماندهی نیرو3
 در داخل و خارج از عراق.  ها بنا بر تشخیص فرماندهی کل به کارگیري نیرو .4
 



فصلنامه مطالعات 
راهبرد

ي جهان اسالم
، سال شانزدهم،

 
شماره

 4
، پیاپی 

64
، زمستان 

1394
  

 

 

 76  

 

 

  تحلیلWOاستراتژي بازنگري ، 

هاي موجود به تدوین یک استراتژي بازنگري براي غلبه  باید با استفاده از فرصت
  هاي زیر پرداخت: هاي موجود با ویژگی بر ضعف

ــ   ــراق و دولــت واجــد ویژگ ــگ در ع ــودن جن ،  ی ورشکســتگیفرسایشــی ب
توان از آن به عنـوان یـک اهـرم فشـار بـر کـادر        ایجادکننده شرایطی است که می
هـاي احتمـالی در راه    آفرینـی  در راستاي رفع چالش  سیاسی غیر هم ساز در عراق

  برداري کرد.  ، بهره (SO)اجراي راهبرد تهاجمی 
 
  تحلیلSTبخشی ، استراتژي تنوع 

بخشی بـراي غلبـه بـر     به تدوین یک استراتژي تنوعاستفاده از نقاط قوت موجود 
  کند: هاي زیر کمک می تهدیدات موجود با ویژگی

هاي عقیـده   . برتري در میدان نبرد در عراق باید در اختیار شبکه نامریی از نیرو1
به یـک نیـروي منسـجم و     ،(SO)محور کیفی باشد که با اجراي استراتژي تهاجمی 

جاد شرایط براي برتري نسبی شبکه برسازي شده در عراق اند. ای کارآمد تبدیل شده
، تولید و تبلیـغ گسـترده ایـن مفهـوم را بـه دنبـال        ساز و همکاري کادر سیاسی هم

خواهد داشت که پایان دادن به آینده مبهم امنیتی عراق و جنگ فرسایشـی در ایـن   
  پذیر نخواهد بود. بدون شبکه برسازي شده در عراق امکان  کشور
خطرات برآمده از خـط مشـی    ، (ST)بخشی  جراي ترتیبات استراتژي تنوعا .2

 گرا را تا حدودي با شکست مواجه خواهد ساخت. جریان ملی
 
  تحلیلWTاستراتژي تدافعی ،  

،  (SO)هاي تدوین شده بعد از استراتژي تهاجمی  رسد اجراي استراتژي به نظر می
ارد. بنـابراین تـدوین اسـتراتژي    اجراي صحیح این اسـتراتژي قـرار د   تأثیرتحت 

با   نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. در واقع این نوع استراتژي (WT)تدافعی 
از  شـود.  ها تدوین می هدف ایجاد مانع بر سر راه تهدیدات و پوشش دادن ضعف
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گـرا در   یلـ و جریـان م  امریکاترکیب کنش ایاالت متحده   رسد به نظر می این رو
در را هـاي حیـاتی    پـذیري  اي هستند که مکانیسم آسـیب  یدات پیچیده، تهد عراق

ـ  فعال می حشد شعبیمرکز ثقل قدرت  هـاي فشـار علیـه     کـارگیري اهـرم   هکنند. ب
در استراتژي یک و تبصره الف از بند (WO) استراتژي بازنگري  گرا در جریان ملی
فزایـی بـین متغیـر    ا از هم(WT) توانند در استراتژي تدافعی  ، می (ST)تنوع بخشی
  جلوگیري کنند.  امریکاگرا و  جریان ملی

  
  

  فهرست منابع
،  132، شـماره   ، پـژوهش پشـتیبان   ، بررسی نقش عراق در جنگ سـوریه  (الف) 1394،  ، امیرحامد آزادـ 
  سازان نور. سسه مطالعات راهبردي اندیشهؤم
 (سـنی)  »قـوا « و (شـیعه)  »ملـی « ائتالف دو اختالفات به متفاوت (ب)، نگاهی 1394،  ، امیرحامد آزادـ 

،  9، شـماره   نامـه بـدر   ، هفته زنی چانه سنگالخ در »شعبی حشد« عراق؛ آینده »ملی گارد« قانون درباره
  سازان نور. سسه مطالعات راهبردي اندیشهؤم
 گرفتیم:  الگو ایران بسیج از »حشد شعبی« تشکیل در :مالکی : نوري1394خبرگزاري فارس، ـ 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940525001147 
  ، مرکز مطالعات عراق. 1393،  سیس و عملکرد)أهاي بسیج مردمی عراق (ت نگاهی به وضعیت نیروـ 
  :2014:البعث الجتثاث الشعبیۀ الحرکۀـ 

 http://www.no-ba3th.com/news.php?action=view&id=258 

، االخبـار : عربیـات    و التاجی غریب أبو سجنی على الهجوم یتبنى »القاعدة« : الف: تنظیم2014االخبار،ـ 
  http://www.al-akhbar.com/node/187600،  2062 العدد:

  : 2016نیسان  4اإلثنین  خریطۀ تحریر نینوى :الف:2016ـ السومریه نیوز، 
http://www.alsumaria.tv/infograph/ 

 500 »تحریـر « و تعلن و التاجی غریب ابو نیسج على الهجوم تتبنى : الف: القاعدة2014، ـ المدي برس
     http://www.almadapress.com/ar/news/15539 :2013/07/23سجین
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