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  در عراق دیجد کیراتژبا مراکز ثقل است کایچالش آمر
   آزاد رحامدیام

  
  
  

  30/11/1396تاریخ پذیرش نهایی:                03/11/1396تاریخ دریافت: 
  
  

  چکیده
بسیج مردمی به عنوان یک ساز و کار مؤثر براي مبارزه با داعش در عراق به روند تشـکیل  

یک مرکز » حشد شعبی«ید. رسمیت بخش» حشد شعبی«اهللا در قالب  حزبي مردمی ها ههست
ثقل جدید نظامی در عراق است کـه داراي تعـارض ایـدئولوژیک و عملیـاتی بـا منـافع       

کند. نتیجه این سیر  آمریکاست که به سوي تشکیل یک مرکز ثقل جدید سیاسی حرکت می
اي ترکیبی از مراکز ثقل عملیاتی و استراتژیک خواهد بود که ضربه نظامی بـه   ایجاد شبکه

هـاي مهـم آن بـراي ایـاالت متحـده       هـاي مهـم و توانـایی    هاي مهم، قابلیت پذیري آسیب
اي، از ظرفیـت   نیست. در عین حال این مراکز ثقل عملیاتی و استراتژیک شـبکه  پذیر امکان

  بازدارندگی در مقابل اقدامات خصمانه آمریکا و متحدینش برخوردارند. 
  

  واژگان کلیدي
  هاي مهم پذیري هاي مهم، آسیب هاي مهم، قابلیت یشعبی، مرکز ثقل، توانای  حشد

                                                                                                                                        
 رانیتهران، ا ،یه آزاد اسالمدانشگا ،يواحد تهران مرکز الملل، نیروابط ب يدکتر،  

 amirhamedazad@gmail.com 

 1ـ  28؛ صفحات 1396زمستان ، 72، پیاپی 4، شماره هجدهمفصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم، سال 
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  مقدمه
هـاي ترکیبـی انتحـاري و      ، مـوجی از عملیـات   1393اردیبهشت 23داعش از روز 

گذاري شده را به کمربند امنیتی بغداد آغـاز و در   خودروهاي بمب وسیله بهحمله 
ه انجـام داد  عملیات ترکیبی پیچیـد  15،  1393تیرماه  31بازه زمانی بین چهارم تا 

که متکی بر شبکه درون سلولی این سازمان در داخـل بغـداد و اطـراف آن بـود.     
، کمربند شمالی بغداد  »یوسفیه«و » لطیفیه«، » محمودیه«کمربند جنوبی بغداد شامل 

و » ابوغریـب «، کمربند غربی بغداد شامل » سامرا«و » بلد«،  »ترمیه«،  »تاجی«شامل 
اقدام بـه  » نهروان«و » عرب جبور«،  »مدائن«بغداد شامل و کمربند شرقی » زیدان«

، باعث شد تـا هیئـت    انجام عملیات کرد. تحکم این شرایط خطیر امنیتی بر عراق
دستور  براساس، 1393خرداد 17در جلسه مورخ » نوري مالکی«وزیران در دولت 

ي مردمـی  را بـراي بسـیج نیروهـا   » هیئت حشد شعبی«، فرمان تشکیل  337شماره
  ) 27: 1395صادر کند. (آزاد، 

بخشی بـه تسـلیح نیروهـاي خـارج از      دلیل صدور چنین دستوري مشروعیت
، در  9از بند دومِ ماده » ب«اساس تبصره ساختار وزارت دفاع و کشور بود. زیرا بر

خـارج از چـارچوب     نظـامی  ي شبهها ه، تشکیل گرو باب اول قانون اساسی عراق
  )5: 2005العراق،   ت. (الدستورقانون ممنوع اس

موصل سقوط کرد و با خارج شـدن  » هیئت حشدشعبی«سه روز بعد از تشکیل 
هاي دیالی و انبار از دست نیروهاي نظـامی و امنیتـی     اي از استان کنترل بخش عمده

عراق، بغداد در معرض تهدید جدي قرار گرفت. در چنین شرایطی نیـاز بـه بسـیج    
 ، 1393خـرداد   23 جمعـه  پیش نمایان شد و بدین ترتیب روز عمومی نیرو بیش از

مرجعیت اعال در ،  »سیستانی علی سید اهللا آیت« نماینده،  »کربالئی عبدالمهدي شیخ«
» فیـاض  فـالح «،  کفایی نمود. دو روز بعد از صدور فتواي جهـاد  ، اعالم جهاد عراق

بـه  » ریت حشـد شـعبی  مـدی «مشاور امنیت ملی عراق از تشکیل ساختاري با عنوان 
خبـر داد کـه وظیفـه آن سـازماندهی تعـداد انبـوه نیروهـاي        » نوري مالکی«دستور 
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» حیـدر اسـدي  « 1393آذر  26 ، روز وزیـر  نخسـت داوطلب جهاد بود. بعد از تغییر 
خبـر از تشـکیل هیئـت مسـتقلی بـه دسـتور       » حشد شعبی«تحت عنوان سخنگوي 

وزیـر،   . هر چند براساس فرمان نخسـت به همین نام داد» حیدر عبادي«وزیر  نخست
و زیـر    »هئیت حشد شعبی«بسیج نیروي انسانی براي مقابله با تهدید داعش توسط 

به طور هم زمان تصدي آن را برعهده داشت  وزیر نخستنظر فرماندهی کل قوا که 
چتـري بـراي آغـاز فعالیـت تعـداد زیـادي از       » حشد شعبی«آغاز شد، اما در واقع 

که کار بسیج نیروي انسـانی را بـر عهـده گرفتـه بودنـد. پـس از ایـن،        شد  ها هگرو
 یشعب  حشد  ئتیه«با تصویب قانون ، 1395ششم آذردر جلسه مورخ مجلس عراق 

، به این ساختار به عنوان یـک نهـاد   بند 7 ماده و 3 ،بخش 4 در »تابع آن يروهایو ن
  )2- 1 :2016الشعبی،   الحشد ههیأ (قانون 1مستقل رسمیت بخشید.

در حالی تبدیل به یک نهاد مستقل و رسمی در عراق شـد کـه   » حشد شعبی«
منطقـه   ی وقـت فرمانـده ، »لوید جی.آستین«پیش از تحقق چنین وضعیتی، ژنرال 

ــز ــا 2يمرک ــت اوبام ــه ،1394اســفند  26 ،در دول بخــش خــط مشــی و      در بیانی
  اده بود:هاي این منطقه درباره وقوع این وضعیت چنین هشدار د مأموریت

                                                                                                                                        
 ئــتیه«قــانون  سینــو شی، مــتن پــ1395مهــر21پارلمــان عــراق، روز نــدهینما ،»میحکــ يعبــدالهاد«. 1

در جلسه  ندگانیبعد از بحث نما سینو شیپ نیرا منتشر کرده بود. ا» تابع آن يروهایو ن» حشدشعبی«
مسـلح عـراق و مـرتبط بـا      يروهایاز ن یرا بخش» حشدشعبی«ود که شده ب هیپارلمان ته پنجم و ستیب

ـ  افتـه یو تکامل  کرد یکل قوا قلمداد م یاندهفرم تحـت عنـوان    يگـر ید يبنـد 11قـانون  سینـو  شیپ
ـ  می، تنظ2014ژوئن 13بود که روز »»حشدشعبی« از  یقانون تیحما« ـ جد سینـو  شیشده بود. اما پ  دی

 يروهـا یو ن» شـعبی  حشـد « ئتیه«شده بود  حیبند اول آن تصرتنها مشتمل بر چهار ماده بود که در 
 1394) در مورخ پنجم اسفند يعباد دری(ح ریوز نخست 91 شماره یوانیدستور د جببه مو» تابع آن

 »يدرعبادیـ ح«اند.  کل قوا شکل گرفته یمسلح عراق و مرتبط با فرمانده يروهایاز ن یبه عنوان بخش
 »مستقل  ینظام التیتشک« کیرا » تابع آن يروهایو ن »حشدشعبی«  ئتیه«فرمان، با صراحت  نیدر ا
و نـوع   یاتیـ عمل يهـا  پیارکان، سطوح، ت ،یاز نظر عملکرد، سازمان، فرمانده ندهیبود که در آ دهینام

 خواهد بود. سمیمشابه دستگاه مبارزه با ترور قوا، کل  یارتباط با فرمانده
اسـت. شـش مرکـز فرمانـدهی وزارت دفـاع         گانه ماندهی هفت. وزارت دفاع آمریکا، داراي مراکز فر2
ي غربـی و شـرقی، فرمانـدهی    هـا  هایاالت متحده آمریکا، شـامل فرمانـدهی اقیـانوس آرام در نیمکـر      

آمریکاي شمالی و جنوبی، فرماندهی آفریقا (به غیر از مصر) و فرماندهی اروپا است و منطقه مرکزي 
شود. ستاد فرماندهی مرکزي، محدوده جغرافیایی منطقه  ز محسوب میترین فرماندهی در این مراک مهم

  مرکزي را از شمال شرق آفریقا تا خاورمیانه و سپس تا آسیاي مرکزي و جنوبی ترسیم کرده است. 
(United States Central Command (A), 2016) 
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ایجاد ثبات در سوریه، ما و شرکاي مـا    باید بدانیم که بعد از نابودي داعش و «
روبرو خواهیم بود که با کسب تجربـه   ITN(1(ی رانای   دیشبکه تهدبا بهبود قدرت 

شـیعه اسـت   از مبارزان دست آمده و مشتمل بر یک شبکه چند ملیتی  هدر جنگ ب
عـالوه تحـوالت دیگـري وجـود      هداشت. ب آینده مشارکت خواهند  که در ساخت

ـ شبکه تهددارد که باید براي درك تهدید پیش رونده  ـ ای   دی تحـت نظـارت    ،یران
واسطه  هایران ب  شیعه مورد حمایت  می  ي شبه نظاها هدقیق باشند، به عنوان مثال گرو

(حشد شعبی)، در حال تبدیل شدن بـه یـک نهـاد امنیتـی      می   تثبیت در بسیج مرد
بخشـی و افـزایش منـابع بـراي      این معنـی مشـروعیت    در عراق هستند که  ی رسم

آینده ما با نیروهـاي امنیتـی در عـراق را      تواند تا حد زیادي روابط  می  آنهاست و 
  (U.S Central Command: 2016)» دچار پیچیدگی سازد.

د ادامه فرمانده جدید منطقه مرکزي در دولت ترامپ نیز به این رون» وتل  جوزف«
هـاي   طی ارائـه ارزیـابی وضـعیت نظـامی و چـالش      1395اسفند  25روز » وتل«داد. 

در کمیته خدمات نظامی کنگره آمریکا، ایران را یک تهدید  امنیتی در خاورمیانه بزرگ 
جدي براي منطقه مرکزي، منافع ملی ایاالت متحده و منافع متحدین آمریکـا معرفـی   

 100کنترل ایران بـر روي بخـش اعظمـی از اسـتعداد     کرد و نسبت به اعمال نفوذ و 
 (Committee on the Armed Services, 2017: 18)هزار نفري حشد شعبی هشدار دارد. 

اي بـا ابعـاد پیچیـده نظـامی، سیاسـی،       منطقـه  حشد شعبی یک پدیده جدیـد 
ایـن   يکارگیر بهاست، نگرانی ایاالت متحده از   اجتماعی در داخل عراق و منطقه

آمریکـا، ایـن    اي ساز و کار مبارزه با تروریسم در چارچوب مقابله با بازي منطقه
کند تا ابعاد این پدیده با هدف تولیـد محتـواي کـاربردي از     ضرورت را ایجاد می

طریق انطباق با ادبیات نظري استراتژیک مرتبط با موضـوع مـورد ارزیـابی قـرار     
به این سؤال خواهد بود که حشد شعبی با چه  گیرد. بنابراین مقاله به دنبال پاسخ

کنـد؟ ایـن    ساز و کارهایی در مقابل تهدیدات امنیتی آمریکا بازدارندگی ایجاد می
                                                                                                                                        
1. Iranian Threat Network’s (ITN) 
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نظـامی جدیـد و   مرکز ثقل مقاله بر این فرضیه استوار است که حشد شعبی، یک 
اي از مراکز ثقل عملیاتی و استراتژیک اسـت. ایـن شـبکه     در حال تبدیل به شبکه

تهدید بالقوه براي امنیت ایاالت متحده است که آمریکا از تجمیع نیرو بـراي   یک
  یا مهار رشد و عملکرد آن ناتوان است.  مؤثرحمله 
  

  چارچوب نظري
مقاله پیش رو تالش دارد با بررسی شواهد عینی و انطباق آنها با چارچوب نظري 

به آزمون بگـذارد.  اصلی، فرضیه مطرح شده را  سؤالضمن پاسخ به  1»مرکز ثقل«
ن کالوزویتـز  «، »مرکز ثقل«شارح اولیه نظریه  گونـه   اسـت و آن را ایـن   2»کـارل و

اي از قدرت و حرکت در جنگ که همه چیز در چارچوب  شبکه«کند:  تعریف می
آن به هم وابسته هستند و همه نیروي ما به عنوان یک نقطه معارض باید معطوف 

  (Lewis, 2014: 16)  »به آن باشد.
مرکز ثقل یک ویژگی، توانایی یا موقعیتی منبعث از قدرت است که آزادي 

کنــد.  مــی  عمــل یــا توانــایی فیزیکــی یــا توانــایی نبــرد در آینــده را فــراهم  
(Headquarters Department of the Army, 1986: 179)  

اي از نیرو و جنبش مطلق است که همـه چیـز در آن بـه هـم       مرکز ثقل شبکه
تند و عبارت از ویژگی، توانایی یا موقعیتی منبعث از قدرت دوسـت و  وابسته هس

دشمن است که براي آنها آزادي عمل یا قدرت فیزیکی یا توانایی نبـرد در آینـده   
  (Headquarters Department of the Army, 1993: 6-7)کند.  می  را فراهم 

ر یـک دیـدگاه   شود که د ، محور مرکز ثقل محسوب می»منابع قدرت«بنابراین 
گانه ملّی اعمـال قـدرت (نظـامی، دیپلماتیـک،     مشترك، عبارت از ابزارهاي چهار

اطالعاتی و اقتصادي) است و در قلمروهاي چندگانـه زمینـی، هـوایی، دریـایی،     
  (Potter, 2013: 7)فضایی و سایبري فعال هستند. 

                                                                                                                                        
1  . Center of Gravity:COG 
2. Carl von Clausewitz 
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یـا   ها یتهاي فیزیکی منبعث از مفهوم قدرت در مرکز ثقل، قابل یکی از ویژگی
اي نـامنظم و بـدون     هاست، زیرا ممکن است مرکز ثقل بـه عنـوان پدیـده    توانایی

ها، همواره منسجم و قابل تشخیص هستند. بر  شکل، ظاهر شده باشد، اما توانایی
هـاي مهـم در    گذار علیه مرکز ثقل مستلزم شناسایی توانایی همین اساس اقدام اثر

کننـد.   مـی   ا بـه سـمت نبـرد، هـدایت     آن است که قـدرت فیزیکـی در سیسـتم ر   
(Rueschhoff and Dunne, 2011: 2)  

اثرات نیروي مبارزه براي شکست دشـمن و  » تجمیع«مرتبط با  می   مرکز ثقل مفهو
دهنده به طرف تخاصم است که هـدف از آن تمرکـز    هاي مهم قدرت ضربه به توانایی

سازي تعدادي از نیروهـاي   انمندبر سودمندترین مکان و زمان و حتی تو می   نیروي رز
سـازي خسـارات جـانی و     یابی به نتایج قطعـی ارزیـابی و حـداقل    فرعی براي دست

بـراي شکسـت دشـمن و ضـربه بـه      مبـارزه   يرویـ ناین منظر،   اتالف منابع است. از 
دهنده به آن، شامل حفاظت، اطالعات، قـدرت آتـش، مـانور،     هاي مهم قدرت توانایی

کننـده، امکـان برتـري بـر      ماندهی است که در نقطه و زمان تعیـین هوا و مأموریت فر
  )(Headquarters Department of the Army, 1993: 2.  سازد می  دشمن را فراهم 

 واسـطه  بـه  ریزان دکترین نظـامی آمریکـا تـالش دارنـد تـا       بر همین اساس برنامه
بالفعـل در مرکـز ثقـل     هاي بـالقوه و  يپذیر کارگیري یک الگوي غیرمعمول، آسیب هب

قدرت دشمن را شناسایی نمایند و تعیین نمایند که کدام یک از آنهـا حیـاتی و مهـم    
ي مشترك براي تمام نیروهاي زیرمجموعه ارتـش  ریز این منظر ستاد برنامه  هستند. از 

کننـد   می  ریزان کمک  معمول، به برنامه کارگیري الگوي غیر هکند که ب می  چنین استدالل 
هـاي   پـذیري  ها و آسیب ، نیازمنديها نحوه جنگ طرف تخاصم را تحلیل و توانایی تا

 (Joint Publication 5-0, 2011: 24-25)مهم در مرکز ثقل قدرت آن را تعیین نمایند. 

کنـد تـا بـا     مـی   معمول همچنـین کمـک   الگوي غیر کارگیري بهدر بعد نظري، 
یابی بـه   هاي مهم، براي دست م، تهیه نیازمنديهاي مه يپذیر برداري از آسیب بهره

ایـن منظـر     این رونـد از    ناپذیر گردد.  هاي مهم در مرکز ثقل دشمن، امکان توانایی
سیسـتم طـرف    توانـد نهایتـاً   مـی   هاي مهـم   قابل تبیین است که اخالل در توانایی
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ن دکترین ریزا بر همین اساس برنامه تخاصم را به سمت نابودي کامل هدایت کند.
یـک الگـوي غیرمعمـول،     کـارگیري  بـه  واسـطه  بـه  نظامی آمریکا تالش دارند تـا  

هاي بالقوه و بالفعل در مرکز ثقل قدرت دشمن را شناسایی و تعیـین   يپذیر آسیب
ي ریـز  این منظر سـتاد برنامـه    نمایند که کدام یک از آنها حیاتی و مهم هستند. از 

کنـد کـه    مـی   زیـر مجموعـه ارتـش چنـین اسـتدالل      مشترك براي تمام نیروهاي 
کنند تا نحوه جنگ طـرف   می  ان کمک ریز معمول، به برنامه الگوي غیر کارگیري به

هاي مهم در مرکز ثقـل   يپذیر ها و آسیب ، نیازمنديها تخاصم را تحلیل و توانایی
معمول همچنـین  گوي غیرال کارگیري بهقدرت آن را تعیین نمایند. در بعد نظري، 

هاي مهـم،   هاي مهم، تهیه نیازمندي يپذیر برداري از آسیب کند تا با بهره می  کمک 
ایـن     ناپذیر گـردد.  هاي مهم در مرکز ثقل دشمن، امکان یابی به توانایی براي دست

 توانـد نهایتـاً   می  هاي مهم  این منظر قابل تبیین است که اخالل در توانایی   روند از
  (Strange, 1993: 3) سیستم طرف تخاصم را به سمت نابودي کامل هدایت کند.

معمـول،   کند که مدل غیر تشریح می 2012منابع دکترین ارتش آمریکا در سال 
هـاي مهـم درونـی آن، بـه      يپـذیر  با تمرکز بر ارتباط داخل مرکـز ثقـل و آسـیب   

کنـد و در   می  نها کمک ان براي شناسایی عوامل مهم و هدف قرار دادن آریز برنامه
گیـري و توصـیف محـیط عملیـاتی      ریزان عملیـاتی در انـدازه   عین حال به برنامه

ایـن    در  (IPB)1سازي اطالعاتی میدان نبـرد  دهد. آماده می  هاي دشمن یاري  سیستم
ي هـا  هشـود کـه شـامل جنبـ     مـی   دکترین، تحت عنوان متغیرهاي عملیاتی تعریف 

عنصر مرتبط  8در برگیرنده  ها همحیط عملیاتی است. این جنب  می  و غیرنظا می   نظا
به اختصـار از آن   2012به یکدیگر هستند که منابع دکترین ارتش آمریکا در سال 

گانه شامل عوامـل سیاسـی، نظـامی،     8کند. عناصر  می  یاد  2(PMESII-PT) با عنوان
ریـک از آنهـا   اقتصادي، اطالعات، زیرساخت، فیزیکی، محیط و زمان است که ه

                                                                                                                                        
1. Intelligence Preparation of the Battlefield 
2. Political, Military, Economic, Social, Information, Infrastructure, Physical, Environment, Time. 
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معمـول در منـابع دکتـرین    این وصف مـدل غیر   شود. با  می  یک مرکز ثقل قلمداد 
هـاي   کنـد تـا بـا تجـویز رهیافـت      می  ان عملیاتی کمک ریز ارتش آمریکا به برنامه

را تعیـین  » مرکز ثقل درست«ترین، حمله به مؤثرمستقیم و غیرمستقیم، چگونگی 
  (Headquarters Department of the Army, 2012: 1-2)  کنند.

  
  مفاهیم و تعاریف مرکز ثقل

  تعریف  مفهوم

منابعی از قدرت که توانایی ذهنی یا فیزیکی، آزادي عمل یا توانـایی اقـدام     1مرکز ثقل
  سازند. می  آینده را فراهم   در 

مسـتقیم بـه    مـی    زنیروي ر کارگیري بهآن، با  براساسروشی که فرماندهی   2رهیافت مستقیم
  کند.  می  مرکز ثقل یا قدرت اصلی دشمن حمله 

  3رهیافت غیرمستقیم
مسـتقیم بـه     مـی   نیروي رز کارگیري بهآن، با  براساسروشی که فرماندهی 

سـاز کـه دشـمن از اعمـال قـدرت بـر آن        اي از نقـاط سرنوشـت    مجموعه
  کند.  می  دارد، حمله  (پاسخگویی متقابل) اجتناب

دهد و بـراي   می  یک عامل ضروري که به مرکز ثقل، توانایی انجام وظیفه   4هاي مهم توانایی
   یابی به اهداف تعیین شده یا فرضی حیاتی است. دست

ســازي تمــام عیــار  یــک شــرط، منبــع و مفهــوم ضــروري بــراي عملیــاتی  5هاي مهم نیازمندي
  هاي مهم توانایی

مستقیم را  هاي ضروري که یک حمله مستقیم یا غیر نبه از نیازمنديیک ج  6هاي مهم يپذیر آسیب
  کند.  می  پذیري  یابی به نتایج عمده و مهم، دچار نقص با آسیب در دست

(Headquarters Department of the Army, 2013: 2) 

  
  اللَّه  حزب  يها ههست لیتشک
سـوم سـپاه پاسـداران      مأموریـت » اللَّه در سراسر جهان حزب  يها ههست« لیتشک

                                                                                                                                        
1. Center of Gravity 
2. Direct approach 
3. Indirect approach 
4. critical capability 
5. critical requirement 
6. critical vulnerability 
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موظف به انجـام آن شـده   » نیروي قدس«انقالب اسالمی است که به طور خاص 
 از مسـلحانه  دفـاع « ایران، اسالمی جمهوري مسلح نیروهاي کلّ است. فرماندهی

 بـه  را» میلیـونی  بیسـت  ارتـش  آموزش و سازماندهی« و »اسالمی نظام و انقالب
کرده است. این جایگـاه   تعیین اسالمی، انقالب دارنپاس سپاه مأموریت دو عنوان

 نیـروي «منحصـر بـه    را سپاه پاسداران انقـالب اسـالمی   سوم همچنین مأموریت
  : است کرده تشریح چنین ابعاد آن را و نموده »قدس
 قدس سپاه قالب در پاسداران سپاه امروز که است چیزي همان سوم، مأموریت«

  مـی   مـرد  يهـا  ههسـت  تشکیل بزرگوارمان امام و کند یم یاد آن از ،»قدس نیروي« یا
  آینده   کار دستورهاي از یکی و خود آرزوهاي یکی از را جهان سراسر در اللَّه حزب
 اسـالمی،  انقالب پاسداران سپاه شک، بی. دادند قرار جهان سطح در می   اسال انقالب

 و کنـیم  می لشکرکشی ییجا به گوییم نمی ما. داشت خواهد مأموریتی مورد این  در 
 انقالبـى  مـنظم  نظامى نیروي که گوییم می اما کرد؛ خواهیم دخالت دیگران امور در

 قبـال  در یقینـاً  اسـت،  آمـده  پدیـد  مـی    اسال انقالب با که کشوري اولین در مجرّب
 ایـن   کیفیـت   .نیسـت  یتمسـئول  از خـالی  جهـان  سراسـر  در اللَّـه  حزب  يها ههست

 )-1368/08/29khamenei.ir( .»بشود روشن مقتضیات و تناسب به تیبایس یت،مسئول

بنابراین، نیـروي قـدس سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی براسـاس محتـواي         
 جهـان  سراسـر  در اللَّه حزب  می  ي مردها هموظف به تشکیل هست» مأموریت سوم«

» پـذیري  نعطـاف ا«از » اتیتناسـب و مقتضـ  « اصـل  براسـاس است که کیفیت آن 
تواند در راستاي اجراي مأموریت اول  برخوردار است. اجراي چنین مأموریتی می

، »اسـالمی  نظـام  و انقـالب  از مسلحانه دفاع«سپاه پاسداران انقالب اسالمی یعنی 
  کاربرد داشته باشد.

اسـتکباري انقـالب اسـالمی و مأموریـت دفـاع از مستضـعفین و        ماهیت ضـد 
شوند  ایاالت متحده محسوب می  آمیز براي  تهدید  ش مفاهیمیبخ ي آزاديها ههست

ایران به عنوان یک مفـروض بنیـادین     کننده تخاصم با جمهوري اسالمی که توجیه
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کننـده   در استراتژي آمریکا است. اثبات این ادعا نیاز به ارائه شواهد عینـی اثبـات  
ـ    زیادي ندارد.  يد16 روزي رسـمی،  هـا  هبه عنوان مثال در یکـی از آخـرین نمون

 21 مـتن پـنجم از  امور خارجه دولت اوباما در صـفحه   ریوز »يجان کر«، 1395
ـ ا یِبازدارندگ«به  یدگیعنوان رس لیذ ،»نهیخروج کاب ادداشتی« يا صفحه از  رانی

 يدولـت آمریکـا بـرا    يها روند تالش حیتشر، پس از »يا به سالح هسته یابیدست
  : توصیف کرده بود نیچنرا  رانیا، رابطه آمریکا با برجام بیتصو
ـ و با مانـد  یمـ  یباقمناقشه  روابط ما همچنان پر«  يخـود را بـرا   يفشـارها  دی

بازداشـتن   يبـرا همچنـین  . میبه عقب حفـظ کنـ   رانیا یبازگرداندن برنامه موشک
 یبازدارندگ جادیا يبه حقوق بشر و برا یتوجه یب سم،یاز ترور تیدر حما رانیا

 دیتهد جادیکه ا يا ازهاند هب گانشیکننده در امور همسا ثبات یدر مقابل مداخالت ب
  (Kerry, 2017: 5) .»کنند یم

بـه دلیـل تهدیـدات فزاینـده فیزیکـی، همـواره در حـال روز        » نیروي قـدس «
المللی بوده است.  آمدسازي عملیاتی ترتیبات اجراي مأموریت خود در محیط بین

ایـن    اي حول   یجاد ائتالف جهانی و منطقهبه عنوان مثال حمله آمریکا به عراق و ا
آمد که تنها یکی از  می  ایران به حساب    براي جمهوري اسالمی  اقدام، تهدید مهمی
و اعزام یک ساله چندین لشـکر سـپاه پاسـداران      می  باش نظا  نتایج آن اعالم آماده

ربـی بـود و   ایران به مرزهاي جنوب غ  و ارتش جمهوري اسالمی  می   انقالب اسال
   در فرامرزهاي جمهوري اسالمی» نیروي قدس«حکایت از لزوم اجراي مأموریت 

ایران داشت. لذا خروج نظامی آمریکا از عراق و تحکـم شـرایط امنیتـی بـر ایـن      
ي هـا  ههسـت  واسـطه  بـه  فرصت داد تـا  » نیروي قدس«به  2012کشور بعد از سال 

تهدیـد داعـش شـکل گرفتنـد، سـاخت و       اهللا که بر مبناي مبارزه با حزب مردمی 
    )8: 1393سازي مراکز ثقل قدرت در عراق را آغاز نماید. (زارعی، نهادینه
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  نیروي کارآمد
لبیک یـا  «روز نبرد مستمر در دو عملیات  550، طی1394 تا پایان سال» حشد شعبی«

نتـرل  کیلـومتر مربـع را از ک   17500روستا به مسـاحت  51شهر و  19، »2و1اهللا  رسول
داعش خارج کرد که معادل یک سومِ اراضی اشغال شده توسط داعش در عراق بـود.  

 20بود که داعش معـادل » عالس«و » عجیل«این محدوده در برگیرنده دو حوزه نفتی 
 هزار بشکه نفت استصـحالیِ روزانـه خـود را از آن اسـتخراج     50هزار بشکه نفت از

دالر براي هر بشکه، ماهانه بـین   35تا 10کرد و با احتساب قیمت فروش متغیر بین می
در این مـدت موفـق   » حشد شعبی«کرد. بنابراین  می میلیون دالر کسب درآمد 21تا  6

حشـد  «نیمی از درآمد نفتی داعش شده بود. ایـن در حـالی اسـت کـه      به قطع تقریباً
 5السـالم نیـز مسـاحتی معـادل      دي علیهها  و طی عملیات امام 2016در سال » شعبی

منطقـه   64را در قالـب  » ثرثـار «و » الـدین  صـالح «هزار کیلومتر مربع از اراضـی بـین   
استراتژیک از کنترل داعش خارج کرد و در نتیجه راه ارتبـاط ایـن سـازمان را در دو    

الدین قطع کرد. این روند بـا مشـارکت فعـال در عملیـات آزادي      استان نینوا و صالح
و سـوریه بـا اجـراي عملیـات محمـد       فلوجه و موصل و دسترسـی بـه مـرز عـراق    

  )2017(الف):  الشعبی الحشد اعالم ) ادامه یافت. (مدیریۀ2اهللا( رسول
و تشـابه سـاختار آن بـه بسـیج و سـپاه      » حشدشعبی«کارآمدي باالي سازمان 

پاسداران انقالب اسالمی در ایران باعث شد تا برخی نظریه لزوم تشکیل سازمانی 
از فرمانـدهان  » سید حامد جزایري«راق را مطرح کنند. مشابه سپاه پاسداران در ع

حشـد  «و عضـو  » طلیعـه اسـالمی  «، شاخه نظامیِ حـزب  »الخراسانی سرایا«گروه 
در عراق » نیروي سوم«خواهیم در کنار ارتش و پلیس،  ، گفته بود که ما می»شعبی

 را بسـیج » حشد شعبی«پیشین عراق، الگوي  وزیر نخست» نوري مالکی«باشیم و 
  )57-55: 1395ایران معرفی کرده بود. (آزاد، 

ارتباط مستشاري نیروي قدس بر سـازمان رزم و توفقیـات    تأثیرتحلیل درباره 
) کـه بـه   2اهللا ( عملیاتی حشد شعبی به خصوص در روند عملیات محمد رسـول 
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   دسترسی نیروهاي عراقی به مرز سوریه در استان نینوا منجر شد برجسته گردید.
  

 )2اهللا ( عملیات محمد رسولکیب واحدهاي حشدشعبی در تحلیل تر

واحدهاي 
  تباطرنوع ا  ماهیت واحدها  عملیاتی

ارتباط مستشاري با   الحق فرماندهی توسط عصائب اهل  )42تیپ (
  نیروي قدس

نظامی عتبه   مرتبط با تیپ رزمی امام علی(ع)؛ شاخه  )2تیپ (
  ارتباط با ارتش عراق  علویه(ع)

نظامی عتبه   اکبر(ع)؛ شاخه ط با تیپ رزمی علیمرتب  )11تیپ (
  حسینی(ع)

ارتباط مستشاري با   هاي سیدالشهداء(ع) فرماندهی توسط گردان  )14تیپ (
  نیروي قدس

نظامی عتبه   مرتبط با تیپ رزمی علی اکبر(ع)؛ شاخه  )13تیپ (
    حسینی(ع)

 ارتباط مستشاري با  الخراسانی فرماندهی توسط سرایا  )18تیپ (
  نیروي قدس

  ارتباط با ارتش عراق  ..........................................................................................  )40تیپ (
ارتباط مستشاري با   اعلی نظامی مجلس  مرتبط با سرایا العاشورا، شاخه  )8تیپ (

نظامی عتبه   همرتبط با تیپ رزمی عباس(ع)؛ شاخ  )26تیپ (  نیروي قدس
  حسینی(ع)

  ارتباط با ارتش عراق  ..........................................................................................  عتبه علویه
  )2017): ب(الشعبی الحشد اعالم مدیریۀ(

  
، »حشـد شـعبی  «پیروي از والیت فقیه در هسـته مرکـزي و حلقـه پیرامـونی     

ماهیت عقیدتی این سازمان دارد و به طور طبیعی یک چـالش بـزرگ    حکایت از
ي هـا  هشود. بررسی ماهیت عقیدتی گرو براي ایاالت متحده در عراق محسوب می

گـروه   65گروه از  44حکایت از این واقعیت دارد که » هیئت حشد شعبی«عضو 
  . اند هعالم کردا» اي اهللا خامنه آیت«ثبت شده در این سازمان، مرجع تقلید خود را 
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ماهیت عقیدتی در حشد شعبی   

آیت اهللا خامنه اي آیت اهللا  حیدري آیت اهللا شیرازي  آیت اهللا حائري سید حسن نصر اهللا آیت اهللا محمد صادق
صدر

آیت اهللا یعقوبی آیت اهللا سیستانی

  
  )4-1: 2016االستراتیجیۀ،  والدراسات للبحوث الروابط (مرکز

  
  حشد الشعبیچالش آمریکا با 

شعبی با نیروي قدس در چارچوب مبارزه با تروریسم بـه   ارتباط مستشاري حشد
فرمانـده  » دتونسـن «خودي خود دلیل نگرانی آمریکا نیست. به عنوان مثال ژنـرال  

بعد از اعالم آزادي موصل،  1396تیر  19ی ضد داعش، الملل بینآمریکایی ائتالف 
ضمن صدور بیانیه تبریک، نیروهاي حشد شعبی را نیز در کنار ارتش و نیروهاي 
پیشمرگه کرد در این پیروزي شریک دانست. امـا در عـین حـال هشـدار داد کـه      

یی در هـا  ههدید باقی هسـتند و محـدود  ي جهادي همچنان به عنوان یک تها هگرو
  (U.S Central Command: 2017)کنند.  عراق را تحت کنترل می

هــاي  ي جهــادي مربــوط بــه ســابقه فعالیــتهــا هنگرانــی آمریکــا دربــاره گــرو
گذار در سـازمان حشـد شـعبی اسـت. چهـار گـروه        تأثیري ها هاشغالگري گروضد

هـاي   گـردان «و » جنـبش نجبـاء  «، »عراق اهللا هاي حزب گردان«، »الحق عصائب اهل«
از جایگـاه  بوده و  2003گران بعد از سال  آفرینی علیه اشغال به نقشمتهم ، »امام(ع)
  )57- 55: 1395اي در اسناد استراتژیک ایاالت متحده برخوردارند. (آزاد،  ویژه

 اهللا مستشـاري حـزب  یا عدم ارتبـاط  ارتباط سؤال پیرامون عالوه بر این آمریکا با 
ـ  روسـت کـه سـابقه آن بـه دوره اشـغال عـراق توسـط         هلبنان با حشد شعبی نیز روب
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به بعد نسـبت   1385هاي متعددي از سال  گردد. نهادهاي ایاالت متحده گزارش بازمی
اهللا در عـراق هشـدار داده شـده بودنـد.      ي حـزب هـا  هاي از هست به سازماندهی شبکه

از  1386تیـر   11ف در عـراق، روز  فرمانـده آمریکـایی ائـتال   » کوین برگنـر «سرتیپ 
تشکیل یک شبکه عملیات علیه نیروهاي آمریکایی در عراق خبر داد و ادعا کـرد کـه   

انـدازي و   نقـش محـوري در راه  » اهللا لبنـان  حـزب «از فرمانـدهان  » ابوموسی دقدوق«
گـري   هدایت آن را بر عهده داشته است. براساس ادعاي برگنر این شبکه ضد اشـغال 

تا وسط عـراق امتـداد یافتـه بـود و بـا شـبکه        1دران خزعلی (قیس و لیث)توسط برا
 شـد در ارتبـاط بـود.    ) هدایت می(شبکه شیبانی» ابویاسر شیبانی«دیگري که توسط 

(Bergner, 2007:1-20)  
اهللا با هسته مرکزي حشد شعبی بعد از خروج  ارتباط حزبآمریکا مدعی است 

یک ماه بعد از سقوط این کشور معتقد است  .ه استنیروهاي آمریکایی ادامه یافت
» حشد شعبی«نفره از نیروهاي این سازمان براي کمک به  250موصل، یک هسته 

اهللا لبنـان   دبیرکـل حـزب  » سید حسن نصـراهللا «در این میان به عراق اعزام شدند. 
  گوید: درباره ساز و کار حضور نیروهاي این سازمان در عراق می

 و سـازماندهی  فرمانده فقط خواهیم نمی رزمنده ما گفتند ام به عراقی برادران«
 جنـوب  يهـا  هجبهـ  و سوریه از را برادرانمان شبانه. خواهیم می عملیات مدیریت

 فعالیـت   مردمـی  نیروهـاي  فرمانـدهی  تحـت  و رفتـیم  عـراق  به .. ما.فراخواندیم
  )www.moqawama.org(» .کنیم می

ارتبـاط ایـن سـاختار بـا     » حشد شـعبی هیئت «معاون فرمانده » ابومهدي مهندس«
از ارتباط » حشد شعبی«کند که  توصیف و تصریح می» بسیار خوب«اهللا لبنان را  حزب

حشـد  «اهللا لبنان در  نقش حزب» مهندس«اهللا منافع بزرگی کسب کرده است.  با حزب
این سازمان از ابتداي درگیري مشاوران خـود  گویم  خوانده و میرا بسیار مهم » شعبی

ریـزي،   آمـوزش، برنامـه  در کـار  ا براي کمک به عراق اعـزام کـرده در کنـار ایـران     ر
                                                                                                                                        

اسـت کـه در   » حشد شـعبی «گروه هسته مرکزي  9یکی از » عصائب اهل حق«. قیس خزعلی دبیرکل 1
  از جیش المهدي منشعب شد.  2004سال 

http://www.moqawama.org
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    (www.youtube.com). به حشد الشعبی کمک کرده است تسلیحات و تجهیزات
اهللا در عراق  بنابراین ایاالت متحده با چالش تشکیل شبکه رسمی جدید حزب

ور را نیز برخوردار روست که از قابلیت گسترش به فراسوي مرزهاي این کش هروب
، فرمانـده وقـت منطقـه مرکـزي در وزارت دفـاع      »لوید جی.آستین«است. ژنرال 

  آمریکا درباره این چالش چنین توضیح داده بود: 
ایران درجه بـاالیی    ایران در نقاط مختلف منطقه هستیم.   آفرینی  ما شاهد نقش«

ایجـاد کـرده     شبکه تهدید خود در یک  2و جانشینان 1از نفوذ قابل توجه در نُواب
  (U.S Central Command: 2016)» است.

اي کـه   صـفحه  92در قالب یک گزارش» واشینگن براي خاور نزدیک«مؤسسه 
منتشر شد به دولت ایاالت متحده توصیه کرده بود طراحـی و اجـراي    2015سال 

یـن  را در دستور کـار قـرار دهـد. ا    3»سازي عراق اللهی پیشگیري از حزب«برنامه 
  طور توضیح داده بود: سازي در عراق این اهللا مؤسسه درباره تبعات توسعه حزب

شبکه نیروهاي خـود،   واسطه به با حلّ بحران داعش، ایران قادر خواهد بود تا «
میلیون جمعیت و شبکه تولیـد نفـت در آن را حـداقل     36یک پهنه جغرافیایی با 

سازي منحصر بـه عـراق نخواهـد      اهللا براي مدت یک دهه به کنترل درآورد. حزب
در سوریه نیز حضور داشته اسـت،   2011ماند و شبکه عراقی هر چند که از سال 

 »گیـرد.  به طور جدي تعیین سرنوشت این جبهه را برعهـده مـی   2016اما از سال 
(Knights, 2015: viii)   

 2012ي عراقی در سوریه به سال ها هاشاره مؤسسه واشینگتن به مشارکت گرو
بـراي   سازماندهی ملی«اي به نام  در آن مقطع ذیل کمیته ها هگردد. این گرو باز می

گـروه   29، در قالـب  2015آغاز به کـار کردنـد و تـا سـال     » دفاع از سیده زینب
» بشـار سـعیدي  «ي سوریه گسترش پیـدا کردنـد.   ها هنقطه از جبه 380مختلف در

                                                                                                                                        
1. proxies 
2. surrogates 
3. prevent the Hezbollahzation of Iraq 

http://www.youtube.com)
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دربـاره  » اشـینگتن پسـت  و«یی به روزنامه وگو گفتدر » جنبش نجباء«سخنگوي 
  دالیل حضور نیروهاي عراقی در سوریه گفته بود:

کند که ما در سوریه باشیم یا عراق ما در خط مقدم جبهه با دشمن  فرقی نمی« 
رویـم.    جنگیم. ما براي حفاظت از حرم امامان و مقدساتمان بـه هـر کجـا مـی     می

(www.washingtonpost.com)  
  

 ظامی عراقی در سوریهروند انتشار نیروهاي شبه ن
  شرح  کنش  دوره زمانی

تابستان و زمستان 
2012  

ي ها هتوسعه گرو
  محلی

ي دفاع مردمی در سوریه و به دنبال ها هتشکیل کمیت
  تشکیل تیپ ابالفضل العباس

تا  2012زمستان 
  2013تابستان 

ي ها هورود گرو
  عراقی به سوریه

هاي  الحق، گردان ي کوچک عصائب اهلها ههست
الشهدا فعالیت در  هاي سید اهللا عراق و گردان حزب

  سوریه را آغاز کردند.
 از بهار تا تابستان

2013  
آغاز تمرین نظامی 

  در سوریه
هایی فراتر  سازي نیروها براي مشارکت در عملیات آماده

  از جغرافیاي سیده زینب (عملیات حلب و قلمون)

به  2013از تابستان 
  بعد

ي ها هتشکیل گرو
  قیجدید عرا

گسترش دایره تبیینی براي  ـآغاز جذب اینترنتی نیرو 
حضور نیروهاي عراقی در سوریه و نزدیک شدن ادبیات 

  توجیهی به دکترین ترویجی محور مقاومت
  )74: 1395(آزاد، 
  

  و مرکز ثقل سیاسی » حشد شعبی«
 سازي در ساختار نظـامی امنیتـی عـراق، بـا     اهللا ایاالت متحده عالوه بر چالش حزب

اساس روست. البته بر همسئله تشکیل مرکز ثقل در ساختار سیاسی این کشور نیز روب
) ثبت نام از هـر نهـاد سیاسـی    36از قانون احزاب (قانون شماره  8بند سوم از ماده 

ضمن اینکه براسـاس مـاده    1نظامی داشته باشد ممنوع است، که شکل نظامی یا شبه
                                                                                                                                        

 یاسـ یاحزاب س يا ماده 69قانون  بی)، مجلس عراق به تصو1394 وری(پنجم شهر 2015آگوست  27روز . 1
ـ در فصـل سـوم ا   سیسأدر بخش احکام ت 8در عراق پرداخت. در بند سوم از ماده   قـانون آمـده اسـت:    نی

ممنـوع   ینظـام  شـبه  ای ینظام يها از سازمان يبردارو عملکرد آنها با الگو یاسیسازمان س ایحزب  سیسأت«
  )3: 2015 ،یهاسیقانون االحزاب الس( »ها با هر گونه سازمان مسلح ممنوع است.ارتباط آن نیهمچناست. 

http://www.washingtonpost.com)
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، جدایی منتسـبین بـه   »تابع آن يروهایو ن یعبش  حشد  ئتیه«پنج از بند دوم قانون 
 براسـاس ها و احزاب سیاسی الزامی اعالم شده است. همچنین  این هیئت از جریان

قانون اساسی عـراق از دخالـت    9ذیل ماده » حشد شعبی«بند سوم از همین قانون، 
بنـد   اساسبر» حشد شعبی«در امور سیاسی و تشکیل دولت منع شده است. اعضاء 

ــامزدي در   9از مــاده » ج« قــانون اساســی، هماننــد شــاغالن در وزارت دفــاع، از ن
منـع   انتخابات براي اشتغال در مراکز سیاسی، تبلیغات انتخاباتی به نفع سایر نامزدها

  )2-1: 2016 ،الشعبی الحشد هقانون هیااند. (  شده
هـاي   رند کـه جریـان  با وجود قوانین بازدارنده، شواهد عینی حکایت از این دا

سیاسی نزدیک بـه حشدشـعبی، بـدون ذکـر نـام مسـتقیم از ایـن نهـاد در حـال          
سازماندهی براي ورود به کادر سیاسی کشور هستند. کمیسیون مستقل انتخابـات  

نـام   اي به کثرت سؤاالت درباره ثبـت  با صدور بیانیه 1395نیز روز هفتم شهریور 
کرده بود که هـیچ  تأکید  تخابات اشاره و در فهرست ان» حشد شعبی«کمیسیون از 

المسـتقله   نـام نشـده اسـت. (مفوضـیۀ     ثبـت » حشد شـعبی «نهاد سیاسی با عنوان 
نهاد سیاسی در کمیسیون عالی  68، 1395مرداد  20)، اما تا روز2016لإلنتخابات: 

ها و پارلمـانی عـراق در    مستقل انتخابات براي شرکت در انتخابات شوراي استان
هـاي   مـورد از آنهـا از تشـکّل    40شـد  نام کرده بودند که گفته می ثبت 2018سال 

  (www.almasalah.com) هستند.» حشد شعبی«ي عضو ها هجدید و نزدیک به گرو
از ورود مسـتقیم    ي حشد شعبی نیز بدون هرگونه مالحظهها هالبته برخی گرو

مانده تیپ هفـتم از  فر» سید حامد جزایري«به انتخابات خبر دادند. به عنوان مثال 
نام جناح سیاسـی خـود در انتخابـات شـوراي      ضمن اعالم ثبت» الخراسانی سرایا«

استانی براي مبارزه با فسـاد سیاسـی در کنـار مبـارزه بـا داعـش، هـر دوي ایـن         
   معضالت را یک مسئله واحد قلمداد کرده بود.

   

  

http://www.almasalah.com)
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   ها هتجزیه و تحلیل یافت
اي از  اللَّه در بعد نظـري بـه معنـی ایجـاد شـبکه      بحز   می  مرد يها ههست تشکیل

قدرت و حرکت در جنگ است که همه چیـز در چـارچوب آن بـه هـم وابسـته      
هستند. این شبکه عبارت از ایجاد مرکز یا مراکز ثقـل قـدرت جدیـد اسـت کـه      

 از مسـلحانه  دفاع«آزادي عمل یا توانایی فیزیکی یا توانایی نبرد در آینده را براي 
هـاي   رهیافـت «کند. ایـن رونـد در چـارچوب     می  فراهم  ،»اسالمی نظام و انقالب
مستقیم براي کسب توانایی حمله بـه مرکـز    می   ، به معنی ایجاد نیروي رز»مستقیم

بـه  » هـاي غیرمسـتقیم   رهیافت«ثقل یا قدرت اصلی دشمن است و در چارچوب 
ز است که دشـمن  سا اي از نقاط سرنوشت  مفهوم کسب توانایی حمله به مجموعه

یابی به  از اعمال قدرت بر آن (پاسخگویی متقابل) اجتناب دارد و نتیجه آن دست
قـدرت بازدارنــدگی در مقابــل حمــالت احتمـالی آینــده اســت. بنــابراین ایجــاد   

، 2012اهللا در عراق در شرایط بغرنج امنیتی بعـد از سـال    حزب ي مردمی ها ههست
رت در عراق و خارج از آن منجر شـد کـه از پیونـد    اي از منابع قد به ایجاد شبکه

ایدئولوژیک قوي با جمهوري اسالمی ایران و اصل والیت فقیه و سایر مراکز ثقل 
قدرت در محور مقاومت برخوردار است. این شبکه بـه محـور یـک مرکـز ثقـل      
نظامی جدید در عراق تبدیل شد که از ابزارهاي چهارگانـه ملّـی اعمـال قـدرت     

مند اسـت. البتـه ایـن مرکـز ثقـل       یپلماتیک، اطالعاتی و اقتصادي) بهره(نظامی، د
نظامی جدید از میـان قلمروهـاي چندگانـه زمینـی، هـوایی، دریـایی، فضـایی و        

اي نامنظم   سایبري، صرفاً در بخش زمینی فعال است با این تفاوت در اغلب پدیده
  اق نیز فعال است. هاي منسجم و قابل تشخیص در فرامرزهاي عر اما با توانایی

  
  گیري نتیجه

حشد شعبی یک مرکز ثقل نظامی جدید در داخل عـراق اسـت کـه در ابتـدا بـه      
هاي منسجم و قابل تشـخیص   اي نامنظم و بدون شکل، اما با توانایی  عنوان پدیده
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ي حرکت کرد و سپس در حال حرکـت  پذیر ظاهر شد. این پدیده به سمت شکل
یاسـی جدیـد در عـراق اسـت. بنـابراین ایـاالت       به سمت ایجاد یک مرکز ثقل س

سیاسی معارض در عراق و خارج از مرزهاي عـراق   ـ  متحده با مراکز ثقل نظامی
هـاي مسـتقیم و    روبروست که ممکن است قدرت فیزیکی آنها در قالب رهیافـت 

از ایـن   شـوند.    غیرمستقیم در راستاي تهدید منافع آمریکا یا متحـدینش هـدایت   
به عنـوان یـک نهـاد    » حشد شعبی«ت متحده بعد از رسمیت بخشی به منظر، ایاال

هاي مهـم   اثرات نیروي مبارزه، براي ضربه به توانایی» تجمیع«قانونی در عراق از 
مـی    دهنده به حشد شعبی ناتوان است، زیرا اساساً امکان تمرکز نیـروي رز  قدرت

ی غیـرممکن بـه نظـر    بر سودمندترین مکان و زمان براي حمله به یک نهاد رسـم  
 تـأثیر رسد. نگرانی فرماندهی منطقه مرکـزي در وزارت دفـاع آمریکـا دربـاره      می

و  عـراق  امنیتی نیروهاي با آمریکا آینده   بر روابط» حشد شعبی«بخشی به  رسمیت
براي ضربه مبارزه  يرویندر آن از این جهت قابل تفسیر است که  پیچیدگی ایجاد

دهنده به این مرکز ثقل در عراق، کـه شـامل حفاظـت،     تهاي مهم قدر به توانایی
نیست. تنها راه ایاالت متحـده   پذیر اطالعات، قدرت آتش، مانور، هوا است امکان

الگـوي  « کـارگیري  بـه بخشی به مرکز ثقل نظامی جدید در عـراق،   بعد از رسمیت
الفعـل کـاربرد   هاي بالقوه و نه ب يپذیر ، است که براي شناسایی آسیب»غیرمعمول

معمول، تنها از طریق تمرکز بـر ارتبـاط    خواهد داشت. بنابراین کارکرد الگوي غیر
گیري  ازهاند هپذیر است ک هاي مهم درونی آن امکان يپذیر داخل مرکز ثقل و آسیب

سـازي اطالعـاتی     و آمـاده » حشـد شـعبی  «هاي  و توصیف محیط عملیاتی سیستم
پـذیر اسـت.    تعریف متغیرهاي عملیـاتی امکـان   سطهوا به ، صرفاً (IPB)میدان نبرد 

عنصـر مـرتبط بـه هـم در      6بنابراین ایاالت متحده تنها قادر به شناسـایی نسـبی   
ــات،   (PMESII-PT) سیســتم اعــم از عناصــر سیاســی، نظــامی، اقتصــادي، اطالع

شوند. از میان  می  زیرساخت است که هر یک از آنها یک مرکز ثقل مستقل قلمداد 
کز ثقل پیوند دو مرکز ثقل سیاسـی و نظـامی، ایجادکننـده دو مرکـز ثقـل      این مرا
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   عملیاتی و استراتژیک خواهند بود که وارد کردن ضربه به آنها امکان ناپذیر است.
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