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 چکيده
رفت با دوراندیشيي و درایيت مريت يت نجي  بيه اینکه تهدید بزرگي به شمار مي رغماعش به خاک عراق بهد هجوم

اثبات نمود که  درواقعپایه تبدیل گردید و در ساختار نظامي ي امن تي عراق در راستای ایجاد امن ت مردم ر نظيبفرصتي 

تأم ن امن ت مردم منطقيه   نه تأم ن منافع خود هستند، مدیریت اوضاع برای درصددی بزرگ و اشغالگران تنها هاقدرت

دو محيور  درواقعي که ت امن تا ادعای کاذب مدع ان را نقش بر آب کند؛ گرفتيمی باید شکل اهیپابنابراین امن ت مردم

نيون ی عق يدتي ي مردمييا اسيت  اکهيايژگیو مثابهبهعمده فتال ت آن، حضور دو عنصر دین و مردم در ساختار آن )

و يبيران  هياينياامنسيزایي در از م يان بيردن اسيت تيأث ر به توانسته حشدالشتبي در عراق با الگوگ ری از این قاعده،

 مثابيهبهالشيتبي حشد ادعيا کيرد کيه تيوانيميدر حال حاضر  و اشتباهات اشغالگران در عراق داشته باشد  هایناکارآمد

س ج در نظام يمهوری اسلامي ایران تکوین و تشک ل گردید، درواقيع خليأ ساختاری عق دتي ي مردمي که با الگوگ ری از ب

پير کيرده و تبيدیل بيه ن رویيي ذاتيي و  را« شده از سوی اشغالگران در دوره پساصيدامناکارآمدی ساختار چ نش»ناشي از 

تيوان شيتبي را مييلان يروی حشد رو،ایيناز آفریني برای يامته و حکومت در عراق گردیده است؛امن ت عرصهکارآمد در 

در عراق دانست که در حال ایفای کارکردهای مهم و نقشيي کيانوني ، مردمي و عق دتي عنوان نوظهورترین ن روی نظاميبه

پژوهش حاضر در پي تب  ن این مهم اسيت کيه  داعش است  باخصوص در ينگ در تحولات نظامي و امن تي این کشور به

ی بيزرگ ب گانيه بيوده و از هاقيدرتامن تي، همواره کارسازتر از وابستگي نظيامي بيه های نظامي ي تک ه بر مردم در عرصه

ی اگونيهبهها، وايد دستاوردهای بزرگي در صحنه نظامي ي امن تي بوده اسيت؛ رغم برخي چالشهم ن رو، حشدالشتبي، به

ایجياد »هيا را بيه سيمت ایيان سياخت و نگاهنم ش ازپش بي امن تي م ان واشنگتن و بغداد را که ناکارآمدی توافقنامه نظامي

 سوق داد « ی عق دتي و مردميهاهیپاامن ت بر 
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 مسئلهبيان 

 یهياو سرنگوني رژیم بتثي مويب ويود رقابت م لادی 3992مریکا به عراق در سال آحمله 

 اسي و ایدئولوژیک در تقس م قدرت، گسيتر  خشيونت و افيزایش تروریسيم و مذهبي، س

ت عنصير شي تي و تقویي و عيراق در  الملليای و ب نن روهای افراطي، رقابت ن روهای منطقه

ميدعي شيد کيه آمریکيا از ابتيدا  توانيمی که اگونهبه ؛کردی در ساختار س اسي عراق گردید

امن ت در عراق نداشت و تمام توان خود را برای اسيتقرار امن يت  ار عتمامی برای تأم ن ااراده

مثبيت  مداخليه از حمله داعش بيه سيرزم ن عيراق، پس در عراق به کار گرفت  از هم ن رو،

 علما و مردم توانست به پایاني برای مداخله منفي اشغالگران در تأم ن امن ت مردم ب انجامد 

 39)شيب  م لادی  3910ژوئن  0 شب در تاریخ در واپس ن ساعاتحمله داعش به عراق 

پ شيروی بيه  به دنبال )داعشا  دولت اسلامي عراق و شام ن روهایاتفاق افتاد  ا 1202 خرداد

 ،و مسيل  تروریسيتين روی  1299را به دست گرفتند  حدود  موصل شمال عراق، کنترل شهر

های داعش در مناطق عيراق شروی پ  در ادامه را در دست گرفتند استان ن نوا کنترل مقر دولتي

)واقيع در  الدیناسيتان صيلا  شيهر تکریيت مرکيز اداری م ليادی، 3910ژوئن  11 تاریخ در

ی کيه سيقوا ایين منياطق اگونيهبه؛ داعش درآمد ن روهای تروریستيبه اشغال ا سامرا شمال

تتيداد  مسيتندات موييود، بر اساستوسط داعش همه مسئولان و مردم عراق را غافلگ ر کرد  

با ورود داعش حضور داشتند اميا تنهيا  زمانهمهزار ن روی مسل  رسمي عراق در موصل  29

ی خود بود  به گفته اکثر کارشناسان و مسيئولان هامکاننش ني و ترک واکنش این ن روها عقب

 کاملياًتهايم خياريي نبيود بلکيه یيک توطئيه داخليي  کی عراقي، ورود داعش به عراق تنها

 شده ن ز بود که عامل اصلي آن مسئولان و فرماندهان نظامي برخي  شهرها بودند يسازمانده

درواقع باید اذعان کرد که پتانس ل عظ م مردمي کارسيازترین ابيزار بيرای مقابليه بيا ایين  

عنوان نوظهورترین توان بهشتبي را ميالن روی حشدن ز،  اکنونهميایي که  تا پدیده شوم بود؛

در عراق دانست که در حال ایفای کارکردهای مهيم و نقشيي ردمي و عق دتي ، من روی نظامي

داعش است  ایين ن يرو  باخصوص در ينگ کانوني در تحولات نظامي و امن تي این کشور به

و بتيد از سيقوا شيهرهای مهميي  م ليادی 3910تلفي است در سال خهای مکه شامل بخش
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ريت يت و اسيتقبال ميردم و همنني ن مانند موصل و تکریت بيه دسيت داعيش بيا فتيوای م

به درخواسيت  دولت و ن روهای س اسي تشک ل شد و يمهوری اسلامي ایران ن ز یهاتیحما

 هرحالبيه  گ ری و تکوین قدرت آن داشته اسيتشکل پ گ ری، نقشي يدی در دولت عراق،

ان عنونظ ير را بيرای يامتيه و حکوميت عيراق بيهبدیل و بيتشک ل حشدالشتبي فرصتي بي

بخشيي گاه محور مقاومت قرار داده است تا از این استتداد بالقوه انساني در راسيتای عمقتک ه

 برداری شود بهره« گفتمان انقلاب اسلامي»به محور مقاومت و 

ی بيزرگ هاقدرتبا تويه به ناکامي »پژوهش حاضر در پي پاسخ به این پرسش است که 

آفریني در عيراق چگونيه و بيا چيه بي در امن يتو يایگياه حشدالشيت نقش در تأم ن امن ت،

 «  یي بوده است؟هامؤلفه

شده بير ایين مبنيا اصلي این پژوهش درواقع با تويه به سؤال مطر  فرض ه بر این اساس،

پایه بسي ار تأث رگيذار قرار گرفته که تشک ل ن رویي با عنوان حشدالشتبي در ایجاد امن ت مردم

ناشيي از ناکارآميدی آمریکيا در تيأم ن  خليأت، ضمن پر کيردن يایي که توانسته اس تا بوده؛

، بياور بيه قيدرت علاوهبيه امن ت، تهدیدهای اصلي را از يامته و حکومت عراق دور نمایيد 

 عراقي افزایش داده است    گذاراناست سآفرین مردم را در امن ت

م يزان  هدف از پژوهش حاضر درواقع علاوه بر شناخت حشدالشيتبي و سياختار آن،

تأث رگذاری آن در تحولات ياری و آتي عراق در راستای ایجياد امن يت اسيت  موضيوع 

عنوان یکيي از بازوهيای محيور پژوهش از این رو حائز اهم ت است که حشدالشتبي بيه

آفریني ایجياد کيرده و شيناخت امن ت عرصهق مت را در ای ذیمقاومت در عراق، تجربه

مهيم  بسي ار گذاری در آینده عراق و حتيي منطقيه،تنقاا قوت و ضت  آن برای س اس

ی دیگر در این زم نه هاپژوهشنقطه آغازی برای  توانديمحاضر  پژوهش رو،است  ازاین

از تجيارب  تيوانيميی دیگر ن ز دارای اهم ت اسيت و هاينبهباشد  بررسي  موضوع از 

ازی در سيایر منياطق سيراستای امن يت در در عراق توسط ن روهای مردمي، آمدهدستبه

 ی کرد برداربهره

دنبال آن ناکارآميدی اشيغالگران  بهو شتبي )حشدال شامل ادشدهمتغ رهای اصلي پژوهش ی
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عنوان متغ ر مسيتقل و ایجياد پایها بهعلت اصلي مويده در امن ت مردم مثابهبهدر تأم ن امن ت 

 عنوان متغ ر وابسته است امن ت به

ای است که بر این مبتني بر رویکرد توص في ي تحل لي و مقایسهرو  تحق ق ن ز ک في و  

باشيد  در ای و اینترنتيي ميآوری از اسناد، منابع کتابخانهها، مبتني بر يمعآوری دادهمبنا، يمع

 خواهد شد  ارائهی ر گجه نت ،هاداده ل وتحلهیتجزپایان ن ز بر اساس 

 

 مقدمه 

های مختل  قومي ي مذهبي در بدنيه اصيلي ها و يریانتکوین حشدالشتبي و مشارکت گروه

توييه بيه  با س اسي ي امن تي عراق پس از هجوم داعش، عرصهترین تحول در آن، درواقع مهم

های اساسييي آیييد کييه شاخصييهشييمار مي بييه سيياز اشييغالگران،ی امن ييتهامؤلفييهی ناکارآمييد

 محوری است  محوری و مردمگ ری آن مريت تشکل

پایيه، درواقيع مفهيوم يدیيدی اسيت کيه در عرصيه عمليي و تئوریيک، بيا مامن ت ميرد

شيکل گرفيت و درواقيع دو  1231در ایران پس از انقلاب اسلامي « بس ج مردمي»گ ری شکل

اصيطلا  سياختار محور عمده فتال ت آن، حضور دو عنصير دیين و ميردم در سياختار آن )به

از ایين قاعيده، مسيتثنا ن سيت و درواقيع عق دتي ي مردميا است  حشدالشتبي در عراق ن يز 

ها و دولتمردان عراقي تيأث ر پایه مويود در بس ج، به اذعان برخي شخص تالگوی امن تي مردم

 سزایي در تکوین و تطور آن داشته است  به

نمایيانگر های مختل  ميردم، متشکل از قشرها و گروه های مردميگ ری  ن رویشکل

و « امن يت  ایجياد»در صيورت فراگ ير و عميومي به، ردمييم مشارکتخاص از  ایگونه

کند ه بس ج در متن يامته متنا پ دا ميد  این مهم با حضور گستراستانسجام ملي کشور 

عنوان مليي بيه ت مشارکت در امن در چهارچوبویژه و تا حد زیادی دولت و ملت را به

 ،دیگر بس ج این ن روهيابارتعدهد  بهدر یک يبهه قرار مي ،عمومي مردم يامته دغدغه

ن روهيای »و  های رسمي و خاص حاکم، به بدنيه يامتيهاندیشه امن ت ملي را از سازمان

 مقوليهبيه  تيوانيپایگاه مردميي ميمنظر از  ی کهاگونهبه ؛کندمنتقل مي« رها از حاکم ت
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ي شتبلاگ ری و توسته ن روهای مردمي یا حشد؛ بنابراین شکلنگرشي نوین داشت ،امن ت

عل يه  ي امن تيينظاميموضيوعات در صيحنه  یکي از تأث رگيذارترین بایستيرا  عراق در

  دکرسال اخ ر محسوب  چندداعش در 

رغم تبتيات ا، بهم 3910)ژوئن  1202هجمه گسترده داعش به خاک عراق در خرداد 

توسيط  ایجياد امن يت»امن تي و س اسي، دستاوردهای مهمي را ن ز به همراه داشت  قاعده 

منجر شد  در ایين م يان نقيش « حشدالشتبي»به مولودی خوشنام با نام « مردم برای مردم

بسي ار « وييوب يهياد کفيایي»مريت ت ش تي و آگاهي ایشان به زميان مناسيب اعليام 

کننده بود  در هم ن زم نه، س د عمار حک م، رهبر مجلس اعلای اسلامي عراق اظهار تت  ن

عقایيد  بر اساسآوردن يوانان  گرد همای را در تاني تأث ر گستردهالله س سآیت»دارد: مي

ها بيه ها در دفاع از دین، مقدسات و مذهبشان داشته است و هم ن انگ زههای آنو آرمان

این ن روهای مردمي، تواني اعطا کرده که فراتر از ن روی تسل حات در م دان ينگ است  

کننده هستند، چنان که ميا شياهد آن هسيت م کيه این تسل حات ن ستند که در ينگ تت  ن

هيای توانيد در ينگترین تسيل حات يهيان را در اخت يار دارد وليي نميآمریکا، پ شرفته

 ها نقش داشته و دارد، پ روز شود  مهمي مثل افغانستان، عراق و دیگر مناطقي که در آن

اعتقيادی، پایيه و اسياس هيای این امر ب انگر آن است که ابتاد متنوی و روحي و انگ زه

هاست که این امر در ن روهای مردمي به شکل آشکاری قابل لمس است و پ روزی در ينگ

ينگنيد  ااز ایين رون ن روهيای مردميي ها با دل يری در مقابيل داعيش ميبه هم ن دل ل آن

هرحالن عيراق اميروز بيا مشيکلات بسي ار توانستند موازنه قوا را در عراق تغ  ر دهند  ابيه

ترین این مشکلات، مسئله ن روهيای امن تيي ایين کشيور زیادی موايه است که یکي از مهم

هيا آن قهرمانانيهاست  یکي از نقاا قوت عرصه امن ت عراق، ويود حشدالشتبي و حضور 

  ا1203ماه دی 12)تراز ن وز، « در مس ر يهاد در راه خداست

 

 محوري در ساختار حشدالشعبی الگوي بسیج

شود که در کنار ارتيش بيا هيدف ، به ن روهایي اطلاق مي«بس ج مردمي عراق»ي یا حشدالشتب
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گيروه مختلي   09طور عمده از حيدود اند  این ن روها بهي شدهدهسازمانمبارزه عل ه داعش 

 و ایزدی ن ز در آن حضور دارند   های سني، مس حياند که البته ط  تشک ل شده

اللييه س سييتاني در مهييدی الکربلييایي، نماینييده آیت م، شيي خ 3910ژوئيين  12روز يمتييه 

، يهياد قيدريعالدر کربلای متلا، از سوی این مريع )عا حس نهای نماز يمته حرم امام خطبه

تواند سيلا  بيه دسيت گ يرد و هرکيه توانيایي هرکه مي»را وايب کفایي اعلام نمود و گفت: 

ا داوطلب شود، زیيرا دفياع از عيراق، وظ فيه هها را دارد، برای مقابله با آنمقابله با تروریست

 «   ملي است

در پاسخ بيه  1202بنابراین حشدالشتبي پس از سقوا موصل توسط داعش در خرداد 

تيداوم »فتوای مريت ت تشک ل گردید  برخي از مقامات و مسئولان عراقي، این ن روها را 

الگيوی بسيي ج در  گ يری ازانيد و برخيي دیگير بير بهرهتوصي   کرده« بسي ج در ایيران

گ ری و گستر  آن تأک د دارند  در هم ن زم نه عق يل حسي ني، از اعضيای ارشيد شکل

دارد کيه حشدالشتبي، ضمن اشاره به اینکه، حشدالشتبي ادامه بسي ج اسيت، اظهيار ميي

نوری مالکي، رئ س دولت قيانون و «  بس ج ایران تشک ل شده است تجربهبس ج عراق با »

اق ن ز تصری  کرده است که در ساختار بس ج عراق از بسي ج ایيران وزیر سابق عرنخست

  اhttp://fa.wikipedia.org/wiki. June 2014)ایمالگو گرفته

 39تيوان بيا تشيک ل سياختاری مشيابه بسي ج تشک ل حشدالشتبي را به ضرس قياطع مي

دات امن تيي نظ ير برآميده از تهدیيعنوان یک فرصت بيم ل وني ایران همسان فرض کرد که به

 رود  در عراق به شمار مي م 3910پس از 

ا در بغداد، فرمانيدهان حشدالشيتبي اهيداف 1203فروردین م لادی ) 3913در ماه مارس 

 گانه این ساختار نوین را به شر  ذیل اعلام کردند: پنج

 نبرد با داعش و ب رون راندن آن از خاک عراق   1

 حفاظت از کشور   3

 کن مقدس حفاظت از اما  2

 آزادی مردم عراق از یوغ تروریسم   0
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 هایي که توان يهاد ندارند    کمک به عراقي3

قدرت دفياعي »گ ری در عراق، حاکي از شکل« پایهالگوی امن تي مردم»سازی درواقع پ اده

گونيه کيه در اداميه تواند به سایر اضلاع محور مقاومت تسری یابيد  هماناست که مي« نوپایي

هيا داخيل یيک چهيارچوب رغم تکثر زیاد ن روهای وابسته به حشدالشتبي، آنآمد، به خواهد

اند و هم ن تبت ت و تق د دیني ي مذهبي نقطه قيوت واحد بر اساس فتوای مريت ت گرد آمده

 اصلي این تشکل است  

 

   ساختار حشدالشعبی

شيکلي اسيت کيه ه  ، حشدالشيتبي ت 1203بر اساس قانون مصوب پارلمان عراق در پيای ز 

عنوان فرمانده کل ن روهای مسيل  قيرار دارد کيه در حيال وزیر عراق، بهتحت نظارت نخست

، از مسئولان امن تي عراق و فرماندهان م داني سياختار 1های آن را فال  ف اضحاضر، هماهنگي

 دارند  بر عهده« هادی عامری»و « ابومهدی مهندس»را 

ن کوچک و بزرگ در حشدالشتبي حضور فتيال و گروه و يریا 09در حال حاضر حدود 

طور عميده يدی دارند و در حال مبارزه با تروریسم سلفي ي تکف يری در عيراق هسيتند  بيه

دهند، اما بتيدها برخيي عشيایر ساختار و بدنه نظامي حشدالشتبي را ش ت ان عراق تشک ل مي

ن ز بيه  3ف لي و مس ح ان عراقي الدین، ن نوی و الانبار و ن ز کردهایسني عراق از استان صلا 

  اhttp://fa.wikipedia.org/wiki. June 2014) 2آن ملحق شدند

« حشدالشيتبي»نظامي دیگير ن يز در سياختار های ش ته عرب، شش گيروه شيبهعلاوه بر گروه

نفير از  2139ها ارتباا عم قي ندارند  این تتداد دارای استتداد حيدود ويود دارند که با دیگر گروه

                                                           
  شتبيالحشد ئت اق و رئ س همشاور امن ت ملي دولت عر  1

اسيت و کردهيای ف ليي اغليب بيا  ریان الکلدانيبر عهده  ن روهای مقاومت مس حي عراق یا کل ينبش بابل ون ر دب  3

 ی ش تي در حشدالشتبي همراهي دارند هاانیير

گيروه مسيل   03از تر، حشدالشيتبي را متشيکل دق يق صورتبهبرخي منابع  دیگر، نظ ر پایگاه الکترون کي الوقت،   2

در حال حاضير در ينيگ بيا  هاآنهزار نفر  19هزار رزمنده بوده که  111شده ارزیابي کرده است که دارای حدود ثبت

 ا 1200آذر  3برند )الوقت، داعش به سر مي
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و « بشي ر»، «داقيوق»، «طيوز خورمياتو»ن روهای ش ته ترکمان اطراف کرکوک هستند که از منياطق 

ها بير عهيده اند و فرماندهي آنان را ن ز افرادی از م ان خود ترکمنپ وسته« حشدالشتبي»به « آمرلي»

بيا داعيش  ها، قبایل عرب سني هستند که در کنار حشدالشيتبيدارند  استثناء دوم به غ ر از ترکمان

شيود بي ن چهيار تيا کنند و اطلاع دق قي ن ز از استتداد آنان ويود ندارد  چناننه برآورد مينبرد مي

ای سني در ينيگ بيا داعيش، ن روهيای حشدالشيتبي را همراهيي هفت هزار نفر از ن روهای قب له

کننيده در ل اتشود در نبرد تکریيت سيه هيزار نفير از ن روهيای عمعنوان مثال گفته ميکنند  بهمي

انيد  ایين در حيالي اسيت کيه آميار دق قيي از اسيتتداد خيود البواص ل و التلم، از قبایل سني بوده

هزار نفير در ميورد  29تا  33در این عمل ات ن ز ويود ندارد و ارقامي ب ن « حشدالشتبي»ن روهای 

تيرین متروفآن مطر  است که اختلاف آن متادل دو ت پ رزمي است  با این وص  بایيد گفيت 

اند از: نُه قب له الجبوری، حمداني، له ب، کویش، ع سياوی، عبارت« حشدالشتبي»قبایل سني همراه 

قب له الجوریفيه، البيونمر، البومهيد،  19حبش، التب دی، الشمر، الخزرج از تکریت، التزی از دیالي و 

های کوچيک هيد در کنيار عشي رهالبوشه ب، ابوریشه، ابوذیاب، البوفرال، البوع ثه، البوعساف و البوف

دهنيد  همنني ن را در نبرد با داعش یاری مي« حشدالشتبي»های مسل  سني هستند که دیگر گروه

پ ميان هسيتند؛ شيامل تر با آنان همهای کوچککه سایر گروه« حشدالشتبي»های مريع ش ته گروه

سلام و سپاه صيل  هسيتند کيه الله عراق، عصائب اهل الحق، سرایا الهای حزبسازمان بدر، گردان

هيزار نفير را  13تيا  19شيود کيه بي ن آمار دق قي از استتداد ن روهای آنان ويود ندارد و گفته مي

هایي قيرار دارنيد کيه پي ش از تحت فرماندهي خود دارند  این چهار گروه مريع، در رده سيازمان

برخي از آنان نظ ر سازمان بيدر در الله س ستاني در عراق دارای ساختار بودند اما صدور فتوای آیت

 پرداختند  چهارچوب امور س اسي به فتال ت مي

عنوان مثيال ها ن ست  بيهها، وابسته به استتداد ن روی انساني آنالبته محدوده فتال ت گروه

کننيد  ایين در های مختل  عمل يات ميهای امام علي در استانو گردان دالشهدا سهای گردان

، حيوزه «حشدالشتبي»های عضو ترین گروهعنوان یکي از بزرگسازمان بدر بهحالي است که 

عمل ات خود را به شمال بغداد محدود کرده است و سيپاه صيل  در کربليا و نجي  حضيور 

هيای علياوه بير حضيور در ایين شيهرها در کنيار گردان« عصائب اهل الحق»تری دارند  قوی
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های سيني، ال است  این ن روها شامل ترک بي از عربعراق در بصره و المثني ن ز فت اللهحزب

هيا باعي  رغم ایجاد برخي ناهماهنگيها و حتي کردهای ف لي  هستند که بهها، ایزدیمس حي

 1شود مي« حشدالشتبي»ایجاد قدرت واکنش سریع در 

گيروه  21، «حشدالشيتبي»تيرین اعضياء عنوان بزرگعلاوه بر چهار گروه مريع ش ته، بيه

عنوان اعضای حشدالشتبي ويود دارنيد  ایين در حيالي اسيت کيه اسيتتداد کيل ر ن ز بهدیگ

هزار نفر اسيت  متي ن الکياظمي،  139تا  199ن روهای فتال و آماده به رزم حشدالشتبي ب ن 

برای مداخليه « ح در التبادی»و بتد از مطالبه  3913مي  11یکي از فرماندهان سابق بدر، روز 

هيزار ن يرو بيرای  199آوری انبار گفته بود که این ساختار قيادر بيه يميعدر ال« حشدالشتبي»

هيای دیگير، اسيتتداد هسيته اما برخيي گزار ؛ شرکت در عمل ات پاکسازی این استان است

کيه اسيامي  اندهزار نفر برآورد کرده 39اصلي این ساختار که شامل ن روهای باتجربه است را 

 يدول ذیل است:ها به شر  مندرج در ترین آنمهم
 

 هاي عضو در حشدالشعبی به غیر از چهار گروه مرجع: فهرست برخی گروه6جدول شماره 
 القائم ت پ یوم -2 های غضب گردان -3 سپاه خراساني  ي 1

 الله السائرون حزب ي 1 های دفاع مقدس گردان ي 3   دالشهدا سهای گردان ي 0

 ت پ منتظر  ي 0 الله های رو نگردا ي 1 های امام علي )عاگردان ي 1

 الموعود ت پ یوم ي 13 های آزادگان عراق گردان ي 11 ينبش نج اء  ي 19

 ت پ ابوفاضل  ي 13 های يریان نايي گردان ي 10 الله؛ مجاهدین در عراق حزب ي 12

 سپاه وعده صادق  ي 11 ت پ مبارزان عباس  ي 11 های شه د الاول گردان ي 11

 )عا حس نهای امام گردان ي 31   اکبريعلت پ  ي 39 سپاه عاشورا  ي 10

 های امام غائب گردان ي 30 ت پ مرتضي الکرار  ي 32 های انصار التق ده گردان ي 33

 قوای شه د صدر  ي 31 های انصار الحجه گردان ي 31 سپاه يهاد  ي 33

 با تلخ ص و تصرفا 09ي  10: 1203، هاست )آزاد* توض حات مويود بر اساس دعاوی خود گروه

 توض حات يدول: 

   این گروه شاخه نظامي حزب الطل ته الاسلامي است 1

                                                           
نيام آن را بيا دهنيد ، ب شتر ن روهای کرد و سني تري   مي«حشدالشتبي»های قومي و مذهبي دیگر در با ويود حضور گروه  1

 صدا بزنند  « حشد الش ته»عنوان 
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های غضب توسط الحاج عبيدالکریم التنيزی دب ير کيل سيازمان داخليي حيزب   گردان3

 الدعوه تأس س شد  

   لواء یوم القائم به کتائب الموت الاستشهادی متروف است  2

الله عراق در بصره منشتب شده و اساساً بيرای يهياد در های حزبگردان   این گروه از0

فق يه تابع ولایيت تهش های های س دالشهدا ن ز در زمره گروهسوریه شکل گرفته است  گردان

 است  

های دفاع مقدس توسط ابو اسدالله التبيودی تأسي س شيده کيه تحيت حمایيت   گردان3

 نوری المالکي قرار دارد  

الليه لبنيان بيوده و رحمين الله السائرون گروه دیگری است که همسيو بيا حزبحزب  1

 الجزایری دب ر کل آن است  

توسط حاج شبل ازیدی بن ان گذاشته شده که دارای رابطيه نزدیکيي )عا عليکتائب امام   1

 با ابومهدی مهندس است  

فق يه بع ولایيتالليه اسيت و خيود را تياالش خ أبوطالب الم احي مؤسيس کتائيب رو   1

 داند  مي

ت پ منتظر به يندالمريت ه هيم مشيهور اسيت و توسيط سي د داغير الموسيوی بن يان   0

 گذاشته شده که مشاور يلال طالباني بوده و نزدیک  به مجلس اعلا است  

ش خ اکرم الکتبي، مؤسس حرکه النجباء است که پ ش از این در ي ش المهيدی بيوده   19

 اهل الحق پ وسته است   و پس از آن به عصائب

الليه همکياری کتائب الاحرار توسط ش خ عباس المالکي تأس س شده و با کتائب رو   11

 نزدیک دارد  

شود کيه فتال يت دوبياره خيود را الموعود شاخه ي ش المهدی محسوب ميت پ یوم  13

 بتد از اشغال تکریت آغاز کرده است  

 عباس المحمداوی تأس س شده است  الله المجاهدین للتراق توسط حزب  12

دهيي شيده او پي ش از ایين عضيو کتائب ت ار النايي توسط عدنان الشيمری سيازمان  10
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 المهدی بوده و از سوی ائتلاف قانون در پارلمان ن ز نماینده بوده است  ي ش

شيود نزدیيک بيه ت يپ این گروه در مسجد التباس کربلا اعلام ويود کرده و گفته مي  13

 الفضل التباس است  ابا

 مؤسس این گروه واثق الفردوسي است    11

ی برای حفاظت از عتبات مقدسيه در کربليا لاد م 3910ژوئن  33فرقة التباس القتال ه:   11

 شکل گرفت  

ف لق الوعد الصادق توسط الش خ محمد حمزه التم مي تشک ل شده که دب ر کل حرکيه   11

 المستفدین الاسلام ه است  

 شود  شود توسط علي الموسوی، رهبری ميسرایا التاشورا، گروهي است که گفته مي  10

الليه س سيتاني م ليادی بير اسياس فتيوای آیت 3913لواء علي الاکبر: روز سوم ژانویه   39

 حس ني شکل گرفت   هعتبطور مستق م از سوی به

 کند  یت فق ه پ روی مياین گروه شاخه نظامي حرکه الرساله الاسلام ه است که از ولا  31

انصارالتق ده توسط ش خ يلال الدین صغ ر عضو مجلس اعلای اسلامي عراق تأسي س   33

 شده و با سپاه عاشورا همکاری نزدیک دارد  

 لواء المرتضي وابسته به عتبه علوی در نج  است    32

 الله عراق است  های حزب  از انشتابات گردان30

 عضيو است کيه توسيط حسين السياری، بناال وامي حرکه الجهاد سپاه يهاد شاخه نظ  33

 پارلمان از فهرست مواطن شکل گرفته است  

الدعوه تأسي س شيده عنوان شاخه نظامي حزباین گروه توسط ش خ محمد الغناني به  31

 است  

انيدازی شيده اليدعوه راهشود توسط حزبقواه الشه د صدر گروهي است که گفته مي  31

 است 
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 گیري حشدالشعبی نقش مرجعیت و حوزه علمیه نجف در شکل

ای ش ت ان در عيراق هي م منصيب حکيومتي قدريعالعنوان مريع الله س ستاني بهاگرچه آیت

ي از س است کنار کش ده است و هي م کياری بيه طورکلبهتوان ادعا کرد که وی ندارد اما نمي

راتر از حاکم ت است یا حاکم ت را رهيا کيرده امور س اسي ندارد  البته این تصور که ایشان ف

یي بيا يریيان کيایآمرگری ایشان در درگ ری م ان اشغالگران کند  م انجياست ن ز صدق نمي

ها در عيراق گرایان و تروریسيت، اعلام فتوای دفاع در مقابل افراام لادی 3990صدر در سال 

ن ن بر مبنيای اصيول اسيلام و عيدم و تلا  برای تدوین قوا م لادی 3910های پس از در سال

 کند مغایرت قوان ن با اصول اسلامي از مصادیقي است که این نکته مهم را تأی د مي

گونيه دخيالتي در ایين الله س ستاني از امور س اسي کنار کشي ده و ه ماین مسئله که آیت

ا و مواضيع هيامور نداشته است، به نظر تحل ليي دق يق و کارشناسيانه نخواهيد بيود و دخالت

آننه مسلم اسيت آنکيه مريت يت  س اسي ایشان پس از سقوا صدام، حاکي از این امر است 

الله س ستاني، نقشي مهم و تاریخي را در تکوین حاکم يت فتليي و آیت ژهیوبهش تي عراق و 

و « سيوپا  اطم نيان» مثابهبهمشارکت مردم در روند س اسي ایفا نمودند  به هم ن سان، ایشان 

 فع حقوق و منافع ملت عراق، پ وسته خواستار احقاق حقوق مشروع ملت بوده است  مدا

یابي کاميل حکوميت مريت ت نقش بس ار بزرگي را در عدم سيوق ترش پمسلم است که 

ی مباني سکولاریسيم و ل برال سيم غربيي سوبهگرفته در عراق پس از سقوا صدام نوین شکل

را به صحنه س اسي آورد و مقدمات مشارکت همگاني را با ایفا کرد  همنن ن، با قدرت، مردم 

هيا را بيرای اداره های آمریکایيای کيه نقشيهگونيهفراهم کرد؛ به« هر عراقي، یک رأی»قاعده 

  ا3: 1200)افشون، عراق، نقش بر آب کرد 

در يریان تشک ل حشدالشتبي، ن ز صدور فتوای يهاد کفایي از سيوی مريت يت، علياوه 

عظمت را به حوزه نج  اشرف  بازگرداند، سبب منزلت بخش دن به علما و مراييع  بر اینکه،

و اعطای يایگاه فرماندهي يهادی و م داني ملت عراق در مواقع بحراني شد  این موضوع بيه 

تواننيد از مسيئول ت و حدی بدیهي است که از این پس، علما و مرايع  طراز اول عيراق، نمي

 هدید کشور، شانه خالي کنند  نقش عظ م خود در موارد ت
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هرحال نقش مستق م مريت ت در ایجاد بس ج مردمي عل ه تهدید سلفي ي تکف ری، آغياز به

تواند بيا ابيزار مرحله يدیدی در هدایت و رهبری يامته است که به آن وس له، مريت ت مي

 وفصل نماید  مستق م مسائل مهم يامته را با کمک مردم حل

 ستاني، درواقع تمام فواصل يغراف ایي و ايتماعي مردم از تميام قشيرها الله سفتوای آیت

را از م ان برد و تمام مسلمانان و حتي پ روان سایر ادیان را در مقابل مسئول ت عظ م خيود در 

را رقيم زدنيد و « داعيش»ای که متفق القول ينيگ عل يه گونهموايهه با تهدیدات قرار داد، به

مغایر با عملکيرد مسيلمانان « داعش»به این درک رساندند که عملکرد افکار عمومي يهاني را 

 ها را سربازان و ن روهای استکبار، استتمار و استبداد مترفي کردند  است و داعشي

و ه م تفاوتي  درواقع فتوای مريت ت نشان داد که به همه ملت عراق، نگاه یکساني دارند

فارغ از مسائل قومي، نژادی و ميذهبي و در يهيت گذارند و های آن نميم ان طوای  و بافت

 م 1039های دهيه کنند  مريت ت در عراق بار دیگر همانند سيالمصال  ملي عراق حرکت مي

ييدایي دیين از »)که مبارزه با استتمار ويهه همت مريت يت آن زميان بيودا نشيان داد کيه 

  ا11: 3911)عدنان عزیز، پذیر ن ست امکان« س است

الله س ستاني در يامته ناشي از چند عاميل مشيخص این اوصاف، يایگاه آیت با تويه به

اند از: يایگاه حوزه علم ه نج  در عراق، به رسم ت شناخته شيدن اعلم يت است که عبارت

سالارانه ایشان در روند تحوليات ایين کشيور، های مردمگ ریو موضع الله س ستانيفقهي آیت

ه ایشان که با پشيت باني و رضيایت نسيبي تميام اقيوام و پ يروان سالارانمواضع اسلامي و مردم

بيدیل و ایشان را به الگویي بي م لادی همراه شد 3992ي  3993های مذاهب مختل  طي سال

تبدیل ساخت و همنن ن اشيغالگران را وادار سياخت تيا در انتقيال قيدرت و تيدوین قيانون 

  ا03: 1209نژاد، یوسفي و عارف )حايياساسي، پ شنهادهای ایشان را دخ ل نمایند 

 

 قواعد و قوانین حاکم بر حشدالشعبی 

هيای ميذهبي موييود، ها و يریانها، نهضتتواند ضمن برقراری ارتباا با ينبشهر نهضتي مي

ها یيک يبهيه بيه وييود آورد  در ایين ها گام بردارد و از مجموع آندر راستای همگرایي با آن
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قدرتي تبدیل شود که از منافع و اهداف ارزشي خيود در سيط  منطقيه  تواند بهفرایند، يبهه مي

ص انت کند  برای مثال، محيور مقاوميت کيه در منطقيه خاورم انيه شيکل گرفتيه، واکنشيي بيه 

 تهدیدهای مشترک است و درواقع برای مقابله با دشمن مشترک شکل گرفته است  

کرامت هستند و هر عاملي کيه بيه  ذاتي دوستدار آزادی، عدالت، حرمت و طوربهها انسان

ها خدشه وارد کند، با واکنش و خ ز  فطری موايه خواهد شد  در این خصيوص این ارز 

های دیگر اصولي وضع کرده کيه از قيرآن و ها و دولتاسلام برای چگونه رفتار کردن با ملت

منيون سنت اخذ شده است  این اصول که همان س است خاريي اسلام هسيتند، مفياه مي ه

گری، وفای به عهد و پ مان، حفي  عيزت و پذیری و سلطهست زی، نفي سب ل، عدم سلطهظلم

تيوان مبياني اندیشيه و رفتيار گ رند  از متن این اصيول ميکرامت، دعوت و يهاد را در برمي

 1حشدالشتبي را در چهارچوب دیپلماسي نهضتي استخراج کرد:

سيو منطقيي اسلام مبتني بر مقابله با ظلم از یکست زی و نفي سب ل: دستور ال ا اصل ظلم

و از سوی دیگر استراتژیک است  منطقي به آن علت است کيه انسيان نبایيد نسيبت بيه ظليم 

اعتنا باشد؛ در غ ر این صورت انسان ت مورد شک و تردید خواهد بود؛ زیرا اساساً موييود بي

درت مبارزه و مقابله با ظلم و ظيالم اعتنا، انسان ن ست  بر این اساس حتي در شرایطي که قبي

 3اعتنا بود؛ بلکه ضروری است در حيد تيوان عل يه آن اقيدام کيرد ويود ندارد، نباید به آن بي

شود که مقابله با ظليم بيه ست زی و نفي سب ل از آن رو استراتژیک قلمداد ميعلاوه بر این ظلم

 خصيوصبهاین امير مسيلمانان و تر شود  تواند مانع گستر  آن در سط  وس عهر نحوی مي

به متنای نپذیرفتن استکبار و سلطه کافران تأک يد دارنيد، بير  2ش ت ان را که بر اصل نفي سب ل

                                                           
ای بير دیپلماسيي دیباچيه»شت ب بهمن و علي کياظم خيانلو،    این قسمت با تلخ ص و تصرف از منبع ذیل اخذ شده است:1

 ، 1200، پيييای ز 12، پ ييياپي 2، فصيييلنامه مطالتيييات راهبيييردی يهيييان اسيييلام، سيييال شيييانزدهم، شيييماره «نهضيييتي

    13ي  11صص 

تحت ه م شرایطي پذیرفته ن سيت و مبيارزه بيه )عا ائمهمماشات با ظلم و ظالم در مکتب »رها خم ني )دیدگاه امام  اساس بر  3

)مؤسسيه مطالتيات « بر حکومت ظالم به متنای رضایت بر ظلم به مظلوميان اسيت تیرضاهر شکل ممکن وايب است، زیرا 

 ا 12: 1203سازان نور، اندیشه

 ا   101)نساء/« وَلَن یَجْتَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِ نَ سَبِ لاً»ریم آمده است:   چنان که در قرآن ک2
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نپذیرند و در مقابل آن ایستادگي کننيد   بر خوددارد که هرگز سلطه و استکبار کافران را آن مي

های دیپلماسيي ي از ریشيهست زی و عدم پيذیر  اسيتکبار و اسيتتمار یکيبه این ترت ب ظلم

شود؛ زیرا دیپلماسي نهضتي بر اساس این قاعده کيه در رفتارهيای خيود نهضتي محسوب مي

کند )اعم از رفتار در حوزه شخصي، ايتماعي، س اسي و   ا باید تکل   را انجام داد، عمل مي

 دهد  و وعده پ روزی مظلوم بر ظالم و حق عل ه باطل را پشتوانه خود قرار مي

های مويود در فرهنگ س اسيي مسيلمانان و خواهي: یکي دیگر از ارز با اصل عدالت

خواهي اسيت  شيود، عيدالتهای دیپلماسي نهضتي محسوب ميها و بن انش ت ان که از ریشه

المليل، صيل  و امن يت امروزه به دل ل فقدان عدالت و مساوات در وييوه مختلي  نظيام ب ن

عنوان یيک مکتيب ييامع، در مقيام تتریي  ضت تي اسلام بيهرخت بربسته است  در چن ن و

مسياوات »الگوی رفتاری در عرصه خياريي بير اصيلي متفياوت تأک يد دارد کيه بن ياد آن را 

الملليي بيرای دهيد  منظيور از مسياوات حکميي يریيان یيافتن قواعيد ب نشکل مي« حکمي

هيای   اگرچيه دولتا219: 1210)افتخياری، بازیگران مسلمان و غ رمسلمان به شکل واحد اسيت 

الملل ويود دارند، برای رفع این متضيل عنوان بازیگر و عضو رسمي يامته ب ناسلامي که به

هيا در مقابليه اند؛ زیرا این دولتاند، اما تاکنون نت جه مطلوبي نگرفتهاقدامات زیادی انجام داده

های ها و نهضيتکه ينبشدرحالياند؛ ها تنها بر اساس منافع ملي خود عمل کردهعدالتيبا بي

اص ل اسلامي، حمایت از سایر مسلمانان فراتر از مرزهای ملي خود را ن ز ميدنظر دارنيد  ایين 

امر در مورد دیپلماسي نهضتي کاملاً مصيداق دارد؛ زیيرا دیپلماسيي نهضيتي تليا  دارد خليأ 

د و مطيابق منيافع عدالتي عل ه مسيلمانان شيده اسيت، از م يان بيردارمويود را که مويب بي

 يمتي امت اسلامي در راستای احقاق حقوق مسلمانان عمل کند  

جا اصل عزت و کرامت: انسان يدا از هرگونه رنگ و زبان، دین و آی ني، دارای عيزت و 

کرامت است  در این ب ن اسلام تأک د زیادی بر حف  عزت و کرامت انساني دارد و مطابق آن، 

ها باشيند  بير ایين ا دیگران مدافع عزت و کرامت خود و سایر انسانمسلمانان باید در روابط ب

عنوان اساس با تويه به آنکه کمال و ستادت انسان هدف نهایي اسلام است، کرامت انساني بيه

یکي از ارکان نظریه رویکرد اسلامي به صل  و امن ت، مطر  اسيت؛ بيه ایين متنيا کيه نحيوه 
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ای باشيد کيه عيزت و کراميت انسياني بيه گونيهتي نباید بهالمللي و الگوهای امن مناسبات ب ن

  از این رو یکي از ارکان و اصول دیپلماسي نهضيتي، حفي  و ا230: 1210)افتخاری، مخاطره افتد 

 ص انت عزت و کرامت مسلمانان در يوامع خود و همنن ن در سط  يهان است  

هيای ميدنظر از طریيق دا اصل دعوت: دعوت به متنای ترغ ب مخاطب به اصيول و ارز 

به قصد دعوت به اسلام، سف راني بيه کشيورهای حبشيه، )صا اکرماقناع است  در حکومت پ امبر 

های اسلام را بهتير فهم يده بودنيد، بيه ایران و روم فرستاده شدند  علاوه بر این، افرادی که آموزه

ها و يوامع دیگر بيه ملتشدند تا مردم را به اسلام ترغ ب کنند  دعوت مناطق همجوار اعزام مي

ها و تتال م اسلام، یکي از وظيایفي اسيت کيه مسيلمانان بایيد انجيام رو آوردن و پذیر  ارز 

 دهند  بنابراین یکي از اصول دیپلماسي نهضتي، اصل دعوت به اسلام است 

شود، اميا دارای ا اصل يهاد: اگرچه متمولاً مفهوم يهاد به منزله مبارزه ف زیکي تلقي ميه

يهاد بير چهيار پایيه اسيتوار اسيت: امير بيه »فرمایند: مي)عا عليابتاد مختلفي است  حضرت 

  ا21البلاغيه، حکميت )نهج« یي در هر حيال و دشيمني بيا فاسيقانگوراستمتروف، نهي از منکر، 

درواقع يهاد اسلامي، وستتي به اندازه تمام ن ات خوب و انساني دارد که از تلا  برای ابيراز 

از یک عمل زشت و ناحق تا حضور در يبهيه ينيگ عل يه ظالميان و سيتمگران را  ناراحتي

 شود  بر این اساس دیپلماسي نهضتي، هدف متتالي يهاد را در خود مستتر دارد  شامل مي

 
 هاي حشدالشعبی: اصول حاکم بر فعالیت6نمودار شماره 
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 شعبیالحشددستاوردهاي 

های شوم دشمن برای تقس م کشيور را خود، نقشه هایس ج مردمي عراق توانست با پ روزیب

بيا  .از ب ن ببرد و امروز به بازوی قدرتمند ارتش، پل س و ن روهای امن تي تبيدیل شيده اسيت

شتبي به بازیگری کل دی در عرصه نظامي و امن تي عراق در طيول الحشد تغ  ر یافتنتويه به 

اهم ت خاصي برخوردار شده اسيت  در  از ،این ن روها تبل غ و حف  دستاوردسال اخ ر،  چند

 و فاکتورهيایي کيه در سيهولت کسيب دسيتاوردهای به برخي عوامل  توانياین خصوص م

 و  قيدرت  انيد از:عبارت هياآناشاره کيرد  ازيمليه  سزایي داشته است،به ر تأث شتبيالحشد

حاضير در صيحنه  هياین رو سيایر با مقایسه در امن ت ایجاد و داعش با مقابله برای بالا انگ زه

 سيني راطييمنحرف ش تي و اف یهاگروه نقش و ناامني احتمالي تداوم عراق؛ امن تي  –نظامي 

شيتبي؛ کسيب تجيارب و خبرگيي تيدریجي البيه حشد مدتيدر عراق و درنت جه ن از طولان

ات تتامليشيتبي؛ پ ونيدها و الي از حشدعق يدتمردميي و  یهاتیو حما هاهیشتبي؛ پاالحشد

شيتبي بيا شيبکه ن روهيای الپ وند حشد و ن روهای س اسي عراق سایر شتبي باالحشدس اسي 

 .مقاومت اسلامي در منطقه

« پایيهامن يت ميردم»، مسلم است که حشدالشيتبي بيا تمرکيز بير ادشدهبا تويه به اوصاف ی

ر حاضي« در حال مبارزه با تروریسم»اصطلا  دستاوردهای بس اری در مقایسه با سایر ن روهای به

هيا و هيای سيایر يریاندر عراق کسب کرده است  این دستاوردها، مشابهت زیيادی بيا پ روزی

های مقاومت یا همسو با مقاومت در راستای مبيارزه بيا تروریسيم، صه ون سيم و اسيتتمار گروه

هيای الله در لبنان، گروهتوان عملکرد حشدالشتبي را با عملکرد حزبداشته است  از این رو، مي

 مت در فلسط ن اشغالي و انصارالله در یمن در یک چهارچوب یادآوری کرد  مقاو

اسيلامي  ژهیوبيهبخيش و های آزادیهمنن ن از آنجایي که نقش، اهم ت و يایگاه نهضت

ي به گفتمان مقاومت بر کسي پوشي ده ن سيت، بنيابراین در چهيارچوب بخشعمقدر راستای 

های حشدالشتبي قابل بررسي و ارزیيابي اسيت  بير ها و دستاورد، فتال ت«دیپلماسي نهضتي»

فرميا های حشدالشتبي در عراق حکم، قواعد آن ن ز بر فتال ت«دیپلماسي نهضتي»اساس مباني 

 بوده است 
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را  موضيوع و دسيتاوردهای حشدالشيتبي، هيایروز يپدر اینجا نگاهي کوتاه بيه برخيي  

 ازپ ش روشن خواهد نمود:ب ش

بسي ج ن روهيای »شدالشيتبي، ایين سيازمان نوپيا کيه بن يان آن را بر اساس اعلام ه ئت ح

روز نبيرد مسيتمر در دو  339، طيي 1200دهيد، از بيدو تشيک ل تيا آذر تشيک ل مي« مردمي

ک ليومتر  11399روستا به مساحت  31شهر و  10، 3و  1)صا اللهرسولعمل ات بزرگ لب ک یا 

توسيط  شيدهاشغالاراضيي  سيومکادل یمربع را از کنترل داعش خارج کرد  این م يزان، متي

، شامل دو حوزه نفتي عج ل و علاس ن ز بود که داعيش ادشدهداعش در عراق بود  محدوده ی

متادل ب ست هزار بشکه نفت از پنجاه هيزار بشيکه نفيت استحصيالي روزانيه خيود را از آن 

بشيکه، ماهانيه  دلار برای هير 33تا  19کرد و با احتساب ق مت فرو  متغ ر ب ن استخراج مي

کرد  بنابراین حشدالشتبي، در ایين ميدت موفيق بيه م ل ون دلار درآمد کسب مي 31تا  1ب ن 

، طيي 1200قطع تقریباً ن مي از درآمد نفتي داعش شده بود  حشدالشتبي همنني ن تيا اسيفند 

ثرثيار الدین و ن ز مساحتي متادل پنج هزار ک لومتر مربع از اراضي صلا )عا هادیعمل ات امام 

منطقه راهبردی شامل سيه انبيار بيزرگ مهميات ارتيش  10را از س طره داعش خارج کرد که 

تيوان گفيت کيه حشدالشيتبي توانسيت راه ، ميجيه درنتعراق در محدوده آن قيرار داشيت؛ 

  ا10: 1203)آزاد، الدین را قطع کند ارتباطي داعش در ب ن دو استان ن نوا و صلا 

الصيحر اييرف النصيرن، آمرليي، فلوييه و هيای بيزرگ يرفهمنن ن در يریان عمل يات

آفریني برای يامته و حاکم ت عيراق بدیلي را در امن تآزادسازی موصل، حشدالشتبي، نقش بي

ایفا کرده است  هم ن دستاوردهای عظ م، سبب شده تا برخي بيازیگران دخ يل عيراق )اعيم از 

 1را به زیان خود ارزیيابي کننيد« پایهمردم يریان»های این داخلي و خارييا، عملکرد و فتال ت

 گ رد  های حشدالشتبي مورد بح  و بررسي قرار ميکه در ادامه در چهارچوب چالش

                                                           
ی س اسيي مخيال  حشدالشيتبي را  هات شخصيو  اسيتمداران س ی عراقي همسو با حشدالشتبي،هارسانه  برخي از 1

 تصيویب قيانون»: دیيگويميب ر کل ينبش نجبيا ، د«ش خ اکرم الکتبي»هم ن راستا   در  نامنديم «های س اسيداعشي»

ها را ناراحت کرد و آن هم داعش ان س اسيي کيه به بدنه نظامي کشور فقط یک دسته از عراقي و الحاق آن شتبيالحشد

  «خواستند اوامر استکبار را در کشور ايرا نمایندمي
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توانيد شود بلکه ميالبته دستاوردهای حشدالشتبي تنها به امور نظامي ي امن تي محدود نمي

ختلي  يامتيه عيراق در های مدر امور فرهنگي ي ايتماعي، نوعي وحدت کلمه را م ان ط  

گذاری س اسيتمداران و راستای پ شرفت و توسيته اقتصيادی ن يز ایجياد نمایيد کيه س اسيت

دولتمردان عراقي در این زم نه، ن از و ضرورتي انکارناپذیر است  در اینجا به يزئ ات ب شتری 

ي اصيل نقيش ی آن،آزادسازاز دستاوردهای حشد شتبي خواه م پرداخت و مناطقي را که در 

 را تشری  خواه م کرد: بر عهده حشدالشتبي بوده است 
 

 منطقه آمرلی. 1

ایين  از نظر يغراف ایي از اهم ت بالایي برخوردار اسيت  الدینصلا از توابع استان  منطقه آمرلي

منطقييه از طييرف شييرق بييه يلوليياء و از طييرف ينييوب بييه التظيي م و از شييمال بييه شهرسييتان 

از تيرکمن شي ته  این منطقيهساکنان  ب شتر اتو و از غرب به شهر تکریت مرتبط است طوزخورم

هيزار نفير از  11آمرلي محل سکونت  نش نش تهشهر  .کنندهستند و به زبان ترکمني صحبت مي

 بييوددر حصيير ن روهييای داعييش  روز 19بييه مييدت هييای تييرکمن عييراق اسييت کييه اقل ت

(http://www.mashreghnews.irک ليومتری شيمال  119کيه در  يشيده آمرليشهر محاصره ياهال  ا

مقاومت کرده و ايازه ندادند این شيهر بيه  داعشبغداد قرار دارد دو ماه در برابر ن روهای مسل  

در شيرایطي کيه در ایين ميدت آب و بيرق شيهر قطيع بيود اميا  ید،مسل  درآ یهااشغال گروه

، 1202شيهریور  0تياریخ  درا وارد شيهر شيود  دادند غذيايازه نم ويه مهکنندگان بهمحاصره

کرد عمل يات مشيترکي را عل يه ن روهيای ن روی نظامي  و حشدالشتبيی کارارتش عراق با هم

منجيير آغيياز کردنييد کييه بييه شکسييت حصيير ایيين شييهر  )داعييشا دولييت اسييلامي

 ی هييافرمانييدهان گروه بنييا بييه اذعييان برخييي  البتييه اhttp://almadapress.com/ar/news)شييد

پ ييييروزی در آمرلييييي بييييدون حمایييييت ایييييران نيييياممکن بييييود  حشدالشييييتبي،

(http://www.reuters.com/article/us-iraqا. 

 

 جرف الصخر . 2

 و ب شيتر شيده اسيت واقع استان بابلقسمت شمالي  که در مسکونيیک منطقه يرف الصخر 

  راتژیکمنطقيه مهيم و اسيتاسيت  ایين  شيده ل تشيکساکنان این منطقه از اهل سنت عيراق 
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دارای مسياحتي قریيب بيه  این منطقهسازد  هم مرتبط ميبابل و الانبار و بغداد را به یهااستان

ایين منطقيه زمياني  ت يهزار نفر اسيت  اهم 199تا  19و دارای يمت تي ب ن  لومترمربع ک 39

ق را م لادی کشور عيرا 3992که بدان م ن روهای نظامي آمریکا که در سال  کنديمافزایش پ دا 

گرفتن ش ت ان در حکومت مرکيزی،  قدرت باو  کمکماشغال کردند به این منطقه وارد نشدند  

نياامن کيردن کشيور  هيدف بيانش ن الانبيار این منطقه به دل ل ارتباا يغراف ایي با استان سني

در آبيان مياه سيال تبدیل شيد   هاستیترور گاهیپاعراق و کاهش قدرت حکومت مرکزی، به 

 توسيط ن روهيای حشدالشيتبي و ن روهيای نظيامي عيراق کاميل صورتبهمنطقه  نیا 1202

ن يز منياطق  ایين عمل يات در اداميه، تغ  ير یافيت« ييرف النصير»شد و نام آن به  یسازپاک

کيه  بيودپس از آمرلي این دوم ن موفق ت نظيامي   راهبردی الاسکندریه و المس ب آزاد شدند

، پلي س فيدرال، سيازمان حشدالشيتبيی ارتيش عيراق، هياناشي از هماهنگي م ان همه یگان

دیگير  بيارکیاطلاعات و ن روی هوایي بوده است  نکته بريسته در این مايرا این اسيت کيه 

ي در عمل ات يرف الصخر وييود تويه قابلنکات    مشخص شد حشدالشتبينقش پررنگ 

 :میپردازيم هانآدر پای ن به ذکر  که کرديمداشت که اهم ت عمل ات را چند برابر 

های ينيوبي عيراق ، تمام استانيطورکليرف الصخر، دروازه ورود به کربلا، بغداد و به  1

شياهراه ورود  ک لومتر با فلويه فاصله دارد 19ک لومتر با بغداد و  19است  این منطقه که فقط 

  شديمبه بغداد و مناطق ش ته محسوب  هاستیترور

های شمالي، ينوب شرقي و غربي را به اتي است که بخشيرف الصخر، منطقه مواصل  3

 .کندهم وصل مي

ای است سرسبز و ينگلي که امکان انجام عمل ات کلاسي ک بيرای يرف الصخر، منطقه  2

 بود اما این عمل ات به پ روزی منجر شد  سخت« بس ار»ارتش در آن 

هيا شيود و غربيزاد مياز سوی ارتش عراق و ن روهای مردمي این کشيور آاین منطقه   0

 اشتند اندازه شل ک یک گلوله هم ند ن ز در آن ه م سهم و نقشي حتي به

هيای آزادی يرف الصخر تأث ر عم ق خود را بر يبهه مقاومت برای رس دن بيه پ روزی  3

  دیگر گذاشت
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توييه اسيت   يرف الصيخر بيه لحيام امن تيي و نظيامي ن يز بسي ار ميورد یآزادساز  1

این شهر مهم به متنای حف  امن ت ينوب عراق و امين شيدن خطيوا ارتبياطي  یر گبازپس

  ينوبي است یهابغداد با استان

بيه فرودگياه  سوکی این منطقه به این دل ل است که يرف الصخر از یسازپاکاهم ت   1

به دل ل نزدیکي به کربليای متليي از اهم يت  تیبغداد و از سوی دیگر به فرات م اني و درنها

  س اری برخوردار استب

برقراری امن يت به دل ل برگزاری سالانه مراسم اربت ن و نزدیکي يرف الصخر به کربلا،   1

که با پ روزی در ایين عمل يات،  د رسيم به نظریادشده بس ار ضروری  برای عزاداری در ایام 

   شد  تأم نامن ت زائران در ایام محرم و اربت ن 
 

 بغدادی حومه اطراف سازپاک. 3

پایتخت کشور عراق از اهم ت بالایي برخوردار است  حضيور و فتال يت  عنوانبهاستان بغداد 

ی مرتبط با داعش در اطراف این استان باع  نگراني مردم و مسئولان شده بيود  هاگروهبرخي 

ی ایين منياطق، عمل يات خيود را سيازپاک هدف با در استان بغداد ن ز حشدالشتبي یروها ن 

 یهاات چشمگ ری دست یافتند و توانستند با عمل یهات به موفق ردند و پس از مدتيآغاز ک

 یوسيف ه، لط ف يه،ي ماننيد طور کاميل ایمين کننيد و منياطقمختل  کمربند امن تي بغداد را بيه

رضيوان ه و  اطيراف منطقيه نبياعي، مشاهده، طارم ه، تايي، عرب يبور، ابوغریب، محمودیه،

  اhttp://www.shia-news.com/fa/news)کنند ی سازپاککامل  طوررا به سلمان باک

 

 ی استان دیالیآزادساز. 4

مرز با کشور يمهيوری اسيلامي ایيران هم یهااستان دیالي در شرق کشور عراق و از استان

ت ری در پهليوی يبهيه  مثابهبهآن   از تکف ری، –ی سلفي هاانیيرت و همواره از سوی اس

 يلولياء، سيتدیه، ن روهای تروریستي داعش در استان دیالي بر مناطق  ودشيممقاومت یاد 

همننيي ن تييا  بتقوبييه، حمييرین و از یيهييابخش خييالص، منصييوریه، عظيي م، مقدادیييه،

از زميان ورود داعيش   س طره کامل داشتند نیالدمناطق اداری مرزی با استان صلا  نزدیکي
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موفيق  «يشيتبالحشد»وهای بس ج مردمي ی ارتش عراق به کمک ن رروها ن ،1200تا بهمن 

اسيتان ی گسترده در این مناطق، هاات عملپس از  .تمام مناطق ذکرشده شدند یسازبه پاک

شيد  یسيازطور کامل از وييود ن روهيای تروریسيتي داعيش پاکبه 1200در بهمن  دیالي

(http://www.shia-news.com/fa/newsا  

 

  ی مناطق استان کرکوکآزادساز. 5

کشور عراق است کيه چنيدین  قوم يت در آن زنيدگي  ز خنفتتان کرکوک یکي از مناطق اس

این اسيتان   گروه تروریستي داعش نتوانست قسمت زیادی از این شهر را اشغال کند  کننديم

حشدالشيتبي ن روهيای  ،تا حد زیادی تحت س طره ن روهای ارتش عراقپس از تهايم داعش 

گفت بتضي از مناطق اطراف کرکيوک  توانيو م قرار گرفترد و ن روهای پ شمرگه کُ ترکمن

 در اخت يار «پایيان داعيش»آخير   تيا روزهيای   و حویجيه ازيمله مناطق و روسيتاهای مهيم

   .بود تکف ری –های سلفي يریان

 

 نیالدصلاحی استان آزادساز. 6

بيه آمرليي دیالي، ضلوع ه، ييرف النصير و  گروه تروریستي داعش پس از شکست در مناطق

ای بيرای ، دروازهنیالدصيلا اسيتان گریختنيد، ایين در حيالي اسيت کيه  نیالدصيلا استان 

به دل ل موقت ت يغراف ایي خاص خيود  نیالدصلا استان   دیآيم حساببهآزادسازی موصل 

و موصيل بيا  ااستراتژیک اهم ت بس ار زیادی دارد، این استان حلقه وصل اسيتان ن نيو نظر از

، تيوازن قيوا صورت گرفيت نیالدصلا و کرکوک است و عمل ات بزرگي که در استان  لانبارا

 که در دو مرحله انجام شيد نیالدصلا ی آزادساز عمل ات ن همنندر این مناطق را تغ  ر داد  

عيراق در آن قيرار  نفيتپالایشيگاه  نیتربزرگ، تکریت تا منطقه ب جي که سامرامحور بغداد، 

در چنيد مرحليه  نیالدصلا ی در استان سازپاکعمل ات  .کرد یسازپاکمل کا طوربهدارد را 

آزاد  نیالدصيلا شيهرهای  نیتيریمرکز عنوانبهشهر تکریت و ب جي  تیدرنهاانجام شد که 

 شدند 
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 هاي حشدالشعبی چالش

 رو خواهنيد بيود کيههها و موانع ن ز در آینده روببا برخي چالش ی متبوع حشدالشتبي،ن روها

س اسي سيني ماننيد  یهامخالفت و احساس نگراني برخي گروه: اند ازها عبارتآن نیترعمده

شييتبي؛ مخالفييت آمریکييا و کشييورهای عربييي بييا افييزایش نقييش الاز حشد هيياياکييراد و سيين

شتبي بيا ن روهيای نظيامي و امن تيي رسيمي عيراق؛ الشدحشتبي؛ تتارضات ساختاری الحشد

شيتبي؛ تيداوم مشيکلات تسيل   و ميالي الرونيي حشدمشکلات سياختاری و چنددسيتگي د

کيارایي نظيامي؛ ميبهم سط  و م يزان شتبي به لحام الشتبي؛ ناهمگوني ن روهای حشدالحشد

  .شتبي در عراقالبودن وضت ت قانوني و حقوقي حشد

به عبارت بهتر، عوامل متتددی در راستای تضت   یا کياهش نقيش حشدالشيتبي وييود 

بندی قيرار خلاصه، در موارد ذیل مورد اشاره و دسيته صورتبهتوان ا ميها ردارند که اهم آن

 داد: 
 

 سازی در عراق اللهآمریکا و پروژه ضد حزب متحدهالاتیاالف( 

، هميواره در «مبيارزه بيا تروریسيم»ميدعي  مثابهبهآمریکا  متحدهالاتیاآننه مسلم است آنکه 

های سلفي گانه داشته و ضمن تقویت تروریستس ا، نقشي دوپهلو و دوعراق و منطقه غرب آ

تيوان گفيت کيه اسيتراتژی ایين ها ن ز بوده است  از این رو ميي تکف ری، مدعي مبارزه با آن

 متطوف به مدیریت بحران بوده است  « استمرار منازعه»بازیگر،  

نقش »بر این اساس، در خصوص حشدالشتبي، س است این کشور در راستای تقابل با 

در پي کنترل، نظارت و محدودسازی نقيش  شدتبهقرار گرفته و « فوذ محور مقاومتو ن

حشدالشتبي در عراق است  با این اوصاف، باید گفت کيه از لحيام ماه يت و عملکيرد، 

بازوی محور مقاومت در عراق، اساساً یک ساختار متتارض با منيافع  مثابهبهحشدالشتبي 

 تتيياً در يایگيياه پ شييبرد اهييداف انقليياب اسييلامي، آیييد و طببييه شييمار مي متحييدهالاتیا

کننيد و بير آن را دشمن و تهدید فيرض مي هایيکایآمرنماید، از این رو، آفریني مينقش

این باورند که این تشکل در آینده، منافع و امن ت آمریکا و رژیيم صه ون سيتي را تهدیيد 

 نماید  مي
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شيتبي در عيراق الرای ضربه زدن به حشدمتحده آمریکا تاکنون از ه م تلاشي بایالات

عنوان نمونه در يریان عمل ات آزادسازی شهر الرمادی، واشنگتن فروگذار نکرده است  به

شيتبي در ایين الارائه کمک به دولت بغداد در نبرد با داعش را بيه عيدم مشيارکت حشد

 شيتبي بارهيا ميورد هجيومالعمل ات، منوا کرد  این در حيالي اسيت کيه مواضيع حشد

هيا ارتش آمریکا قرار گرفته است  از هم ن رو، پرواض  است کيه آمریکایي یهاينگنده

مشيروع ت و محبوب يت که درواقع، از عوامل اصلي پ دایش و گستر  داعش هستند، از 

ناراضي بوده و آن را نوعي شکست برای خيود به سود آن تصویب قانون حشدالشتبي و 

 .کننديتلقي م

های خيود را در آمریکيا، س اسيت متحيدهالاتیاقرائن مويود، اکنون  با تويه به شواهد و

ها، سوق ايرایي نمودن آن است، نت جه این س است درصددقبال حشدالشتبي طراحي کرده و 

یافتن کاخ سف د و پنتاگون به سمت برقراری موازنه بي ن ن روهيای سيني، کيرد و شي ته و در 

ان است  همنن ن ييدایي و انفکياک م يان حکوميت به زیان ش ت  موازنه ر  تغصورت امکان 

 ها قرار دارد  عراق و محور مقاومت در دستور کار آن

مبنيي بير گذاشيتن ق يودی در اختصياص « تيوربنری»در این راستا، علاوه بر طر  سناتور 

و شرا آن به ن روهای پ شمرگه و عرب  د قيبآموزشي به ش ت ان و اختصاص يبوديه نظامي

اصطلا  ضيد داعيش، ذیيل ، ن روهای ائتلاف به1203فروردین  29تا  1202مرداد  11سني، از 

مدیریت فرماندهي مرکزی وزارت دفاع آمریکا در چهار پایگاه مشيترک و دو پایگياه ویيژه در 

هيای تيايي و بسيمایا، بغداد، یک پایگاه در ارب ل، یيک پایگياه در الانبيار )الاسيدا و اردوگاه

نفير دیگير را  2113ی عراق )عرب سني و کردا را آموز  داده بودند و نفر از ن روها 39313

، بيا تلخي ص و 3913اکتبير  19تحت آموز  خود داشتند )آزاد به نقل از: خبرگزاری ایلاف، 

 تصرفا  

یي تلا  خواهنيد کيرد تيا ضيمن کایآمررسد در این راستا مسئولان و نهادهای به نظر مي

طور مسيتق م افراد، بر فتال ت و عملکرد این تشيکل، بيهنفوذ در حشدالشتبي و يذب برخي 

 نظارت کرده و نفوذ خود را گستر  دهند  
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 های ساختاری ـ حقوقی ب( چالش

 روديميرغم اینکه دستاوردی بزرگ به شيمار اصطلا  بس ج مردمي بهقانون حشدالشتبي یا به

رو بررسيي ایين دو است  ازاین ار بس یي را ایجاد نماید،هاچالشل کن احتمال اینکه در آینده 

ضروری است  بدیهي است کيه در نگياه اول تصيویب ایين  نجایادر  زمانهم صورتبهينبه 

  روديمبه شمار  ر نظيبقانون فرصتي 

قيانون اساسيي  12و بنيد سيوم از مياده  11قانون حشدالشتبي با استناد به بند اول از ماده 

ب پارلمان عراق رس ده و درواقع دستاورد عظ مي بيرای به تصوی 1203عراق در اواسط پای ز  

بيود تيا در مرحليه زمياني  درصيددهرحال، مريت ت شي تي رود  بهيامته عراق به شمار مي

 ای قانوني ن ز ببخشد  پس از فت  موصلا به تشکل حشدالشتبي، صبغه ژهیوبهپساداعش )و 

بيه تشيری   یاراق در مصياحبهمدیر مرکز مطالتات ينوب ع ،«علي رمضان الاوسي»دکتر 

ه و بر ایين بياور اسيت کيه شتبي پرداختالتأث رات تصویب قانون عراق در قانوني شدن حشد

  شتبي از عراق اخراج خواهند شدالها به کمک حشدتروریست

شتبي به نهيادی قيانوني موضيوع يدیيدی الالبته تبدیل شدن حشد: دیگويم ادامهوی در 

شتبي تشک ل شد همواره این موضوع مطر  بود که چگونيه الحشد نبوده و از همان زماني که

تضم ن شيود  از سيوی  ندیآيهای کساني که به عضویت این ن روها درمآینده افراد و خانواده

ارتش این کشيور را منحيل کيرد، از  ،عراقدر دیگر از زماني که پل برمر، حاکم نظامي آمریکا 

شيتبي الها حشدواقتي در این کشور بود که پس از سيالآن زمان عراق به دنبال ایجاد ن رویي 

هيایي را در مقابيل توانيد پ روزیعنوان یک ن روی واقتيي باشيد کيه ميتواند بهثابت کرد مي

الدین و شتبي توانست داعيش را در صيلا الداعش به دست آورد و شاهد آن بودیم که حشد

د و سرانجام شياهد آن خيواه م بيود در موصل شکست ده در آیندهدر الانبار و در تکریت و 

بيه دسيت ن روهيای  يطورکلشيتبي و بيهالها از عراق به کمک ن روهيای حشدکه تروریست

  ا1203 ماهید 19)خبرگزاری تسن م،شد نظامي عراقي اخراج خواهند 

اما مشکل و چالش عمده اصلي این قانون، به بح  دولتي شدن یا به تتب ر دیگير، تبت يت 

گيردد  بيه موييب وزیری یا فرماندهي کل ن روهای مسل  برميز شخص نخستاین ن روها ا

محول شده است  سؤال يدی ایين  ریوزنخستها، به این قانون، همه دستورات در همه زم نه
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وزیر در آینده، فردی سکولار یا بتثي بيود، تکل ي  چيه خواهيد شيد؟ و است که اگر نخست

نقش را در تشک ل این ن يرو داشيت، در آینيده، چيه ترین سؤال دیگر آنکه، مريت ت که مهم

 يایگاهي در این تشکل خواهد داشت؟

يایي ن رو است که بایستي با هماهنگي نهادهيای گ ری و يابه، حق تصم مترمهمموضوع 

وزیران ای کيه نخسيتگونهوزیر باشد؛ بهنظامي، امن تي )وزارت دفاعا و تحت اشراف نخست

، 3913رغم اینکيه در سيپتامبر وزیران قبلي را ملغي نمایند  بهنخست توانند مصوباتبتدی مي

هيای حشدالشيتبي بخشيي از ن روهيای وزیر عراق اعلام کرد کيه گروهح در التبادی، نخست

   اhttp://fa.wikipedia.org/wiki. June 2014)حکومتي هستند 

ذ س اسيت دوری اتخا»با  عراق  ریوزح در التبادی، نخستي در حال حاضر ن ز ول

به نقش فراسرزم ني ن روهای حشدالشتبي ملاحظات ييدی دارد  در  نسبت ،«از محاور

اگر برخي از ن روهای مسل  »گفت: مطبوعاتي در بغداد  يدر کنفرانس یو هم ن راستا،

دهنده موضع دولت و س است عراق ن ست  ما از این نشان ،ينگندعراقي در سوریه مي

خواه م به قانون، حاکم ت عراق و کشورهای همجوار احترام يشتبي مالن روهای حشد

هيای خيواه م در درگ ریگذاشته و در اميور دیگير کشيورها مداخليه نکننيد  ميا نمي

ای و ای دیگری غرق شویم بلکه ما در عراق تلا  کردیم تيا از درگ يری منطقيهمنطقه

 1«ينگنيد، همکياری کني مای دور باش م و با تمامي کساني که عل ه تروریسم ميطایفه

  ا1203 ماهید 1)خبرگزاری ایسنا،

 
 

 

                                                           
تبي است که برای مبيارزه بيا تروریسيم و و رهبران حشدالش هات شخصاظهارات به برخي  گونهنیاخطاب  درواقع  1

نائيب رئي س  ،«المهنيدس ابومهيدی»   در همي ن زم نيه،انيدکردهآميادگي  اعلام داعش خارج از مرزهای عراق، ژهیوبه

کيرد کيه  د يتأکبيار دیگير در اظهياراتي   در خصوص این موضوع اظهاراتي داشته بيود، ترش پ شتبي عراق کهالحشد

عنوان بسي ج مردميي ر سوریه قبل از آزادسازی موصل به پایان برسد وگرنه ن از است کيه ميا بيهام دواریم که نبردها د

شيتبي در سيوریه وييود الابومهدی المهندس: احتميال حضيور حشد» )منبع: خبرگزاری مهر، عراق وارد سوریه شویم

 ا http://www.mehrnews.com/news/3867910 قابل دست ابي در سایت:  1203دی  10شنبه سه ،«دارد
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 ج( بازیگران داخلی دخيل )اکراد و اعراب سنی( 

ط   پارتي به رهبری بارزاني و بيرادران النج فيي )در فهرسيت  ژهیوبهاکراد و اعراب سني 

ي را ها و سکولارهای عراق، درواقع فتال ت و عملکرد حشدالشيتبالحدباءا و همنن ن بتثي

های خود، همسو با دولتمردان ستودی ای که در رسانهگونهکنند؛ بهبه زیان خود ارزیابي مي

کيه سيهمي در تشيکل  نامند  بخشي از اهل سينت عيراقمي« حشد ش تي»و قطری، آن را 

توانند در چهارچوب موازین حقوقي ي قيانوني ن يز حشدالشتبي ندارند و از آنجایي که نمي

آفریني از حشدالشتبي پير نماینيد، هميواره در يهيت ضيدیت و چيالش خلأ سهم خود را

انيد کيه در مقابيل حشدالشيتبي، اند  برادران النج فيي در موصيول از آن يملهحرکت کرده

در  ژهیوبيهاکيراد ن يز حضيور و فتال يت حشدالشيتبي را انيد  حشد الوطني را تأس س کرده

)اکراد، اهل سنت و ش ت انا اختلياف وييود های عمده عراق مناطقي که بر سر آن م ان ط  

هيایي کنند و هم در يهت کارشيکني گامدارد، مانتي برای رس دن به اهداف خود ارزیابي مي

ها در مناطقي نظ ر روسيتاهای بشي ر و طوزخورمياتو و همنني ن های آناند  درگ ریبرداشته

   1مناطقي از کرکوک با حشدالشتبي، مؤید این ادعاست 
 

   رهمسويغبازیگران دخيل  ر( ساید

ستودی و قطيری  دولتمردان ،آنو ناکارآمد نشان دادن حشدالشتبي در راستای تخریب ويهه 

ها نظ ر اردن و امارات متحيده عربيي ن يز علياوه بير و برخي از کشورهای عرب همسو با آن

عمل ييات روانيي در يهييت کيياهش نقيش و نفييوذ حشدالشييتبي، از ای و هيای رسييانهفتال ت

 اند  چ زی فروگذار نکردهای و اقدامات عملي، ارات رسانهاظه

های سياز، نگرانيي شيدید رسيانهسرنوشت یهياات شيتبي در اکثير عملالمشارکت حشد

هيای همسيو بيا با تک ه بر طرف هاها را به دنبال داشته است، این رسانهستودی و متحدان آن

                                                           
به کشته و زخمي شدن چندین تن از ن روهای دو طرف انجام د و باع  شد که  ،ها در شهر طوزخورماتودرگ ری  1

کنند و برای اول ن بار تا این  یبندرد با ادوات سنگ ن خود در مقابل هم ص های کُشتبي و پ شمرگهالن روهای حشد

بس آتش با ورود مستق م رهبران عراقي و امضای یک توافقنامهبته که ال  نزدیک شوند ار عحد به یک ينگ تمام

 فروکش کرد 
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مردمي و ایجاد رعب و وحشت از ایين  خود در داخل عراق، تخریب ويهه ن روهای داوطلب

کننيد کيه اند و به دروغ القيا مياهل سنت را تشدید کرده ژهیوبه ين روها در م ان افکار عموم

 .ای هستنداین ن روها طایفه

 یهارژیم ستودی که مروج ایدئولوژی وهاب ت بوده و به حمایت از تتداد زیادی از گروه

ت، طي حدود یک سال گذشته با طير  ادعاهيای واهيي تروریستي در سراسر يهان شهره اس

شتبي، تمام تلا  خود را به کار بست تا چهره این گيروه در نيزد افکيار عميومي العل ه حشد

شتبي و دخالت در اميور الهای رژیم ستودی عل ه حشددار کند  تلا را خدشهو منطقه عراق 

بغداد تا يایي پ ش رفيت کيه دوليت  سف ر این رژیم در ،«ثامر السبهان»داخلي عراق از طریق 

عراق رسماً از ریاض خواست تا سف ر دیگری را يایگزین وی کند؛ بنابراین، در حال حاضير 

شتبي به مذاق آن الهای خاريي است که تصویب قانون حشدعربستان ستودی ازيمله طرف

 .د اتخاذ کندخو  ن امده است و به هم ن دل ل، امکان دارد در آینده مواضتي را عل ه بغدا

، سف ر ستودی در عراق گویای این وضت ت است  وی «ثامر السبهان»اقدامات و اظهارات 

هيای )؟!ا خوانيده بيود  بيه دل يل دخالت_و نه عراقي  -بارها، حشدالشتبي را ن رویي ایراني 

مسائل مربيوا بيه حشدالشيتبي، دولتميردان  ژهیوبهمکرر سف ر ستودی در امور داخلي عراق 

  السبهان، در اظهاراتي ا1203شيهریور  11)پایگاه خبری/ تحل لي انتخاب، ي خواهان تغ  ر وی شدند  عراق

بيا حمایيت يمهيوری اسيلامي ایيران، « ترور وی»ش ته برای  ان نظامشبهحتي مدعي شد که 

 اند  هایي داشتهتلا 

روهيای داوطليب ن ن ز وزیر امور خاريه عربستان ستودی  ،«عادل الجب ر» در هم ن راستا،

ای برای مبارزه با داعش تشک ل شد را یک تشيکل فرقيه« شتبيالحشد»عراق که تحت عنوان 

 ،«ناصير ييوده» لجب ر در نشست خبری مشترک بيا  اکنددانست که به فرمان ایران فتال ت مي

شتبي در آینده عيراق یکپارچيه ييایي الحشد»شد:  يمدع ،وزیر امور خاريه اردن در ریاض

  ا1203شهریور  1)خبرگزاری ایسنا، « داشتنخواهد 

آننه مسلم است اینکه با تويه بيه تضياد مياه تي در نظيام س اسيي سيتودی و عيراق در 

وضت ت فتلي، دولتمردان ستودی ضيمن اینکيه از ابيزار خودسياخته و موهيومي بيا عنيوان 
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دادن عيراق »ها را ن يز در رانند، آمریکایيسخن مي« تهم ش اهل سنت توسط حاکم ت عراق»

داننيد و اکنيون حشدالشيتبي را بيازوی به يمهوری اسلامي ایران مقصير مي« در س ني طلایي

  ا111ي  311: 3913)عادل محمد، کنند يمهوری اسلامي ایران در عراق ارزیابي مي

اخبييار و  وارونيه نميودندر خبرسيازی و  ی دیرینيهاکيه سييابقه ن يز های سيتودیرسيانه

های ویرانگير و عيراق و سيوریه در راسيتای س اسيت ژهیونطقيه بيههای کشورهای مواقت ت

افکنانه آل ستود دارند، از هنگام تشک ل ن روهای داوطلب مردمي بنا بيه فتيوای مريت يت فتنه

ور کيردن شيتله تیيترین هدف خود را تخریب ويهه این ن روهيا و درنهاعالي ش ت ان، مهم

انيد کيه البتيه تياکنون بيه دل يل راق قيرار دادهآتش فتنه مذهبي م ان ش ت ان و اهيل سينت عي

 ي سي دالتظمالليهتیهوش اری ملت عراق و ويود مريت تي آگاه و بص ر همنيون شيخص آ

ها بيا شکسيت علي س ستاني و دیگر مرايع بزرگ ش ته و علمای آگاه اهل سنت، این توطئيه

رد مخيرب و ویرانگير های ستودی همننان بر این رویکرو شده است، با این حال رسانههروب

 .ورزندها اصرار مييویانه در امور عراقيخود و البته مداخله

سيتودی و تليا  بيرای القيای  یهانحوه خبرسازی درباره عيراق از سيوی رسيانه اکنون

ایين ن روهيا هي م تتصيب و  نکيهیمردمي نبودن ن روهای داوطلب مردميي و حتيي ادعيای ا

بيودن ن روهيای  رگيذار ها را از تأثهمه وحشت ستودی ان ندارند، ب ش ازنشبه م ه يبستگدل

هيا تکف ری ميورد حمایيت آن یهاستیبودن پ روزی بر ترور الوقوعبیداوطلب مردمي و قر

 .دهدنشان مي

تکف يری در  یهاسيتیدهنده عزم حام ان اصلي ترورستودی نشان یهاخط خبری رسانه

 و کيرد لت عراق و بدب ن کردن اهيل سينتور کردن آتش فتنه مذهبي م ان معراق برای شتله

، اميا در دهنيديها را ش ت ان تشک ل مبرک  مردمي است که هرچند ب شتر آنبه ن روهای يان

 يپراکنييوسيازی و دروغ  این ن روها، حتي از مردم اهل سنت و مس حي هم حضيور دارنيد

ر نبردهيای گذشيته در حالي است که ن روهای داوطلب مردميي د هایر حامي تکف یهارسانه

ن ستند و حيامي اصيلي اهيل سينت  یافهیدر تکریت و فلويه نشان دادند که هرگز طا ژهیوبه

خواهي اهل سينت در گری، به ندا و فریاد کمکهستند، ن روهایي که با عبور از مرزهای طایفه
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 هيایها از شر تروریستصلا  الدین و رمادی پاسخ مثبت داده و يان خود را برای نجات آن

 .اندهوهابي به خطر انداخت و  بتثي ،تکف ری –سلفي 

 

 نگاهی به کارنامه ائتلاف ضد داعش

م ليادی،  3992شده از سوی اشغالگران پيس از سيال ساختار ناتوان نظامي ي امن تي چ ده

ساز اوضاع و شرایطي شد که ضمن اینکيه دوليت عيراق را واييد خصيلت درواقع زم نه

اکي از عدم اراده يدی ن روهای اشغالگر ب گانه برای پایان دادن نمود، حمي 1ورشکستگي

های مسيئولان و شخصي ت د تأکهای امن تي عراق و مبارزه با تروریسم ن ز بود  به بحران

هيای همسيو بيا آل سيتود بير اهم يت نقيش طرف ی ازمتدود یاستثنامختل  عراقي به

در حالي است که  ،وریسم تکف رین روهای داوطلب مردمي در پاکسازی عراق از لوث تر

الملليي عل يه داعيش بيه ائتلاف ب ن با ويود گذشت دو سال از تشک ل ائتلاف موسوم به

اساس بودن ادعای سردمداران این ائتلاف رهبری آمریکا، نگاهي به کارنامه این ائتلاف، بي

درباره این ائتلاف  ترین ابهاماتکند، زیرا یکي از مهممبني بر مبارزه با داعش را اثبات مي

این بوده کيه از ابتيدای تشيک ل آن بسي اری از اعضيای آن از کشيورهای عربيي حيوزه 

و استمرار منازعه همننان  مالي داعش بودند کنندگانن خود از حام ان و تأم ،فارسج خل

 .ها قرار دارددر دستور کار آن

زیير خارييه وقيت عضيو آن ازيمليه و یکشيورها ،در روزهای اول تشک ل این ائتلياف

این در حالي است کيه  ،سال به طول خواهد انجام د 19عربستان اعلام کرد که مبارزه با داعش 

درصد  09ب ش از  باًین روهای عراقي ازيمله ن روهای داوطلب مردمي در کمتر از دو سال تقر

 .اراضي تحت اشغال داعش را آزاد کردند

دهيد کيه ایين کرد ائتلاف ضيد داعيش نشيان ميساله با تويه به عمل 19اعلام این برنامه 

 یر کارگائتلاف قصد داشت با به دست گرفتن پرونده مبارزه با داعش و حملات نمایشي با بيه

                                                           
1. Failed State 
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  این شرایط تيا ييایي تيداوم یافيت کيه ابزار داعش اهداف خود را در این مناطق محقق کند

های دیيالي، ا در اسيتانای از منياطق عيراق رعلاوه بر سقوا موصل، خارج شدن بخش عمده

 الدین از کنترل ن روهای نظامي ي امن تي عراق رقم زد  الانبار و صلا 

 

 های تحقيق یافته

کيه از دل  عنوان یيک نهياد مردميي ي عق يدتي نوبن يادمسلم است که اکنون حشدالشتبي بيه

ر نظ ير دشيکل گرفيت، فرصيتي بي« تجاوز داعش به بخشيي از خياک عيراق»نام تهدیدی به

تئوری وابسيتگي نظيامي بيه »رود و درواقع سازی در عراق به شمار ميراستای موضوع امن ت

شيده در قاليب ی طراحييهاو چهارچوبرا ابطال « های بزرگ در راستای ایجاد امن تقدرت

ی سيوکنماید، ضيمن اینکيه از یمي اعتباريبامن تي واشنگتن و بغداد را  –نظامي  نامهموافقت

گذاران را در م ان دولتميردان و س اسيت« سازنهاد امن تهای مردمتک ه به سازمان» دیگر، باور

 عراقي تقویت کرده است  

آفریني عيراق بنابراین در حال حاضر، حشدالشتبي واقت تي غ رقابل انکار در عرصه امن يت

ذف، حي درصيددرود که در این کشور، مخالفيان و موافقياني دارد  مخالفياني کيه به شمار مي

تضت   یا کاهش نقش این ن روی مهم مردميي هسيتند و موافقياني کيه در راسيتای تقویيت، 

 کنند  تثب ت و افزایش نقش آن تلا  مي

گ ری حشدالشيتبي در عيراق، بي ش از هير موضيوع دیگير، نقيش نکته دیگر آنکه، شکل

ای گونيهد؛ بهکيرتير مريت ت ش تي )دینيا را در عراق در راستای بس ج مردم اح ا و بريسته

ازپي ش پيي بردنيد  البتيه از بدیل آن ب شکه هم يامته و هم مردم به قدرت متنوی و نرم بي

طرف دیگر، حوزه علم ه نج  ن ز بار دیگر، بازیگر ایفای نقشيي راهبيردی در راسيتای رفيع 

ل های اول ه پس از سقوا صدام، با ایسيتادگي در مقابيگونه که در سالتهدیدات گردید  همان

یابي کامل عراق به دامان ل برال سم غربي يلوگ ری کيرد و بيه ، از عدم سوقهایيکایآمرطر  

 های س اسي ش تي ن ز پایان داد  برخي از منازعات م ان يریان

وار خلاصيه صيورتبهتيوان های تحق ق حاضر را ميتوان ادعا کرد که یافتهاز این رو، مي
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 شر  ب ان کرد:  بدین

 سازی در م ان دولتمردان عراقي عتماد ب شتر به مردم در راستای امن تي اتکا و ا

ی اعتبياريبيسيازی در منطقيه و های بيزرگ بيرای امن تهای اتکا به قدرتي ابطال نظریه

 امن تي واشنگتن و بغداد  –نظامي  نامهموافقت

 و نفوذ متنوی مريت ت و حوزه نج   نقش ي بازیابي قدرت،

گ ری و تقویيت کومت و حوزه علم ه نجي  بير سير موضيوع شيکلي ايماع يامته، ح

 حشدالشتبي 

اهيل سينت ميورد تجياوز »سيرمایه ايتمياعي در م يان  مثابيهبهي افزایش اعتماد عميومي 

 نسبت به يامته ش تي « قرارگرفته از سوی داعش

 در راستای کمک به حاکم ت عراق « ن روهای رها از حاکم ت»ي افزایش نقش 

رسيد کيه ی آن بيه نظير مييهاداده ل وتحلهیتجزاساس این پژوهش و  بر اف،با این اوص

 امن تيي عيراق تبيدیل گشيته، –ي از ن روهای نظيامي يزئاکنون ضمن اینکه  حشدالشتبي به 

ها ساز در کنار ارتش عراق، به رفع تهدیدات از يانب تروریسيتن رویي امن ت مثابهبه علاوهبه

توان گفت که در چهارچوب قواعد و قوان ن حياکم، پشيت باني کمک کرده است و درواقع مي

 قوی برای ن روهای رسمي نظامي ي امن تي بوده است  

شيده اثبيات اصلي این پژوهش درواقع بيا توييه بيه سيؤال مطير  فرض ه بر این اساس،

سي ار پایيه ب، بر این مبنا که تشک ل ن رویي با عنوان حشدالشتبي در ایجاد امن ت مردمگردديم

ناشيي از ناکارآميدی ارتيش،  خليأيایي که توانسته است، ضمن پير کيردن  تا تأث رگذار بوده؛

آفرین ، باور به قدرت امن تعلاوهبهتهدیدهای اصلي را از يامته و حکومت عراق دور نماید  

    عراقي افزایش داده است  گذاراناست سمردم را در 

 

   گيرینتيجه

قيدرت دفياعي »گ ری در عيراق، حياکي از شيکل« پایهامن تي مردم الگوی»سازی درواقع پ اده

مردميي عيراق  یهایرو نتواند به سایر اضلاع محور مقاومت تسری یابد  است که مي« نوپایي
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 الليهتیفتيوای آ با ، درواقعکننديگروه فتال ت م 09از صدها هزار يوان عراقي که در ب ش از 

،  «محيورامن يت بيومي»چهيارچوب در  اندتوانستهو  اندافتهي دیني و اعتقادی یتیهو ،س ستاني

سازی قابل انکيار رو نقش و يایگاه این ن روها در امن تامن ت را در عراق ایجاد نمایند  ازاین

 ن ست 

ی اويهيهتيا در نيزد افکيار عميومي،  انيدکردهها به این سمت حرکيت ی دیگر آناز سو

عراقي مويد این درک  گردند کيه  گذاراناست سو  مطلوب کسب کنند و برای س استمداران

امن يت نخواهيد شيد و بيه ایين ترت يب  موييب ،گرسيلطهی هاقيدرتتک ه بر اشغالگران و 

 وابستگي نظامي را امری منفور يلوه دهند   

هيایي از يغراف يای ایين بنابراین در تهدید هجوم داعش به خاک عيراق و تصيرف بخش

بدیل در سياختار نظيامي ي امن تيي مريت ت نج  به فرصتي بيکشور، دوراندیشي و درایت 

برای مهيار وضيت ت تهدیيدآم ز  جه درنتپایه تبدیل گردید  عراق در راستای ایجاد امن ت مردم

ایجاد امن يت »تکف ری، نقشه راه مريت ت در راستای  -ی تروریستي سلفي هاانیيرداعش و 

ولودی به نام حشدالشتبي برای سامان دادن به اوضياع کارساز گردید و به دنبال آن م« پایهمردم

نابسامان شکل گرفت که چناننه با يانب انصاف این موضوع را بررسي کن م، خليأ کارآميدی 

اسيت بيا الگيوگ ری از  تنها پر نموده، بلکه خيود توانسيتهن روهای نظامي ي امن تي عراق را نه

ذاتي و پرتوان برای بازی در محور مقاوميت،  بس ج در نظام يمهوری اسلامي ایران، به ن رویي

تبدیل گردد  همنن ن باور اتکا به ن روهيای مردميي را در ذهين دولتميردان عراقيي رقيم زده 

 است   

ها، وايد دستاوردهای بزرگي در صحنه رغم برخي چالشدر حال حاضر، حشدالشتبي، به

ي امن تيي م يان واشينگتن و قنامه نظاميای که ناکارآمدی توافگونهنظامي ي امن تي بوده است؛ به

ی عق يدتي و هاهیيپاایجاد امن ت بير »ها را به سمت ازپ ش نمایان ساخت و نگاهبغداد را ب ش

 سوق داده است « مردمي
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http://elaph.com/web/news/2015/10/10.43630.html
http://elaph.com/web/news/2015/10/10.43630.html
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/340448/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%D9%84%DB%8C
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/340448/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%D9%84%DB%8C
http://www.mashreghnews.ir/
http://www.mashreghnews.ir/
http://almadapress.com/ar/news/36083/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84
http://almadapress.com/ar/news/36083/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84
http://almadapress.com/ar/news
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http://www.reuters.com/article/us-iraq 
  ،شيهریور  1، «درخواست رسمي عراق بيرای تغ  ير سيف ر عربسيتان در بغيداد»خبرگزاری ایسنا

 www.isna.ir/news/95060104474، قابل دست ابي در: 1203

 ،بييه نقييل از پایگيياه اینترنتييي روز نييو، قابييل دسييت ابي 1203دی ميياه  1خبرگييزاری ایسيينا ،

 http://roozno.com/fa/news/244214در:

 ،ابومهدی المهندس: احتمال حضور حشد شتبي در سوریه ويود دارد» خبرگزاری مهر» 

 قابل دست ابي در سایت:  1203دی  10شنبه سه http://www.mehrnews.com/news/3867910 

 ،ست ابي در: ، قابل د1203دی ماه  19خبرگزاری تسن م 
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/05/17/1147012 

  00مهر  12 –پاکسازی حومه اطراف بغداد  -خبرگزاری ش ته ن وز 
http://www.shia-news.com/fa/news  

 ،فکریيه حيوار  ه فصيل :بغداد ،«دور الحشد الشتبي في تتزیز الوحده الوطن ه» ،احمد عدنان عزیز

  111-112صفحات  ا،3911)ن سان 1021 ريب ،21-21 التددان شر،الحادیه ع السنه الفکر،

 ( ،بغداد: مرکيز «التلاقات التراق ه ي الستودیه، ارث الماضي و آفاق المستقبل»ا، 3913عادل محمد، انور ،

  119ي  311، صفحات 3913بلادی للدراسات، مجله دوریة ابحاث استرات ج ه، التدد التاسع، ایار 

 ،قابل دست ابي در:3910ژوئن  13، «بس ج مردمي عراق» ویکي پدیا فارسي ، 
http://fa.wikipedia.org/wiki (15/06/2014) 

http://roozno.com/fa/news/244214
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/05/17/1147012/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/05/17/1147012/
http://www.shia-news.com/fa/news/101381/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87


 

 


