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طرح فرامـــرزی ایران مراحـــل گوناگـــوین دارد که نظایم گـــری یک مرحله 
پیشـــرفته آن به حســـاب یم آید. از دهه هشتاد قرن بیســـتم یعنی از زمانیکه 
رژیم انقالیب پایه های خود را مســـتحکم کرد نظایم گـــری یکی از ویژگیهای 
اساســـی سیاســـت خارجی ایران بوده اســـت. یکی از مهمرتیـــن ابزارهایی که 
این کشـــور در پیشـــرد اهداف مذهبی در خبشـــهای مختلف حیایت جمهوری 
اســـالیم ایران مورد اســـتفاده قرار یم دهد و اساســـا، تصمیم سازان ایراین در 
اجرای طرحهای مذهبی توســـعه طلبانـــه در مناطق نفوذ خـــود و مخصوصا 
در عراق از آن اســـتفاده یم کنن�د، همین ابزار شـــبه نظامیان مســـلح اســـت. 
ایـــران این شـــبه نظامیـــان را به وجـــود آورده و بـــا کمکهای مالی، تســـلیحایت 
و انســـاین آنهـــا را چنان تقویـــت کرده کـــه امروز بـــه عنوان ســـتون فقرات و 
بـــازوی نظـــایم فعال، طرحهـــا و برنامه هـــای ایران را نـــه تنها در عـــراق بلکه 
در تمـــام خاورمیانـــه بـــه پیـــش یم برد. ایـــران از این ابـــزار علیـــه دولت های 
متوالـــی عراق اســـتفاده یم کند تا ضمن حفظ دســـتاوردهای خود، باقیمانده 

طرحهای توســـعه طلبانـــه اش را نیز بـــه پیش برد.
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مشـــکلی که در عراق فراروی ایران قرار گرفته این اســـت که شـــبه نظامیان 
در عـــراق و دیگر مناطـــق نفـــوذ ایـــران در خاورمیانه دچار چند دســـتگی و 
اختـــالف شـــده انـــد. پیچیدگی این مشـــکل اینجاســـت کـــه نه تنها شـــبه 
نظامیـــان وفادار بـــه مرجعیت قم با شـــبه نظامیان طرفـــدار مرجعیت جنف 
بـــا هم اختـــالف دارنـــد و در این مـــورد حتقیقات زیـــادی هم صـــورت گرفته 
اســـت، بلکه شـــبه نظامیـــان طرفـــدار مرجعیت قـــم در میان خودشـــان نیز 
دچار اختالف شـــده اند که این پژوهش بیشـــر روی آن تمرکـــز دارد. گفتنی 
اســـت این اختالفات درســـت در زمـــاین اوج گرفته که پایگاه مردیم شـــبه 
نظامیـــان در عراق به شـــدت کاهش یافته و مـــردم عراق حتی در اســـتانهای 
شـــیعه نشـــین نیز از ایران دل خوشـــی ندارند. از این رو، ایران بـــرای اینکه در 
مرحله پســـا قاسم ســـلیماین فرمانده سابق ســـپاه قدس و ابو مهدی مهندس 
جانشـــین فرمانده حشد شـــعبی، بتواند دستاوردهای بیشـــری کسب کند و 
جلـــوی ضـــرر و زیـــان را بگیرد، در تالش اســـت تـــا اختالفات موجـــود میان 

شـــبه نظامیان را حـــل و فصل کند.
پرســـش اصلـــی پژوهـــش حاضر عبـــارت اســـت از اینکـــه ایران ســـالها یم 
کوشـــد در تبلیغات خـــود چنین جلـــوه دهد که شـــبه نظامیان پیـــرو والیت 
فقیـــه یـــک مجموعـــه متحـــد هســـتن�د، این مســـأله تا چـــه میزان درســـت 
اســـت؟ و پیامدهـــای آن بر نفـــوذ ایران در عـــراق و دیگر کشـــورهای منطقه 
چیســـت؛ چـــرا که عـــراق مهمریـــن حلقه کریـــدوری اســـت که تهـــران را با 
دریـــای مدیرانه مرتبط یم کند. واقعیت این اســـت که بیشـــرین اختالفات 
بر ســـر جایـــگاه های فرماندهی در حشـــد شـــعبی مورد حمایت ایـــران دیده 
یم شـــود. همچنین این اختالفات بر ســـر مناطـــق نفوذ و جمـــع آوری غنايم 
و مالیـــات نیز دیده یم شـــود؛ بـــه ویژه اینکه یکـــی از خواســـتهای مکرر مردم 
عـــراق در مناطـــق نفوذ این اســـت که شـــبه نظامیـــان از منطقه آنهـــا بیرون 
شـــوند. عالوه بر اینکه این خواســـت از ســـوی قدرت های منطقـــه ای و بین 
املللی نیز دنب�ال یم شـــود و حل و فصل بســـیاری از مسائل و حبرانهای منطقه 
به همین امر بســـتگی دارد. گفتنی اســـت این شـــبه نظامیان است که هم 
مناطـــق نفـــوذ برای ایـــران فراهم کرده اســـت و هم اهرم فشـــاری در دســـت 
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ایران اســـت کـــه برای مقابلـــه با دشـــمنان خود و بـــرای بر هـــم زدن امنیت و 
ثب�ات کشـــورهای عریب از آن اســـتفاده یم کند. و نب�اید از نظر دور داشـــت که 
بزرگریـــن خطر شـــبه نظامیان همانـــا نابودی دولـــت ملـــی و روی کار آمدن 

دولتهـــای ناکارآمد در منطقه اســـت.

نخست: اهمیت شبه نظامیان ایران در عراق در راهبرد ایران
شـــبه نظامیان مســـلح ایران مهمرین اهرم فشـــار ایران در عـــراق و نیز بازوی 
اجرایـــی قدرتمندى برای پیشـــرد طرحهـــای توســـعه طلبانه ایـــران در تمام 
منطقـــه اســـت. به واســـطه همیـــن شـــبه نظامیان اســـت که ایـــران کنرل 
اوضاع عـــراق را به دســـت گرفته و مانع از آن یم شـــود که عـــراق به آغوش 
کشـــورهای عـــریب بازگـــردد؛ در نتیجه، همچنان پیـــرو و در دایـــره نفوذ ایران 
باقی یم ماند. شـــبه نظامیان طرفـــدار مرجعیت قم، از نفـــوذ و تأثیر گذاری 
باالیـــی در معادالت قـــدرت در عراق برخوردار هســـتن�د و این امـــر به چندین 

عامل بـــاز یم گردد کـــه در اینجا به آنها اشـــاره ای خواهیم داشـــت:
یک. اهمیت نسبتی شبه نظامیان

ویژگی شـــبه نظامیان طرفـــدار مرجعیت قـــم در میان شـــبه نظامیان حتت 
پرچم حشـــد شـــعبی این اســـت که تعداد باال یعنـــی حدود 65 درصـــد را به 
خـــود اختصـــاص داده اند. بـــه عبـــاریت دیگر، بر اســـاس حتقیقـــات مرحوم 
هشـــام الهاشـــی کارشـــناس عراقـــی کـــه در جـــوالی ســـال 2020 میالدی 
منتشـــر شـــد)1(، کل گروههای شـــبه نظایم حتت پرچم حشـــد شـــعبی 119 
گروه اســـت که 67 گروه شـــیعه هســـتن�د و از این میان، 44 گـــروه طرفدار 
مرجعیـــت قم هســـتن�د. 43 گروه ســـنی مذهب هســـتن�د و 9 گـــروه دیگر 
اقلیت هایی هســـتن�د که در جنوب کردســـتان در کنار شـــبه نظامیان شیعی 
فعالیـــت دارند. عالوه بـــر آن، بیش از 10 گروه شـــبه نظـــایم دیگر که بعد 
از کشـــته شـــدن قاســـم ســـلیماین و املهندس ایجاد شـــده اند، اکـــرا طرفدار 
مرجعیت قم هســـتن�د. این گروههـــا عبارتن�د از: ربع هللا، لـــواء ثأر املهندس، 

)1( هشــام الهاشــمي، اختــاف درونــی در ســازمان حشــد شــعبی، مرکــز تدویــن سیاســت هــا، )1 جــوالی 2020م(، تاريــخ 

https://bit.ly/3ltjpbm ،بازدیــد: 5 اکتبــر 2021م

https://bit.ly/3ltjpbm
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ســـرایا العشـــرین الثانیة، ســـرایا قاصم اجلبارین، ســـرایا اولیاء الدم، سرایا 
املنتقـــم، عصبـــة الثائرین، اصحـــاب الکهف، قبضـــة املهدی، الغاشـــیه، ذو 
الفقـــار و عهد هللا. گفتنی اســـت که ایجاد این گروههای شـــبه نظایم تازه 
تنهـــا به این منظـــور صورت یم گیرد کـــه گروههای کامال وفـــادار و صد در 
صد طرفـــدار ایـــران و نظام والیـــی آن ایجاد کننـــ�د. این گروهها مســـتقیما 
زیر نظر ســـپاه قدس که شـــاخه ای از ســـپاه پاســـداران ایران است، فعالیت 
کـــرده و از آن دســـتور یم گیرند)1(. گفتنی اســـت ایران بـــرای جلوگیری از 
پیامدهـــای منفی اختالفایت که بعد از کشـــته شـــدن ســـلیماین و املهندس در 
میان شـــبه نظامیان به وجود آمده، این سیاســـت را در پیش گرفته اســـت.

دو. پراکندگی ژئوپلیتکی شبه نظامیان
پراکندگـــی و حضـــور این شـــبه نظامیان بیشـــر در اســـتانهای نفـــت خیز و 
اســـتانهای مرزی و جنویب شـــیعه نشـــین و همچنین در مناطق مرزی بیشـــر 
دیده یم شـــود. البت�ه در مســـیر کریدورهای اصلی بین املللی و گذرگاههای 
مرزی که عراق را به کشـــورهای همجـــوار چون ایران، ســـوریه، اردن، کویت، 
ترکیه و عربســـتان ســـعودی پیوند یم دهد، نیز حضور دارند)2(. این شـــرایط 
از یـــک ســـو، اهرم فشـــار ایران علیـــه دولت عراق اســـت و از ســـویی دیگر، 
ایـــران از ایـــن کارت بـــرای چانه زین بـــا قدرتهای منطقـــه ای و بیـــن املللی که 
بر ســـر نفوذ در عـــراق با یکدیگـــر به رقابـــت یم پردازند، اســـتفاده یم کند. 
به عالوه، این شـــرایط دســـت ایـــران را برای اجرای طرحهـــای بزرگری چون 

ارتبـــ�اط تهران با دریـــای مدیرانه بـــاز یم گذارد.
سه. وفاداری و میزان رابطه با ایران

فرماندهان و جنگجویان این گروههای شـــبه نظایم بـــه والیت فقیه ایمان 
دارنـــد. به عقیـــده آنان، وظیفه آنها این اســـت کـــه زمین را بـــرای ظهور امام 
زمان کـــه حکومت عدل جهـــاین را ایجـــاد خواهد کـــرد، آماده کننـــ�د. آنان به 
اصـــول و اهـــداف فرامرزی انقالب ایـــران پای بنـــ�د هســـتن�د؛ در نتیجه، آنان 

)1( John Davison and Ahmed Rasheed, Exclusive In tactical shift, Iran grows new, loyal elite from 

among Iraqi militias, Reuters, )May 21, 2021(, Accessed: Oct 21, 2021, https://reut.rs/3BozFkO 

)2( Phillip Smyth, The Shia Militia Mapping Project, )April 2020(, Accessed: Oct 21, 2021, https://bit.

ly/3bgNHKJ 

https://reut.rs/3BozFkO
https://www.washingtoninstitute.org/experts/phillip-smyth
https://bit.ly/3bgNHKJ
https://bit.ly/3bgNHKJ


منازعه میان شبه نظامیان و نفوذ ایران در عراق 7

طرحهـــا و سیاســـت های ایران را پیـــش یم برند و در صدور انقالب و نشـــر و 
تبلیـــغ آن در قالب یـــک طرح جهاین بـــا مرکزیت ایـــران که عراق نیز خبشـــی 
از آن اســـت، فعالیـــت یم کننـــ�د. از ایـــن رو، ایران بـــرای باال بـــردن جایگاه 
مرجعیـــت قم، به تضعیف جایگاه مرجعیت جنف کمر همت بســـته اســـت 
و حزب هللا عراق در تبلیغ و نشـــر اندیشـــه شـــیعی دوازده امایم و مخصوصا 

دارد)1(. فعالیت  فقیـــه  والیت  نظریه 
بـــا توجـــه به آچنه که بیان شـــد، شـــبه نظامیـــان ایـــران در عراق کـــه طرفدار 
والیـــت فقیه هســـتن�د، نماینده مـــورد اعتماد ایران هســـتن�د کـــه برای حتقق 
اهـــداف این کشـــور چه اهداف تاکتیکی یعنی ســـیطره بر تمـــام مناطق نفوذ 
و چـــه اهداف راهـــردی یعنی ســـیطره بر تمـــایم مناطق نفـــوذ و ارتب�اط این 
مناطـــق با یکدیگـــر، فعالیت دارنـــد تا به هـــدف نهایی نظریـــه والیت فقیه 
دســـت یابن�د که همانا ایجـــاد یک نظام بیـــن املللی حتت ســـلطه امرپاطوری 
جهاین به رهـــری ولی فقیه در ایران اســـت. از این رو، ایران تالشـــهای زیادی 
به خـــرج یم دهـــد تا اختالفـــات میان شـــبه نظامیـــان در مناطق نفـــوذ خود 
را حـــل و فصـــل کند تا مبـــادا پیامدهـــای ناگوار آن اهـــداف بلند ایـــران را به 

اندازد. مخاطره 

دوم: عوامل چند دستگی در صفوف شبه نظامیان
اختـــالف و چند دســـتگی میـــان گروههای شـــبه نظـــایم طرفـــدار والیت 
فقیـــه به چندیـــن عامل باز یم گـــردد که بـــه مهمرین آنها اشـــاره یم کنیم:

یک. نبوِد سلیماین و کم خرگی قاآین
ژنرال قاســـم ســـلیماین در یـــک حمله هوایـــی امریـــکا در اوایـــل ژانویه 2020 
میـــالدی در نزدیکـــی فرودگاه بیـــن املللی بغداد ترور شـــد. اکنـــون مهمرین 
دلیـــل وجود اختـــالف و پراکندگـــی در میان گروههای شـــبه نظـــایم، نبوِد 
قاســـم ســـلیماین اســـت که در اینجا به چرایی ایـــن امر اشـــاره خواهیم کرد:

)1( Hamdi Malik, The Still-Growing Threat of Iran’s chosen proxy in Iraq, waron the rocks, )Oct 5, 

2020(, Accessed: Oct 21, 2021, https://bit.ly/3CAuZtP 

https://bit.ly/3CAuZtP
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سیاســـت  در  وی  تأثیـــر  و  قـــدرت  ســـاختار  در  ســـلیماین  جایـــگاه  الـــف. 
خارجـــی ایران: ســـلیماین–نه در ســـاختار رژیم بلکـــه از حلاظ تأثیـــر و نفوذ–
قدرتمندتریـــن فرد بعد از خامنه ای بود. این جایگاه، ســـبب شـــد که او بعد 
از کســـب موافقت مســـتقیم خامنـــه ای، در تأمین حمایت سیاســـی و مالی 
الزم بـــرای اداره جبهـــات در مناطـــق نفـــود دســـت بازی داشـــته باشـــد. این 
ویژگی خاص ســـلیماین بود و گمان نـــی رود که بعـــد از او فرمانده دیگری 

بتوانـــد بـــه چنین جایـــگاه تأثیر گـــذاری در رژیـــم ایران دســـت یازد.
فایـــل صـــویت محمد جـــواد ظریف کـــه در مـــارچ 2020 میالدی درز کـــرد، به 
خویب جایگاه ســـلیماین در رژیم ایران را نشـــان داد. ظریـــف در این مصاحبه 
گفته بود: “ هرگاه برای مذاکرات آماده یم شـــدم، ســـلیماین خواســـته های 
خـــود را برای طرح در مذاکـــرات دیکته یم کرد”. او افـــزود:” در واقع من برای 
اجنـــام مأموریت هـــای میدان به مذاکـــرات یم رفتم اما وقتی از وی خواســـتم 
که برای تـــردد بین تهران و ســـوریه از خطوط هوایی ایران اســـتفاده نکند، او 

نپ�ذیرفت. به همین ســـبب ما دیپلماســـی را فدای میـــدان کردیم”)1(.
ب. شـــخصیت کاریزماتیک و محبوبیت: ســـلیماین از محبوبیت زیادی و نیز 
از تأثیرگـــذاری زیادی در داخل ایران و نیز در میـــان فرماندهان و جنگجویان 

شـــبه نظایم در مناطق نفـــوذ برخوردار بود.
او به عنوان نمـــاد و عقل مدبر طـــرح فرامرزی ایران بر بســـیاری از گروههای 
نظایم ســـیطره تـــام داشـــت؛ چرا که اکـــر گروههای شـــبه نظـــایم را خود 
او تأســـیس کـــرده بود و بـــا ظاهر ســـاده ای کـــه در میان جنگجویـــان ظاهر 
یم شـــد، قدرت باالیـــی در حتریـــک روحیه مذهبـــی جنگجویـــان در میدان 
جنگ داشـــت. تســـلط او به زبان عریب به او کمک بســـیاری کـــرد که اعتماد 
فرماندهـــان محلی شـــبه نظامیان را کســـب کنـــد و بتوانـــد در مناطق نفوذ، 

شـــبکه های حمایـــت از ایران ایجـــاد کند.
ج. دیـــدگاه ژئوپلیتیـــک و خرگـــی او در میـــدان: ســـلیماین در زمینـــه امور 
نظـــایم و مدیریت جنگ و جبهـــه توانمندیهای بـــاال و فراتر از ســـایر رهران 

)1( راديــو فــردا، فایــل صوتــی ظریــف؛ قاســم ســلیمانی مانــع دیپلماســی بــود، )۰۵ اردیبهشــت۱۴۰۰(، تاريــخ بازدیــد: 25 

 https://bit.ly/3pJsC40 ،اکتبر 2021م

https://bit.ly/3hB4Xyf
https://bit.ly/3pJsC40
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شـــبه نظایم داشـــت و دلیل آن به خرگی و ســـابقه زیاد او در سپاه پاسداران 
و ســـابقه مدیریـــت چندین جنـــگ در عـــراق، ســـوریه، لبن�ان و غیـــره بر یم 

. د د گر
د. تأثیرگذاری اندک قاآین در مقایســـه با ســـلیماین: یب تردید، ترور ســـلیماین 
خالیئ را به وجود آورد که ســـبب شـــد فرماندهان و جنگجویان شـــبه نظایم 
بـــر ســـر تصاحـــب فرماندهـــی وارد رقابت شـــوند. نبـــوِد ســـلیماین فرصت 
هـــای تداوم انســـجام و وحدت داخـــل صفوف شـــبه نظامیـــان و فرماندهان 
و اتفـــاق نظـــر در مورد تصمیمـــات مربوط به حتـــوالت مهـــم در مناطق نفوذ 
مانن�د تشـــکیل حکومـــت ها و یا تدوین سیاســـت هـــای داخلـــی و خارجی را 
با مشـــکل روبـــرو کرد.عالوه بـــر آن، در نبوِد ســـلیماین مدیریـــت جنگ هایی 
که در مناطق راهردی در مناطق نفوذ جریان داشـــت، دچار آشـــفتگی شـــد. 
در مقابـــل، قـــاآین از امتیازایت چـــون خرگی باال، شـــبکه روابط گســـرده با 
فرماندهـــان شـــبه نظایم، تســـلط بـــر زبان عـــریب و شـــخصیت کاریزماتیک 
ســـلیماین که بـــرای هماهنگی میـــان گروههاى شـــبه نظایم کارســـاز بود، 
یب بهره اســـت؛ تـــا جاییکه یکـــی از منابـــع، قاآین را به »مســـئولی کـــه پیام و 
دســـتورات را یم رســـاند، تشـــبیه کرده اســـت«. زیرا تالشـــهای او در آشتی 
دادن فرماندهـــان شـــبه نظایم منحصر شـــده اســـت و ســـفرهای او به عراق 
بســـیار ســـریع و نمادین اجنام یم شود. از این رو، بســـیاری از گروههای شبه 

نظـــایم همچـــون عصائب اهل احلـــق از دســـتورات او پیروی نـــی کنن�د)1(.
دو. کاهش حمایت مالی ایران

بـــه خاطـــر پیامدهای منفی ناشـــی از همـــه گیری کرونـــا بر اقتصـــاد ایران و 
نیـــز تبعـــات اقتصـــادی حتریمهای امریـــکا، ایـــران ناگزیر شـــد حمایت های 
مالـــی خود از گروههای شـــبه نظایم در عراق و کشـــورهای حتـــت نفوذ خود 
را کاهـــش دهـــد. صادرات نفـــت ایران کـــه قبل از خـــروج امریـــکا از برجام و 
تشـــدید حتریمهـــا، در اوت 2018 میالدی روزانه حدودا به 2.5 میلیون بشـــکه 
یم رســـید، در ســـال 2019 میـــالدی بـــه چیـــزی کمـــر از 150 هزار بشـــکه در 

)1( Suadad al-Salhy, Suleiman’s shadow: How the general’s death upended Iranian strategy in Iraq, Jan 

2, 2021, Accessed: Oct 27, 2021, https://bit.ly/3iOEQmz 

https://www.middleeasteye.net/users/suadad-al-salhy
https://bit.ly/3iOEQmz
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روز تقلیـــل یافـــت. و دولـــت ایران بـــرای جران کســـری بودجه ناگزیر شـــد 
سیاســـت هـــای ریاضت مالـــی و اســـتقراض از بانکهـــای داخلـــی را در پیش 
بگیـــرد. اقتصاد ایران در ســـال 2020 میـــالدی رکود باالیی را ثبـــت کرد و بر 
اســـاس گزارشـــات مختلف، در میان باالتریـــن میانگین هـــای رکود جهاین 
جـــای گرفـــت. در حالیکه اوضاع معیشـــتی در داخل ایران بســـیار بد شـــد، 
مســـأله کمک به شـــبه نظامیان به کاهش مشـــروعیت رژیم در میان مردم، 

زد)1(. دامن 
پرویـــز فتـــاح مدیر بنیـــاد مســـتضعفان و مدیـــر پیشـــین بنیاد تعاون ســـپاه 
پاســـداران ایـــران درباره حجـــم این حبران گفـــت: ســـلیماین از کاهش کمک 
هـــای مالـــی به شـــبه نظامیـــان رجن یم بـــرد. او حتی یـــک بار بـــرای پرداخت 
حقـــوق شـــبه نظامیان کمک خواســـت.. و ســـپاه پاســـدارن دیگر قـــادر به 
پرداخـــت حقـــوق مزدوران خود نیســـت”. بعدها، رســـانه ها گـــزارش دادند 
کـــه قاآین در ســـفری که به عراق داشـــته، به جـــای پول نقد، بـــه جنگجویان 
گروههای شـــبه نظایم انگشر نقره داده اســـت. او در آوریل 2020 میالدی 
یـــک مصاحبه تلویزیوین نیز داشـــت)2(. در چنین شـــرایطی ایـــران ناگزیر به 
گروههای شـــبه نظایم تذکـــر داد که بـــرای تأمین مالی فعالیـــت های خود 
بـــه دنب�ال گزینه های دیگری باشـــند. و این در راســـتای طرح بدیلی اســـت 
کـــه بر اســـاس آن " ایران بـــرای اینکه ایســـتادگی خود در مقابل فشـــارهای 
امریـــکا تضمین شـــود، به گروههـــای هم پیمـــان عراقی خود در جســـتجوی 

منابع تأمیـــن مالی کمـــک یم کند")3(.
یب تردیـــد، کـــم شـــدن حمایت هـــای ایران نقشـــی در حبـــران مالـــی بازوهای 
نیابتی ایران داشـــته اســـت. و اکنون گروههای شـــبه نظایم به دنب�ال منابع 
دیگـــری برای تأمیـــن مالی خود هســـتن�د تا جوابگوی هزینه هـــای زندگی و 

)1( مؤسســه بیــن المللــی مطالعــات ایــران، گــزارش راهبــردی ســاالنه 2020م، پرونــده اقتصــادی، صــص 98-99، تاريــخ 

 https://bit.ly/3miOh0J ،ــر 2021م ــد: 25 اکتب بازدی

)2( Sina Farhadi, IRGC funds dwindling, regional influence in decline, )Jul 7, 2020(, Accessed; Oct 27, 

2021, https://bit.ly/3vQtbtW 

)3( وبســایت العــرب، بــه دلیــل کــم شــدن تأمیــن مالــی از جانــب ایــران، شــبه نظامیــان شــیعی در عــراق بــا بــی پولــی 

 https://bit.ly/3mkv2Eh ،مواجــه شــده انــد، )1 اوت 2018م(، تاريــخ بازدیــد: 25 اکتبــر 2021م

https://bit.ly/3miOh0J
https://bit.ly/3vQtbtW
https://bit.ly/3mkv2Eh
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فعالیت های نظایم اعضای خود باشـــند و بتوانن�د از عهده خســـارت کشـــته 
شـــدن جنجگویان و نیز رســـیدگی بـــه خانواده آنهـــا بر آینـــد. و همچنین از 
عهـــده حفاظـــت از فرماندهـــان و تأمین یک زندگی مناســـب که با شـــأن و 
مزنلت آنان تن�اســـب داشـــته باشـــد، بـــر آیند. ایـــن گروهها بـــرای مدیریت 
این اوضـــاع تنها دو راه در پیـــش دارند: راه اول، کاهش ســـطح فعالیت های 
توســـعه طلبانه و نیز کاهـــش تعداد جنگجویان اســـت. راه دوم، رو آوردن به 
فعالیت های جتاری اســـت و برای اینکه جتارتشـــان ســـود آوری داشته باشد، 

بایـــد از نفوذ خود اســـتفاده کنن�د.
در راســـتای توســـعه فعالیت های جتاری، شـــبه نظامیان با تأســـیس شرکت 
هـــای توریســـتی، فعالیـــت در خبشـــهای حمـــل و نقل زمینـــی و هوایـــی و نیز 
فعالیـــت در خبـــش هتلداری را آغـــاز کرده اند و در شـــهرهای بغـــداد، موصل 
و اســـتانهای جنـــویب کـــه محل حضور شـــبه نظامیان اســـت، بـــرای فعالیت 
در خبشـــهای کشـــاورزی، زمین و امالک نیز شـــرکتهایی تأســـیس کرده اند. 
و با تأســـیس شـــرکت های حمل نقـــل، در خبش نقـــل و انتقال فـــرآورده های 
نفتـــی بـــه کشـــورهای همجوار بـــه منظور صـــادرات آنهـــا به جهـــان خارج و 
کشـــورهای همســـایه فعالیت دارند. این گروهها برای دریافت تســـهیالت 
بانکـــی ترجیـــی و تســـهیالت قانوین به طـــور گســـرده از نفوذ سیاســـی و 
نظایم خـــود اســـتفاده یم کنن�د. داســـتان به همیـــن جا خالصه نی شـــود، 
بلکـــه زمین هایی که در جنگ علیه داعش به دســـت شـــبه نظامیـــان افتاده 
اســـت، اکنـــون این گروههای شـــبه نظـــایم صاحبـــان زمین را بـــه همکاری 
بـــه داعش متهـــم کرده و به ایـــن بهانه از حتویـــل زمینها به آنهـــا خودداری یم 

. کنن�د
ایـــن نوع تاخنت به ســـوی منابـــع مالی همان و بـــروز تضاد منافـــع گروههای 
شـــبه نظایم و آغاز رقابـــت و درگیری بر ســـر منابع درآمـــد در مناطق نفوذ، 
همـــان. در اینجا الزم اســـت به یافته هـــای مهند اجلنایب پژوهشـــگر عراقی 
در مـــورد نادیده گرفنت مســـأله انقضای قرارداد عناصر حشـــد شـــعبی نیز 
اشـــاره ای داشته باشـــیم. در الحيه بودجه عراق رتب�ه شـــغلی این افراد معادل 
35 هـــزار رتب�ه تعیین شـــده اســـت. ایـــن امر حـــرص و ولع شـــبه نظامیان و 
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احزاب را برای رقابت بر ســـر کســـب این رتب�ه ها برانگیخته اســـت و اصوال 
زمانیکـــه تعادلی در دســـتاوردها وجود نداشـــته باشـــد، اختالفـــات نیز بروز 
کـــرده و بزرگر یم شـــود”)1(. از اینجا روشـــن یم شـــود که چـــرا رقابت میان 

شـــبه نظامیان طرفـــدار والیت فقیه روز به روز شـــدت بیشـــری یم گیرد.
ایـــن حبـــران روابط مالـــی ایران بـــا شـــبه نظامیان به دیگـــر مناطـــق نفوذ از 
جمله ســـوریه نیز گســـرش یافـــت. به عنوان مثال، گزارشـــها حاکیســـت 
کـــه صدهـــا تـــن از جنگجویان ســـوریه را بـــه قصد عـــراق ترک کـــرده اند و 
انگیـــزه آنـــان هـــم دو برابر بـــودن دســـتمزدها در عراق عنوان شـــده اســـت. 
ســـرهنگ ادیب علیوی کارشـــناس امور نظایم و راهـــردی تأکید یم کند که 
ایـــن اولین باری نیســـت که جنگجویان شـــبه نظایم مورد حمایـــت ایران به 
خاطـــر کاهش حقوق، خاک ســـوریه را رها یم کنن�د. به نظـــر وی، “ دو عامل 
اصلی پای جنگجویان شـــبه نظامیان فرقه گرا را به ســـوریه بـــاز کرد؛ اول: 
دســـتمزدهای باال در گذشـــته کـــه از 1500 دالر نیـــز فراتر یم رفـــت و دوم، 
احساســـات مذهبی و گفتمان ایراین بود که پاســـداری از عتبـــ�ات عالیات در 
ســـوریه را شـــعار خود قرار داده بود. علیـــوی همچنین افـــزود: میزان حقوقی 
کـــه ایران بـــرای هر جنگجـــوی خارجی در نظـــر گرفته بود در دو ســـال اخیر 
به شـــدت کاهش یافته اســـت. مهـــران فـــرایت روزنامه نگار ســـوری نیز یم 
گویـــد: اکنون حقـــوق جنگجویاین که از کشـــورهای بیگانه در صف شـــبه 
نظامیـــان یم جنگنـــد، 700 دالر اســـت. خرها حاکـــی از آن اســـت که ایران 
حقـــوق جنگجویان شـــبه نظایم را به بیـــش از نصف تقلیل داده اســـت)2(.

سوم: اختالفات و درگیری میان گروههای شبه نظامی
مهمریـــن دلیل وجود اختـــالف میان گروههای شـــبه نظایم مـــورد حمایت 
ایران، ســـخنان ایرج مســـجدی اســـت که در دســـامر 2020 میـــالدی به بروز 

ــان  ــات مشــکوک حــذف فیزیکــی می ــم و نفــوذ.. عملی ــر ســر غنای ــت ب ــه، رقاب ــا العربی ــی ب ــد الجناب ــه مهن )1( مصاحب

 https://bit.ly/3bijKtS ،ــر 2021م ــد: 26 اکتب ــخ بازدی ــه 2021م(، تاري ــی، )24 فوری ــای عراق گروهه

)2( يمــان نعمــه، نیروهــای مــورد حمایــت ایــران بــه خاطــر کاهــش دســتمزدها از ســوریه عقــب نشســتند، )12 آوریــل 

 https://bit.ly/3nCSrzZ ،2021م(، تاريــخ بازدیــد: 26 اکتبــر 2021م

https://bit.ly/3bijKtS
https://bit.ly/3nCSrzZ
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اختالفایت میـــان این گروهها اعـــراف کرد)1(. یکـــی از فرماندهان گروههای 
شـــبه نظایم نیز گفته اســـت که تصمیم ســـازان در ایران” متوجه شـــده اند 
کـــه فرماندهـــان گروههای شـــبه نظایم بـــه خاطر منافع شـــخیص و رقابت 
بر ســـر نفوذ، دچـــار اختالفایت شـــده انـــد”. یک فرمانـــده دیگر نیـــز گفته 
اســـت “ دیدارهـــا و ارتب�اطـــات میان مـــا و ایرانیهـــا کاهش یافته اســـت و ما 
دیگر مانن�د گذشـــته جلســـات منظی نداریـــم. البت�ه آنان هـــم دیگر ما را 
بـــه ایران دعوت نـــی کنن�د”)2(. در اینجـــا به مهمرین مســـائل مورد اختالف 

نگاهـــی یم اندازیم:
یک. اختالف بر سر جایگاه فرماندهی در حشد شعبی

در نبـــوِد ســـلیماین در منطقه، اختالفات بـــزرگ و چند دســـتگی های زیادی 
میـــان فرماندهـــان و در صفوف گروههای شـــبه نظایم مـــورد حمایت ایران 
رخ داد. در عـــراق قـــوی ترین گروههای شـــبه نظـــایم مورد حمایـــت ایران و 
طرفـــدار والیـــت فقیه یعنـــی عصائب اهل احلـــق به رهری قیـــس خزعلی و 
حـــزب هللا عراقی دچار اختالفات شـــدیدی شـــدند. این امـــر در یپ رقابت بر 
ســـر جایـــگاه فرماندهی امور شـــبه نظامیـــان و دیگر جایگاههـــای مهم در 
حشـــد شعبی بعد از کشـــته شـــدن ســـلیماین و املهندس روی داد. اختالفات 
میـــان ایـــن دو گروه آجنا شـــدت گرفـــت که هرکـــدام برای افزایـــش قدرت 
و گســـرش نفوذ خود در شـــهرها و اســـتانهای کشـــور با هدف چیره شـــدن 
بر ســـرمایه های مـــادی، از میان دیگر گروههای شـــبه نظـــایم به یارگیری 

پرداختن�د.
و  ژئوپلیتیـــک  خاطـــر  بـــه  کـــه  نظـــایم  شـــبه  دو گـــروه  ایـــن  اختالفـــات 
ژئواکونومیـــک بـــودن مناطق نفـــوذ و حضورشـــان، به گروههـــای پر نفوذی 
بـــدل شـــده اند، زمـــاین بـــاال گرفت که دبیـــر کل پیشـــین گردانهـــای حزب 

)1( فــارس العمــران، افزایــش اختافــات میــان گروههــای شــبه نظامــی مــورد حمایــت ایــران در عــراق، وبســایت دیارنــا، 

 https://bit.ly/3iehjNg ،16 دســامبر 2020م(، تاريــخ بازدیــد: 26 اکتبــر 2021م(

)2( Sawt Beirut, Iran builds secret groups in Iraq, )May 21, 2021(, Accessed; Oct 27, 2021, https://bit.

ly/2ZoFxNM

https://bit.ly/3iehjNg
https://bit.ly/2ZoFxNM
https://bit.ly/2ZoFxNM
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هللا عـــراق یعنـــی عبد العزیـــز املحمداوی)1*( معـــروف به "ابو فـــدک" بعد از 
اینکه ابو مهـــدی املهندس به همراه ســـلیماین در اوایل ژانویـــه 2020 میالدی 
در یـــک حملـــه هوایـــی امریکایـــی ترور شـــد، به عنوان رئیس ســـتاد حشـــد 
شـــعبی مـــورد حمایت ایـــران و به جانشـــینی ابومهـــدی املهندس مقـــام اول 
ســـپاه پاســـداران ایران در عـــراق تعیین شـــد. و از آجنا که ابو فدک توانســـته 
بود با ایجـــاد یگانهای تهاجی موشـــکی در تغییر قواعد جنـــگ نقش بارزی 
داشـــته باشـــد)2( و از این بابت به شـــهریت نیز دســـت یافته بـــود، انتخاب وی 
بـــه عنوان رئیس ســـتاد حشـــد، نگراین عصائـــب اهل احلـــق را برانگیخت. 
زیـــرا این امـــر یم توانســـت جایـــگاه حـــزب هللا عراقـــی را در داخل حشـــد 
تقویـــت کـــرده و در ســـایه ســـاختار قدرتمند این حـــزب و در اختیار داشـــنت 
شـــبکه جاسوســـی گســـرده و تیمهای متعدد ترور و شـــبکه هـــای تبلیغایت 
قوی و نیز تســـلط اقتصادی بر شـــورای حشـــد، نقش پر رنگ تـــری به حزب 

هللا عراق در رهری حشـــد ببخشـــد.
وقتی که محمداوی درخواســـت خزعلی مبنی بر عدم دســـتکاری ســـهم مالی 
عصائب را نپ�ذیرفت و ســـهمیه مالی این گروه شـــبه نظایم را کاهش داد)3( 
تـــا مانـــع اهداف ســـلطه طلبانه عصائب شـــده و نفـــوذ فزاینـــده آن در میان 
حشـــد را کاهش دهـــد، اینجا بود کـــه اختالفات ایـــن دو گروه بزرگ شـــبه 
نظـــایم به اوج خود رســـید. البتـــ�ه اینکـــه محمـــداوی در اوت 2021 میالدی 
فرماندهـــی هنگ 4 لشـــکر 51 حشـــد را به عبـــد الرحمن جمعه فرزند ارشـــد 
وزیـــر دفاع عراق ســـرپد نیز بـــه این اختالفـــات دامـــن زد و جـــواد الطلیباوی 

)1( * وزارت خزانــه داری امریــکا یــک هفتــه بعــد از اینکــه فالــح الفیــاض رئیــس شــورای حشــد شــعبی را بــه خاطــر 

نقــض حقــوق بشــر تحریــم کــرد، در 13 ژانویــه 2021 میــادی ابــو فــدک را نیــز تروریســت بیــن المللــی خوانــد و وی 

را تحریــم کــرد. از مصادیــق تحریــم أبــو فــدک، بلوکــه شــدن دارایــی هــا و ممنوعیــت تعامــل بــا وی اســت. بــه موجــب 

ایــن تحریمهــا، تمــام دارایــی هــای وی در ایــاالت متحــده مصــادره خواهــد شــد، منبــع: ســي ان ان، وزارت خارجــه امریــکا 

یــک مقــام عالــی رتبــه حشــد شــعبی عــراق را بــه عنــوان تروریســت بیــن المللــی معرفــی کــرد، )13 ژانویــه 2021م(، 

 https://cnn.it/3EkgQC5 ،تاريــخ بازدیــد 16 اکتبــر 2021م

)2( US sanctions Iraq’s hero, “Abu Fadak” PMF chief of staff, ) Jan 14, 2021(, Accessed; Oct 27, 2021, 

https://bit.ly/2ZK5pEa 

ــی" چیســت؟  ــام هــای "فضای ــان "عصائــب" و "حــزب هللا" .... ماجــرای ن ــوری، عــراق؛ راز اختــاف می )3(  محمــد الجب

https://bit.ly/3nwB582 ،2021 ــر ــد: 21 اکتب ــخ بازدی ــی، 8 اوت 2021م، تاری ــار العرب النه

https://cnn.it/3EkgQC5
https://english.iswnews.com/17025/us-sanctions-iraqs-hero-abu-fadak-pmf-chief-of-staff/
https://english.iswnews.com/17025/us-sanctions-iraqs-hero-abu-fadak-pmf-chief-of-staff/
https://bit.ly/3nwB582


منازعه میان شبه نظامیان و نفوذ ایران در عراق 15

یکی از فرماندهـــان گروه عصائب اهـــل احلق تعیین عبـــد الرحمن جمعه را 
به مزنله تعارف با دشـــمنان حشـــد عنوان کرد)1( تا اشـــاره ای داشـــته باشـــد 
به ســـخنان وزیر دفاع عراق که نقش حشـــد در آزادســـازی عـــراق از چنگال 

داعش را یـــک نقش ثانـــوی خوانده بود.
از دیگـــر اختالفـــات، باید بـــه اختالف میان گـــروه عصائب و گـــروه جنباء 
بر ســـر رهری اشـــاره کرد. بزرگان شـــیعه بر این باورند کـــه خزعلی از کعبی 
شایســـته تر و قوی تر اســـت بن�ابرایـــن او باید رهری “مقاومت مســـلحانه” 
را بـــر عهده گیرد. این در حالیســـت کـــه ایرانیها با این اســـتدالل که خزعلی 
بیش از اینکه یک فرد نظایم باشـــد، یک شـــخصیت سیاســـی است، قصد 
ندارند رهری را به او تســـلیم کنن�د)2( همین مســـأله ســـبب شـــده اســـت که 

اختالفـــات عصائب با ایران بیش از ســـایر گروههای شـــبه نظایم باشـــد.
دو. رقابت و درگیری بر سر درآمد و جمع آوری غنایم

اختالف میـــان مهمرین هم پیمانان ایـــران در عراق و ســـوریه یعنی عصائب 
احلق و حزب هللا عراق تنها بر ســـر رهری حشـــد شـــعبی عراق بعد از قاســـم 
ســـلیماین خالصـــه نشـــد بلکه به کســـب غنایـــم و جمـــع آوری مالیـــات نیز 
کشـــیده شـــد و در ســـوریه، کار به درگیری مســـلحانه میان جنگجویان این 
دو گروه اجنامید. در روســـتای الهری که از توابع شـــهر القائم ســـوریه است، 
جنگجویـــان عصائـــب اهل احلق جـــاده اصلی گـــذرگاه قائـــم – بوکمال را 
بـــر روی کامیونهای جتـــاری مربوط به حزب هللا عراق بســـتن�د. ایـــن امر یک 
بـــار در مـــاه ژوئن و بار دیگر در ماه ســـپت�امر ســـال 2020 میـــالدی روی داده 
اســـت)3(. گفتنـــی اســـت که ایـــن دو گروه شـــبه نظـــایم با تســـلط کامل 
بر شـــهرهای مـــرزی بوکمال در عراق و شـــهر قائـــم در ســـوریه فعالیت های 

)1( میــدل ایســت نیــوز، یکــی از فرماندهــان عصائــب رئیــس ســتاد حشــد را مــورد انتقــاد قــرار داد، )6 اوت 2021م(، 

 https://bit.ly/3Ai9c90 ،ــد 16 ســپتامبر 2021م ــخ بازدی تاري

)2( Suadad al-Salhy, Soleimani’s shadow: How the general’s death upended Iranian strategy in Iraq, Jan 

2, 2021, Accessed: Oct 30, 2021, https://bit.ly/3iOEQmz 

)3( راه حــل ســوریه، تنــش میــان شــبه نظامیــان ”عصائــب اهــل الحــق“ و ”حــزب هللا عــراق“ در دیــر الــزور.. و عوامــل 

 https://bit.ly/3uybsXD ،آن؟، )12 ســپتامبر 2020م(، تاريــخ بازدیــد: 25 اکتبــر 2021م

https://bit.ly/3Ai9c90
https://www.middleeasteye.net/users/suadad-al-salhy
https://bit.ly/3iOEQmz
https://bit.ly/3uybsXD
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قاچـــاق مواد مخـــدر و نیز فعالیت های جتـــاری از گذرگاه مـــرزی میان عراق 
و ســـوریه را در کنرل خـــود گرفته اند.

همچنیـــن در طی ســـال 2019 میـــالدی، در چندیـــن منطقـــه از توابع قلمون 
ســـوریه که در مناطق مرزی ســـوریه – لبنـــ�ان قرار دارد، چهـــار مورد درگیری 
مســـلحانه میـــان جنگجویان حـــزب هللا عراقی و شـــبه نظامیـــان نیروهای 
دفاع مـــردیم )NDF()1*( روی داد کـــه از هر دو طرف تعدادی کشـــته و زخی 
شـــدند. این درگیریها در یپ اختالف بر ســـر تقســـیم درآمد حاصل از قاچاق 
مـــواد مخـــدر در مـــرز ســـوریه – لبن�ان و نیـــز اختالف بر ســـر تقســـیم درآمد 
حاصـــل از قاچاق انســـان صـــورت گرفته اســـت. گفتنی اســـت حزب هللا 
عراقی افرادی را که از ســـوی رژیم ســـوریه حتـــت تعقیب هســـتن�د در مقابل 
دریافـــت مبالغـــی بیـــن 3000-4500 دالر امریکا، بـــه طور غیر قانـــوین وارد 
خـــاک لبن�ان یم کنـــد)2(. شـــبه نظامیان نیروهـــای دفاع مردیم کـــه با حزب 
هللا عراقـــی کنرل منطقه قلمون ســـوریه را در اختیار دارنـــد، اقدام حزب هللا 
عراقـــی در تب�دیل ایـــن منطقه بـــه گـــذرگاه کامیونهای حامل مـــواد مخدر 
که از لبن�ان یم آیند، و کشـــت وســـیع مـــواد مخدر در این منطقـــه و توزیع آن 
در ســـوریه)3(، را تهدید مســـتقیی بـــرای منطقه حتت کنـــرل و نفوذ خود یم 

دانن�د.
در طی ســـال 2020 میالدی میان عصائب اهل احلق و ســـرایا اخلراســـاین که 
به ســـپاه پاســـداران نزدیک است در بســـیاری از اســـتانهای عراق که مناطق 
نفـــوذ آنها محســـوب یم شـــوند، اختالفـــات زیـــادی رخ داد کـــه نزدیک بود 

)1( * در ســال 2012 میــادی توســط ایــران در ســوریه تأســیس شــد تــا در جنــگ داخلــی کــه از ســال 2011 میــادی آغــاز 

شــد، در کنــار نیروهــای وفــادار بــه بشــار اســد بــر علیــه گروههــای مخالــف ســوری بجنگــد. نیروهــای دفــاع مردمــی 

ــاالت متحــده در  ــه ای ــا زمانیکــه وی در حمل ــدس ت ــده ســابق ســپاه ق ــان تحــت اشــراف قاســم ســلیمانی فرمان همچن

ژانویــه 2020 میــادی تــرور شــد، بــه فعالیــت هــای خــود ادامــه داد. 

)2( شــبکه رســانه ای ســوری بلــدی، در طــی ســال 2019 میــادی در منطقــه قلمــون، چهــار مــورد درگیــری بیــن حــزب 

https://bit. ،ــر 2021م ــد: 25 اکتب ــخ بازدی ــاع مردمــی روی داده اســت، )31 دســامبر، 2019م(، تاري هللا و نیروهــای دف

 ly/31cR6bQ

)3( حــازم احمــد بعيــج، قبــا بــه عنــوان گــذرگاه بــود ولــی اکنــون بــه پایگاهــی تبدیــل شــده اســت، حــزب هللا منطقــه 

قلمــون ســوریه را بــا ســاح مــواد مخــدر ویــران مــی کنــد، پایــگاه اینترنتــی اورینــت نــت ســوریه، )24 ژانویــه 2021م(، 

 https://bit.ly/3BownOr ،تاريــخ بازدیــد: 25 اکتبــر 2021م

https://bit.ly/31cR6bQ
https://bit.ly/31cR6bQ
https://bit.ly/3BownOr
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به درگیری مســـلحانه منجر شـــود. مســـأله زماین روی داد کـــه جنگجویان 
عصائـــب اهل احلـــق در صدد برآمدنـــد تا در این شـــرایط دشـــوار اقتصادی 
کـــه در یپ کاهـــش کمکهای ایـــران پدید آمده اســـت، بـــرای مدیریـــت هزینه 
هـــای جنگجویان خـــود، بـــر کامیونهـــای متعلق به ســـرایا اخلراســـاین که از 

ســـوریه یم آمدند، عـــوارض گمرکی وضـــع کنن�د.
یـــک فعال سیاســـی شـــیعی برجســـته عراقی کـــه به شـــبه نظامیـــان مورد 
حمایت ایران در عراق نیز نزدیک اســـت، بر این باور اســـت کـــه “ اختالفات 
میان این دو گروه بزرگ شـــبه نظایم در داخل حشـــد شـــعبی مورد حمایت 
ایران، بر ســـر اموال و اســـلحه رخ داده اســـت و هر دو طرف، دیگری را متهم 
یم کننـــ�د که منابـــع درآمدی حشـــد را به طور احنصـــاری در اختیـــار گرفته 
و ســـهم بقیه گروهها را نـــداده اســـت”. وی همچنین یم افزایـــد: “ خزعلی 
یم خواهـــد نقش یک رهر بـــزرگ را در میان حشـــد بازی کنـــد و نی خواهد 
کتائـــب حزب هللا تمـــایم غنايم را از آِن خـــود کند)1(. به نظـــر او، عصائب در 
تالش اســـت تا مناطـــق حتت کنـــرل و نفوذ و منابـــع درآمد زایـــی در مناطق 

نفوذ را به طـــور احنصاری در اختیـــار بگیرد.
در طـــی ســـالهای 2018 و 2019 میـــالدی، اختالفـــات گســـرده ای میـــان 
گروههای شـــبه نظـــایم عصائب اهـــل احلق و گـــروه ابوالفضـــل العباس 
بـــه رهـــری اوس اخلفاجی و گـــروه النجباء به رهـــری اکرم الکعبی، بر ســـر 
عملیـــات قاچاق نفت و جمـــع آوری مالیات در مناطق مرکـــزی و جنوب عراق 
روی داد)2(. منابـــع امنیتی بغـــداد در فوریه 2020 میالدی گـــزارش دادند که 
افراد مســـلح ناشـــناس، محمد رحیم الشـــمری؛ یـــک فرمانده شـــبه نظایم 
عصائـــب اهل احلـــق را در منطقه الشـــعله با اســـتفاده از ســـالیح مجهز به 
صـــدا خفه کـــن، بعـــد از درگیری بر ســـر مناطق نفـــوذ و منابع درآمـــد، ترور 
کـــرده اند. گروه شـــبه نظایم عصائب اهـــل احلق، گروههای شـــبه نظایم 
رقیـــب را بدون نـــام بـــردن از یک گـــروه خاص، به کشـــنت الشـــمری متهم 

)1( عربــی پســت، جنگــی قریــب الوقــوع میــان دو گــروه بــزرگ شــبه نظامــی.. آیــا فروپاشــی نیروهــای حشــد شــعبی 

 https://bit.ly/3Brg4R1 ،عراقــی آغــاز شــده اســت؟، )18 دســامبر 2020م(، تاريــخ بازدیــد: 25 اکتبــر 2021م

)2( دلشــاد الدلــوی، بازداشــت اوس الخفاجــی حکایــت از شــدت اختافــات میــان بازوهــای نیابتــی ایــران در عــراق دارد، 

 https://bit.ly/3EvbpiP ،)پایــگاه خبــری العیــن، )29 فوریــه 2019م

https://bit.ly/3Brg4R1
https://bit.ly/3EvbpiP
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کـــرده اســـت. مهند اجلنایب بـــر این باور اســـت که در اکر موارد، شـــخصیت 
های مخالـــف نفوذ ایران، هـــدف این ترورها قـــرار یم گیرنـــد. او تأکید کرد 

که چندیـــن حادثه مشـــابهی نیز روی داده اســـت)1(.
رعد هاشـــم پژوهشـــگر عراقـــی نیز بر ایـــن باور اســـت که “ حـــوادیث چون 
کشـــته شـــدن یکی از عناصـــر عصائب اهـــل احلق در بغـــداد و تـــرور یکی از 
عناصـــر حزب هللا در منطقه جرف الصخر بواســـطه بمب چســـبان، خبشـــی 
از فعالیـــت های حـــذف فیزیکی درون این گروههای شـــبه نظایم اســـت”. 
وی افـــزود” در مناطـــق نفوذ گروههای شـــبه نظـــایم که به عرصـــه رقابت 
ایـــن گروههـــا در جمع آوری مالیـــات، قاچاق و جتارت مواد مخدر بدل شـــده 

اســـت، اختالفات بســـیار عمیقی میان آنها وجـــود دارد)2(.
سه. اختالف بر سر حمله به نیروهای بیگانه

در ســـال 2020 میـــالدی، بر ســـر اینکه حمله بـــه کدام یک از اهـــداف امریکا 
در عراق )ســـفارت، کنســـولگری، پایگاههای نظـــایم، کاروانهای نظایم( 
اولویـــت دارد و نیـــز زمـــان حمله، اختـــالف بوده اســـت. گفتنی اســـت که 
ایـــران برای اینکه ایاالت متحـــده را وادار به خروج از عـــراق کند، این حمالت 
را ســـازماندهی یم کنـــد تـــا عـــراق را حتت ســـیطره و نفـــوذ خـــود نگهدارد؛ 
چراکه عـــراق جایگاه ویـــژه ای در راهرد ایـــران دارد و از حلـــاظ ژئوپلیتیک، 
ژئواکونومیـــک و امنیتـــی اهمیت بســـزایی بـــرای ایـــران دارد. عـــالوه بر آن، 
عراق یکـــی از خطوط اصلی دفاعـــی ایران علیه ایاالت متحـــده و هم پیمانان 

منطقـــه ای آن به حســـاب یم آید.
در مـــوارد بســـیاری حزب هللا عـــراق با تصمیم گروه شـــبه نظـــایم عصائب 
اهـــل احلـــق مبنی بـــر حمله بـــه اهـــداف امریکایـــی، مخالفت کرده اســـت و 
ایـــن مخالفت نـــه از روی گرایـــش به امریـــکا بلکه بـــه خاطـــر فرمانرداری 
از دســـتورات ایـــران صـــورت گرفته اســـت. در دوره حســـن روحـــاین رئیس 
جمهوری ســـابق ایران، این کشـــور از هرگونـــه تنش زایی پرهیـــز یم کرد که 

ــان گروههــای عراقــی، )24  ــم و نفــوذ.. حــذف هــای فیزیکــی مرمــوز می ــر ســر غنای ــه، درگیــری ب )1( وبســایت العربي

 https://bit.ly/2ZA6eiI ،ــر 2021م ــد: 27 اکتب ــخ بازدی ــه 2021م(، تاري فوری

)2( همان.

https://bit.ly/2ZA6eiI
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مبادا از یک ســـو شـــانس ترامپ را در انتخابات 2020 میـــالدی افزایش دهد 
و از ســـویی دیگر، این سیاســـت تنـــش زدای ایـــران امکان داشـــت فرصت 
بیشـــری را برای پیشـــرد گفتگوهای برجـــایم مهیا کنـــد و در نهایت منجر 

به رفـــع حتریمهای امریـــکا علیه ایران شـــود.
در همیـــن راســـتا، زمانیکـــه عصائـــب اهل احلـــق دو مرتبـــ�ه و در مـــاه نوامر 
بـــا فرماندهـــان  بـــدون هیچگونـــه هماهنگـــی  و دســـامر 2020 میـــالدی 
گروههای شـــبه نظایم یا با طـــرف ایراین، اهـــداف امریکایـــی را مورد حمله 
قـــرار داد، حـــزب هللا عـــراق این اقـــدام عصائـــب را که بـــا حمله بـــه اهداف 
امریکایـــی آتش بـــس ضمنی میـــان فرماندهان شـــبه نظایم ایـــران در عراق 
با ایـــاالت متحـــده را نقض کرده بود، به شـــدت مـــورد انتقاد قـــرار داد. یک 
مقـــام مســـئول در کتائـــب حـــزب هللا عراقی گفـــت: “ نقض آتـــش بس از 
ســـوی خزعلـــی؛ آنهم بعـــد از اینکـــه ژنرال اســـماعیل قـــاآین فرمانده ســـپاه 
قـــدس در 24 نوامر 2020 میالدی با ســـفر به بغداد با تعـــدادی از فرماندهان 
نشســـت داشـــت که نب�اید در ایـــن برهه حســـاس ترامپ را حتریـــک کنن�د، 
مـــا را غافلگیر کـــرد”. فرماندهـــان گروههای شـــبه نظایم این اقـــدام را به 
معنـــای اختالف میـــان عصائب و حشـــد تعبیر کردند. این مســـئول توضیح 
داد: “ گروههـــای جدید التأسیســـی چـــون اهل کهف که مســـئولیت حمله 
بـــه نیروهای امریکایـــی را بر عهده گرفتنـــ�د، زیر مجموعه عصائب هســـتن�د 
و زیـــر نظر عصائب فعالیـــت یم کننـــ�د. و در اینگونه فعالیت هـــای خود از 
ما دســـتور نـــی گیرنـــد و حتی با ما مشـــورت هم نـــی کننـــ�د”)1(. به همین 
ســـبب نیروهـــای امنیتی عراق کـــه دالیل محکـــی بر نقش حســـام ارزجاوی 
یکـــی از فرماندهـــان عصائـــب در حمله بـــه اهـــداف امریکایی داشـــتن�د، در 
23 دســـامر 2020 میـــالدی وی را بازداشـــت کردنـــد. همچنیـــن چندین فایل 
ویدیویی در شـــبکه های اجتماعی افراد مســـلح عصائب اهل احلق را نشـــان 
یم داد کـــه نیروهـــای عراقی را تهدیـــد یم کردند که به دســـتور خزعلی حمله 

خواهنـــد کـــرد. البت�ه حـــزب هللا عراقی این مســـأله را قویـــا رد کرد.

)1( عربــی پســت، جنگــی قریــب الوقــوع بیــن دو گــروه بــزرگ شــبه نظامــی.. آیــا فروپاشــی نیروهــای حشــد شــعبی 

https://bit.ly/3Brg4R1 ،ــر 2021م ــد: 25 اکتب ــخ بازدی ــاز شــده اســت؟، )18 دســامبر 2020م(، تاري ــی آغ عراق

https://bit.ly/3Brg4R1
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پاســـخ عصائـــب دلیل روشـــنی بود بـــر اینکه میـــان گروههای شـــبه نظایم 
پیرو والیـــت فقیه اختالف و چند دســـتگی افتاده اســـت. و مهمرین دلیلی 
که نشـــان یم دهـــد عصائب اهل احلق دیگـــر از ایران فرمانـــرداری نی کند 
 Middle( ”و محتـــوای گـــزارش پایگاه خـــری بریتانیایی “میدل ایســـت آی
East Eye( نیـــز آن را تأییـــد یم کند)1(، این مســـأله اســـت که وقتـــی قاآین در 
24 نوامـــر 2020 میـــالدی به بغداد ســـفر کرد تـــا گروههای شـــبه نظایم را 
بـــه رعایت آتش بس متقاعـــد کند، خزعلی این ســـفر قـــاآین را محکوم کرد و 
گفـــت که مقاومت در برابر اشـــغالگری امریکا خواســـت ملی عراق اســـت 
و در ایـــن بـــاره نیازی به نظـــر ایـــران نداریم)2(. یکـــی از فرماندهان برجســـته 
عصائـــب نیز گفته اســـت: “ عصائـــب اهل احلـــق قیمومیت ایـــران را نی 
پذیرد؛ زیرا خروج نیروهای امریکا از عراق یک مســـأله ای اســـت که فقط به 
عراقـــی ها مربوط یم شـــود نه بـــه ایرانیها. و این مســـأله به تهـــران ارتب�اطی 
نـــدارد”. وی افـــزود: “ ایرانیها بـــه طمع اینکه بایـــدن به برجـــام بازگردد یم 
خواهنـــد کـــه با پرهیـــز از حتریک ایـــاالت متحـــده، مهلت آتش بـــس تمدید 
شـــود. اما ما یم خواهیم که اشـــغالگران کشـــور مـــا را ترک کننـــ�د. ما آزاد 
هســـتیم. عراقی ها وطن دوست هســـتن�د. ما هرآچنه را مناســـب ما و کشور 
ما باشـــد اجنـــام یم دهیـــم")3(. از این ســـخنان چنین بر یم آیـــد که عصائب 
تـــالش یم کند با در پیـــش گرفنت رهیافت تـــازه ای گفتمان سیاســـی خود 
را بازتولیـــد کند به گونه ای که شـــانس این گـــروه را در انتخابـــات پارلماین 
افزایش دهد. عصائب دریافته اســـت که در هیاهـــوی انتخابات پارلماین دور 

شـــدن از دایره نفوذ مســـتقیم ایـــران، به نفع آنان اســـت.
به دنبـــ�ال انتقـــادات اوس اخلفاجـــی فرمانده لشـــکر ابوالفضـــل العباس از 
ایران و نفوذ این کشـــور و نیز دســـت داشـــنت در عملیات نظایم علیه اهداف 

)1( Suadad al-Salhy, Exclusive: Asaib Ahl al-Haq defying Iran to attack US in Iraq, middle east eye, )Dec 

12, 2020(, Accessed: Oct 29, 2021, https://bit.ly/3nIFxk4 

)2( Jacob Lees Weiss, Iran’s Resistance Axis Rattled by Divisions: Asaib Ahl al-Haq’s Leader Rejects the 

Ceasefire in Iraq, )Feb 12, 2021(, Accessed: Oct 29, 2021, https://bit.ly/3Blko4t 

)3( عربــی پســت، درگیــری قریــب الوقــوع بیــن دو گــروه بــزرگ شــبه نظامــی ... آیــا فروپاشــی نیروهــای حشــد شــعبی 

عــراق آغــاز شــده اســت؟، منبــع پیشــین. 

https://www.middleeasteye.net/users/suadad-al-salhy
https://bit.ly/3nIFxk4
https://jamestown.org/analyst/jacob-lees-weiss/
https://bit.ly/3Blko4t
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امریکایـــی در عـــراق)1(، نیروهای امنیتی حشـــد مورد حمایت ایـــران در فوریه 
2019 میـــالدی وی را به این دلیل که بر حشـــد خروج کرده، بازداشـــت کردند 
و ســـتاد وی را در وســـط بغداد نیز بســـتن�د. از این رو، این گروه شبه نظایم 
که به ایران وابســـته نیســـتن�د، اطالعایت در مورد عملیایت که توســـط ایران و 
بازوهـــای نیابتـــی اش در عراق اجنام یم شـــود، ارائه داد. این امر که پیشـــینه 
نیز داشـــته اســـت، حکایت از عمـــق اختالفات میان گروههای شـــبه نظایم 
و ایران دارد و نشـــان یم دهد کـــه بعد از افزایش فشـــارهای منطقه ای و بین 
املللـــی بر رژیـــم والیت فقیـــه، گروههای شـــبه نظـــایم عراق تـــالش دارند 

خود را از ایـــران دور کنن�د.
در اواخـــر جـــوالی 2021 میـــالدی، اختـــالف تـــازه ای میـــان “کتائـــب ســـید 
الشـــهدا” و گـــروه “النجبـــاء” و گـــروه “عصائـــب” و ائتـــ�الف “الفتـــح” 
درگرفـــت. گفتنـــی اســـت ائت�الف الفتـــح که مـــورد حمایت ایران اســـت، 
بـــه عنوان نماینده سیاســـی همه گروههای شـــبه نظایم طرفـــدار مرجعیت 
قم اســـت. ایـــن اختـــالف بر ســـر موضع گیـــری در قبـــال بیانیه مشـــرک 
امریکایـــی – عراقـــی در خصوص خروج نیروهـــای آمریکاىي در پایان دســـامر 
2021 میـــالدی بروز کـــرد. گروه کتائب ســـید الشـــهداء و گـــروه النجباء با 
ایـــن بیانیـــه کامال مخالفت کردنـــد و اعالم کردنـــد باور ندارند کـــه امریکا به 
بن�دهـــای این بیانیـــه پایبن�د بمانـــد و نیروهـــای امریکا به عنوان مستشـــار در 
عـــراق باقی بماننـــ�د. گروه عصائـــب اهل احلـــق در مورد ابن بیانیه شـــک و 
تردید داشـــت. اما ائت�الف الفتـــح از بن�دهای این بیانیه اســـتقبال کرد و آن را 

یـــک گام مثبـــت در راســـتای حتقق حاکمیـــت کامل عـــراق خواند)2(.
تـــرور ابو صادق اخلشخشـــی فرمانده لشـــکر 9 حشـــد شـــعبی کـــه در اوت 
2020 میـــالدی در اســـتان بابـــل و توســـط افـــراد مســـلح ناشـــناس صورت 
گرفـــت، زمزمه هایـــی را برانگیخـــت که عراق به عرصه تســـویه حســـاب 
میـــان عناصـــر گروههای شـــبه نظایم بدل شـــده اســـت و بیـــم آن یم رود 

)1( دلشــاد الدلــوي، بازداشــت اوس الخفاجــی حکایــت از شــدت درگیــری میــان بازوهــای نیابتــی ایــران در عــراق دارد، 

منبــع پیشــین.

ــد! ،  ــی کن ــان م ــت روشــن را پنه ــک واقعی ــران ی ــراق.. ای ــی در ع ــای شــبه نظام ــاف گروهه ــي، اخت ــر العجيل )2( نصي

 https://bit.ly/3pOHONi ،العربيــة، )2 اوت 2021م(، تاريــخ بازدیــد: 28 اکتبــر 2021م

https://bit.ly/3pOHONi
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کـــه اینگونه عملیات حـــذف فیزیکی و کشـــتار متقابل میان شـــبه نظامیان 
وابســـته به ایـــران، در تمـــایم مناطق نفـــوذ تکرار شـــود)1(.

چهار. اختالف بر سر تعیین خنست وزیران
در حالیکـــه فرماندهان گروههای شـــبه نظایم وابســـته به ایـــران در مناطق 
نفـــوذ، در خصـــوص حتـــوالت و موضعگیری هـــای تأثیرگـــذار در معادالت 
داخلی کشـــورهای نفوذ از جمله حمایت از رؤســـای دولت ها، آرای ســـلیماین 
را که مورد تأیید مراکز تصمیم ســـازی ایران اســـت، ســـر لوحـــه کار خود قرار 
یم دهنـــد، اما اکنون و در نبوِد ســـلیماین، فرماندهان گروههای شـــبه نظایم 
در مناطـــق نفوذ بر ســـر حمایت از رئیـــس دولت دچار اختالف شـــده اند. به 
عنـــوان مثال، در عـــراق و در آوریل 2020 میالدی، میـــان عصائب اهل احلق و 
ســـازمان بدر از یک ســـو و گروه شـــبه نظایم حزب هللا و جنبـــش النجباء از 
ســـویی دیگر، بر ســـر حمایت از الکاظی برای تشـــکیل دولت عراق اختالف 
روی داد. در حالیکـــه عصائب و بدر از دولت الکاظـــی حمایت کردند، حزب 
هللا عـــراق که بن�ا بر گزارش نشـــریه فارین پالیســـی)2( بعد از کشـــته شـــدن 
ابو مهـــدی املهندس رهر ایـــن گروه، نفوذ خـــود را در معـــرض کاهش دید، 
و همچنیـــن جنبش النجباء الکاظی را به دســـت داشـــنت در ترور ســـلیماین 
و ابـــو مهـــدی املهندس متهم کـــرده و بـــا وی مخالفت کردند. گفتنی اســـت 
عصائب دســـت داشـــنت کاظـــی در ایـــن تـــرور را رد یم کند)3(. بـــه نظر یم 
رســـد مخالفت حـــزب هللا عراق کـــه به ایران نزدیک اســـت و نیـــز مخالفت 
جنبـــش النجبـــاء با الکاظی ریشـــه در مســـائل دیگری دارد و آن این اســـت 
کـــه کاظـــی تالش دارد با تمســـک به گـــذار از مرحلـــه یب دولت بـــه مرحله 
دولت مســـتقل و نیز بازگرداندن نقـــش منطقه ای و تـــوازن روابط خارجی، 

جلـــوی نفوذ ایران در عـــراق را بگیرد.

)1( وب ســایت بغــداد اليــوم، پلیــس بابــل در مــورد شــهادت یــک فرمانــده حشــد شــعبی توضیــح داد، )2 اوت 2021م(، 

 https://bit.ly/3jQpMXd،تاريــخ بازدیــد: 28 اکتبــر 2021م

)2( Shelly Kittleson, A Powerful Iran-Backed Militia Is Losing Influence in Iraq, foreign policy, )MAY11, 

2020(, Accessed: Oct 30, 2021, https://bit.ly/3bm45JV 

)3( وب ســایت الحــره، در شــرایطی کــه گروههــای شــبه نظامــی در عــراق دچــار اختافاتــی شــده انــد، گــروه ”عصائــب 

 https://arbne.ws/3vUMAdl ،اهــل الحــق“ متوســل بــه تهدید شــد، )13 مــی 2020م(، تاريــخ بازدیــد: 15 اکتبــر 2021م

https://foreignpolicy.com/author/shelly-kittleson/
https://bit.ly/3bm45JV
https://arbne.ws/3vUMAdl
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بـــا دقت در مســـائل مـــورد اختالف میـــان گروههای شـــبه نظایم ایـــران در 
عراق کـــه طرفدار مرجعیت قم هســـتن�د، چنین برداشـــت یم شـــود که این 
مســـائل ادامـــه دار بـــوده و قابلیت تنـــش زایـــی دارد؛ چراکه این مســـائل به 
درگیـــری بر ســـر مناطق نفـــوذ و جمـــع آوری مالیـــات ارتبـــ�اط دارد و در این 
شـــرایط که حمایـــت مالی ایـــران از گروههای شـــبه نظایم کاهـــش یافته، 
درآمـــد زایی بـــرای فراهـــم آوردن هزینه های جـــاری گروههای شـــبه نظایم 
از جمله مســـائل اساســـی به شـــمار یم رود. گفتنی اســـت انتظـــار نی رود 
کـــه ایاالت متحـــده در آینده نزدیک اقدام بـــه رفع حتریمهای ایـــران کند. زیرا 
تعلـــل ایران در بازگشـــت به مذاکرات و همچنین ســـر ســـختی این کشـــور 
در مســـائل اختالفـــی در برجـــام، در نهایت زمـــان گفتگوها را بـــه درازا یم 
کشـــاند و در نتیجـــه، رفع حتریمهـــای امریـــکا از ایران و همچنیـــن کمک های 
ایـــران به گروههای شـــبه نظـــایم بـــه تأخیر یم افتـــد. همچنیـــن مهمرین 
گروههای مســـلح مـــورد حمایت ایران به حکـــم اینکه توان تســـلیحایت باال، 
ســـاختار ســـازماین، نفوذ گســـرده در تعدادی از اســـتانهای عراق و سوریه و 
مخصوصـــا اســـتانهای راهردی و نیز تســـلط بـــر چندین گـــذرگاه مرزی را 
دارنـــد، بر ســـر تصاحب جایـــگاه رهـــری گروههای شـــبه نظـــایم و منابع 
مالی بـــا یکدیگـــر اختالف دارنـــد. از آجنـــا که عـــراق از حلـــاظ ژئوپلیتیک، 
اقتصـــادی و امنیتی بـــرای ایران و بازوهـــای نظایم و سیاســـی و اقتصادی آن 
اهمیـــت دارد، اینگونه مســـائل اختالفـــی در عراق به شـــکل پررنگی خود را 

نشـــان یم دهد.
البتـــ�ه نب�اید اختالفـــات میان گروههای شـــبه نظـــایم پیرو والیـــت فقیه و 
گروههای شـــبه نظـــایم پیـــرو مرجعیت جنـــف را نادیده گرفـــت. ایران که 
با اســـتفاده از فتوای سیســـتاین موفق شـــد گروههای شـــبه نظایم شـــیعی 
طرفـــدار والیـــت فقیه را زیر یـــک چر جمع کنـــد، و بر مراکز تصمیم ســـازی 
سیاســـی تســـلط یابد، اکنون تـــالش دارد با اســـتفاده از شـــبه نظامیان پیرو 
والیـــت فقیه، تصمیم ســـازی مرجعیت جنـــف را نیز در اختیار خـــود بگیرد. 
و بعد از قاســـم ســـلیماین، رهری شـــبه نظامیـــان را در احنصار خـــود بگیرد. 
همچنیـــن یکی دیگـــر از مـــوارد اختالفی، حمله بـــه اهداف امریـــکا در عراق 
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اســـت. گروههای شـــبه نظایم پیـــرو مرجعیت جنـــف اینگونـــه حمالت را 
ورود بـــه یـــک جنـــگ نظـــایم نابرابر یم داننـــ�د که نه بـــه نفع عراق اســـت و 
نه بـــه نفـــع گروههای شـــبه نظـــایم. اختـــالف بر ســـر مشـــارکت در روند 
سیاســـی نیز از دیگـــر موارد اختالفـــی اســـت. در حالیکه گروههای شـــبه 
نظـــایم پیرو مرجعیت قم از مشـــارکت در روند سیاســـی حمایـــت یم کنن�د، 
گروههـــای شـــبه نظایم پیـــرو مرجعیت جنف بـــا این امر مخالف هســـتن�د. 
وقتـــی گروههای پیرو مرجعیت قم با اســـتفاده از نام ســـتاد حشـــد شـــعبی 
در انتخابـــات 2018 میـــالدی، چندیـــن وزارت و دیگـــر امتیازات سیاســـی و 
اقتصـــادی را از آِن خـــود کردند و با اســـتفاده از قدرت شـــبه نظامیان نقش پر 
رنگی در تشـــکیل دولت بازی کردند، این رفتار از ســـوی شـــبه نظامیان پیرو 
مرجعیت جنـــف مورد انتقـــاد قـــرار گرفت. شـــبه نظامیان پیـــرو مرجعیت 
جنف بر اســـاس فتوای سیســـتاین بـــا دوری جســـنت از سیاســـت و مطالبات 
سیاســـی، به وظیفه خـــود در مبـــارزه علیه تروریســـم ثابت قـــدم مانده اند؛ 
زیرا ایـــن نیروهای نظـــایم در اصل نیز بـــرای کمک به دســـتگاههای امنیتی 
در مبـــارزه علیه داعش تشـــکیل شـــده بود. و فقط شـــبه نظامیان وابســـته 
بـــه ایران هســـتن�د کـــه پیرو والیـــت فقیه باقـــی مانده انـــد و این امر ســـبب 
شـــده اســـت که برخی از شـــبه نظامیان پیرو مرجعیت جنـــف جدایی خود را 

از حشـــد شـــعبی اعالم کنن�د.

چهارم: تالشــــهای ایران برای حل و فصــــل اختالفات گروههای 
شبه نظامی

با شـــدت گرفـــنت اختالفات میان برجســـته تریـــن گروههای شـــبه نظایم 
ایـــران در عـــراق، ایران از بیـــم اینکه مبـــادا صفوف ســـایر گروههای شـــبه 
نظـــایم نیز دچار این اختالف و پراکندگی شـــود، سیاســـت هایی را در پیش 
گرفـــت تا از یک ســـو، جلـــوی پیامدهای منفـــی احتمالی ایـــن اختالفات بر 
آینـــده نفوذ ایـــران در عراق را بگیرد و از ســـویی دیگر، از دســـتاوردهای خود 
پاســـداری کنـــد و از دیگر ســـو، بتوانـــد همچنـــان طرحهای توســـعه طلبانه 

خـــود را پیش بـــرد. در اینجا بـــه چگونگی این امـــر یم پردازیم:
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یک. تأســـیس گروههای جدید شـــبه نظـــایم که وفاداری بیشـــرتی به ایران 
باشند داشته 

هدف ایران از تشـــکیل گروههای جدید و کوچک شـــبه نظـــایم در عراق که 
وفاداری بیشـــری به ایـــران از خود نشـــان دهند، عالوه بر اینکه واکنشـــی به 
اختالفـــات میـــان گروههای شـــبه نظایم اســـت، با این هـــدف صورت یم 
گیـــرد که در صـــورت حمله به اهـــداف امریکایـــی در عراق، ردپایـــی از ایران 
پیـــدا نب�اشـــد. تاکتیک تـــازه ایران این اســـت که وابســـتگی بـــه گروههای 
قدیی شـــبه نظایم را کمر کند. در این راســـتا، با جمع آوری ده ها جنگجوی 
مـــورد اعتمـــاد که هـــم طرفدار ایـــران باشـــند و هم بـــه نظریه والیـــت فقیه 
ایمان داشـــته باشـــند، گروههای جدید و کوچک شـــبه نظایم تشـــکیل یم 
دهد که مســـتقیما از ســـپاه پاســـداران فرمان بگیرند و فرمانردارتر باشـــند. 
ایران در ســـال 2020 میالدی این گروههای شـــبه نظایم را در لبن�ان توســـط 
مستشـــاران ســـپاه پاســـداران و حزب هللا لبن�ان آموزش داد تـــا بتوانن�د برای 
مبارزه با دشـــمنان ایران در عراق بـــا بهره گیری از جتهیـــزات پهبادی و نصب 
مین در مســـیر دشـــمن قواعد جنـــگ را به نفـــع ایـــران تغییر دهنـــد. از نظر 
ایـــران، نفوذ دشـــمن به درون این گروههای کوچک شـــبه نظایم دشـــوار تر 
اســـت)1( و این از جمله مزیت هـــای تاکتیکی این گروهها به شـــمار یم رود. 
از مهمریـــن این گروههای شـــبه نظـــایم در عـــراق یم توان بـــه گروههای 
ربـــع هللا، ســـرایا قاصم اجلبارین، لـــواء ثار املهندس، ســـرایا ثورة العشـــرین 

الثانیـــة، ســـرایا اولیاء الدم، ســـرایا منتقم و غیره اشـــاره کرد.
دو. منحل کردن گروههای کوچک شبه نظایم

پایگاه خری میدل ایســـت آی )Middle East Eye( به نقل از منابع سیاســـی 
و نظـــایم عـــراق در تاریـــخ 2 ژانویـــه 2021 میـــالدی از طـــرح تازه ایـــران پرده 
برداشـــت که عبارت اســـت از اینکه گروههای شـــبه نظایم بـــزرگ طرفدار 
مرجعیـــت قـــم را بـــه همـــان حالـــت باقی گذاشـــته ولـــی گروههای شـــبه 

)1( Sawt Beirut, Iran builds secret groups in Iraq, )May 21, 2021(, Accessed; Oct 27, 2021, https://bit.

ly/2ZoFxNM, and for more: John Davison and Ahmed Rasheed, Exclusive In tactical shift, Iran grows 

new, loyal elite from among Iraqi militias, Reuters, )May 21, 2021(, Accessed: Oct 21, 2021, https://

reut.rs/3BozFkO

https://bit.ly/2ZoFxNM
https://bit.ly/2ZoFxNM
https://reut.rs/3BozFkO
https://reut.rs/3BozFkO
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نظایم کوچک همچون کتائب خراســـاین را به ســـمت احنالل ســـوق دهد که 
از ایـــن رونـــد با عنوان “حـــذف زوائد” یاد یم شـــد. و در مقابـــل، دولت عراق 
نیـــز وجود گروههای شـــبه نظـــایم مســـلح دو ســـر را بپ�ذیرد؛ که یک ســـر 
آن حشـــد شـــعبی باشـــد و ســـر دیگرش نیروهای مســـلح مقاومت متشکل 
از دو یا ســـه گروه بزرگ باشـــد)1(. و ظاهرا، اقدام دســـتگاه امنیتی حشـــد 
شـــعبی به بازداشـــت 30 عنصر از کتائب خراســـاین از جمله فرماندهان شبه 
نظـــایم و حمله بـــه پایگاههای آنها و نیز مصادره خبشـــی از دارایی هایشـــان 
قبـــل از پایان دســـامر 2020 میالدی، حکایـــت از آغاز اجرای ایـــن طرح ایراین 
در عـــراق دارد. و نشـــان از آن دارد کـــه ایران نســـبت به وضعیـــت نفوذ خود 
در عراق بعد از کشـــته شـــدن ســـلیماین و عـــدم توانایی قـــاآین در ایفای نقش 
ســـلف خود در حتقق وحـــدت و انســـجام میان شـــبه نظامیـــان و فرماندهان 

اســـت. آگاه  خویب  به  آنها 
سه. تقسیم پرونده عراق بین چندین مقام ایراین

ایـــران، مســـئولیت پرونـــده عـــراق را به ســـه مقام مســـئول واگـــذار کرده 
اســـت که عبارتنـــ�د از: علی شـــمخاین دبیر کل شـــورای امنیت ملـــی که برای 
رســـیدگی به اختالفات شـــبه نظامیان چندیـــن مرتب�ه به عراق ســـفر کرده 
است. ایرج مســـجدی ســـفیر ایران در بغداد که از نوامر 2020 میالدی حتت 
حتریمهای امریکا قرار دارد و حســـن دانایئ فر ســـفیر پیشـــین ایـــران در عراق. 
و در ایـــن میان مســـئولیت قـــاآین تنها رســـیدگی به پرونـــده بازوهای نظایم 
ایـــران اســـت)2(. قـــاآین از زمان بـــه عهـــده گرفـــنت فرماندهی ســـپاه قدس 
ســـفرهای غیر منتظـــره زیادی به عـــراق اجنام داده بـــه این امید کـــه در دیدار 
بـــا فرماندهان شـــبه نظـــایم بتوانـــد در مرحله بعـــد از ســـلیماین و مهندس، 

)1( Suadad al-Salhy, Soleimani’s shadow: How the general’s death upended Iranian strategy in Iraq, 

Op.cit.

)2( John Davison, Ahmed Rasheed, Iran changes tack in Iraqi politics after mastermind’s assassination، 

Reuters, May 27, 2020, Accessed: Oct 27, 2021, https://reut.rs/3ay80Et

https://www.middleeasteye.net/users/suadad-al-salhy
https://www.reuters.com/journalists/john-davison
https://www.reuters.com/journalists/ahmed-rasheed
https://reut.rs/3ay80Et
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دیـــدگاه آنـــان را به هم نزدیـــک کند)1(. این امـــر حکایـــت از آن دارد که رژیم 
ایران بـــه این واقعیـــت یپ برده اســـت که قاآین نـــی تواند همچون ســـلیماین 
مدیریت همـــه جانب�ه پرونده عراق در خبشـــهای سیاســـی، اقتصادی، نظایم 
و فرهنگـــی را به پیش برد. از این رو، الزم اســـت که وی برای رســـیدگی به 

اختالفـــات شـــبه نظامیان تنها بـــه پرونده نظـــایم برپدازد.
چهار. چراغ سزب برای دخالت حزب هللا

بـــروز اختالفات میان گروههای شـــبه نظایم ایـــران در عراق، ایـــران را بر آن 
داشـــت تا برای جلوگیـــری از پیامدهای منفی این مســـأله بر نفـــوذ ایران در 
عراق، از حزب هللا لبن�ان خبواهد که برای چاره ســـازی این مســـأله ورود کند. 
بـــه همین ســـبب، محمد کوثراین مســـئول پرونـــده عراق در حـــزب هللا لبن�ان 
بـــرای تقریـــب دیدگاهها و حـــل و فصل اختالفـــات فرماندهـــان گروههای 
مخالف شـــبه نظایم نشســـت هایـــی را دایر کرد تا باشـــد که تـــداوم اجرای 

شـــود. تضمین  ایراین  طرحهای 
خالصـــه اینکه، این تالشـــها در متحد کـــردن دوباره گروههای شـــبه نظایم 
یب ثمـــر ماند و با ادامه اختالفات فرماندهان شـــبه نظـــایم، دیدگاههای آنان 
درباره مســـائل اساســـی یعنی بازآرایی مقامات حشـــد شـــعبی در مرحله بعد 
از ســـلیماین و املهنـــدس همچنـــان از همدیگر فاصله گرفـــت و درگیریها بر 
ســـر جمع آوری مالیات و کنـــرل گذرگاههای مرزی و فعالیـــت های قاچاق 
ادامـــه یافـــت و احتمـــال دارد کـــه ایـــن درگیریها ادامـــه یافته و بـــه مراحل 
حساســـی برســـد که جلوی نفوذ ایران در عـــراق را بگیرد؛ به ویـــژه اینکه بعد 
از خـــروج امریکا از عراق در پایان دســـامر 2021 میـــالدی، خألهای تازه ای نیز 

ایجـــاد یم شـــود که رقابت بر ســـر پر کـــردن آنها شـــدت خواهد گرفت.

)1( فرزيــن نديمی, حمــدی مالــك، ســفر غیــر منتظــره قاآنــی بــه بغــداد و آینــده ”حشــد شــعبی“، وب ســایت الحــره، 

https://arbne.ws/3pO7lWY ،13 آوریــل 2020م(، تاريــخ بازدیــد: 28 اکتبــر 2021م(

https://arbne.ws/3pO7lWY
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پنجم: نتایج کشمکش میان گروههای شبه نظامی و تبعات آن 
بر نفوذ ایران در عراق

از آچنـــه تـــا کنون گفته شـــد، چنین بـــر یم آید که در داخل حشـــد شـــعبی، 
میـــان گروههای شـــبه نظایم پیـــرو مرجعیت قـــم، اختالفات جـــدی وجود 
دارد. از آجنـــا که ایـــن اختالفات به حکـــم اینکه میان بزرگریـــن و قوی ترین 
گروههـــای شـــبه نظایم مـــورد حمایـــت ایران چـــون عصائب اهـــل احلق و 
حزب هللا عـــراق و در مهمریـــن منطقه نفوذ راهـــردی ایران یعنـــی عراق رخ 
داده اســـت، یـــک چالش جدی فـــرا روی نفـــوذ ایران در عراق به حســـاب یم 
آیـــد. این گروههـــا که بیشـــرین نقش را در گســـرش نفوذ ایـــران در عراق 
و نیز در پیشـــرد طرح منطقـــه ای ایران بر عهـــده دارد، اختالفـــات میان آنها 
موجبـــات نگراین ایـــران را بـــر فراهم آورده اســـت؛ چـــرا که اختالفـــات این 
گروههـــا بـــر نفوذ ایـــران در تمام منطقه تأثیـــر منفی بر جـــای یم گذارد. در 
اینجا بـــه مهمریـــن نت�ایج ایـــن پژوهش دربـــاره اختالفات گروههای شـــبه 

نظـــایم اشـــاره ای خواهیم کرد:
یک. زیر ســـؤال بردن روایت ایران مبنی بر انســـجام شـــبه نظامیان وابســـته 

به این کشـــور
بعد از ســـلیماین کـــه در ایجـــاد هماهنگی میـــان گروههای شـــبه نظایم در 
مناطـــق نفوذ از قدرت و تأثیرگـــذاری باالیی برخوردار بود، فرماندهی ســـپاه 
قدس بـــه قاآین رســـید. برخالف آچنـــه محافل سیاســـی و رســـانه ای ایران از 
وحـــدت میـــان گروههای شـــبه نظـــایم دم یم زننـــ�د، وحـــدت و هماهنگی 
میـــان گروههای شـــبه نظـــایم پیرو والیـــت فقیـــه رو به ضعف و سســـتی 
نهاده اســـت. ایـــن گروهها هرچنـــد که ظاهرا منســـجم و یکپارچـــه به نظر 
یم رســـند اما در واقع دیگـــر آن یکپارچگی را ندارند. بعد از کشـــته شـــدن 
ســـلیماین و مهندس، بـــه دلیل بـــروز اختالفات میان گروههای شـــبه نظایم 
پیـــرو مرجعیت قم و گروههای شـــبه نظـــایم پیرو مرجعیت جنـــف به خاطر 
افزایـــش اختالف درباره مســـائل داخلی عراق و راههای رســـیدگی به پرونده 
هـــای پیچیده و حتقق امنیـــت و ثب�ات، تنشـــها میان گروههای شـــبه نظایم 
تأثیرگـــذار در مناطـــق نفـــوذ باالگرفته اســـت. بدین ترتیب، یـــک معادله 
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شـــبه نظایم تازه ای در عراق شـــکل گرفته اســـت که بر روایـــت ایراین مبنی 
بـــر وحـــدت و انســـجام گروههای شـــبه نظایم مهـــر بطالن یم زنـــد. از این 
رو، امـــروز ایران از اینکـــه وحدت و انســـجام میان مهمریـــن بازوهای اجرای 
راهـــرد توســـعه طلبانـــه اش در مناطق نفـــوذ از بین برود، به شـــدت نگران 

. ست ا
دو. کاهـــش تأثیرگـــذاری شـــبه نظامیان بـــه عنـــوان یکـــی از قدرتمندترین 

ایران ابزارهـــای 
اختالف و تفرقـــه دامن گروههای شـــبه نظایم بزرگی چـــون عصائب اهل 
احلـــق و حزب هللا عـــراق و النجباء که قدرتمندین هم پیمانان ایران هســـتن�د، 
را گرفته اســـت. این گروهها به حکم ســـیطره بر مناطق مهم کشـــور عراق، 
تعداد جنگجویانشـــان، مناطـــق نفوذ راهردی و همچنین تســـلط بر چندین 
گـــذرگاه مرزی و مناطق راهـــردی و کریدورهای بین املللـــی که مناطق نفوذ 
را بـــه هم وصـــل یم کند، در داخل حشـــد از جایـــگاه و تأثیرگـــذاری باالیی 
برخـــوردار هســـتن�د. ایـــن اختالفـــات ریشـــه در مســـائل راهـــردی از جمله، 
اختـــالف بر ســـر رهـــری و جایگاههای مهـــم در حشـــد دارد کـــه هر حلظه 
احتمـــال وخیـــم تر شـــدن آن یم رود و این مســـأله فکـــر و ذهـــن فرماندهان 
گروههای شـــبه نظایم را به خود مشـــغول داشته اســـت. همچنین، در این 
شـــرایط کـــه در یپ کاهش کمک هـــای مالی ایـــران، گروههای شـــبه نظایم 
شـــرایط مالی ســـختی را جتربـــه یم کنن�د، ســـیطره بـــر منابع درآمـــد و جمع 
آوری مالیـــات از دیگر علل این اختالفات اســـت. بروز ایـــن اختالفات میان 
ایـــن گروهها، یـــک چالش جدی فـــراروی نفوذ ایران و عامـــل تضعیف نفوذ 
و کاهـــش تأثیرگذاری ایـــران در مهمرین مناطق نفوذ به حســـاب یم آید. و 
با توجـــه به اینکه قـــاآین در مهندســـی نفوذ ایران نســـبت به ســـلیماین جتربه 
بســـیار کـــی دارد، انتظار یم رود که ایـــن چالش همچنان پا برجـــا بماند. و با 
توجـــه به ادامه حتریمهـــا به خاطر یب نتیجـــه ماندن مذاکرات برجـــام در وین، 

انتظـــار یم رود کاهـــش کمکهای مالی ایـــران همچنان پـــا برجا بماند.
سه. افزایش پدیده تمّرد گروههای شبه نظایم علیه ولی فقیه:
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یافتـــه های این پژوهـــش حکایت از پدیـــده “تمرد گروههای شـــبه نظایم” 
مخصوصـــا از ســـوی مهمریـــن و قدرتمندیـــن گروههای پیـــرو والیت فقیه 
چـــون عصائب اهـــل احلـــق، علیه سرپرســـت و یـــا بینانگـــذار ایـــراین خود 
دارد. خزعلـــی صراحتا قیمومیت و مطالبـــات ایرانیها در مـــورد توقف حمله 
بـــه اهداف امریـــکا پیش از پایـــان رســـیدن دوره ترامپ را رد کرده اســـت. به 
ادعـــای او، مقاومـــت در مقابل اشـــغالگری امریـــکا یک پروژه ملـــی عراقی 
اســـت و در ایـــن بـــاره نیازی بـــه ایران نیســـت. از اینجـــا یم تـــوان فهمید که 
عصائـــب، چالشـــهایی را که پروژه ایـــران در مناطق نفوذ با آن مواجه شـــده، 
بـــه خـــویب درک کرده اســـت و در این برهه زمـــاین، عصائب تـــالش یم کند با 
در پیـــش گرفـــنت رهیافت تـــازه ای خـــود را به عنـــوان یک جنبـــش ملی که 
بـــرای عراق خدمـــت یم کنـــد، معرفی کند تـــا از ایـــن رهگـــذر در انتخابات 
اکتـــر 2021 میالدی آرای بیشـــری کســـب کند. این وضعیت ســـبب شـــده 
اســـت که برخـــی گروههای شـــبه نظـــایم از فرامین ایـــران تمرد کـــرده و در 
جســـتجوی منافـــع جنگجویان خـــود بر آینـــد. از اینجا فهمیده یم شـــود که 
برخـــالف تبلیغات ایران مبنی بر عقیده راســـتین و راســـخ گروههای شـــبه 
نظایم بـــه والیت فقیه، دیگر، رابطـــه اعتقادی میان ایـــن گروهها و والیت 

فقیـــه هم چندان اســـتوار نمانده اســـت.
چهار. آشفتگی در صحنه عراق و کاهش محبوبیت ایران

با توجـــه به اینکـــه درگیـــری میان گروههای شـــبه نظـــایم ایران کـــه پیرو 
والیت فقیه هســـتن�د، در عراق بیشـــر دیده یم شـــود، این امر اوضاع عراق را 
نیـــز حتت تأثیر قـــرار یم دهد. گروههای شـــبه نظایم تهدیـــدی برای امنیت 
و ثب�ات این کشـــور به حســـاب یم آیند. ایـــن گروهها به حکم حضورشـــان 
در مناطـــق نفت خیـــز جنویب و در اختیار داشـــنت شـــبکه های قاچـــاق، نفت 
خـــام و فرآورده هـــای نفتی ایـــران را از مناطق مرزی عراق و ســـوریه بوســـیله 
تانکر به ســـوریه و لبنـــ�ان قاچاق یم کنن�د و یـــا با جتارت غیر قانـــوین و قاچاق 
نفـــت در داخـــل خـــاک عراق بـــه درآمـــد زایـــی یم پردازند و یـــا بـــا در اختیار 
گرفـــنت کنـــرل بنـــ�ادر و ترخیـــص ابـــزار آالت و جتهیـــزات نفتی از شـــرکت 
هـــای خارجـــی مالیات اخـــذ یم کنن�د. حســـان عبـــد اجلبار وزیـــر نفت عراق 
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در چهـــارم جوالی 2021 میـــالدی در جلســـه پارلمان این کشـــور اعراف کرد 
که نامســـاعد شـــدن فضای ســـرمایه گـــذاری و امنیتی عراق، شـــرکت های 
بیـــن املللـــی نفتی را وادار بـــه جتدید نظر در مواضع خود کرده اســـت. ســـالم 
زیدان در گزارشـــی که در نشـــریه امریکایی مانیتور به چاپ رســـیده، نوشته 
اســـت که تعـــدادی از شـــرکتهای نفتی غـــریب به دلیـــل حمـــالت گروههای 
شـــبه نظایم و باج گیری آنها، تصمیـــم گرفته اند فعالیت خـــود را در عراق 
متوقف کننـــ�د. اینگونـــه فعالیت های شـــبه نظامیان و نیـــز درگیری میان 
آنها ســـبب شـــده اســـت که ملت عراق از ایـــران و بازوهای نیابتـــی ایران دل 
خوشـــی نداشـــته باشـــند. یب تردید، موج اعراضات مردیم عراق در تشکیل 
یـــک دولت عراقی که بر ســـوق دادن عـــراق به مرحله دولت و احنصار ســـالح 
در اختیـــار ارتش عزم جدی داشـــته باشـــد، یب تأثیـــر نبوده اســـت و این امر با 
تالشـــهای جدی منطقـــه ای و بین املللـــی برای جلوگیـــری از نفـــوذ ایران در 

است. شـــده  همزمان  عراق 

برآیند
بـــا توجه بـــه یافته هـــای این پژوهـــش یم توان گفت کـــه ایـــران در عراق با 
چالشـــهای فزاینـــده ای روبرو اســـت؛ زیـــرا اکنون نـــه تنها گروههای شـــبه 
نظـــایم پیـــرو مرجعیت قم بـــا گروههای شـــبه نظایم پیـــرو مرجعیت جنف 
با یکدیگر درگیر هســـتن�د بلکه گروههای شـــبه نظایم پیـــرو مرجعیت قم 
در میان خودشـــان نیز اختـــالف و درگیری دارند. و از آجنـــا که این گروههای 
شـــبه نظایم به حکم عقیـــده والیتمدارانه ای که دارنـــد و مهمرین ابزار ایران 
و قـــوی ترین و مـــورد اعتمادتریـــن همپیمانان ایـــران در اجرای طرح توســـعه 
طلبانـــه این کشـــور در مناطق نفوذ به شـــمار یم روند، اینگونـــه اختالفات 
و درگیـــری از خطرناکرین چالشـــهای فـــراروی نفوذ ایران در عراق به شـــمار 
یم رود. بن�ابرایـــن، بروز اختالفـــات و درگیری میان گروههای شـــبه نظایم 
بـــه معنای فلج شـــدن مهمریـــن بـــازوی خارجی ایـــران در اجـــرای طرحهای 
توســـعه طلبانه اســـت. از این رو، ایران تاکتیک های تـــازه ای را در عراق روی 
دســـت گرفته اســـت تـــا گروههای شـــبه نظایم تـــازه ای را ایجـــاد کند که 
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هم وفاداری بیشـــری به ایران داشـــته باشـــند و هـــم بتواننـــ�د طرحهای ایران 
را با جدیت بیشـــری دنبـــ�ال کنن�د.

بـــا هـــر گایم که گروههـــای شـــبه نظایم بـــرای تقویـــت جایـــگاه، اقتدار 
و نفـــوذ خـــود در عـــراق بـــر یم دارنـــد، دامنـــه اختـــالف میـــان آنها بیشـــر و 
بیشـــر یم شـــود؛ به ویژه اینکه ایـــن اختالفات تنها به مســـائل حاشـــیه ای 
خالصـــه نی شـــود کـــه بتـــوان از آنها گذر کـــرد بلکـــه اختالفـــات اصلی بر 
ســـر مهمرین مسائلی اســـت چون رهری امور شـــبه نظامیان، جایگاههای 
مهـــم فرماندهـــی در حشـــد شـــعبی مـــورد حمایـــت ایـــران، مناطـــق نفوذ و 
مخصوصـــا مناطق سرشـــار از درآمد، مناطق راهردی همچـــون مناطق نفت 
خیـــز، گذرگاههـــای مـــرزی و کریدورهای بیـــن املللی که نقش عمـــده ای در 
درآمـــد زایی دارنـــد. و پیداســـت که ایـــن امور بـــا ماهیت فعالیـــت و قدرت 
شـــبه نظامیان در عـــراق رابطـــه تنگاتنگی دارنـــد. عالوه بر آن، اســـماعیل 
قـــاآین همچون ســـلیماین از شـــخصیت کاریزماتیـــک و از روابـــط تنگاتنگ 
بـــا فرماندهـــان گروههـــای شـــبه نظـــایم و نیـــز از محبوبیت میـــان عناصر 
شـــبه نظایم برخوردار نیســـت کـــه بتواند ایـــن اختالفـــات را مدیریت کرده 
و انســـجام و یکپارچگـــی میـــان گروههای شـــبه نظـــایم را به وجـــود آورد. 
وانگهـــی، اختـــالف میـــان گروههای شـــبه نظـــایم پیـــرو مرجعیـــت قم با 
گروههای شـــبه نظایم پیـــرو مرجعیت جنف باال گرفته اســـت تـــا جاییکه 
با جدا شـــدن مهمرین گروههای شـــبه نظایم از حشـــد شـــعبی، مرجعیت 
جنـــف حمایت خـــود را از شـــبه نظامیان پیرو مرجعیت قم برداشـــته اســـت. 
مرجعیـــت جنـــف بـــه عنـــوان باالترین مرجـــع دینی شـــیعی در عـــراق، همان 
مشـــروعیت دینـــی که گروههای شـــبه نظایم پیـــرو والیت فقیـــه از فتوای 
جهـــاد کفایی در مبـــارزه علیه داعش در عراق کســـب کرده بودنـــد، را به طور 

ضمنی از گروههای شـــبه نظایم برداشـــته اســـت.
انتظـــار یم رود کـــه بعد از پایـــان دســـامر 2021 میالدی کـــه مأموریت رزیم 
نیروهـــای امریکایـــی باقیمانـــده در عراق به ســـر یم رســـد، اختالفـــات میان 
شـــبه نظامیان پیـــرو والیت فقیه شـــیب تن�دتری بـــه خود بگیـــرد. زیرا یکی 
از ســـناریوهایی کـــه بعد از خروج نیروهـــای امریکا در عراق مطرح اســـت این 
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اســـت که اگـــر اختالفات بر ســـر کنـــرل مناطقی کـــه نیروهـــای امریکایی 
تـــرک یم کنن�د همچنان ادامـــه یابد و از طرفی دیگر، کمـــک های مالی ایران 
بـــه گروههای شـــبه نظـــایم در آینده نزدیـــک همچنان در کمریـــن حد باقی 
بمانـــد، در اینصـــورت اختالفـــات و درگیری میـــان گروههای شـــبه نظایم 
بیشـــر و بیشر خواهد شـــد. گفتنی است در این شـــرایط که موضع دولت 
تنـــ�درو ابراهیم رئیســـی در مذاکرات وین چندان روشـــن نیســـت و از طرفی 
هم چون ایران دریافته اســـت کـــه قدرت بازدارندگی امریـــکا کاهش یافته و 
اولویت های سیاســـت خارجی ایاالت متحده نیز دســـتخوش تغییرایت شـــده 
اســـت، بن�ابرایـــن، بـــرای مقابله با فشـــارهای امریـــکا و نیز برای ســـوق دادن 
امریـــکا به بازگشـــت به برجام با همـــان فرمت پیش از ســـال 2018 میالدی، 
بـــه سیاســـت تنش زایـــی روی آورده اســـت. در نتیجه بازگشـــت بـــه برجام 
و افزایـــش حمایـــت مالی ایـــران از گروههای شـــبه نظایم در آینـــده نزدیک 

رســـد. یم  نظر  به  بعید 
به نظر یم رســـد کـــه چالش های یب ســـابقه ای در عـــراق فراروی ایـــران قرار 
گرفتـــه و تداوم پیشـــرد طرحهای توســـعه طلبانه این کشـــور را آنگونه که 
مـــد نظر تهران اســـت با مشـــکل جدی روبرو کرده اســـت. این چالشـــها تنها 
به وجود اختالفات و احتمال شـــدت گرفنت آن میـــان مهمرین و قدرتمندین 
بازوی اجرایی که ایران در پیشـــرد طرح توســـعه طلبانه اش روی آن حســـاب 
باز کرده اســـت، خالصه نی شـــود بلکـــه بزرگریـــن و خطرناکرین چالش 
ایـــران در عـــراق همان رشـــد فکـــری و باال رفنت ســـطح درک نســـلهای جوان 
عراقی اســـت که اساســـا بـــه ایـــران و بازوهـــای نیابتی و همچنیـــن طرحهای 
توســـعه طلبانه اش روی خوش نشـــان نـــی دهند. و دیدیم کـــه در انتخابات 
پارلمـــاین 2021 عراق مهمریـــن ائت�الفهای مورد حمایت ایـــران رأی نیاوردند و 
ملـــت عراق اینگونه ضربتی ســـنگین بر بازوهای سیاســـی ایـــران وارد کرد. 
وقتـــی که اختالفات گروههای شـــبه نظایم را در کنار چالش سیاســـی اخیر 
در نظر بگیریم، آنگاه مشـــخص یم شـــود که چالشـــهای بزرگـــی فراروی 
طـــرح ایران در عـــراق قـــرار دارد که قادر اســـت قدرت نـــرم ایـــران را در خلق 
پایگاه شـــیعی و پایگاه مردیم بـــرای طرحهای ایران خنثـــی کند. همچنین، 
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اختالفـــات و درگیری میان گروه های شـــبه نظایم پیشـــرد طرحهای ایران 
را کندتـــر یم کند به ویـــژه اینکه اکنون چهـــره های تازه عراق در ســـوق دادن 
کشـــور به روند دولت ســـازی تصمیم قاطعی دارند تـــا در اداره روابط داخلی 
و خارجی کشـــور به جای تمســـک بـــه اصول مذهبـــی فرقه گـــرا، به اصول 

ملی و مدین رجوع شـــود.
اینگونـــه حتـــوالت در درون گـــروه هـــای شـــبه نظـــایم در عراق، قـــدرت و 
تأثیرگـــذاری ایـــران را در معادالت داخلی کشـــورهای مناطـــق نفوذ کاهش 
یم دهـــد. و فرصـــت هـــا و زمینه هـــای اجرای طرحهـــای ایـــران را كاهش یم 
کنـــد و فرصتی برای کشـــورها فراهـــم یم کند تا بـــا تقویت نهادهـــا، اوضاع 
خـــود را بهبود خبشـــد و اســـتقالل در تصمیمات داخلی و خارجـــی و نیز گذار 
از مرحلـــه یب دولـــت بـــه مرحله دولـــت، را در اولویـــت برنامه های خـــود قرار 
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