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Abstract
Over the past three decades, we have witnessed the emergence 
and strengthening of socio-political movements among the 
nations of the region, especially the Shiites of the Middle East. 
Considering the internal and external consequences of these 
movements, their effective role can be seen in the levels of 
regional and national developments. This article compares the 
two contemporary Islamist resistance groups, the Palestinian 
Hamas Resistance Movement and the Iraqi Popular Mobilization 
Force. Given the current situation in the Middle East, the structure 
and organization of these two groups in the form of a conceptual 
device and through comparative study is important. The method 
of reviewing the present article is descriptive-exploratory and the 
main question is what are the differences and similarities between 
the popular mobilization forces and Hamas? In response, it must 
be acknowledged that the comparison of these two resistance 
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groups clearly shows the understanding of the fundamental and 
influential recent developments between Iraq and Palestine. and 
the influence of these groups as the support arms of the Islamic 
Republic is very important
According to the study and using Alan Thorne’s conceptual 
framework, there are relatively obvious similarities and differences 
between the three components (generality, opposition or conflict 
and the principle of identity), so that due to the similarities and 
differences between each of these two resistance groups, in some 
cases, differences according to the specific circumstances in which 
they are placed.
Based on the principle of identity, the Iraqi Popular Mobilization 
Force Group has been formed with a focus on recruiting popular 
forces, regardless of ethnicity or religion. The emergence of Takfiri 
terrorism in the West Asian region has also brought significant parts 
of western Iraq under the control of ISIS. In such circumstances, 
the inefficiency of the Iraqi army in the fight against terrorism, 
as well as the decision of the cabinet during the presidency of 
Nouri al-Maliki to form a people’s force to defend the territorial 
integrity of Iraq and expel terrorists from the country, and finally 
the issuance of a fatwa on jihad. The Iraqi supreme authority 
established the Hashad al-Shaabi base for the presence of various 
segments of the people in the struggle against ISIL.
Comparing the identities of these two resistance groups, it can 
be said that the Iraqi popular mobilization resistance group has a 
Shiite Islamic ideology, and the ideology of the Hamas resistance 
movement is rooted in the Egyptian Muslim Brotherhood. Also, the 
commonalities and differences of these two resistance groups can 
be expressed as follows; In both groups of resistance, the leading 
leaders of these currents have been influenced by the Islamic 
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Revolution of Iran and the implementation of these ideas of the 
Islamic Revolution is evident. The doctrinal and jurisprudential 
principles of this group, which originated from the Egyptian 
Muslim Brotherhood, have a more Islamic aspect.
Both resistance groups entered the arena of struggle in order to 
create the necessary conditions for the liberation of the country 
from oppression and aggression. These groups also have the 
support of the masses.
The two groups of the popular uprising in Iraq and Hamas in 
Palestine are deeply connected to the Islamic Revolution of 
Iran, and the growth and influence of these groups as the support 
arms of the Islamic Republic is very important. The Popular 
Mobilization Resistance Group and the Hamas Resistance have 
common foreign enemies, such as the United States, and with the 
extent of their activities and influence, they sometimes attack their 
interests with attacks from these countries.
Given the participation of the Hamas resistance movement in the 
elections and the acquisition of political legitimacy at home and 
abroad, the official Hamas organization in the Palestinian state 
structure is more cohesive than the popular mobilization resistance 
group in Iraq.
Comparing the identities of these two resistance groups, it can 
be said that the Iraqi popular mobilization resistance group has a 
Shiite Islamic ideology, and the ideology of the Hamas resistance 
movement is rooted in the Egyptian Muslim Brotherhood.
We can also see Hamas’ strategy in changing the regional 
approach and distancing the Hamas movement from Iran in recent 
years according to its interests. It should be noted that liberation 
movements, like any other social phenomenon, evolve over time 
and under the influence of conditions and components.



140

بررسی مقایسه ای گروه های مقاومت حشد الشعبی عراق و حماس 
فلسطین

علوم  گروه  اسالمی،  انقالب  سیاسی  مطالعات  دکتری  موسوی1،دانشجوی  صالح  سید 
سیاسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

محمدرحیم عیوضی2، استاد گروه علوم سیاسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
و  دانشکده حقوق  الملل،  بین  ارشد روابط  آموخته کارشناسی  دانش  سید محمد اشرفی3، 

علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

دریافت:1400/08/19                                                                   پذیرش:1400/12/17
صص: 140-165

چکیده
در ســه دهــۀ اخیــر، در میــان ملت هــای منطقــه  به ویــژه شــیعیان خاورمیانــه، آشــکارا 

ــه  ــا توج ــم. ب ــی اجتماعی بوده ای ــای سیاس ــت جنبش ه ــور و تقوی ــی و ظه گاه ــاهد خودآ ش

ــطوح  ــا را در س ــذار آن ه ــش  تأثیر گ ــا، نق ــن جنبش ه ــی ای ــی و خارج ــای داخل ــه پیامده ب

ــالم گرای  ــت اس ــروه مقاوم ــه دو گ ــن مقال ــم. در ای ــوری می بینی ــه ای و کش ــوالت منطق تح

ــا  ــراق را ب ــعبی ع ــت حشد الش ــروه مقاوم ــطین و گ ــاس فلس ــت حم ــش مقاوم ــر، جنب معاص

ــه، ســاختار و تشــکیالت  ــی خاورمیان ــه شــرایط کنون ــا توجــه ب ــم. ب یکدیگــر مقایســه می کنی

ــت دارد.  ــی اهمی ــۀ تطبیق ــیلۀ مطالع ــی و به وس ــتگاه مفهوم ــک دس ــب ی ــروه در قال ــن دو گ ای

ــه توصیفی  اکتشــافی اســت. در پــی پاســخ ایــن پرســش هســتیم کــه  روش بررســی ایــن مقال

ــر  ــا یکدیگ ــباهت هایی ب ــا و ش ــه تفاوت ه ــاس چ ــعبی و حم ــت حشدالش ــای مقاوم گروه ه

دارنــد؟ مقایســۀ ایــن دو گــروه مقاومــت، دالیــل تحــوالت اساســی و  تأثیرگــذار اخیر دو کشــور 

ــعبی  ــت حشدالش ــروه مقاوم ــد. گ ــخص می کن ــفاف مش ــورت ش ــطین را به ص ــراق و فلس ع
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عــراق و حمــاس فلســطین، پیونــد عمیقــی بــا انقــالب اســالمی ایــران داشــته و رشــد و نفــوذ 

ایــن گروه هــا  به عنــوان بــازوان حمایتــی جمهــوری اســالمی بســیار اهمیــت دارد. در مقایســۀ 

ــوژی  ــراق، ایدئول ــعبی ع ــت حشد الش ــروه مقاوم ــب گ ــت، قال ــروه مقاوم ــن دو گ ــت ای هوی

ــوژی جنبــش مقاومــت حمــاس ریشــه در اخــوان  المســلمین مصر  اســالمی شــیعی و ایدئول

ــدۀ اجتماعــی دیگــر،  دارد. شــایان توجــه اینکــه جنبش هــای آزادی بخــش، همچــون هــر پدی

ــوند. ــول می ش ــار تح ــی، دچ ــرایط و مؤلفه های ــر ش ــت  تأثی ــان و تح ــذر زم در گ

کلیدواژه ها: جنبش مقاومت، حشدالشعبی، حماس، عراق، فلسطین.

مقدمه

و  جنبش هــا  بین الملــل،  و  سیاســی  نظام هــای  رســمی  بازیگــران  از  گذشــته  امــروزه 

تحــوالت،  تأثیرگذارنــد.  نتیجه بخشــی  و  سیاســت ها  تعییــن  در  متعــددی  ســازمان های 

ــد  ــی دارن ــۀ فرامل ــه داعی ــتند ک ــه هایی هس ــا و مؤسس ــع، جنبش ه ــا، مجام ــاف، تعاونی ه اصن

و خــود را بــه حــوزه ای خــاص محــدود نمی کننــد. ایــن کارگــزاران جدیــد، در بحــث حســاس 

ــیج  ــد بس ــه در فراین ــه ای ک ــد، به گون ــود یافته ا ن ــرای خ ــی ب ــگاه مهم ــروعیت جای ــم مش و مه

ــاندن  ــه نتیجه رس ــت و ب ــدازی، هدای ــد و در راه ان ــمار می رون ــم به ش ــی مه ــی، عامل اجتماع

ــون  ــم اکن ــد از ه ــی بای ــای سیاس ــر، نظام ه ــان دیگ ــه بی ــد. ب ــزایی دارن ــهم به س ــا س حرکت ه

در رونــد تصمیم ســازی سیاســی خــود جایــگاه درخــوری بــرای ایــن نهادهــا پیش بینــی کننــد 

ــه  ــالمی ک ــای اس ــف جنبش ه ــای مختل ــه جنبه ه ــه ب ــا توج  (Payne, 2001: 36-37). ب
شــامل ابعــاد سیاســی، اجتماعــی، فکــری و اعتقــادی براســاس موازیــن اســالم و بــا اســتفاده 

ــازمان یافتۀ  ــت س ــن حرک ــوان ای ــوده، می ت ــالمی ب ــع اس ــالمت آمیز، در جوام از شــیوه های مس

ــو  ــه از یک س ــرد ک ــور ک ــوب تص ــود و مطل ــت موج ــه حال ــیدن ب ــت رس ــی را در جه مردم

ــرای  ــالش ب ــم و ت ــا ظل ــارزه ب ــر مب ــی ب ــه ای مبن ــی و اندیش ــتورات دین ــل و دس ــر از عوام متأث

رســیدن بــه جامعــه ای در مســیر ارزش هــا و از ســوی دیگــر تحــت  تأثیــر عوامــل عینــی ماننــد 

ــع  ــتاب زدۀ جوام ــازی ش ــی، سکوالرس ــتبداد داخل ــری و اس ــاط فک ــرب، انحط ــتعمار غ اس

 Fawzi, ــی اســت ــگان و انحطــاط درون اســالمی، شکســت های نظامــی مســلمانان از بیگان

ــای  ــطین از گروه ه ــاس فلس ــراق و حم ــعبی ع ــت حشد الش ــای مقاوم (2011:154 ). گروه ه
ــن در  ــود و همچنی ــرزمینی خ ــوزۀ س ــابهی در ح ــبت مش ــأ به نس ــه منش ــتد ک ــی هس مقاومت

ــته اند. ــل داش ــی بین المل ــی و گاه ــمگیر داخل ــوالت چش ــر و تح ــۀ تغیی عرص

http://hamshahrionline.ir/details/127033
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ــش،  ــور داع ــی از ظه ــران ناش ــار بح ــرای مه ــراق ب ــمی ع ــی رس ــای امنیت ــی نیروه  ناتوان

ــی را در  ــی کمک ــاختار دفاع ــکیل س ــرای تش ــرو ب ــیج نی ــرد بس ــور را وادار ک ــن کش ــت ای دول

ــی از  ــوان بخش ــعبی  به عن ــام حشد الش ــا ن ــی ب ــاختار دفاع ــن س ــد. ای ــرار ده ــتور کار ق دس

نیروهــای امنیتــی عــراق رشــد و توســعه یافــت. حشدالشــعبی یــک گــروه ناهمگــن، متشــکل از 

 نیــم 
ً
گروه هــای مختلــف اســت. حــدود نیمــی از آن هــا شــبه نظامیان پیشــین هســتند و تقریبــا

دیگــر، نیروهــای جدیــدی هســتند کــه در گذشــته در خدمــت آیــت اللــه سیســتانی یــا دیگــر 

ــد.  ــت دارن ــا عضوی ــن گروه ه ــز در ای ــیحی نی ــی مس ــد. اقلیت ــت مداران عراقی بوده ان سیاس

حمــاس، جبــش مقاومــت مــردم فلســطین اســت و رویکــردی جهــادی دارد. عقایــد حمــاس 

ــتی  ــمن صهیونیس ــه دش ــارزه علی ــه مب ــرای هرگون ــت ب ــی ثاب ــالمی را اصل ــی اس ــی و مبان دین

ــدف  ــریف را ه ــدس ش ــی ق ــطین و رهای ــرزمین فلس ــۀ س ــش، آزادی هم ــن جنب ــد. ای می دان

ــارزۀ  ــاس مب ــش حم ــرد (Purqiumi, 2009:9). جنب ــالم ک ــش اع ــاد خوی ــارزه و جه مب

ــد.  ــطین می دان ــاک فلس ــتی و آزادی خ ــم صهیونیس ــل رژی ــودی کام ــا راه ناب ــلحانه را تنه مس

ــن  ــق تعیی ــورداری از ح ــش، برخ ــانۀ خوی ــاک و کاش ــه خ ــرط آوارگان ب ــت بی قید وش بازگش

ــت. ــاس اس ــی حم ــم مبارزات ــای مه ــالمی از اولویت ه ــت اس ــکیل حکوم ــت و تش سرنوش

بــا توجــه بــه شــرایط منطقــۀ خاورمیانــه و جایــگاه کنونــی گــروه مقاومــت حشدالشــعبی 

عــراق و جنبــش مقاومــت حمــاس و اهمیــت آن هــا، همچنیــن پیوندهــای نزدیــک انقــالب 

اســالمی، تفــاوت و شــباهت های ایــن دو گــروه مقاومــت از ابعــاد بســیار بــرای جمهــوری 

ــه  ــتیم ک ــش هس ــن پرس ــخ ای ــال پاس ــه به دنب ــن مقال ــت دارد. در ای ــران اهمی ــالمی ای اس

ــتراک ها و  ــه اش ــر چ ــا یکدیگ ــطین ب ــاس فلس ــراق و حم ــعبی ع ــت حشدالش ــروه مقاوم گ

ــد؟ ــی دارن تفاوت های

پیشینه تحقیق

ــر  ســید مهــدی طاهــری)1389( در مقالــه ای تحــت عنــوان» تاثیرانقــالب اســالمی ایــران ب

ــا تاکیــد بــر جنبــش حــزب اللــه« بیــان مــی کنــد. پژوهــش حاضــر تــالش  شــیعیان لبنــان ب

داشــته ضمــن اینکــه انقــالب اســالمی را بــه عنــوان نقطــه آغــاز خیــزش بیــداری اســالمی در 

نیمــه دوم قــرن بیســتم دانســته و آن را نویــد بخــش دوره جدیــد از اســالم،که شــیعیان لبنــان را 

بــه تکاپــو واداشــته اســت. از اینــرو شــیعیان لبنــان و بــه ویــژه حــزب اللــه لبنــان بــا اســتفاده 

از ظرفیــت هــای معنــوی انقــالب اســالمی توانســته انــد نقــش فزآینــده ای را در عرصــه هــای 

http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/
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سیاســی واجتماعــی ایفــا کنــد. در ایــن راســتا بــه علــت حمایــت ایــران از شــیعیان لبنــان بــه 

ــر از جمهــوری اســالمی در گام اول درصــدد وحــدت تمــام شــیعیان  ــه، بهت ــژه حــزب الل وی

بــا اهدافــی همچــون مبــارزه بــا اســرائیل و ... برآیــد و درگام دوم نیــز در راســتای همگرایــی بــا 

ســایر طوائــف تــالش داشــته باشــد.

ذوالقــدر و نظــری )1394( در مقالــه ای تحــت عنــوان » بررســی رابطــه ایــران و لبنــان بعد 

از پیــروزی انقــالب اســالمی«  بیــان مــی کننــد کــه حضــور ایــران در لبنــان دارای پیامدهــای 

مثبــت و منفــی میباشــد بــه عنــوان مثــال در مبحــث پیامدهــای منفــی متهــم کــردن ایــران بــه 

مداخلــه در امــور داخلــی کشــورها و در مبحــث پیامدهــای مثبــت افزایــش قــدرت هوشــمند 

ــوان  ــه عن ــان ب ــه لبن ــد  ک ــی کنن ــوان م ــان عن ــرد. در پای ــام ب ــوان ن ــه را، میت ــران در منطق ای

پایگاهــی امــن بــرای جمهــوری اســالمی ایران جهــت ادامه مبــارزات علیه اســرائیل بــوده و از 

همیــن رو منطقــه را وارد جنگهــای نیابتــی میکنــد منظــور از جنگهــای نیابتــی در ایــن برهــه 

لبنــان بــه نیابــت ازجمهــوری اســالمی ایــران و اســرائیل بــه نیابــت از غــرب بــه خصــوص 

آمریــکا میباشــد .اساســا نقــش لبنــان بــه خصــوص حــزب اللــه بــرای اهــداف جمهــوری 

اســالمی ایــران بســیار مهــم و کلیــدی میباشــد .و در ایــن برهــه زمانــی کــه شــاهد منازعــات 

شــدید در منطقــه غــرب آســیا هســتیم، مهمتریــن اضــالع محــور مقاومــت را ایــران و حــزب 

اللــه لبنــان تشــکیل میدهنــد .کــه در جبهــه منازعــه ســوریه، حــزب اللــه لبنــان بــه نیابــت از 

جمهوری اســالمی ایران ســعی در حفظ و تقویت این محور داشــته اســت چرا که آنها بر این 

باورنــد جبهــه تکفیریهــا و داعــش اساســا بــه دســت غــرب با کمکهــای اســرائیل اداره شــده و 

در میــدان نبــرد ســوریه وارد جنــگ نیابتــی شــده اند.بــه طــور کلــی میتــوان مــوارد زیــر را بــه 

عنــوان مهمتریــن اهــداف رابطــه ایــران و لبنــان نامبــرد:

بــه خطــر انداختــن موجودیــت اســرائیل و  انتشــار و صــدور انقــالب اســالمی و گســترش 

تشــییع ویجــاد جبهه مقاوم و مســتحکم در برابر منازعــات و ناامنی منطقه ای.

ــالمی و  ــالب اس ــوان » انق ــت عن ــه ای تح ــی)1392( در مقال ــروی و رحمت ــه س خواج

ــان الکال و  ــتفاده از روش گفتم ــا اس ــنده ب ــن دو نویس ــان« ای ــیعه در لبن ــی ش ــان سیاس گفتم

ــه  ــه در نتیج ــد ک ــه دهن ــی ارائ ــه مدل ــد ک ــی کنن ــد م ــی کنن ــالش م ــش ت ــه پخ ــوف و نظری م

آن فرضیــه اصلــی مقالــه یعنــی اینکــه انقــالب اســالمی ایــران بــا تاثیرگــذاری خــود موجــب 

پویایــی، فعــال و انقــالب شــدن اندیشــه سیاســی تشــیع در کشــور لبنــان شــده اســت. در نتیجه 

بــه منظــور اثبــت ایــن فرضیــه هژمونیــک شــدن دال استکبارســتیزی و ایجــاد گفتمــان مقاومــت 
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کــه نمــود عینــی آن حــزب اللــه اســت مــورد بررســی قــرار گیــرد.

ــه وســیله احســاس یگانگــی ایدئولوژیــک  ــان ب ــوان داشــتند کــه شــیعیان لبن در نتیجــه عن

ــران کــه پــس از اقدامــات صــدر و وقــوع انقــالب اســالمی رخ داد توانســتند طــی دوره  ــا ای ب

ای ســی ســاله، نقــش خــود را در جامعــه و مهــم تــر از آن ، شــکل رهبریشــان را بــه گونــه ای 

بهــت آور تغییــر دهنــد. جامعــه ای کــه تحــت ســلطه یــک نظــام فئودالــی بــا حاکمیــت زعمــا 

)فرمانروایــان مســتنبد محلــی و ســنتی( رنجــور شــده بودنــد، توانســت ایــن رهبــران فئــودال 

ــران امــروزی، مردمــی و بســیج کننــد. ایــن رهبــران جدیــد درکــی  ــه نفــع رهب و قبیلــه ای را ب

ــن  ــی ای ــو عین ــد. نم ــیعه دارن ــای ش ــر ارزش ه ــی ب ــی متک ــیعه و اهداف ــه ش ــن از جامع روش

رهبــری را در حــال حاضــر مــی تــوان در حــزب اللــه و رهبــران آن ســید حســن نصراللــه دیــد. 

وی مقیــد بــه والیــت فقیــه و تحــت تاثیــر پیــام هــا و ارزش هــای انقــالب اســالمی قــرار دارد.

چارچوب نظری

ــی،  ــای اجتماع ــورش ها، جنبش ه ــا، ش ــون انقالب ه ــی همچ ــی، پدیده های ــدۀ تیل ــه عقی ب

توطئه هــای سیاســی و حتــی بســیاری از کودتا هــا، انــواع مختلفــی از کنــش جمعــی هســتند 

ــن  ــد. بدی ــا ق می افت ــه اتف ــری در جامع ــری از تغیی ــا جلوگی ــر ی ــاد تغیی ــدف ایج ــا ه ــه ب ک

ــن  ــارۀ ای ــه شــناخت درب ــرای رســیدن ب ــارۀ کنش هــای اجتماعــی ب ــردازی درب منظــور نظریه پ

پدیده هــا بســیار ضــروری اســت. نظریــۀ جنبش هــای اجتماعــی تیلــی بــا عنــوان نظریه هــای 

ــرار  ــیج ق ــازماندهی و بس ــای س ــود در نظریه ه ــه خ ــود ک ــته بندی می ش ــی دس ــارض سیاس تع

ــارت  ــرار می دهــد و آن را عب دارد. تیلــی چرخشــگاه نظــری خــود را مفهــوم کنــش جمعــی ق

می دانــد از »کنــش مــردم بــا هــم در تعقیــب منافــع مشــترک«. کنــش جمعــی از دیــد او ناشــی 

.(Tili, 2017: 11) ــت ــت اس ــیج و فرص ــع، بس ــول مناف ــوع و متح ــای متن از ترکیب ه

ــی  ــای اجتماع ــت و جنبش ه ــی اس ــش اجتماع ــۀ کن ــی نتیج ــط اجتماع ــدن رواب منظم ش

عوامــل جمعــی کنــش اجتماعــی هســتند. از نــگاه آلــن تــورن، جنبــش اجتماعــی برخــالف 

(Nash, 2014: 162- ــت ــتثنایی نیس ــای اس ــع رویداده ــیج مناب ــردازان، بس ــدۀ نظریه پ عقی

ــای  ــن جنبش ه ــی بی ــورد اصل ــک برخ ــه ای ی ــر جامع ــورن در ه ــن ت ــدۀ آل ــه عقی (163. ب
اجتماعــی مخالــف وجــود دارد، برخــورد بیــن طبقــۀ متوســط کــه »تاریخ منــدی« را بــه خــود 

اختصــاص داده اســت. منظــور تــورن از تاریخ منــدی برخــالف نظریــۀ مارکسیســت ها 

ــارزه  ــه مب ــک جامع ــد در ی ــزار تولی ــرل اب ــت و کنت ــرای مالکی ــات ب ــه طبق ــت ک ــد اس و معتق
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نمی کننــد، بلکــه بــر ســر چیــزی مبــارزه می کننــد کــه از آن  به عنــوان »تاریخ منــدی« 

ــی  ــی نیروی ــای اجتماع ــورن جنبش ه ــدۀ ت ــه عقی ــود (Nash, 2014: 164). ب ــر می ش تعبی

کنشــی هســتند و مبــارزۀ آن هــا در جهــت غلبــۀ شــکل های فرهنگــی و ســاختاری یــا زندگــی 

ــار  ــن رفت ــی بی ــن تفاوت ــت. بنابرای ــدی اس ــار تاریخ من ــکلی مه ــه به ش ــت ک ــی اس اجتماع

ــود  ــی وج ــای اجتماع ــی جنبش ه ــروی کنش ــل نی ــوده در مقاب ــی ب ــل واکنش ــه عم ــی ک جمع

ــط  ــاد و رواب ــداف تض ــطۀ اه ــی به واس ــای اجتماع دارد (Lecht, 1998: 278 ). جنبش ه

آشــکار بیــن کنشــگران تعریــف می شــود و بــا توجــه بــه تضــاد اصلــی جامعــه ســه نــوع تضــاد 

را بیــان می کنــد: 1. رقیــب: تعریــف و مشخص شــدن جنبش هــای اجتماعــی به واســطه 

رقیبــان؛ 2. اهــداف: عرصــۀ تضــاد توســط کلیت هــای فرهنگــی معرفــی می شــود؛ 3. هویــت 

ــی  ــای فرهنگ ــت از ارزش ه ــورت گسس ــود را به ص ــای خ ــتر، کنش ه ــگران بیش ــگر: کنش کنش

ــزی  ــه و پی ری ــه گان ــول س ــد (Hajli,2007:82-83). اص ــق می کن ــده خل ــب و نهادینه ش قال

ــه اســت: موجودیــت و ماهیــت جنبش هــای اجتماعــی، براســاس دیــدگاه آلــن تــورن این گون

ــراد و  ــه اف ــه از چ ــد ک ــخص کن ــد مش ــی بای ــش اجتماع ــک جنب ــت: ی ــل هوی ــف( اص  ال

اشــخاصی تشــکیل شــده اســت و  به عنــوان نماینــده یــا ســخنگوی چــه گروه هــا و اشــخاصی 

بــوده یــا مدافــع یــا محافــظ چــه منافــع و بــرای چــه کســانی اســت. همچنیــن بــرای درک یــک 

جنبــش اجتماعــی پرســش هایی از ایــن نــوع مطــرح می شــود: جنبــش از منافــع چــه کســانی 

ــام چــه افــرادی ســخن یــا صحبــت می کنــد و ایــن جنبــش  ــه ن دفــاع و حفاظــت می کنــد؟ ب

معــرف چــه کســانی اســت؟

ــتاده در  ــاوم و ایس ــروی مق ــی نی ــه نوع ــمن(: همیش ــت )دش ــا مخالف ــت ی ــل ضدی ب( اص

ــا  ــان ی ــتن مخالف ــم شکس ــری و دره ــرای جلوگی ــرار دارد و ب ــی ق ــای اجتماع ــر جنبش ه براب

ــت/  ــل ضدی ــدون اص ــد. ب ــود می بین ــر خ ــدی در براب  س
ً
ــا ــد و لزوم ــود می کوش ــمنان خ دش

مخالفــت جنبــش اجتماعــی نمی توانــد وجــود داشــته باشــد. جنبش هــای اجتماعــی اهــداف 

ــد. ــود مخالفن ــع موج ــا وض ــد و ب ــارض می بینن ــود در تع ــع موج ــا وض ــود را ب خ

ــد  ــی می توان ــی و دین ــده ای مذهب ــا ای ــفه ی ــزرگ و فلس ــای ب ــت: ایده ه ــل عمومی ج( اص

ــی  ــای اجتماع ــتای جنبش ه ــه در راس ــی ک ــد. کنش های ــی باش ــش اجتماع ــک جنب ــر ی آغازگ

پدیــد می آیــد، ممکــن اســت به صــورت خوشــبختی و رفــاه جمعــی، آزادی بشــریت، منافــع 

ــش  ــک جنب ــری ی ــر در جهت گی ــد. تغیی ــره باش ــانی و غی ــوق انس ــورداری از حق ــی، برخ مل

ــی هســتند کــه  ــت آن همــراه اســت و این هــا همــان ویژگی های ــا عمومی  ب
ً
اجتماعــی معمــوال
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.(Ruoshe,1989:130-131) ــد ــت می نام ــل عمومی ــورن آن را اص ــن ت آل

گروه مقاومت حشدالشعبی عراق 

زمینه ها و عوامل شکل گیری حشدالشعبی 
پــس از خــروج آمریــکا، شــبکۀ تروریســم در عــراق بازســازی شــدند و ناکارآمــدی نیروهــای 

امنیتــی عــراق در مهــار بحــران امنیتــی ســبب شــد کــه دولــت بــه مــرور کنتــرل خــود بــر بخش 

ــی  ــد، فروپاش ــن رون ــگاه ای ــد. چرخش ــت بده ــین را از دس ــتان های ُسنی نش ــادی از اس زی

ــلط  ــن 2014 و تس ــم ژوئ ــب و روز ده ــراق در ش ــی ع ــای امنیت ــتعداد نیروه ــارم اس یک چه

ــت  ــر عــراق، دول ــود. شــرایط اضطــراری حاکــم ب ــوا ب ــر موصــل، مرکــز اســتان نین داعــش ب

ــک ســاختار دفاعــی کمکــی را در دســتور  ــرای تشــکیل ی ــرو ب ــاره بســیج نی را وادار کــرد دوب

کار قــرار دهــد. در ایــن رونــد، شــاخه های نظامــی احــزاب و جریان هــای سیاســی شــیعه بــه 

بســتر جــذب نیــروی انســانی در شــرایط اضطــراری تبدیــل شــدند کــه نتیجــۀ آن، تشــکیل یــک 

ســازمان جدیــد نظامــی رســمی بــه نــام حشد الشــعبی بــه مــوازات ارتــش و پلیــس در عــراق 

. (Amirhamed and Azad,2019:72) بــود

پــس از تصمیــم دولــت بــرای ســازماندهی نیروهــای دفاعــی داوطلــب، شــیخ عبدالمهــدی 

کربالیــی نماینــدۀ آیــت اللــه سیســتانی نیــز در 13 ژوئــن 2014، بــا قرائــت فتوایــی از 

ــل  ــی حم ــه توانای ــهروندانی ک ــرد، ش ــح ک ــی و تصری ــب کفای ــاد را واج ــان، جه ــوی ایش س

ــد  ــد، بای ــان را دارن ــت و مقدساتش ــور و مل ــاع از کش ــت ها و دف ــا تروریس ــارزه ب ــالح و مب س

ــمارۀ 301 و  ــرار ش ــدور ق ــد از ص ــوند. بع ــب ش ــی داوطل ــای امنیت ــه نیروه ــتن ب ــرای پیوس ب

ــای  ــام کمیته ه ــه ن ــاختاری ب ــوب س ــان در چارچ ــازماندهی داوطلب ــی، س ــاد کفای ــوای جه فت

ــۀ  ــت در جلس ــت و دول ــرار گرف ــتور کار ق ــعبی( در دس ــد الش ــان الحش ــعبی )له حشد الش

ــلح و  ــای مس ــت در نیروه ــان خدم ــمارۀ 337 داوطلب ــرار ش ــدور ق ــا ص ــوالی 2014، ب 6 ج

ــرد. ــتمزد ک ــوق و دس ــت حق ــمول دریاف ــعبی را مش ــای حشد الش کمیته ه

تــا ســال 2015 کمیته هــای حشد الشــعبی بــه هیئــت حشد الشــعبی تغییــر نــام داد 

و دولــت در 24 فوریــۀ 2015، بــا صــدور قــرار شــمارۀ 88، مبلــغ 60 میلیــون دالر بــه 

 (Cabinet Resolution No. 88.1:داد اختصــاص  الشــعبی  حشــد  توانمند ســازی 

2015(. همچنیــن تصویــب قانــون شــمارۀ 40 در ســال 2016، اولیــن تــالش دولــت عــراق 
ــه  ــه جریان هــای سیاســی ب ــل حشدالشــعبی از یــک ســاختار گروهــی و وابســته ب ــرای تبدی ب



14
00

یز 
، پای

هم
رۀ ن

شما
م، 

سو
ال 

، س
الم

 اس
ان

جه
ی 

برد
کار

ن و 
یادی

ت بن
العا

مط
مۀ 

صلنا
 ف

147

ــعبی  ــه حشد الش ــود ک ــده ب ــح ش ــون تصری ــن قان ــود. در ای ــی ب ــه ای نظام ــازمان حرف ــک س ی

ــدۀ کل نیروهــای مســلح اســت کــه  ــر فرمان ــی و تحــت ام بخشــی از نیروهــای مســلح عراق

از فرماندهــی، ارکان سلســله مراتــب رایــج در نیروهــای مســلح برخــوردار اســت و حتــی در 

مــادۀ دوم ایــن قانــون بــا اســتناد بــه تبصــرۀ )ج( از بنــد پنجــم در مــادۀ شــصت ویکم از قانــون 

اساســی مقــرر شــده بــود کــه تعییــن فرمانــدۀ لشــکر و باالتــر در ایــن ســازمان هماننــد دیگــر 

ــد ــب برس ــه تصوی ــان ب ــط پارلم ــت وزیر، توس ــی نخس ــس از معرف ــد پ ــلح بای ــای مس  نیروه

.)Iraqi facts No. 4429, 2016: 4 )
حشدالشــعبی بــا محوریــت نیروهــای مردمــی و فــارغ از قومیــت و مذهــب شــکل 

ــر  ــی ب ــراق، مبن ــی ع ــت عال ــتانی مرجعی ــه سیس ــت الل ــد آی کی ــا تأ ــن ب ــت. همچنی گرفته اس

حقــوق یکســان همــۀ مــردم عــراق بــا قومیت هــا و مذاهــب، می تــوان الگــوی حشدالشــعبی 

ــم  ــا تروریس ــارزه ب ــئلۀ مب ــراق در مس ــردم ع ــی م ــاد مل ــق از اتح ــه ای موف ــوان نمون را  به عن

ــار و  ــه آم ــان ک ــری داد. همچن ــراق تس ــکالت ع ــائل و مش ــر مس ــه دیگ ــت و آن را ب دانس

اطالعــات نیــز از محبوبیــت نیروهــای محلــی و مردمــی به صــورت کلــی در عــراق حکایــت 

ــتفاده  ــا اس ــر حوزه ه ــی در دیگ ــدت مل ــترش وح ــرای گس ــرمایه ب ــن س ــوان از ای دارد و می ت

کــرد. ظهــور پدیــدۀ تروریســم تکفیــری در منطقــۀ غــرب آســیا ســبب شــد، بخش هــای قابــل 

توجهــی از غــرب کشــور عــراق در ســیطرۀ »داعــش« دربیایــد. در چنیــن شــرایطی، ناکارآمــدی 

ــران در دورۀ نخســت وزیری  ــم هیئــت وزی ــز تصمی ــا تروریســم و نی ــارزه ب ارتــش عــراق در مب

ــاع از تمامیــت ارضــی عــراق و  ــرای دف ــروی مردمــی ب ــر تشــکیل نی ــی ب ــوری المالکــی مبن ن

ــی از ســوی  ــوای جهــاد کفای ــن کشــور و ســرانجام صــدور فت ــدن تروریســت ها از ای بیرون ران

مرجعیــت عالــی عــراق بــرای حضــور اقشــار مختلــف مــردم در مجاهــدت ضــد داعش پایــۀ 

حشدالشعبی را بنا نهاد.  

ــا  ــی ایف ــش مهم ــم نق ــا تروریس ــارزه ب ــف در مب ــل مختل ــت در مراح ــعبی توانس حشدالش

کنــد و بســیاری از مناطقــی کــه تحــت تســلط داعــش بــود، از جملــه آمرلــی، جــرف الصخــر، 

دیالــی، فلوجــه، موصــل و تلعفــر را آزاد کنــد. ایــن نیــروی مردمــی، الگــوی موفقــی در عرصــۀ 

ملــی عــراق بــه حســاب می آیــد. امــری کــه مقــام معظــم رهبــری در دیــدار بــا نخســت وزیر 

ــزرگ نیروهــای داوطلــب  ــد: »ظرفیــت ب ــد کردن کی ــه آن اشــاره و تأ عــراق در خــرداد 1۳94 ب

ــده و پیشــرفت عــراق در عرصه هــای مختلــف بســیار کارآمــد و  تأثیرگــذار  ــرای آین مردمــی، ب

ــداران  ــپاه پاس ــه س ــعبی ب ــد حشدالش ــا و کارآم ــازمان نوپ ــاختار س ــابه س ــود«. تش ــد ب خواه
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ــران در  ــپاه ای ــا س ــابه ب ــازمان مش ــیس س ــزوم تأس ــده ای ل ــد، ع ــبب ش ــالمی، س ــالب اس انق

عــراق را مطــرح کننــد. همچنیــن الگوپذیــری ســازمان حشدالشــعبی عــراق از بســیج ایــران، 

بارهــا از مقامــات ارشــد عــراق، همچــون نــوری مالکــی مطــرح شــد.

ساختار تشکیالتی گروه مقاومت حشدالشعبی عراق

بــا قدرتمندشــدن و تجاوزهــای پــی در پــی گــروه تروریســتی داعــش و همچنیــن حضــور ایــن 

ــل  ــت و موص ــهرهای تکری ــقوط ش ــراق و س ــژه در ع ــه،  به وی ــتی در منطق ــای تروریس نیروه

به دســت آن هــا، نیروهایــی در قالــب بســیج مردمــی کــه  به عنــوان نوظهورتریــن نیــروی نظامــی 

مردمــی و عقیدتــی در چارچــوب مقاومــت و بــا فتــوای مرجعیــت دینــی و اســتقبال گســتردۀ 

ــای  ــف نیروه ــت را هم ردی ــای مقاوم ــن نیروه ــوان ای ــن می ت ــدند. همچنی ــاد ش ــردم ایج م

مقاومــت حمــاس فلســطین و انصاراللــه یمــن و حــزب اللــه لبنــان بــا کارکردهــای مشــابه در 

راســتای دفــاع از امنیــت ملــی و مبــارزه بــا تروریســت برشــمرد. ایــن ظرفیــت به وجــود آمــده 

در حــال حاضــر نقــش بی بدیلــی در ســاختار امنیتــی و اتحــاد مردمــی در دولــت عــراق دارد 

و زمینه ســاز فرصتــی اســت کــه به جــای تکیــه بــر قــدرت بیگانــگان در زمــان اضطــرار از آن 

ــه گروهــی کــه در  ــه منابــع موثــق و اطالعــات و منابــع میدانــی، ُن ــا توجــه ب اســتفاده کــرد. ب

بیشــتر عملیات هــای گــروه مقاومــت حشدالشــعبی نقــش پررنگــی داشــتند، به شــکلی هســتۀ 

مرکــزی ایــن گــروه مقاومــت را تشــکیل می دادنــد و ســپاه پاســداران نیــز بــا تعــداد شــش گــروه 

از ایــن تعــداد ارتبــاط مستشــاری داشــتند. همچنیــن هــادی العامــری، فرمانــدۀ شــاخۀ نظامــی 

ــی )ع( و  ــام عل ــای ام ــور گردان ه ــدۀ ام ــدس، هماهنگ کنن ــدی مهن ــدر و ابومه ــازمان ب س

حــزب اللــه عــراق نیــز جــزو نیروهــای فرماندهــی گــروه مقاومــت حشدالشــعبی برآمــده از 

ــد. ــا بودن ــن گروه ه درون ای

ــه را  ــت فقی ــروی از والی ــدۀ پی ــداران، عقی ــپاه پاس ــا س ــاط ب ــر ارتب ــالوه ب ــا ع ــن گروه ه ای

ــژه چهــار گــروه  ــان به وی ــن می ــد. در ای ــج می کردن براســاس خــط مشــی اعالمــی خــود تروی

ــی  ــام عل ــای ام ــاء و گردان ه ــش نجب ــق، جنب ــب الح ــراق، عصائ ــه ع ــزب الل ــای ح گردان ه

ــا برخــورداری  ــی بعــد از ســال 1382 ی ــه اشــغالگران آمریکای ــی علی ــل نقش آفرین )ع(، به دلی

ــاالت  ــردی ای ــات راهب ــناد و ادبی ــژه ای در اس ــگاه وی ــیر، جای ــن مس ــبکه ای در ای ــاط ش از ارتب

متحــدۀ آمریــکا دارنــد. بــا توجــه بــه ارتبــاط مســتمر افــراد و گروه هــای مقاومــت حشدالشــعبی 

بــا ســپاه پاســداران ایــران، ایــن گــروه بــه حشــداالیران نیــز شــهرت دارنــد.
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اهداف و رسالت گروه مقاومت حشدالشعبی عراق

اهــداف و قاعده هــای جمعــی جدیــد امنیتــی و دفاعــی در راســتای تکویــن و توســعۀ ارزش و 

فرهنــگ مبــارزه بــا تروریســم در گــروه مــردم نهــاد حشدالشــعبی پدیــدار و موجــب وحــدت 

و تقویــت ایــدۀ مقاومــت و امنیــت عــراق از راه کنــش عملــی مبــارزه بــا داعــش شــده اســت.

حشدالشعبی به مثابۀ گروه تولید امنیت

الف( هویت و هنجارهای مشترک در حشدالشعبی

هویت 

 بــا توجــه بــه چگونگــی تکویــن هویــت گــروه مقاومــت حشدالشــعبی بایــد تعریفــی بیــان 

کنیــم از بازیگــران و شــرایط محیطــی اثرگــذار بــر هویــت کــه ایــن بازیگــران از خود داشــته اند. 

ــی در  ــی و سیاس ــاختار نظام ــکنندگی س ــرایط ش ــی و ش ــراس عموم ــفتگی و ه ــرایط آش در ش

ــه رشــد و توســعۀ ســریع، بخش هــای  ــا توجــه ب عــراق، گــروه تروریســتی داعــش توانســت ب

ــا  ــد (Nazari , Alseimari,2013:77). ب ــرف کن ــراق را تص ــرب ع ــمال و غ ــادی از ش زی

ــراق،  ــدر ع ــع عالیق ــان، مرج ــن دوره از زم ــراق در ای ــور ع ــی در کش ــرایط بحران ــه ش ــه ب توج

آیــت اللــه سیســتانی دفــاع از کشــور را واجبــی مقــدس و مســئولیت ملــی و شــرعی دانســته و 

فــارغ از معیارهــای قومــی، فتــوای جهــاد کفایــی را اعــالم کردنــد. 

هنجارها

عواملــی  به عنــوان هنجــار، قوام بخــش هویــت در حشدالشــعبی هســتند. همچنیــن 

هنجارهــا می تواننــد مســئولیت کنشــگران را در معانــی ذهنــی آن هــا جایابــی و موجــب 

تنظیــم و شناســایی و حتــی تأییــد یــک هویــت خــاص شــوند. گفتمــان اســالمی را می تــوان 

ــدۀ هویــت امنیــت و ضد تروریســتی  ــی دانســت کــه نقــش تقویت کنن ــن هنجارهای از مهم تری

ــر  ــارزه در براب ــه مب ــی ک ــای دین ــه ارزش ه ــبت ب ــا نس ــا الق ــعبی ب ــای حشدالش را دارد. گروه ه

ــل کــرده اســت  ــه هنجــار تبدی ــن جهــاد را ب ــد. همچنی متجــاوزان تروریســت را ارزش می دان

ــا  ــعبی ب ــد. حشدالش ــت باش ــای مقاوم ــه گروه ه ــردم ب ــتن م ــرای پیوس ــی ب ــوان محرک ــه بت ک

ــوی را  ــام معن ــتورات مق ــروی از دس ــتن پی ــی و واجب دانس ــت دین ــوای مرجعی ــه فت ــه ب توج

ــا دارد  ــت آن ه ــکل گیری هوی ــزایی در ش ــه س ــش ب ــه نق ــه ک ــر گرفت ــاری در نظ ــوان هنج  به عن

.)  n- terrorist،2016(

ــن  ــه از مهم تری ــی و متبرک ــن مذهب ــرای اماک ــش ب ــتی داع ــروه تروریس ــتن گ تهدیدانگاش
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هنجارهایــی اســت کــه ســبب تقیــد حشدالشــعبی در ســاختار امنیتــی عــراق می شــود. ایــن 

هنجــار ناشــی از ســختی هایی اســت کــه امــام حســین )ع( در راه جهــاد بــرای خداونــد متعــال 

متحمــل شــده اســت و ســبب تقویــت روحیــۀ جهــادی در ایــن گــروه مقاومــت می شــود و نیــز 

ــه  ــان ب ــد آن ــب تقی ــعبی، موج ــای حشدالش ــان اعض ــه در اذه ــت ک ــی اس ــر هنجارهای از دیگ

.(Azad,2015:5) حضــور در ســاختار امنیتــی عــراق شــده اســت

ب( ارتباط مستمر و دائم اعضا

ــان  ــی انس ــای جمع ــف از ویژگی ه ــای مختل ــم در زمینه ه ــتقیم و دائ ــاط مس ــود ارتب وج

ــن  ــت. همچنی ــده اس ــاخته ش ــی برس ــای خاص ــا ویژگی ه ــا ب ــت در آن ه ــه امنی ــت ک اس

ــه  ــد ک ــاد می کنن ــاع ایج ــط و اجتم ــا محی ــل ب ــاط و تعام ــا ارتب ــبکه هایی را ب ــان ها ش انس

ــع و عواطــف  ــادل اهــداف و مناف ــه تب ــوان ب ــی می ت ــا می شــود. زمان ــه معن ســرانجام منجــر ب

دســت یافــت کــه ارتبــاط فزاینــده ای در اشــتراک گذاری معنــا باشــد. منبــع مهــم تولیــد معنــای 

اجتماعــی، ارتبــاط بیــن اعضــای جامعــه اســت کــه ایــن ارتبــاط ســبب همدلــی و هم اندیشــی 

.(Castells , 2013: 13-23) ــود ــج می ش ــی از آن منت ــد جمع ــاخت قواع ــت س و در نهای

مناسک مذهبی	 

ــازمان های  ــکیالت و س ــه تش ــت ک ــی اس ــۀ ارتباط ــن زمین ــی، مهم تری ــای جمع برنامه ه

 (Knights, ــد ــزار می کنن ــیج برگ ــداران و بس ــپاه پاس ــوی س ــت از الگ ــه تبعی ــعبی ب حشدالش

ــی ائمــۀ اطهــار )ع( کــه گاهــی  ــراد حشدالشــعبی در بارگاه هــای زیارت (2016:1. حضــور اف
بــا یونیفــرم »هیئــه الحشدالشــعبی« بــوده، ســبب  تأثیرگــذاری عمیــق به وســیلۀ معانــی ذهنــی 

و بــه اشتراک گذاشــتن آن به صــورت رو در رو می شــود. همچنیــن دیــدار زائــران عراقــی 

ــاب  ــی انتخ ــد توانای ــادر می کن ــان را ق ــراد آن ــن اف ــا ای ــو ب ــروه و گفت وگ ــن گ ــا ای ــردم ب و م

ــی مســتقیم  ــاط و معان ــن ارتب ــد. ای ــا کنن ــرای خــود مهی ــه تشــکیالت را ب ــی ب و حضــور راحت

 (Abdul Jabbar and یــک از اثرگذار تریــن عوامــل پیوســتن مــردم بــه حشدالشــعبی اســت

.Mansour, 2017:18-20) 
فرهنگ قبیله ای و قومی	 

هســتند  حشدالشــعبی  گروه هــای  از  حشــدالترکمانی  و  حشدالعشــایری  گردان هــای 

ــنن  ــل تس ــای اه ــت. گروه ه ــه ای اس ــی و قبیل ــگ قوم ــر فرهن ــی ب ــا مبتن ــاط آن ه ــه ارتب ک

ــا  ــارزه ب ــتری در مب ــجام بیش ــل و انس ــترک تعام ــی مش ــد مذهب ــل پیون ــایری به دلی الحشدالعش
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ــی ذهنــی ژرف ســبب انســجام  ــی و قومــی و معان ــن ویژگی هــای زبان ــد. همچنی داعــش دارن

ــت. ــده اس ــش ش ــا داع ــرد ب ــۀ نب ــی در عرص ــای ترکمان گروه ه

رسانه های اجتماعی 	 

شــبکه های اجتماعــی و رســانه یکــی دیگــر از عوامــل مهــم در ارتباط گرفتــن اعضــای گــروه 

ــاد  ــراد ایج ــن اف ــبکه بندی« در ذه ــن راه »ش ــوی از ای ــه به نح ــت ک ــعبی اس ــت حشد الش مقاوم

می شــود. همچنیــن یکــی از مؤثر تریــن روش هایــی کــه می تــوان آن را در انسجام بخشــی ســاختار 

ذهنــی افــراد ایــن گــروه مؤثــر دانســت، بــه اشتراک گذاشــتن تولیــد محتــوای هم ســو بــا هویــت و 

.)al. hashed, 2017) هنجارهــای گــروه حشدالشــعبی در قالــب ســروده ها و نماهنگ هــا اســت

ایجاد اهداف مشترک و قاعدۀ جمعی برای انجام مسئولیت	 

بــا توجــه بــه رســالت گروه هــای مقاومــت و اولویــت یکپارچگــی ایــن گروه هــا در 

راســتای اهــداف مشــترک و بلندمــدت، ارتبــاط مــداوم اعضــا زمینه ســاز تجانس هــای 

ــن اســاس اعضــای خــود را در راه فــداکاری و  ــر ای ــا ب ــی و قومــی را فراهــم آورده اســت ت دین

ــه اشــتراک های ذهنــی کــه در هویــت و هنجارهــای آن هــا نمــو داشــته هماهنــگ  دســتیابی ب

ــکل دادن و  ــه ش ــر ب ــه منج ــی ک ــن عوامل ــد (Ekhtiari Amiri, 2015:5). از مهم تری کنن

ــت: ــوده اس ــا ب ــن اعض ــی بی ــتگی جمع همبس

مبارزه با داعش و بیرون راندن آنان از سرزمین عراق در راستای هویت دفاع ملی؛	 

آزاد سازی شهرها از وجود تروریست های تکفیری داعش؛	 

کمک رســانی بــه مردمــی کــه در محاصــرۀ تکفیری هــا بودنــد و نمی توانســتند بــا 	 

تکفیری هــا مقابلــه کننــد؛

حفظ امنیت همۀ مکان های متبرکه و زیارتی،  به ویژه حرم های ائمه اطهار)ع(؛	 

 	.(Duman, 2016:10) جلوگیری از تجزیه و حفظ و یکپارچگی کشور عراق

گروه مقاومت حماس فلسطین 

زمینه های شکل گیری گروه مقاومت حماس فلسطین
ــی  ــه در پ ــت ک ــی اس ــش مردم ــالمیة« جنب ــة اإلس ــة المقاوم ــر »حرک ــام مختص ــاس« ن »حم

ایجــاد شــرایط الزم بــرای آزادی ایــن کشــور از ظلــم و تجاوزگــری صهیونیســت ها و حامیــان 

آن هاســت. ایــن جنبــش انقالبــی کــه از حمایــت توده هــای مــردم برخــوردار اســت بــر ایــن 

ــد.  ــه می ده ــود ادام ــارزات خ ــه مب ــر ب ــا بح ــر ت ــطین از نه ــا آزادی فلس ــه ت ــت ک ــاور اس ب
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ــر  ــه تصوی ــی ک ــن معن ــت. بدی ــده اس ــیم ش ــوی آن ترس ــب لوگ ــش در قال ــن جنب ــهر ای ش

ــم  ــط دو عل ــه توس ــت ک ــده اس ــور ش ــطین تص ــک فلس ــۀ کوچ ــوان نقش ــجداالقصی  به عن مس

ــرد؛  ــر ک ــود را منتش ــیس خ ــۀ تأس ــامبر 1987، بیانی ــاس در 15 دس ــود. حم ــت می ش محافظ

ــن  ــردد. ای ــر می گ ــته ب ــرن گذش ــل ق ــۀ چه ــه ده ــکل گیری آن ب ــۀ ش ــای اولی ــا جرقه ه ام

ــت،  ــالم موجودی ــش از اع ــت و پی ــکل گرف ــلمین ش ــش اخوان المس ــداد جنب ــش در امت جنب

ــر مســئلۀ فلســطین اســم های دیگــری چــون  ــان مواضــع خــود در براب ــا بی اخوان المســلمین ب

»جنبــش پیــکار اســالمی« و »حامیــان ســرزمین اســرا« و ... مطــرح بــود. حــوادث متعــددی 

ــکل گیری  ــۀ ش ــال 1967 روی داد، زمین ــت س ــد از شکس ــژه بع ــال 1947و  به وی ــه در س ک

ــط  ــش توس ــن جنب ــم آورد (zarean, 2014: 93-95). ای ــاس را فراه ــت حم ــش مقاوم جنب

شــیخ احمــد یاســین بــا انتشــار منشــور گــروه مقاومــت حمــاس در میــان گروه هــای اخوانــی 

فلســطین در اوت 1988 متولــد شــد. ایــن منشــور عــالوه بــر موضوعــات محــوری و فلســفۀ 

جنبــش و مواضــع آن در قبــال موضوعاتــی ماننــد رفــاه اجتماعــی و نقــش زنــان و حرکت هــای 

ملی گــرا موضــع می گرفــت (Abu Amr, 1993: 28-51). ظهــور جنبــش مقاومــت 

ــدار کــرد کــه ایــن مســیر نتیجــۀ تحــول راهبــردی در  حمــاس، تحوالتــی را در 4 مرحلــه پدی

ــود: ــه مرحلــۀ جهــاد واقعــی ب جنبــش اخــوان ب

مرحلــۀ اول: گرفتــن مجــوز تأســیس مجمع اســالمی در ســال 197۳ از رژیم صهیونیســتی 	 

و ســازماندهی هســتۀ اولیــۀ کادرهــای حماس؛

مرحلۀ دوم: منسجم کردن و نهادسازی جنبش حماس با گسترش حوزۀ جغرافیایی؛	 

مرحلــۀ ســوم: برنامه ریــزی و تنظیــم دســتگاه های اجرایــی بــرای رســیدن بــه دوران نفــوذ 	 

سیاســی و آمادگــی بــرای مبــارزۀ مســلحانه؛

مرحلــۀ چهــارم: ظهــور در صحــن؛ فلســطین در ســال 1988 و اعــالم راهبــردی به صورت 	 

. (Razavi,2005:105-120)رسمی

ساختار تشکیالتی جنبش مقاومت حماس فلسطین

جنبــش مقاومــت حمــاس فلســطین بــه ماننــد گــروه اخــوان از کمیتــۀ مرکــزی، دفتــر 

ــن  ــتای ای ــه در راس ــود ک ــه ب ــکل گرفت ــابه ش ــاختارهای مش ــی و س ــورای عموم ــی، ش سیاس

ــی  ــاح نظام ــی و جن ــیج مل ــی، بس ــد(، سیاس ــی و امنیتی)مج ــای تبلیغات ــکیالت کمیته ه تش

 (Molla بــود  تشــکیل شــده  اشــغالی  مرز هــای ســرزمین های  بــه  دفتــر رســیدگی  و 
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ــی و  ــای، نظام ــۀ فعالیت ه ــتگاه هم ــه دس ــیلۀ س ــن به وس (Ebrahimi,2003:218. همچنی
ــا  ــکل گیری ب ــس از ش ــاس پ ــرد. حم ــام می گی ــام( انج ــای قس ــی )گردان ه ــی و سیاس تبلیغات

انجــام فعالیت هایــی در میــان تــودۀ مــردم محبوبیت هایــی کســب کــرد.

الف( تشکیالت ساختاری و رسمی حماس در داخل سرزمین فلسطین

پــس از شــرکت جنبــش مقاومــت حمــاس در انتخابــات و گرفتــن مشــروعیت سیاســی در 

عرصــۀ داخلــی و خارجــی، تشــکیالت رســمی حمــاس در ســاختار دولتــی فلســطین شــکل 

منســجمی پیــدا کــرده  اســت.

- دولت حماس

بــا  توانســت   2006 ســال  در  فلســطین  پارلمانــی  انتخابــات  در  حمــاس  جنبــش 

به دســت گرفتن بیشــتر کرســی های مجلــس قانون گــذاری، دولــت قانونــی فلســطین را 

ــأت  ــزه، نش ــۀ غ ــاس در منطق ــن حم ــل قدرت گرفت ــن دالی ــن مهم تری ــد. همچنی ــکیل ده تش

ــت.  ــح اس ــا فت ــش ب ــن جنب ــالف ای ــه از اخت گرفت

- فراکسیون تغییر و اصالح

 فراکســیون تغییــر و اصــالح  به عنــوان تنهــا فراکســیون جنبــش حمــاس در مجلــس 

قانون گــذاری فلســطین اســت. در ســال 2006 ایــن فراکســیون بــا کســب 74 کرســی 

ــود  ــیون، محم ــر فراکس ــئولیت دبی ــه در آن دوره مس ــود ک ــت ش ــکیل دول ــور تش ــت مأم توانس

الرمحــی و مســئول روابــط خارجــی دولــت مشــیرالمصری بــر عهــده داشــتند. رئیــس و نایــب 

ــتند.  ــیون هس ــن فراکس ــز از ای ــطین نی ــان فلس اول پارلم

ب( تشکیالت ساختاری و غیررسمی حماس در داخل سرزمین فلسطین

ــور  ــتر در ام ــه بیش ــده ای دارد ک ــمی پیچی ــاختارهای غیررس ــاس س ــت حم ــش مقاوم جنب

مذهبــی و اجتماعــی بــا توجــه بــه اهــداف و فعالیت هــای ایــن جنبــش فعالیــت می کنــد کــه 

از: عبارت انــد 

رهبران سیاسی محلی

رهبــران سیاســی وظیفــۀ بیــان دیدگاه هــای جنبــش و هدایــت فعالیت هــای میدانــی مــرد را 

بــر عهــده دارنــد. همچنیــن ایــن رهبــران جایگاهــی باالتــر و برابــر بــا رهبــران حمــاس مســتقر 

ــل آن هــا در داخــل، عهــده دار  ــات و تمای ــر مقتضی ــی بناب ــد، ول در خــارج از فلســطین را دارن
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ــاس  ــمی حم ــع رس ــن مواض ــتند. همچنی ــاس نیس ــمی در حم ــاال و رس ــئولیت های رده ب مس

ــت  ــی فعالی ــۀ هماهنگ ــد. هم ــور دارن ــل حض ــه در داخ ــد ک ــان می کنن ــخن گویانی بی را س

ــن  ــدۀ ای ــه عه ــردان ب ــکیالت خودگ ــا و تش ــر گروه ه ــا دیگ ــاط ب ــف و ارتب ــای مختل بخش ه

.(Razavi and Ghasemi, 2012: 95) ــت ــراد اس اف

تشکیالت اجتماعی

در ایــن گــروه، ســطوح مختلفــی بــر حســب میــزان پیــروی و اطاعت پذیــری از دســتورهای 

مختلــف بیــن افــراد و قشــرها وجــود دارد کــه عبارت انــد از:

دستۀ اول، بر مبنای اطاعت پذیری کامل از جنبش طبقه بندی شده اند؛	 

ــد. 	  ــروی می کنن ــش پی ــت از خواســته های جنب ــر حســب موقعی ــرادی کــه ب دســتۀ دوم، اف

ایــن افــراد بــا افــکار و اعتقــادات جنبــش موافــق بــوده، ولــی در شــرایط اضطــرار و فشــار های 

ــد. ــا تشــکیالت همراهــی نمی کنن ــم غاصــب ب رژی

ــای 	  ــژه گروه ه ــا،  به وی ــر گروه ه ــطینی و دیگ ــای فلس ــه جریان ه ــته ب ــوم، وابس ــتۀ س دس

.(Razavi and Ghasemi, 2012:98) ــتند ــردان هس ــح و خودگ فت

تشکیالت امنیتی و نظامی

بــه یقیــن می تــوان بخــش امنیتــی و نظامــی در عیــن مخفی بــودن را از مؤثر تریــن 

و مهم  تریــن بخش هــای گــروه مقاومــت دانســت کــه در ایــن زمینــه همــۀ فعالیت هــا 

ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــطین دارد. ب ــادالت فلس ــوالت و مع ــر تح ــادی ب ــر زی ــات آن  تأثی و اقدام

ــوار  ــری و دیگــری در ن ــۀ باخت گردان هــای نظامــی قســام به صــورت دو بخــش، یکــی در کران

ــردان  ــن گ ــری ای ــۀ باخت ــای کران ــن اعض ــده اند. همچنی ــیم  ش ــت تقس ــل امنی ــه دالی ــزه ب غ

نامشــخص بــوده و گــردان دیگــر در نــواز غــزه دارای پنــج گــردان مجــزا تفکیــک شــده اســت، 

شــامل شــــمال غــــزه، جنــوب غــزه )رفــح(، مرکــز نــوار غــزه، غــزه و خــان یونــس کــه رابطــۀ 

. (zarei, 2011: 12) ــت ــوب اس ــیار خ ــی بس ــر فرمانده ــا دفت ــا ب ــن گردان ه ای

ج( ساختار و تشکیالت حماس در خارج از فلسطین

شورای مرکزی

ــوده، جــزو باالتریــن  شــورایی متشــکل از 50 الــی 70 نفــر کــه هویــت آن هــم مخفــی ب

مرجــع تصمیم گیــری در جنبــش مقاومــت حمــاس هســتند. همچنیــن بــا توجــه بــه مقتضیات، 

جلســاتی را هــر 4 ســال یــک بــار تشــکیل می دهنــد و نســبت بــه انتخــاب اعضــای آشــکار و 
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.(Razavi and Ghasemi,2012:87) ــد ــم می گیرن ــف تصمی ــای مختل ــی بخش ه مخف

دفتر نمایندگی در کشورهای مختلف

ایــن جنبــش در کشــورهای پاکســتان، عربســتان، قطــر و کویــت به شــکل غیررســمی و در 

حــال حاضــر در تهــران و خارطــوم و صنعــا و دمشــق و بیــروت به طــور رســمی دفتــر دارد. ایــن 

جنبــش توانســته در کشــورهایی کــه دانشــجویان فلســطینی حضــور دارنــد، از راه انجمن هــای 

ــت آورد. ــی را به دس ــا پایگاه های ــجویی و اتحادیه ه دانش

اهداف و رسالت جنبش مقاومت حماس فلسطین

بــا توجــه بــه رونــد شــکل گیری و ظهــور حمــاس از بــدو فعالیت هــای ایــن جنبــش در ســال 

1988 ، ســه راهبــرد از ســوی ایــن جنبــش در دوره هــای زمانــی مختلــف انجــام گرفــت کــه 

عبارت انــد از:

مشــارکت در فعالیت هــای سیاســی بــا حفــظ اصــول جنبــش، از جملــه ادامــۀ مقاومــت و 	 

به رســمیت نشــناختن اســرائیل؛

مخالفت شدید با قرارداد اسلو )199۳(؛	 

 	.(Farhadinia,2000:53-77) )مشارکت جدی در قیام عمومی مردم فلسطین )انتفاضه

جنبش مقاومت حماس در دوران انتفاضه

انتفاضــۀ مــردم فلســطین نشــأت گرفته از انقــالب اســالمی ایــران و ناامیــدی مــردم از 

ــۀ  ــتار بی رحمان ــرکوب و کش ــطین و س ــات فلس ــی در نج ــک و نظام ــی الئی ــای سیاس گروه ه

فلســطینیان توســط رژیــم صهیونیســتی و نارضایتــی و ناامیــدی از دولت هــای عربــی اســت. 

ــی  ــات سیاس ــال 1987 وارد ادبی ــی آن در س ــی و دین ــد فرهنگ ــه بع ــه ب ــا توج ــت، ب ــن حرک ای

ــی  روزمــره فلســطین شــد (Khodadadi, 2004: 63-88). انتفاضــۀ مــردم فلســطین حرکت

ــب  ــی موج ــه حت ــت ک ــی اس ــای سیاس ــوی گروه ه ــازماندهی از س ــدون س ــوش و ب خودج

ــد. ــلمین ش ــوان المس ــاف( و اخ ــطین )س ــش فلس ــازمان آزادی بخ ــای س ــری گروه ه غافلگی

5-5. مخالفت حماس با قرارداد اسلو

ــه را  ــتقالل همه جانب ــی و اس ــت واقع ــلو حاکمی ــرارداد اس ــاس ق ــش حم ــدگاه جنب از دی

بــرای ایــن کشــور بــه ارمغــان نیــاورده اســت. همچنیــن بخشــی از اراضــی فلســطین در ایــن 

ــای  ــه باوره ــه ب ــا توج ــاس ب ــش حم ــت. جنب ــده اس ــارج ش ــرزی آن خ ــترۀ م ــرارداد، از گس ق
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دینــی خــود به شــدت بــا قــرارداد مخالفــت کــرد. اولویــت و هــدف آزادســازی کرانــۀ باختــری 

ــلو  ــراداد اس ــد از ق ــاس بع ــش حم ــداف جنب ــن اه ــزه، از مهم تری ــوار غ ــردن آزادی ن و کامل ک

.(Farhadinia,2000:53-77) ــت ــوده اس ب

ورود حماس به صحنۀ سیاسی فلسطین

ــد. از آن  ــان ش ــزه نمای ــرارداد غ ــس از ق ــاف، پ ــارۀ س ــاس درب ــش حم ــن جنب ــع روش موض

پــس، ایــن ســازمان را )ســاف( تنهــا نماینــده، بخشــی از ملــت فلســطین دانســته و اولویــت 

ــرار داد  ــش ق ــازمان آزادی بخ ــا س ــطین ب ــت فلس ــی مل ــر نمایندگ ــر س ــت ب ــود را در رقاب خ

(Al-hamad and Barghouti , 2001: 279). بــا توجــه بــه دســتیابی حمــاس بــه 
ــش،  ــن جنب ــت ای ــهرداری ها، خواس ــات ش ــاس در انتخاب ــروزی حم ــد آرا و پی 30 درص

بــود  فلســطین  اجرایــی  امــور  برعهده گرفتــن  و  مجلــس  انتخابــات  عرصــۀ  بــه  ورود 

(Pashaghasemi,2007:91-104). پــس از تضمیــن ابومــازن، مبنــی بــر تجدیدنظــر در 
ســازمان آزادی بخــش فلســطین و برگــزاری انتخابــات آزاد و ســالم، جنبــش مقامــت حمــاس 

ــات  ــه انتخاب ــرای ورود ب ــود را ب ــتی، خ ــم صهیونیس ــا رژی ــاله ب ــک س ــس ی ــن آتش ب ضم

 (Khosravi, 1385: 1-17)کــرد آمــاده  محلــی  شــورای  و  قانون گــذرای  مجلــس 

ــر  ــس دفت ــۀ رئی ــه مصاحب ــه ب ــا توج ــاس ب ــت حم ــش مقاوم ــل ورود جنب ــن دالی . مهم تری

ــتند: ــا هس ــه 2004 این ه ــاس در 14 م ــی حم سیاس

تجدید قوا و استراحت دوره ای رزمندگان حماس؛	 

مشکالت فراوان و  به ویژه معیشتی مردم فلسطین؛	 

 	 .(Pashaghasemi,2007:91-104) فساد گسترده در دستگاه های اجرایی تشکیالت خودگردان

راهبرد جنبش مقاومت حماس در مسائل منطقه

شــکل گیری جنبــش حمــاس بــر مبنــای تفکــر اســالمی و از دل انتفاضــه فلســطین و برگرفتــه از 

انقــالب اســالمی ایــران بــوده اســت و در جهــت تحقــق آرمــان فلســطین در محــور مقاومــت، 

ــر منطقــه  ــی در تحــوالت اخی ــران حمایــت شــده اســت. ول از ســوی جمهــوری اســالمی ای

بازهــم بــا توجــه بــه ارزش هــا و بازتعریفــی کــه از هویــت اخوانی خــود کــرد از محــور مقاومت 

فاصلــه گرفــت و منافعــش بــا جمهــوری اســالمی در تعــارض قــرار گرفــت. بــا توجــه بــه اینکــه 

ــرائیل را  ــا اس ــلحانه ب ــارزۀ مس ــاد و مب ــواره جه ــادی، هم ــی جه ــوان جنبش ــه  به عن ــاس ک حم
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ــذار  ــت، در گ ــطین می دانس ــت فلس ــدۀ مل ــوق غصب ش ــه حق ــتیابی ب ــب دس ــکار مناس راه

ــال  ــات س ــۀ انتخاب ــت، در نتیج ــت گرفتن حکوم ــه دردس ــارزه ب ــمِی مب ــت غیررس از وضعی

2006، بــا چالــش مهمــی رو بــه رو شــد. رهبــری حمــاس آشــکارا می دیــد کــه ایــن جنبــش 

اکنــون مســئولیت بزرگ تــری در قبــال ملــت فلســطین و نــه فقــط اعضــا و طرفــداراِن خویــش 

ــی را  ــت هزینه های ــاس می توانس ــادی حم ــش جه ــه کن ــه هرگون ــت ک ــدان معناس ــن ب دارد. ای

ــد. ــطینی ها کن ــۀ فلس ــه هم متوج

ــش  ــن جنب ــه ای و فاصله گرفت ــرد منطق ــر رویک ــئلۀ تغیی ــاس در مس ــرد حم ــن راهب همچنی

ــر  ــع اخی ــبهه در مواض ــن ش ــای ای ــم. مبن ــر می بینی ــال های اخی ــران را در س ــاس از ای حم

ــرائیل،  ــران و اس ــن ای ــگ بی ــوع جن ــورت وق ــا در ص ــدن آن ه ــد بی طرف مان ــاس، مانن حم

ــوان  ــا اخ ــویی ب ــه، هم س ــر و ترکی ــا قط ــی ب ــوری، نزدیک ــیان س ــاس از شورش ــت حم حمای

ــای  ــه جنبش ه ــت ک ــه داش ــد توج ــت. بای ــتناد اس ــل اس ــح قاب ــروه فت ــا گ ــازش ب ــر، س مص

آزادی بخــش، همچــون هــر پدیــدۀ اجتماعــی دیگــر، در گــذر زمــان و تحــت  تأثیــر شــرایط و 

مؤلفه هایــی، دچــار تحــول می شــوند.

مهم ترین رویکردهای جدید جنبش مقاومت حماس فلسطین 

الف( تحول فضای عربی ضدحماس

 بــا شــروع بیــداری اســالمی در منطقــه و ســرنگونی حکومــت دیکتاتــوری حســنی مبــارک 

ــه  ــا توجــه ب ــرای جبــش مقاومــت حمــاس فراهــم شــد. در گذشــته ب ــی ب ــن علــی، فضای و ب

ــر  ــاس امکان پذی ــورها از حم ــن کش ــت ای ــی و حمای ــی، قدرت یاب ــای عرب ــت رژیم ه مخالف

ــترده در  ــرات گس ــی و تغیی ــورهای عرب ــوالت کش ــه تح ــه ب ــا توج ــر ب ــال حاض ــود. در ح نب

فضــای پیرامونــی جهــان عــرب، ایــن حمایت هــا آشــکارا و در راســتای قدرتمندشــدن جنبــش 

ــرد.  ــکل می گی ــاس ش ــت حم مقاوم

ب( توافق دوحه و سازش فلسطینی

بــا توجــه بــه اینکــه حمــاس و فتــح کــه تاکنــون میانجیگری  هــای متعــدد و متنوعــی را در 

ــای  ــوالت و پیامده ــر تح ــت  تأثی ــار تح ــن ب ــد، ای ــه کرده ان ــه تجرب ــق مصالح ــتای تحق راس

ــه در  ــن اعالمی ــت ای ــد. اهمی ــه را پذیرفتن ــطین، مصالح ــی فلس ــپهر سیاس ــر س ــی آن ب داخل

ــی از  ــه، یک ــق دوح ــش از تواف ــا پی ــت. ت ــه اس ــاس نهفت ــوی حم ــح از س ــرایط فت ــرش ش پذی

ــن  ــود. در ای ــده ب ــت وزیر آین ــر نخس ــر س ــق ب ــود تواف ــه، نب ــبرد مصالح ــِی پیش ــع اصل موان
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توافــق، حمــاس از ایــن پســِت هــر چنــد موقتــی بــه ســود محمــود عبــاس گذشــت. بنابرایــن 

پــس از تحــوالت جهــان عــرب در اثــر بیــداری اســالمی، حمــاس بــا اشــتباهی راهبــردی در 

عمــل از عقایــد و ایدئولــوژی انقالبــی خــود در مواجهــه بــا رژیــم اســرائیل کوتــاه آمــده و بــر 

ــت. ــد زده اس ــر تأیی ــح مه ــازش کارانۀ فت ــع س مواض

یه ج( عبور از متحد خود، سور

 پــس از انتخابــات ســال 2006 فلســطین، ســوریه یکــی از حامیــان اصلــی حمــاس اســت. 

ــا  ــودن ب ــت و هم نواب ــن حکوم ــاس از ای ــردن حم ــوریه و حمایت نک ــران س ــه بح ــه ب ــا توج ب

ــه  ــبت ب ــود نس ــح خ ــع صری ــالم موض ــا اع ــاس ب ــت حم ــش مقاوم ــی، جنب ــان داخل معترض

ــورهای  ــه  کش ــالمت آمیزی ب ــگاه مس ــود، ن ــع خ ــه مناف ــه ب ــا توج ــوریه، ب ــر س ــران فراگی بح

عربــی و اســرائیل داشــته باشــد. دلیــل دیگــر صف بنــدی و همراهــِی اولیــۀ حمــاس بــا ســوریه، 

تــوان ایــن کشــور در حمایــت از ایــن جنبــش و پشــتیبانِی مالــی، تســلیحاتی و سیاســی از آن 

بــوده اســت کــه بــا توجــه بــه بحران هــای جــدی و گســتردۀ ســوریه در ســطوح مختلــف، تــوان 

ــی  ــاز حمایت ــه نی ــا توجــه ب ــن ب ــی داشــت. همچنی ــی آن از جنبــش حمــاس ســیر نزول حمایت

ــدی از  ــی جدی ــع مال ــج مناب ــرای پیشــبرد اهــداف جنبــش حمــاس به تدری ــی ب ــع مال ــه مناب ب

کشــورهای عربــی دریافــت کردنــد کــه دریافــت آن مســتلزم همراهــی سیاســی در منطقــه بــوده 

 .(Fathollah, 2013) ــت اس

د( تقسیم حماس به داخل و خارج

بــروز اختــالف گســترده میــان رهبــری داخــل و خــارج از تحوالتــی اســت کــه آغــاز تغییــر 

ــر  ــا پیش ت ــن اختالف ه ــه ای ــد. اگرچ ــان می ده ــاس را نش ــه ای حم ــی و منطق ــرد داخل رویک

هــم بــوده اســت، رقابــت و اختــالف داخلــی میــان طرفــداران دو خــط مشــی متفــاوت اســت؛ 

گروهــی طرفــدار تــداوم راهکارهــای پیشــین حمــاس در برابــر اســرائیل، حکومــت خودگــردان 

و محــور مقاومــت و گروهــی خواســتار تحــول ایــن رویکردهــا بــرای همگامــی بــا تحــوالت 

ــژه در مصــر و ســوریه هســتند. ــی  به وی پیرامون

شباهت های گروه های مقاومت حشدالشعبی عراق و حماس فلسطین

هــر دو گــروه مقاومــت در پــی ایجــاد شــرایط الزم بــرای آزادی کشــور از ظلــم و ســتمگری 	 

و تجــاوز بــه صحنــۀ مبــارزه ورود پیــدا کردنــد. همچنیــن ایــن گروه هــا از حمایــت توده هــای 

ــردم برخوردارند. م
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ــن 	  ــوذ ای ــد و نف ــد و رش ــران دارن ــالمی ای ــالب اس ــا انق ــی ب ــد عمیق ــروه، پیون ــر دو گ ه

گروه هــا  به عنــوان بــازوان حمایتــی جمهــوری اســالمی بســیار بااهمیــت اســت.

ــتردگی 	  ــا گس ــته و ب ــکا داش ــد آمری ــترکی مانن ــرزی مش ــمنان برون م ــروه، دش ــر دو گ  ه

فعالیــت و نفــوذ خــود، گاهــی  بــا حمالتــی از ســوی ایــن کشــورها بــر علیــه منافــع خــود 

قــرار می گیرنــد.

در میــان بازیگــران خارجــی، آمریکایی هــا باهــدف تحدیــد راهبــردی حشدالشــعبی،گزینۀ 

ــن گــروه برخــالف گــروه جیش المهــدی  ــد. ای ــرار دادن ــن گــروه را در دســتور کار ق انحــال ای

ــغالگری  ــل اش ــان مقاب ــردن سالح هایش ــف رهاک ــد، مخال ــل ش ــه در 28 اوت 2008 منح ک

آمریــکا هســتند.

ــغ از  ــای بی دری ــوص حمایت ه ــه در خص ــراق چ ــکا در ع ــۀ آمری ــب، کارنام ــر ترتی ــه  ه ب

داعــش و چــه در صحنــۀ ضربــه واردکــردن بــه نیروهــای مردمــی حشدالشــعبی و بــه شــهادت 

رســاندن تعــداد زیــادی از آن هــا، بــه  انــدازه ای منفــی اســت کــه بــه عناصــر نفــوذی در عــراق، 

اجــازۀ تحرک هــای مدنظرشــان را نمی دهــد. از ســویی، عملکــرد نیروهــای حشدالشــعبی در 

ــه مــردم عــراق در دوره هــای مختلــف  حــذف و ســرکوب نیروهــای داعــش و کمک رســانی ب

ــف و  ــوان تضعی ــراق ت ــس در ع ــه هیچ ک ــت ک ــین برانگیز اس ــز و تحس ــدازه ای افتخارآمی به ان

حــذف آن هــا را از صحنــۀ سیاســی ایــن کشــور نــدارد.

 یکــی از 12 شــرط پمپئــو بــرای دســتیابی توافقــی جدیــد بــا ایــران، »خلــع ســالح و انحالل 

ــکا در  ــدۀ آمری ــاالت متح ــت های ای ــه سیاس ــه ب ــا توج ــود. ب ــیعه« ب ــبه نظامی ش ــای ش گرو ه ه

ــه  ــت های متخاصمان ــرای سیاس ــاس و اج ــژه حم ــت،  به وی ــای مقاوم ــا گروه ه ــی ب رویاروی

ــری گروه هــای مقاومــت  ــم صهیونیســتی، در زمان هــای بحــران و درگی ــت از رژی ــرای حمای ب

ــه  ــته ب ــای وابس ــراد و نهاده ــادی از اف ــمار زی ــا ش ــت ت ــده اس ــبب ش ــرائیل، س ــاس و اس حم

حمــاس را در گوشــه و کنــار جهــان تحریــم کننــد کــه ایــن تحریم هــا شــامل خیریه هایــی در 

ــز  ــی نی ــک مال ــع آوری کم ــرای جم ــی ب ــم های مهم ــوان مکانیس ــان  به عن ــف جه ــاط مختل نق

بــوده اســت. همچنیــن ایــاالت متحــدۀ آمریــکا به طــور تنگاتنــگ بــا حوزه هــای قضایــی کــه 

ــا  ــارزه ب ــای مب ــا چارچوب ه ــد ت ــکاری می کن ــز هم ــتند نی ــیب پذیر هس ــاس آس ــر حم در براب

پولشــویی و تأمیــن مالــی تروریســم را در آن هــا تقویــت کنــد.

ــرائیل در 	  ــکا و اس ــورهای آمری ــع کش ــد مناف ــه تهدی ــه ب ــا توج ــت ب ــروه مقاوم ــر دو گ ه

لیســت گروه هــای تروریســتی قــرار گرفته انــد.
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تفاوت های گروه های مقاومت حشدالشعبی عراق و حماس فلسطین

ســاختار تشــکیالتی گــروه مقاومــت حمــاس از گــروه مقاومــت حشدالشــعبی عــراق، بــا 	 

ــجم تر و  ــاختار منس ــینۀ دور از س ــود در پیش ــای موج ــا و درگیری ه ــت تنش ه ــه قدم ــه ب توج

ــد. ــکیالتی تری برخوردارن تش

شــرایط اضطــراری حاکــم بــر عــراق، دولــت را وادار کــرد تــا بســیج نیــرو بــرای تشــکیل 

ــاخه های  ــد، ش ــن رون ــد. در ای ــرار ده ــتور کار ق ــی را در دس ــی کمک ــاختار دفاع ــک س ی

نظامــی احــزاب و جریان هــای سیاســی شــیعه بــه بســتر جــذب نیــروی انســانی در شــرایط 

اضطــراری تبدیــل شــدند کــه نتیجــۀ آن تشــکیل یــک ســازمان جدیــد نظامــی رســمی بــه 

نــام حشدالشــعبی بــه مــوازات ارتــش و پلیــس در عــراق بــود.

ــا  ــی، ب ــی کمک ــاختارهای دفاع ــکیل س ــوازات تش ــه م ــراق ب ــت ع ــر، دول ــوی دیگ از س

درخواســت کمــک از شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد و ایاالت متحــده، میزبــان ائتالف 

بین المللــی عــزم ذاتــی بــا فرماندهــی آمریــکا شــد کــه مأموریــت آن مبــارزه بــا داعــش بــود. 

در مــورد ماهیــت اولیــۀ شــرایط تشــکیل گــروه مقاومــت حمــاس این گونــه بــود کــه ابتــدا در 

شــرایط اضطــراری ایــن گــروه بــه میــدان وارد نشــد. جنبــش حمــاس ابتــدا براســاس فعالیــت 

فرهنگــی اجتماعــی تأســیس شــد، پــس از چنــد ســال، اقدامــات نظامــی را بــرای دســتیابی 

بــه اهــداف خــود، ضــروری دانســت.

ــن گــروه 	  ــت حشدالشــعبی عــراق، ای ــی شــیعی گــروه مقاوم ــب جمعیت ــه قال ــا توجــه ب ب

نســبت بــه گــروه مقاومــت حماس بــا قالــب جمعیتــی ســنی، در مشــی مبارزاتــی الگوبــرداری 

ــد. ــت می کن ــد و از آن تبعی ــری دارن متفاوت ت

بــا توجــه بــه شــرکت جنبــش مقاومــت حمــاس در انتخابات و کســب مشــروعیت سیاســی 	 

در عرصــۀ داخلــی و خارجــی، تشــکیالتی رســمی حمــاس در ســاختار دولتی فلســطین شــکل 

منســجم تری نســبت بــه گــروه مقاومــت حشدالشــعبی در عــراق دارد.

ــه در  ــود ک ــی ب ــائل مهم ــان از مس ــس از اطمین ــطین پ ــان فلس ــه پارلم ــاس ب   ورود حم

مــورد آن هــا تصمیــم گرفتــه شــد: 1. اطمینــان از اینکــه چنیــن تصمیمــی نظــر اکثریــت نهادهــا 

ــه  ــی ک ــر تصمیم ــه ه ــان از اینک ــت؛ 2. اطمین ــاس اس ــان حم ــه و فرمانده ــران بلندپای و رهب

حمــاس بگیــرد بــه زیــان برنامه هــا و سیاســت های مبارزاتــی اش تمــام نشــود؛ ۳. اطمینــان از 

ــار اســلو نباشــد.  اینکــه هیــچ تصمیمــی هرگــز در چارچــوب پیمــان فاجعــه ب

ــز  ــت نی ــی مقاوم ــد از مش ــد می کن کی ــات تأ ــر انتخاب ــه ب ــی ک ــاس در حال ــش حم جنب
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حمایــت می کنــد. مســلم اســت کــه جنبــش مقاومــت اســالمی حمــاس اکنــون بــه جنبــش و 

گــروه بزرگــی تبدیــل شــده اســت و پشــتوانۀ مردمــی بزرگــی دارد و در بزنگاه هــا از ایــن ظرفیــت 

معنــوی بیشــترین بهــره را می بــرد. همچنیــن در مراحــل اول و دوم انتخابــات شــوراهای محلــی 

و شــهرداری ها در کرانــۀ باختــری و نــوار غــزه وضعیــت خــود را تثبیــت کــرده اســت و اکنــون 

ملــزم بــه پاســخ گویی بــه نیازهــای مردمــی اســت کــه حامــی مقاومــت و پشــتیبان آن هســتند.

ــت بیشــتر گــروه حشدالشــعبی 	  ــوان گف ــت می ت ــن دو گــروه مقاوم ــت ای در مقایســه هوی

ایدئولــوژی اســالمی شــیعی دارنــد و ایدئولــوژی جنبــش حمــاس ریشــه در اخوان المســلمین 

مصــر دارد.

ــوه داشــته 	  ــتر جل ــی بیش ــا شــیعۀ دوازده امام ــی ب در گــروه حشدالشــعبی بیشــترین نزدیک

ــن گــروه کــه نشــأت گرفته از  ــادی و فقهــی ای ــی اعتق ــه مبان ــا توجــه ب و در جنبــش حمــاس ب

ــوه دارد. ــتر جل ــالم گرایی آن بیش ــه اس ــوده جنب ــر ب ــلمین مص اخوان المس

نتیجه 

در ایــن پژوهــش به دنبــال پاســخ ایــن پرســش بودیــم کــه گروه هــای مقاومــت حشدالشــعبی 

ــه  ــا توجــه ب ــا یکدیگــر دارنــد؟ ب عــراق و حمــاس فلســطین چــه تفاوت هــا و شــباهت هایی ب

بررســی انجــام شــده و اســتفاده از چارچــوب مفهومــی آلــن تــورن، میــان ســه مؤلفــۀ مــورد 

نظــر، عمومیــت، ضدیــت یــا مخالــف و اصــل هویــت، مشــابهت ها و تفاوت هــای به نســبت 

ــک از  ــر ی ــای ه ــابهت ها و تفاوت ه ــه مش ــه ب ــا توج ــه ب ــکلی ک ــود دارد. به ش ــهودی وج مش

ــه  ــی ک ــرایط خاص ــه ش ــه ب ــا توج ــی ب ــوارد تفاوت های ــی م ــت، در بعض ــروه مقاوم ــن دو گ ای

ــت  ــروه مقاوم ــت، گ ــل هوی ــۀ اص ــاس مؤلف ــت. براس ــوده اس ــهود ب ــد مش ــرار گرفته ان در آن ق

ــارغ از  ــی و ف ــای مردم ــری نیروه ــت در عضوگی ــه محوری ــه ب ــا توج ــراق ب ــعبی ع حشدالش

قومیــت و مذهــب شــکل گرفتــه اســت. همچنیــن ظهــور پدیــدۀ تروریســم تکفیــری در منطقــۀ 

ــیطرۀ  ــر س ــراق زی ــور ع ــرب کش ــی از غ ــل توجه ــای قاب ــد، بخش ه ــبب ش ــیا س ــرب آس غ

ــم  ــا تروریس ــارزه ب ــراق در مب ــش ع ــدی ارت ــرایطی، ناکارآم ــن ش ــد. در چنی ــش« دربیای »داع

ــکیل  ــر تش ــی ب ــی مبن ــوری المالک ــت وزیری ن ــران در دورۀ نخس ــت وزی ــم هیئ ــز تصمی و نی

ــت ها از  ــدن تروریس ــراق و بیرون ران ــی ع ــت ارض ــاع از تمامی ــرای دف ــی ب ــروی مردم ــک نی ی

ایــن کشــور و ســرانجام صــدور فتــوای جهــاد کفایــی از ســوی مرجعیــت عالــی عــراق بــرای 

ــاد. ــا نه ــعبی را بن ــۀ حشدالش ــدت ضدداعش پای ــردم در مجاه ــف م ــار مختل ــور اقش حض

http://hamshahrionline.ir/details/127033
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ــوان گفــت کــه بیشــتر گــروه مقاومــت  ــن دو گــروه مقاومــت می ت ــت ای در مقایســۀ هوی

ــت  ــش مقاوم ــوژی جنب ــد و ایدئول ــیعی دارن ــالمی ش ــوژی اس ــراق ایدئول ــعبی ع حشدالش

ــروه  ــن دو گ ــای ای ــتراک ها و تفاوت ه ــلمین مصر دارد. اش ــه در اخوان المس ــاس ریش حم

ــر  ــت  تأثی ــات تح ــن جریان ــرو ای ــران پیش ــروه، رهب ــر دو گ ــت: در ه ــه اس ــت این گون مقاوم

ــه و پیاده ســازی اندیشــه های انقــالب اســالمی مشــهود  ــرار گرفت ــران ق انقــالب اســالمی ای

ــته و  ــوه داش ــی جل ــیعۀ دوازده امام ــا ش ــی ب ــترین نزدیک ــعبی بیش ــروه حشدالش ــت. در گ اس

ــأت گرفته  ــه نش ــروه ک ــن گ ــی ای ــادی و فقه ــی اعتق ــه مبان ــه ب ــا توج ــاس ب ــش حم در جنب

ــر دو  ــوه دارد. ه ــتر جل ــالم گرایی آن بیش ــۀ اس ــت جنب ــوده اس ــر ب ــلمین مص از اخوان المس

گــروه مقاومــت در پــی ایجــاد شــرایط الزم بــرای آزادی کشــور از ظلــم و ســتمگری و تجــاوز 

ــن گروه هــا از حمایــت توده هــای مــردم  ــن ای ــد. همچنی ــدا کردن ــارزه ورود پی ــۀ مب ــه صحن ب

ــد. برخوردارن

ــا انقــالب  ــد عمیقــی ب دو گــروه مقاومــت حشدالشــعبی عــراق و حمــاس فلســطین، پیون

ــوری  ــی جمه ــازوان حمایت ــوان ب ــا  به عن ــن گروه ه ــوذ ای ــد و نف ــد و رش ــران دارن ــالمی ای اس

ــمنان  ــاس، دش ــت حم ــعبی و مقاوم ــت حشدالش ــروه مقاوم ــت. گ ــم اس ــیار مه ــالمی بس اس

بــرون مــرزی مشــترکی مثــل آمریــکا دارنــد و بــا گســتردگی فعالیــت و نفــوذ خــود گاهــی بــا 

ــرکت  ــه ش ــه ب ــا توج ــد. ب ــرار می گیرن ــود ق ــع خ ــه مناف ــورها علی ــن کش ــوی ای ــی از س حمالت

ــی و  ــات و کســب مشــروعیت سیاســی در عرصــۀ داخل جنبــش مقاومــت حمــاس در انتخاب

خارجــی، تشــکیالتی رســمی حمــاس در ســاختار دولتی فلســطین شــکل منســجم تری نســبت 

بــه گــروه مقاومــت حشدالشــعبی در عــراق دارد. در مقایســه هویــت ایــن دو گــروه مقاومــت، 

ــد  ــوژی اســالمی شــیعی دارن ــم بیشــتر گــروه مقاومــت حشدالشــعبی عــراق ایدئول درمی یابی

ــن  ــلمین مصر دارد. همچنی ــه در اخوان المس ــاس ریش ــت حم ــش مقاوم ــوژی جنب و ایدئول

راهبــرد حمــاس در مســئلۀ تغییــر رویکــرد منطقــه ای و فاصله گرفتــن جنبــش حمــاس از ایــران 

ــم. شــایان توجــه اینکــه جنبش هــای  ــع خــود می بینی ــه مناف ــا توجــه ب ــر را ب در ســال های اخی

آزادی بخــش، همچــون هــر پدیــدۀ اجتماعــی دیگــر، در گــذر زمــان و تحــت  تأثیــر شــرایط و 

ــوند. ــول می ش ــار تح ــی دچ مؤلفه های

http://hamshahrionline.ir/details/127033
http://hamshahrionline.ir/details/127033
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