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کنگره آمریکا در سوم نوامبر الیحه قانونی تحریم »حرکه النجباء« و »عصائب اهل 

الحق« را در وبگاه اینترنتی خود منتشر کرد که در مدت ۹۰ روز آینده به دست ترامپ 

رئیس جمهور این کشور اجرایی خواهد شد. در گزارش تحریمی آمریکا ذکر شده است 

که جنبش النجباء و عصائب اهل الحق، بازوهای سپاه قدس ایران محسوب می شوند و توسط 

حزب اهلل لبنان تربیت شده اند. در این گزارش آمده که؛ قیس الخزعلی رهبر »عصائب اهل 

الحق« و اکرم الکعبی فرمانده »النجباء« هم پیمانی خود با رهبر جمهوری اسالمی ایران را 

اعالم کرده اند. از دیگر علل تحریم النجباء حضور در عرصه ی جنگ سوریه در حلب در 

سال ۲۰۱6، حمایت از حزب اهلل لبنان و خبر از ایجاد یک گردان نظامی برای آزادسازی 

بلندی های جوالن در جنوب سوریه که در اشغال رژیم صهیونیستی است، عنوان شده است. 

همچنین در بندهای پایانی متن تحریمی النجبا، نقش کلیدی این گروه در انتقال سالح 

از ایران به بیروت مورد اشاره قرار گرفته است]۱[. از دالیلی که برای تحریم این گروه 

ذکر شده است، برداشت می شود تحریم »عصائب اهل الحق« و »حرکه النجباء« را باید در 

چارچوبی گسترده تر و در ارتباط با ایران و حزب اهلل لبنان و مسائل منطقه ی غرب آسیا 

تحلیل کرد. بنابراین مقاله ی حاضر ابتدا با تبیین چارچوب کلی مهار منطقه ای ایران از سوی 

آمریکا، ویژگی های »حرکه النجباء« را بررسی خواهد کرد و تحلیلی از اینکه چرا این 

گروه تحریم شده است ارائه خواهد داد. در پایان نیز نسبت این گروه با الحشدالشعبی و 

محدودیت هایی که از این منظر بر »النجباء« به عنوان عضوی از آن تحمیل می شود، تبیین 

خواهد شد.   
در گزارش تحریمی آمریکا ذکر شده است که جنبش النجباء و عصائب اهل 

لبنان تربیت  ایران محسوب می شوند و توسط حزب اهلل  بازوهای سپاه قدس  الحق، 

شده اند.
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 چارچوب آمریکا برای مهار منطقه ای ایران

با فعالیت های  با تصویب تحریم های »مقابله  ایران  بخشی از طرح مهار منطقه ای 

نامیده  ثبات زدای ایران« در سنای آمریکا، آغاز شد. در این تحریم، آنچه تهدید ایران 

شده است به »تهدیدات متعارف« و »تهدیدات نامتقارن« تقسیم شده است. محورهای بخش 

تهدیدات نامتقارن ایران، توانایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی به ویژه نیروی قدس، قدرت 

عملیات های سایبری ایران، حمایت از حزب اهلل لبنان، حماس، گروه های ویژه در عراق 

و حوثی های یمن است. همچنین در این تحریم، گستره و اهداف عملیات های اطالعاتی 

و تبلیغاتی ایران هدف گرفته شده است]۲[. در این راستا، دونالد ترامپ رئیس جمهور 

ایاالت متحده آمریکا، استراتژی خود درباره ایران را ذیل چهار محور کلی ترسیم کرد. 

اولین محور راهبرد مذکور این است که آمریکا قصد دارد به همراه متحدان خود با آنچه 

فعالیت های بی ثبات ساز ایران و حمایت نمایندگان تروریستش در منطقه ی غرب آسیا 

خوانده شده است، مبارزه کند]۳[. بنیاد »کارنگی« نیز طی یک گزارش راهبردی با عنوان 

»مهار، اجبار و تعامل،  راهبردِ یکپارچه آمریکا برای چالش های هسته ای و منطقه ای ایران« 

پیشنهاد می دهد که ایاالت متحده آمریکا با تمرکز بر فشار هوشمند از طریق عملیات 

نظامی در غرب آسیا، فعالیت های اطالعاتی و تحریم های هوشمند قادر خواهد بود ایران را 

از بی ثبات سازی در منطقه بازدارد]۴[.

شواهد پیش گفته، چارچوب کلی سیاست های آمریکا در قبال فعالیت های منطقه ای 

قطع  پاسداران،  سپاه  نیروی قدس  بر  نظامی  و  اقتصادی  فشار  را مشخص می کند.  ایران 

بازروهای هم پیمان ایران در منطقه، عملکرد یکپارچه با متحدانی مثل عربستان ضد ایران 
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در غرب آسیا، فعالیت های اطالعاتی و تحریم های هوشمند، محورهای مهار منطقه ای ایران 

را تشکیل می دهد. با این توضیح و مطابق تحریم های S-7۲۲  و H. R. ۴۲۳8 تحریم 

جنبش »النجباء« نیز در چارچوب مبارزه با فعالیت های ایران قابل تحلیل است. یعنی برای 

اینکه ایران نتواند سیاست های خود را در کشورهایی مانند عراق، سوریه، لبنان و یمن پیش 

ببرد باید رفتار او را مهار کرد. حال باید این موضوع بررسی شود که به چه دلیلی میان 

جنبش های موجود در عراق و منطقه، »حرکه النجباء« از سوی آمریکا تحریم شده است. 

پاسخ این سوال که در ویژگی های »حرکه النجباء« مستتر است، در بخش  بعدی مقاله ارائه 

خواهد شد.
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ویژگی های »حرکه النجباء«

جنبش »النجباء« به دست اکرم الکعبی که سابقا یکی از فرماندهان جیش المهدی 

بود، تاسیس شد. اکرم الکعبی پس از جدایی از جیش المهدی]5[، به همراه قیس الخزعلی 

گروه »عصائب اهل الحق« را تاسیس کردند. در سال ۲۰۱۳ یکی از گردان های عصائب 

اهل الحق به نام »حرکه النجباء لواء عمار یاسر« برای مبارزه به سوریه اعزام شد و پس 

از مدت کوتاهی گردان النجباء از عصائب اهل الحق مستقل شد و تحت فرماندهی اکرم 

الکعبی به فعالیت خود ادامه داد]6[. جدایی حرکه النجباء از جیش المهدی حکایت از برخی 

تفاوت های اندیشه ای در سطح فرماندهی این دو گروه داشت. به نحوی که جنبش »النجباء« 

حوزه ی فعالیت خود را محدود به عراق نمی دانست و مبارزه با ظلم را فارغ از تفاوت های 

ملیتی و نژادی ضروری می پنداشت، اما طرز تفکر در سطح فرماندهان جیش المهدی به 

گونه ای دیگر بود.

از لحاظ ایدئولوژی، جنبش »النجباء« در پایگاه اطالع رسانی خود اعالم کرده است 

که به مکتب والیت فقیه و نمادهای آن یعنی شهیدان صدر، امام خمینی)ره( و امام خامنه ای 

معتقد است. این گروه همچنین اظهار داشته که مسیر دعوتش به سوی حاکمیت اسالم و 

عدم جدایی دین از سیاست، دفاع از اصالحات اجتماعی و اخالقی، حمایت از مقاومت و 

رد ظلم و ظالمان است. جنبش »النجباء« تقید خود به فتاوای مراجع عظام تقلید به ویژه 

آیت اهلل العظمی خامنه ای را اعالم کرده است]7[. این گروه دایره دشمنان خود را متشکل از 

صهیونیسم، تکفیر و ناصبی گری تعریف کرده و مسئولیت خود را دفاع از وطن و مقدسات 

به ویژه در عراق و سوریه ذکر کرده است]8[. در همین راستا اکرم الکعبی، فرمانده جنبش 
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»النجباء« گفته است: »نیروهای ما برای ادامه راه جهاد به همراه ارتش سوریه در آزادسازی 

جوالن همزمان با نبرد بزرگ ما با تروریسم و پس از آن آماده هستند.«]۹[

جنبش »النجباء« ضمن ارتباط وثیقی که با 

نظر  زیر  را  نظامی  دارد، آموزش ها  لبنان  حزب اهلل 

فرماندهان این گروه دریافت کرده است، به نحوی 

که توانسته در نبردهای مهِم سوریه مانند نبرد حلب 

و حومه ی دمشق حضور یابد. اعضای این گروه با 

توجه به آموزش هایی که دریافت کرده اند توانایی 

دارا  را  پیشرفته  و  سنگین  سالح های  از  استفاده 

هستند]۱۰[.

بنابراین ویژگی هایی شامل اعتقاد به مکتب والیت فقیه، فعالیت در عرصه هایی 

فراتر از عراق، نوع عملیات و کیفیت حضور در جبهه های عراق و سوریه، ارتباط با ایران 

و حزب اهلل لبنان موجب شده است آمریکا این گروه را به طور خاص تحریم کند.

 

نسبت »حرکه النجباء« و الحشدالشعبی و چالش های موجود

جنبش »النجباء« یکی از گروه های الحشدالشعبی محسوب می شود. از این منظر نیز 

محدودیت هایی از طرف برخی جریان های داخلی عراقی بر »حرکه النجباء« و فعالیت های 

آن تحمیل شده است. با اینکه الحشدالشعبی در بیرون راندن تروریست ها از خاک عراق 

بر  نظامی  و  اقتصادی  فشار 

قطع  پاسداران،  سپاه  قدس  نیروی 

منطقه،  در  ایران  هم پیمان  بازروهای 

مثل  متحدانی  با  یکپارچه  عملکرد 

آسیا،  غرب  در  ایران  ضد  عربستان 

تحریم های  و  اطالعاتی  فعالیت های 

منطقه ای  مهار  محورهای  هوشمند، 

ایران را تشکیل می دهد.
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نقش مهمی ایفا کرده است اما برخی گروه های سیاسی در داخل عراق و برخی از قدرت های 

فرامنطقه ای به ویژه آمریکا، با تقویت گروه های الحشدالشعبی مخالف هستند. در همین 

راستا رکس تیلرسون وزیر امور خارجه ایاالت متحده آمریکا، درباره الحشدالشعبی گفته 

است: »نیروهای شبه نظامی ایرانی که اکنون در عراق هستند و مبارزه آن ها علیه داعش به 

پایان رسیده است باید به کشور خود بازگردند«. اظهارات تیلرسون موجب شد دولت عراق 

بیانیه ای صادر کند و سخن وزیر خارجه آمریکا را دخالت در امور عراق قلمداد کند.]۱۱[ 

الحشدالشعبی و گروه های زیرمجموعه آنـ  مانند النجباءـ  تحت فرماندهی کل قوا )نخست 

وزیر( در عراق فعالیت می کنند]۱۲[، اما  برخی جریان ها تالش می کنند الحشدالشعبی به 

عنوان نیرویی نظامی و تحت فرماندهی واحد با دیگر نیروها همچون ارتش، پلیس و غیره 

ادغام شود. اگر تالش چنین افرادی به نتیجه برسد، آنگاه گروه هایی همچون النجباء بدون 

مجوز دولت، قادر به فعالیت در خارج از مرزهای عراق نخواهند بود. در چنین حالتی چنانچه 

در انتخابات آتی عراق فردی همسو با آمریکا برگزیده شود، امکان افزایش محدودیت های 

چنین گروه هایی افزایش خواهد یافت.

امنیت  مشاور  مستر  مک  همچنان که   

امنیتی  نشست  در  آمریکا  جمهور  رئیس  ملی 

بنیاد دفاع از دموکراسی به نفوذ ایران در عراق 

آمریکایی ها  کرد؛  اشاره  آن  با  مقابله  لزوم  و 

تالش می کنند نیروهای هم پیمان ایران در عراق 

مهره ی  عنوان  به  نیز  عراق  تا  کنند  محدود  را 

آمریکا در منطقه عمل کند]۱۳[.

فشار اقتصادی و نظامی بر نیروی 

بازروهای  قطع  پاسداران،  سپاه  قدس 

عملکرد  منطقه،  در  ایران  هم پیمان 

ضد  عربستان  مثل  متحدانی  با  یکپارچه 

ایران در غرب آسیا، فعالیت های اطالعاتی 

مهار  محورهای  هوشمند،  تحریم های  و 

منطقه ای ایران را تشکیل می دهد.
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 نتیجه

با اعالم راهبرد ترامپ درباره ایران، مهار و تعدیل رفتار ایران در منطقه ی غرب آسیا 

به عنوان یک دستور عمل به سرعت در حال پیگیری است. در این راستا کنگره آمریکا 

تحریم های گروه های مقاومت را دستور کار قرار داده است. جنبش »النجبا« به عنوان یک 

گروه اثرگذار مقاومت و با ویژگی هایی خاص مورد هدف تحریم قرار گرفته است. از 

سوی دیگر جنبش »النجباء« از گروه های تشکیل دهنده ی الحشدالشعبی محسوب می شود و 

تمرکز آمریکایی ها بر محدودیت حشد و تالش برای قانونی کردن محدودیت ها در همین 

راستا قابل تحلیل است.
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