
 755     ...های غیردولتی مسلح تحت مدلی تحلیلی برای تبیین شخصیت حقوقی گروه

ت ان به سند م رد ت افن بوین تهوران و دمشون در اند که از جمله میت افقاتی دا ته
های  ویعی عراقوی   بر خلاف گروه(Kajjo & Jedinia, 2019)ا اره کرد  3011می 

هوای  ویعی که غالباً ملی ب دند، در س ریه به دلیل در اقلیت ب دن  ویعیان، گوروه
اسوت « الله لبنانحزب»ها ترین این گروهیافتهترین و سازمانفراملی هستند  برجسته

و پیوروزی در آن « الققویر»با فرماندهی حملۀ زمینوی در  3012که در آغاز آوریل 
 ( Sullivan, 2014: 4 & 11)لناً در جنگ س ریه درگیر  د ع

عن ان بازوی عملیاتی غیرایرانی مستشاران ایرانی سوپاه قود  در الله بهحزب
تور از تر و مجوربیافتهتر، سازماندیدهجهان عرب عمل کرده و نیروهایج آم زش

ای در سوتهالله نقج برجمتحدان س ری و عراقی خ د هستند  بر این اسا ، حزب
ناامی سو ری و نیروهای ناامی و  به 1«نیروهای دفاع ملی»سازماندهی و آم زش 

اللوه، در ناامیان  یعی در س ریه دا ته است  علاوه بر این، حزبو نیز رهبری  به
های تهاجمی بسویاری انجوام داده اسوت  در های تروریستی عملیاتمبارزه با گروه

های نسبی خ د از جمله زبوان عربوی، آمو زش مزیت نهایت، این گروه، با تریه بر
 -Sullivan, 2014: 4)نیروهای س ری ت سط مستشاران ایرانی را تسهیل کرده است 

5& 9 & Fulton, Holliday & Wyer, 2013: 21 ) 
سووازماندهی و آموو زش  3012اللووه در قوودم نوسووت، در آغوواز سووال حووزب

وی داوطلب که اکثراً علو ی و  ویعی هزار نیر 10، متشرل از «نیروهای دفاع ملی»
ب دند را ت سط مستشاران ایرانی تسهیل کرد  فراتور از سو ریه، مبوارزان  ویعی از 

انود کوه لبنان، عراق، افغانستان و پاکستان تحت چتر مدافعین حرم سازماندهی  ده
ناامیوان  ویعی است که اکثوراً از  وبه« بریگاد اب السضل العبا »ترین آنها برجسته

تشریل  د و بورای نوسوتین بوار حضو ر  ویعیان عوراق در  3013راق در پاییز ع
 :Karouny, 2013 & Fulton, Holliday & Wyer, 2013)س ریه را به نمایج گذا ت 

19- 20, 24 ) 
ناامی عراقی در ط ل جنگ عراق تشریل  ده و سپاه قود  از های  بهگروه

تورین ایون بهره گرفت  برجسوته الله جهت تسهیل سازماندهی و آم زش آنهاحزب
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