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

در کمتر از سه مواه، پایوان داعوج و حر موت آن در ایون کور  »، وعده داد: 3011
خاکی را اعلام خ اهیم کرد و این پیروزی را در ایران و کل منطقه جشون خو اهیم 

 ( IRNA, 2017« )گرفت

 های مسلح شیعی با نیروهای ائتلافگروه . فاز پنجم منازعۀ عراق: منازعۀ2-9-2

متحده و دولت با پایان کار داعج و برقراری ثبات نسبی در عراق و س ریه، ایالات
هوا، بور خلواف هوای  ویعی  ودند، اموا ایون گوروهعراق خ اهوان انحلوال گوروه

هایشوان منحل  د موالف رها کردن تسنگ 3001آگ ست  31المهدی که در جیج
، 3011  از سوال (Lipin & Hussein, 2019)گوری خوارجی هسوتند لدر مقابل ا غا

ها به تحری  آمریرا رخ داد که به دفعوات م جوب بوه آتوج ای از   رشزنجیره
های ایران در بقره، کربلا و نجف  د  بعدها با برخ رد راکوت کشیدن کنس لگری

های طرفدار ایوران را متحده در بغداد، این کش ر گروهبه منطقۀ سبز سسارت ایالات
دسوامبر  31را اعلوام کورد  در «! پایان رسمی ایوران»فی، متهم کرد و با تهدید به تلا

اللوه را بوه  ولی  راکوت بوه پایگواه آمریروا در متحده کتائب حزب، ایالات3013
اللوه در سو ریه و عوراق های کتائب حزبکرک   متهم کرده و در پاسخ به سایت

ط ر   بوه(Aljazeera, 2020; Aljazeera, 2019 (C); Aljazeera, 2019 (D))حمله کورد 
هوای مسول   ویعی بوا کلی، روند غالب در این فواز رودرویوی و درگیوری گوروه

 نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریرا است 

 . فاز ششم منازعۀ عراق: منازعۀ ایران و آمریکا در عراق2-9-9

ها در نهایت به ترور سردار سلیمانی و اب مهدی مهند ، معواون فرمانود  این تنج
ت سط آمریرا منتهوی  ود  در پاسوخ، در سواعات  3030ژان یۀ  2ر حشدالشعبی، د

الاسود های آمریرا در عینم    بالستی  به پایگاه 33، ایران 3030ژان یۀ  1اولیۀ 
های مسل   ویعی   این منازعه واکنج گروه(Aljazeera, 2020)و اربیل  لی  کرد 

المهدی را مجودداً ، جیج3030ژان یۀ  2در « مقتدا صدر»را در پی دا ت، از جمله 
  (Hanly, 2020)پ  از نزدی  به ی  دهه از انحلال آن فعال کرد 

نامید « مداخلۀ الهی»در طرف مقابل، داعج از این ترور استقبال کرده و آن را 


