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، اجتماع اهول 3001در انتوابات  ی پارلمانیهابا دستیابی  یعیان به اکثریت کرسی
گوروه القاعوده در عوراق بوا  متعاقوب آن،سنت به القاعده در عراق روی آوردنود  
، جرقۀ منازعوۀ داخلوی در عوراق را 3006انسجار حرم عسگری در سامرا در ف ریۀ 

هوای جهوادی ، در نبرد بغداد گسترش یافته و گوروه3001زده که دامنۀ آن در سال 
بندی این نبرد ح ل   جبهه(Reuters, 2011)های  یعه ب دند ه گروهدر حال باختن ب

های  یعه در مقابل القاعده  رل گرفت و در آن دولت عراق به مح ر مبارز  گروه
پشتیبانی ایران به مبارزه بوا القاعود  تحوت حمایوت کشو رهای عربوی منطقوه بوه 

متحوده کوه در پرداخت  همچنین، نیروهوای ایالواتخق ص عربستان سع دی می
 :Pollack, 2013)ای اجتماع اهل سنت را از حمایت خ د محروم ساخته ب دند برهه

هوای بوه تسولی  گوروه 3001ژوئن  10، بر اسا  استراتهی جدید خ د در (9& 7
  (Burns & Rubin, 2007)مذهب پرداختند سنی

متحوده از طرف دیگر، درگیری سپاه بدر و نیروهای دولتی به پشوتیبانی ایالات
در ایون   (Farrell, 2007)رخ داد  3001آگ سوت  33در کربلا در « المهدیجیج»با 

المهدی و سپاه بدر به خ دسازماندهی در عراق پرداختند و در مبوارزه بوا فاز جیج
« عقائب اهول حون»گروه برجستۀ دیگر   دند القاعده از جانب ایران پشتیبانی می

 ,Nada)است که در مبارزه با تروریسم القاعده با حمایت ایوران سوازماندهی  ود 

در طرف مقابل، گروه القاعده در عراق از دل ی  گروه تروریستی فراملوی   (2018
تحت هستۀ اصلی القاعوده در افغانسوتان بو ده و در  1331تشریل  د که در سال 

، بوا توأمین موالی و 3001توا  3001به عراق منتقل  د و از سال  3001اواخر سال 
 Kirdar, 2011: 1; The)تسلیحاتی عربستان سوع دی، عوراق را بوه منازعوه کشواند 

Guardian a, 2010; Gold, 2017: 3)  
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ناموۀ و وعیت م افقت»تحوده مبا ایجاد ثبات نسبی در عراق، این کشو ر بوا ایالات
امضواء کردنود کوه در آن  3001نو امبر  11را در « عوراق _نیروهای ایالات متحده 


