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دهود هایی در انگلی  وج د دارد که نشان مویایشگاهکارمندان ملل متحد و نیز آزم
، به وسیلۀ موالسان دولوت سو ریه انجوام 3012حملۀ  یمیایی گاز سرین در اوت 

کابینۀ اردوغان وج د دا ت تا اوباموا را  ده است  در این میان، تمایلاتی از جانب 
به حمله بوه سو ریه در واکونج بوه نقوط خطو ط قرموزش، برانگیوزد  همچنوین 

 اهدی مؤید ققد ترکیه و عربستان برای تسهیل دستیابی النقره به گاز سورین و  
 ( Hersh, 2014) ای وسیع در س ریه استت لید آن در گستره
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زمان سویا و ، بوا مأم ریوت سوا3013متحده به ص رت غیرمسوتقیم از سوال ایالات
هوای  وددولتی و بوه واسوطۀ متحودین های آمریرایی برای تسولی  گوروهآژان 
 32ای خ د، در سو ریه مداخلوه کورده اسوت، اموا درگیوری مسوتقیم آن در منطقه

متحوده و با حمله به درون س ریه آغاز  د  در ایون حملوات ایالات 3012سپتامبر 
متحود  عربوی و بحورین، امارات پنج متحد عرب آنز یعنی عربستان سع دی، قطر،

گیری م ا ع داعج  رکت دا تند  این مداخله بعداً با آرایوج اردن به بهانۀ هدف
و سپ  ورود مستقیم ترکیه به جنوگ  3011نیروهای آمریرایی در س ریه در اکتبر 

قطعی  د  پیج از این  اهد ورود مستقیم روسیه به جنگ،  3016آگ ست  32در 
هوای با بمباران م ا ع گوروه 3011سپتامبر  20ت س ریه، در با دع ت رسمی دول

 ( Hosenbal, 2012 & CRS, 2020: 3)جهادی ب دیم 

 های غیردولتی مسلح در دور جدید منازعۀ عراق. درگیری گروه2-9
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، خلافت دولت اسلامی عراق و  ام را اعلام دا ت 3012اب برر البغدادی در ژوئن 
های وسیعی از عراق را ا غال کرد  این امر نتیجۀ ورود حجوم عایموی از و بوج

ط ر مقودم دلارهوای نستوی هزار مبارز خارجی از مرز ترکیوه و بوه 30تسلیحات و 
تور   پویج(Porter, 2017; CBS News, 2015; Muir, 2017)عربسوتان سوع دی بو د 
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