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، «جو  بایودن»نشست پرسج و پاسخ در مدرسۀ حر مت کندی دانشگاه هاروارد، 
داعج که القاعده در عراق ب د، زمانی کوه »لت، ا هار دا ت: عن ان سونگ ی دوبه

از عراق بیرون انداخته  ده ب دند، فضا و سرزمینی در س ریۀ ] رقی  پیدا کردنود 
تر آن را ی  گروه تروریستی اعلام کردیم همرواری کورد  و و با النقره که ما پیج

ار (  را متقاعد کنویم های عرب خلیج فما نت انستیم همرارانمان ])ترکیه و دولت
 ( Taylor, 2014« )که تأمین آنها را مت قف کنند

ائتلواف »متحده و متحدانج هم اره مدعی مبارزه علیوه داعوج در قالوب ایالات
اند، اما در واقع ایران و متحدان  یعی آن نقج اصولی را در ب ده 1«جهانی علیه داعج

، 3011ف ریوۀ  11ه است  بعدهادر های ترسیری دا تمبارزه علیه داعج و دیگر گروه
ما هرگوز کمو  ناوامی و »، رئی  جمه ر پیشین عراق، ا هار دا ت: «فؤاد معق م»

بشردوستانۀ ارزند  ایران به عراق در مبارزه با گوروه تروریسوتی داعوج را فرامو ش 
(  در ایون زمینوه، سوید The Baghdad Post, 2018 & Pars Today, 2018« )کنویمنموی

دارد که سوردار قاسوم سولیمانی در ای تل یزی نی ا هار میله در مقاحبهحسن نقرال
، به بیروت سسر کرده و از وی تقا ای گسیل صد فرمانده به عراق برای 3012ژوئن 

های عراقی علیه داعوج را دا وته اسوت  پو  از حملوۀ سازماندهی و آم زش گروه
ه و بوه سوازماندهی ، ایوران بوه کمو  عوراق  وتافت3012داعج به عراق در ژوئون 

 ( Nada, 2018های  یعی م ج د یا جدید در مبارزه با داعج پرداخت )گروه
متحد ب دنود:  7«حشدالشعبی»تحت  3012در این فاز سه گروه  یعی در سال 

تور در الله، و عقائب اهل حن  این سه گروه که خ د پویجسپاه بدر، کتائب حزب
پرداختنود در عوین حوال کوه خو د تی مویهای تروریسس ریه به مبارزه علیه گروه

الله و مستشاران ایرانی برای مبارزه بوا تروریسوم سوازماندهی  وده و ت سط حزب
تری را  تحوت چتور حشدالشوعبی آم زش دیده ب دند،  به ناامیان  یعی ک چ 

، «سوردار قاسوم سولیمانی»سازماندهی و آم زش دادند  این فاز از منازعه با اعلوان 
سوپتامبر  31قد ، مبنی بر پایان تروریسم داعج به سور آمود کوه در  فرماند  سپاه

                                                                                                                                 
1. Global Coalition against Daesh 

2. Popular Mobilization Forces 


