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عن ان ت انود بوهفاز می متحده در اینهای  یعی با ایالاتمناری دیگر، مبارزه گروه
  (1)( پروترل الحاقی اول است2)1آیا  تسسیر   د که مستنتج از ماد  

متحده و ایوران سق ط رژیم بعثی و تأسی  دولت جدید م رد حمایت ایالات
آیا  جاری را داخلی کرده و به نایاکی در فاز دوم منازعۀ عراق منجر  ود کوه در 

 & Arimatsu)نامیده  وده اسوت  1« دهالمللی داخلیبینمنازعۀ مسلحانۀ »اصطلاح 

Choudhury, 2014: 5)(7)  ت انود بوه نایوا  ی  آیا  جاری موی»در این ن ع منازعه
تح ل یابد     ]و آن هنگامی است که  حر مت کشو ری کوه آیوا  در آن جواری 
است با حر مت جدیدی جایگزین  ده با د که ])مطابن بوا اصو ل  ناسوایی یوا 

متحده همچنان در این فاز ایالات«  دهدؤثر ب دن(  به مداخلۀ خارجی ر ایت میم
در حال جنگ در عراق است، اما با ر ایت دولت عراق و در پشوتیبانی از آن  بور 

منازعوۀ  7«المللوی صولیب سورخکمیتوۀ بوین»اسا  رویررد پذیرفته  وده ت سوط 
کند، لت میزبان پشتیبانی میگر از دومسلحانه در  رایطی که دولت خارجی مداخله

 ( Cameron, 2015: 1216ماند )الملی باقی میغیر بین
هوای هوا و گوروهپیچیدگی منازعه در این فاز در سیالیت اتحادها بوین دولوت

متحده در حوال پشوتیبانی از ط ر که ادعا  ده، ایالاتمسل  است  در این زمینه، آن
اق و متحدانج و در نقواطی از زموان علیوه دولت عراق در مبارزه با القاعده در عر

های  یعی ب د  از طرف دیگر، ایران دولت را در مبارزه با القاعوده در عوراق گروه
زمان متحود دولوت نیوز ب دنود، های  یعی که همط ر مستقیم یا به واسطۀ گروهبه

میوان دولوت عوراق، « اتحواد طبیعوی»کرد  بور ایون اسوا ، نو عی از پشتیبانی می
های  یعی در مقابل القاعوده در عوراق وجو د دا وت  متحده، ایران و گروهاتایال

عن ان های  یعی ت سط ایوران بوهبرانگیز است اگر پشتیبانی از گروهبنابراین، مسئله
، در نقواط منازعوۀ 3« ودهالمللویمنازعۀ مسلحانۀ داخلوی بوین»ط ر عام، یا آیا  به

المهودی در یعی، همانند درگیوری بوا جیجهای  متحده علیه گروهدولت و ایالات
هوا ، تسسیر  د  هر چند جدای از این مسئله، تسسویر ایون م قعیوت3001اوت  33

                                                                                                                                 
1. Internalized IAC 

2. International Committee of the Red Cross (ICRC) 

3. Internationalized NIAC 


