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حق ق بشری خ اهد ب د که ت سل بوه زور مرگبوار را بوه دفواع از خو د محودود 
  (Arimatsu & Choudhury, 2014: 3)« کندمی

زمان با این فاز در عراق، ی    رش در فواز اول خشو نت سو ریه تقریباً هم
پذیری حق ق بشردوستانه و یوا حقو ق در جریان ب د که کاربست 3011در مار  
مشابه و عیت اخیر در عراق اسوت  دوموین فواز خشو نت در سو ریه بشر بر آن 

عن ان نایوا  قابول تسسویر اسوت و بوه لحوال سیاسوی اتحادهوا و ط ر غالبی بهبه
تور از نایوا  در عوراق اسوت  در ایون فواز هوا در آن آ ورارتر و مشووصائتلاف
  موالف های مسلای آن به درجات متساوت از گروهمتحده و متحدان منطقهایالات

ط ر مسوتقیم یوا بوه دولت حمایت کرده و در طرف مقابل، ایران و متحودانج، بوه
اند  از آنجوا کوه مداخلوۀ ایوران در های  یعی، از دولت پشتیبانی کردهواسطۀ گروه

عن ان ت اند بوهس ریه به دع ات رسمی دولت س ریه انجام گرفته، این مداخله نمی
های مووالف در طرف دیگر، پشتیبانی از گروه آیا  یا عمل م جد آن تسسیر   د،

ای آن تسسیر این مداخله به نایوا  را متحده و متحدان منطقهدولت به وسیلۀ ایالات
برد  آنگ نه که پیشتر  رح داده  د،  و اهدی دال بور توأمین موالی، زیر سؤال می

 هوای جهوادی ت سوطهای منشعب از القاعده و دیگر گوروهآم زش و تجهیز گروه
متحده و برخی دیگور از کشو رهای عربوی متحود ترکیه، عربستان سع دی، امارات

کنود  بنوابراین، بوه برداری مویآمریرا وج د دارد که مداخلۀ آنها در س ریه را پرده
واقع عناصر آیا  در س ریه مشه دتر از فاز چهوارم منازعوه در عوراق اسوت، اموا 

 برانگیز و قابل آزم ن است هتنا ر کامل آن با معیار کنترل سراسری مسئل
تاریخ دقین آغاز آیا  در س ریه بحوث برانگیوز اسوت  از یو  ناور، حملوۀ 

نامیدن آیوا  بور  3012ه ایی ائتلاف به رهبری آمریرا به داخل س ریه در سپتامبر 
کندز زیرا بنا بر ادعای فاعلان، م ا ع حر مت را هدف نگرفتنود، آن را ایجاب نمی
تر از آنجا که مداخلۀ آنان با دع ت یا اجاز  دولت س ریه نب ده، اما از مناری ق ی

رسانی قبلی دولت عوراق، علیوه داعوج و در پشوتیبانی از بوه بلره با واسطۀ اطلاع
کوه خو د در مبوارزه بوا  1«واحدهای حافظ خلن کرد»رو و های میانهاصطلاح گروه

                                                                                                                                 
1. Kurdish People’s Protection Units (YPG) 


