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عن ان ت انود بوهمتحده و ایران است، اما از مناری دیگر، میمنازعه ی  آیا  بین ایالات
عن ان متحده از سردار سلیمانی بوهیا  نیز تسسیر   د  این تسسیر مبتنی بر تلقی ایالاتنا

و در واکونج، معاملوۀ  (2)عن ان ی  گروه غیردولتی مسول  اسوتفرماند  سپاه قد ، به
عن ان گووروه متحووده در غوورب آسوویا بووهمتقابوول ایووران در تلقووی نیووروی ناووامی ایالات

واقع آنچوه رخ (  ورای تساسیر سیاسی، بوهSputnik News, 8 Jan 2020تروریستی است )
زمان بوا آن یو  نایوا  ، و هم(2) ده بین ایران و ایالات متحدهالمللیداد ی  نایا  بین

الله با ترور اب مهودی المهنود  ت سوط های مسل   یعه، به ویهه کتائب حزبکه گروه
 متحده در آن درگیر  دند، ب د ایالات

مق بۀ پارلموان عوراق »بندی منازعه در فاز  شم کننده در طبقهی  امر تعیین
خ اهد توا سوربازان خوارجی را از کشو ر است که از دولت می 3030ژان یۀ  1در 

بر ایون    «  متحده را لغ  کند اخرا  و درخ است کم  از ائتلاف به رهبری ایالات
ای غیردولتی مسول   ویعی، ماننود همتحده و گروهاسا ، احتساب برخ رد ایالات

و  (Smith, 2020)هوا هوای ناوامی آمریروا بوه وسویلۀ ایون گوروهباران پایگاهراکت
 & Johnson) 3030متحوده در موار  ها ت سوط ایالاتحملات ه ایی به این گروه

Kube, 2020 ،)عن ان نایا  د  ار است، زیرا دیگر اراده و ر ایتی برای مداخلوۀ به
 & Rasheed)اف بوه رهبوری آمریروا از جانوب دولوت وجو د نودارد خارجی ائتل

Aboulenein, 2020)  ( پروترول اول الحواقی بوه 2) 1   من اینره، بر اسوا  مواد
متحده در این  رایط مبوارزه علیوه ها با ایالاتهای ژن ، مبارز  این گروهکن انسی ن

 ,Additional Protocol I)و در نتیجه آیا  قابل محاسوبه اسوت  گری خارجیاشغال

1977: Art. 1 (4))  
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