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المللوی و های مسل  تحت حق ق بشر بین  فاز اول:  وقیت حق قی گروه1
 المللی المللی قابل ملاحاه است، نه حق ق بشردوستانۀ بینحق ق کیسری بین

مشتر : در نایوا  بوین دولوت، تحوت پشوتیبانی ایوران و  2  فاز دوم: ماد  3
ای منشعب از القاعده، مانند جبهۀ النقوره و داعوج، و بوین ایون هروسیه، و گروه

های مسل   یعیز پروترول الحواقی دوم: در نایوا  بوین دولوت و ها و گروهگروه
 های منشعب از القاعده گروه

هوای منشوعب از مشتر : در نایوا  بوین دولوت و گوروه 2  فاز س م: ماد  2
ل   یعیز پروترل الحاقی دوم: در نایا  های مسها و گروهالقاعده و بین این گروه

( پروترول الحواقی اول: در 2) 1های منشوعب از القاعودهز مواد  بین دولت و گروه
های  یعی و کردی، و خارجی  بر های غیردولتی مسل ، مانند گروهآیا  بین گروه

و بعوداً ورود  3011این اسا ، استقرار نیروهای ایالت متحده در س ریه در اکتبور 
ت اند ا غالگری خارجی تسسیر گوردد می 3016اوت  32ستقیم ترکیه به جنگ در م
(CRS, 2020: 3)  

هوای غیردولتوی مسول  تحوت حقو ق بشردوسوتانۀ  وقیت حق قی گوروه
المللی در عراق و س ریه به ماهیت منازعه در هور فواز بسوتگی داردز بنوابراین، بین

مداخلۀ خارجی، ماهیوت منازعوه بوه های متنازع و ر ایت دولت به بسته به طرف
  د که در آن  وقویت تقسیم می« نایا  در کنار هم _آیا  »و « نایا »، «آیا »

 2ط ر نسوبی تحوت مواد  ت انود بوههای غیردولتی مسل  متنازع مویحق قی گروه
( پروترل الحواقی اول مو رد ملاحاوه 2) 1مشتر ، پروترل الحاقی دوم و یا ماد  

ط ر قابول بحثوی ماهیوت ت انود بوهن، معیار کنترل سراسری مویواقع   د  همچنی
منازعووه در عووراق و سوو ریه را متووأثر کنوود، امووا تعیووین قطعووی آن در هوور فوواز بووه 

 های تجربی جداگانۀ مسقل برای هر فاز نیاز دارد پهوهج

بندی منازعلات مدخل بازطبقهعنوان بهشده . تبیین سیاسی از آیاک داخلی2-2

 مسلحانه

ت اند متساوت از روایت حق قی آن تعریف   د و از منار این  ده میداخلی آیا 
ای تسسیر و د کوه بوه خواطر گ نوهت انود بهتر، این ن ع منازعه مویتحلیلت گسترده


