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از سال  1122که موج جدید بیداری اسالمی آغاز شد ،نظم موجود در خاورمیانه با چالش
جدی روبهرو گردید و بازیگران منطقهای و بینالمللی کوشیدند نظم موردنظر خود را در
این دوره گذار مستقر کنند .دراینمیان ،خاورمیانه عرصه تجدیدنظرخواهی جمهوری
هدف از نگارش این مقاله ،تحلیل وضعیت و مفهومسازی موقعیت جمهوری اسالمی در
خاورمیانه با تأکید بر مقطع زمانی شش سال اخیر است .فرضیه مقاله برای پاسخ به پرسشِ
چگونه عمق راهبردی جمهوری اسالمی در خاورمیانه از سال  1122تا  1122متحول شده
است؟ اینگونه صورتبندی شده است :عمق راهبردی جمهوری اسالمی از عمق راهبردی
نرم به عمق راهبردی هوشمند در حال تکوین است .عمق راهبردی هوشمند ،ترکیب
زیرکانه عمق راهبری نرم و قدرت هوشمند است که در عراق محقق شده و در سوریه و
یمن در حال تحقق و آزمون است .فرضیه مقاله با روش تحلیلی ـ توصیفی پردازش شده
است.

کلیدواژهها :بیداری اسالمی ،جمهوری اسالمی ،خاورمیانه ،قدرت نرم ،عمق راهبردی
هوشمند.

* استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آیت اهلل العظمی بروجردی(ره) (.)na.pourhassan@abru.ac.ir
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اسالمی در نظم منطقهای است و کانون تحقق اهداف و منافع فراملی آن شمرده میشود.
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خاورمیانه در میان مناطق ژئوپلتیک جهان ،موقعیت منحصر به فردی دارد؛ تحوالت این
منطقه تحت تأثیر متغیرهای متداخل ملی ،منطقهای و بینالمللی شکل میگیرد .یکی از
ویژگیهای مهم خاورمیانه ،نفوذپذیری آن است؛ به این معنا که دستکم از قرن هیجدهم
محل رقابت ،مداخله و نشو و نمای قدرتهای بزرگ جهانی بوده است .به تعبیر بهتر،
خاورمیانه ،بینالمللیترین منطقه دنیاست و در اصل آیینه روابط بینالملل شمرده میشود.
در سطح منطقهای نیز عوامل متعدد معنایی و منابع هویتی متفاوتی در تحوالت خاورمیانه
اثرگذار بودهاند .از یکسو نیروهای فراملی و ایدئولوژیهایی چون پانناسیونالیسم عربی
منشأ اثر بودهاند و از سوی دیگر ،جنبشهای اسالمی ایفای نقش میکنند .فهم تحوالت
این منطقه بدون توجه به متغیر جنبشهای اسالمی ،بسیار دشوار است .سیاست دولتهای
ملی ،دیگر متغیر اثرگذار در تحوالت خاورمیانه شمرده میشود ،که البته میان همه این
سطوح و بازیگران رابطه وثیقی وجود دارد .در برخی مقاطع تاریخی ،شرایط ویژهای رخ
میدهد که ژئوپلتیک قدرت را در منطقه خاورمیانه دگرگون میکند .پیروزی انقالب
اسالمی و پایان جنگ سرد ،دو نقطه تاریخی از این منظر تلقی میشود .تحوالتی که
اواخر سال 0232م در تونس رخ داد و اوایل سال 0233م به دیگر کشورهای شمال آفریقا
و خاورمیانه عربی سرایت کرد و البته تحوالت متعاقب آن ،نقطه عطفی به شمار میآید که
نظم موجود در منطقه خاورمیانه را فروریخت و بدین ترتیب ،رقابتی بسیار سهمگین برای
استقرار نظم جدید در این منطقه درگرفت.
خالصه آنکه در وضعیت کنونی ،درگیریهای ژئوپلتیک در خاورمیانه شدت گرفته
است و نیروهای متعدد در فضای جدید کنش در محیط منطقهای ،در حال ایفای نقش
هستند که یکی از اصلیترین آنها جمهوری اسالمی است .تحلیل وضعیت و
«مفهومسازی» موقعیت جمهوری اسالمی در خاورمیانه در چنین شرایطی ،مسئله علمی
این مقاله است و از معبر این پرسش به پژوهش گذاشته میشود« :چگونه عمق راهبردی
جمهوری اسالمی در خاورمیانه در دوره پس از وقوع جنبش بیداری اسالمی در سال
0233م متحول شده است؟» .فرضیه مقاله نیز اینگونه صورتبندی میشود« :عمق
راهبردی جمهوری اسالمی از "عمق راهبردی نرم" ،به "عمق راهبردی هوشمند" در
حال تکوین است .عمق راهبردی هوشمند ،ترکیب زیرکانه عمق راهبری سخت و نرم
است که در عراق محقق شده و در سوریه و یمن در حال آزمون و تحقق است».

چارچوب مفهومی؛ عمق راهبردی هوشمند

«عمق راهبردی هوشمند» ( )Smart Strategic Depthمفهوم بنیادین این مقاله است
که از مفاهیم «عمق راهبردی نرم» (« ،)Strategic Depthقدرت هوشمند» ( Smart
 )Powerو دیگر مفاهیم مشابه و مرتبط برساخته شده است« .عمق راهبردی» اگرچه
اصطالح جدیدی است که بهتازگی وارد ادبیات امنیتی و بینالمللی شده است ،در عمل
بسیار مسبوق است و در گذشته ـ بدون بهکارگیری این اصطالح ـ مورد توجه
استراتژیستها بوده است .عمق راهبردی که مفهومی ژئوپلتیکی و نظامی است و عمدتاً به
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درباره قدرت نرم جمهوری اسالمی و جنبش بیداری اسالمی در خاورمیانه
پژوهشهای متعددی انجام شده است .برخی نویسندگان بدون اشاره به مفهوم عمق
راهبردی ،رقابت میان قدرتهای منطقهای را برای تقویت عمق راهبردی خود تحلیل
کردهاند ( .)Pollack & Walter :2015در پژوهشی کنشگری جمهوری اسالمی در تحوالت
سالهای اخیر ذیل عنوان نبردهای نیابتی مفهومسازی شده است ( .) Spyer: 2016برخی
از پژوهشگران ،تحوالت خاورمیانه را از سال 0233م در سه مرحله «مردم علیه رژیمها»،
«مردم علیه مردم» و «رژیمها علیه رژیمها» ( )Hussain, 2015: 37تقسیمبندی و تحلیل
کردهاند .در بخش عمده این پژوهشها ،تحوالت یادشده به جنگ سرد ایران و عربستان
تقلیل یافته است ( .)Gause: 2015با توجه به اینکه «عمق راهبردی هوشمند» از سوی
نویسنده مقاله مفهومسازی شده ،هیچکدام از پژوهشهای یادشده ،به موضوع این مقاله
نپرداختهاند و اصوالً مفهوم عمق راهبردی هوشمند ،مفهومی جدید به شمار میآید.
هدف اصلی این مقاله ،مفهومسازی وضعیت کنونی و موقعیت منطقهای جمهوری
اسالمی است .کنشگری و ایفای نقش جمهوری اسالمی از عراق و سوریه گرفته تا
لبنان ،یمن و بحرین ،واقعیتی انکارناپذیر است که به توصیف و تبیین نیاز دارد .نویسنده
این مقاله میکوشد وضعیت جمهوری اسالمی را در خاورمیانه مفهومسازی کند .بنابراین،
انجام چنین پژوهشهایی ضروری است و در صورت عدم اهتمام نظری در این حوزه ،خأل
نظری ،از سوی پژوهشگران غربی ذیل مفاهیمی چون سلطهطلبی جمهوری اسالمی پر
خواهد شد .فرضیه مقاله با روش تحلیلی ـ توصیفی و نیز شیوه دلفی پردازش شده و با
تعدادی از کارشناسان مسائل راهبردی و بینالمللی درباره مفهوم عمق راهبردی هوشمند
تبادل نظر گردیده است.
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صحنه رزم معطوف میشود ،در ادبیات کالسیک نظامی به فاصلهای گفته میشد که از
مرزها و «جبهه نبرد» ( )Front Lineفاصله دارد و دربرگیرنده مراکز حساس جمعیتی،
صنعتی و تأسیسات زیربنایی و نظامی است .به هر میزان که یک کشور از نظر جغرافیایی
وسعت بیشتری داشته باشد ،عمق راهبردی آن نیز بیشتر است (ویکیپدیا :بیتا) .هرچه
فاصله پشت مرز ،عمق بیشتری داشته باشد ،امکان و فرصت بیشتری برای طراحی و اقدام
به کنش و واکنش مناسب در برابر دشمن به وجود میآورد .بنابراین ،وقتی مساحت یک
کشور بزرگ باشد و منافع حیاتی و صنایع در عمق کشور قرار داشته باشند ،بهطوریکه
دسترسی به آنها آسان نباشد ،اینگونه کشورها دارای عمق راهبردی شناخته میشوند
(حسینی.)351 :3189 ،
عمق راهبردی بهمعنای امروزی آن در دوره جنگ جهانی دوم به کار رفت .ارتش
آلمان در سالهای  3693و  3690به شوروی حمله کرد ،اما ارتش سرخ تا فاصله بسیار
زیادی عقب نشست .با گرفتار شدن ارتش آلمان در عمق مناطق یخزده شوروی ،ارتش
شوروی توانست آلمانها را شکست دهد .از آن زمان ،عمق راهبردی وارد اصطالحات
متعارف علوم نظامی شد ( .)Harkvay, 2001: 39اگرچه مفهوم عمق راهبردی امروزه بسیار
متحول شده است؛ زیرا با پیشرفت تکنولوژیهای نظامی ،بهویژه موشکهای قارهپیما،
عمالً فاصله میان مرز و پشت مرز از بین رفته است و به همین دلیل اصطالح «جنگ
تمامعیار» ( )Total Warمطرح میشود؛ اما حتی در کشورهایی که از نظر مساحت ،بسیار
گستردهاند ،هنوز نقشی تعیینکننده و محوری دارد؛ زیرا برای دفاع از کشور ،خاک و
سرزمین ،مورد نیاز است و هنگامی که سرزمین بسیاری از دست رفته باشد ،شکست
حاصل میشود (لیونات.)330-333 :3176 ،
عمق راهبردی مانند دیگر مفاهیم ،متحول شده است .انتشار کتاب مشهور عمق
راهبردی داود احمد اوغلو در 0223م در این زمینه بسیار اثرگذار بود .اوغلو دکترین خود را
بر مبنای عمق تاریخی و جغرافیایی فراسوی مرزهای ترکیه استوار ساخته و معتقد است
عمق راهبردی هر کشور ،از شرایط ژئواکونومیکی ،ژئواستراتژیک ،ژئوکالچری و آگاهی
راهبردی زمانی و مکانی آن کشور ،یعنی پیوندهای تاریخی و سنتی بهمثابه ظرفیت
سیاست خارجی ناشی میشود .بهعالوه ،نهادهای سیاسی ،میانجیگری ،مدیریت
بحرانهای منطقهای و اقتصاد در عمق راهبردی مؤثرند و ترکیه همه این ویژگیها را
داراست (اوغلو.)3163 :
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عمق راهبردی نرم را میتوان مفهوم تحول و توسعهیافته عمق راهبردی کالسیک
دانست .عمق راهبردی نرم به قدرت نرم یک کشور وابسته است .درحالیکه عمق
راهبردی کالسیک به محدود جغرافیایی و نظامی داخلی سرزمین یک کشور اطالق
میشد ،عمق راهبردی نرم به آن سوی مرزهای کشورهای ملی کشور نظر دارد که با
تسری قدرت نرم کشورها فراتر از مرزهای ملی آنان ،شکل میگیرد .البته پیشتر برای
نامگذاری این وضعیت ،از مفاهیمی چون «نفوذ» نیز استفاده میشد.
عمق راهبردی هوشمند هنگامی ایجاد میشود که عمق راهبردی نرم یک کشور با
قدرت هوشمند آن ترکیب شود؛ زیرا عمق راهبردی نرم بدون اتکا به قدرت هوشمند
متناسب ،ماندگار نیست .قدرت هوشمند ،مفهومی کهنه و درعینحال جدید در عرصه
بینالمللی است که برایند ترکیب آگاهانه و زیرکانه قدرت سخت و نرم یک کشور در
محیط منطقهای و بینالمللی به شمار میآید .در مدل قدرت سخت ،قدرت در چارچوب
«آمریت» معنا مییابد؛ درحالیکه قدرت نرم با عنصر «اقناع» تعریف میشود (افتخاری،
 .)38 :3187جوزف نای قدرت نرم را «توانایی دستیابی به آنچه میخواهید ،از طریق جاذبه
بهجای تطمیع تعریف میکند» .به نظر او این قدرت ،هم از نهادها و رژیمهای بینالمللی
و هم جذابیت فرهنگی و ایدئولوژیک یک کشور سرچشمه میگیرد (نای.)177 :3180 ،
همانگونه که قدرت سخت بهتنهایی کارآمد نیست ،قدرت نرم نیز بهتنهایی کفایت
نمیکند .به این دلیل برخی از نویسندگان ،از جمله «سوزان ناسل» قدرت نرم و سخت را
بهتنهایی ،قدرت احمقانه دانستهاند .او پیشنهاد کرده است که باید این دو بعد قدرت را
زیرکانه با هم ترکیب کرد و قدرت هوشمند راپدید آورد ) .(Nossel: 2004از قدرت هوشمند
تعریفهالی گوناگونی ارائه شده است که در جامعترین آنها ،قدرت هوشمند عبارت است
از« :استفاده راهبردی از دیپلماسی ،اقناع ،اعتمادسازی ،اعمال قدرت و نفوذ بر اساس
محاسبه اصل هزینه ـ فرصت ،استفاده حسابشده از نیروی نظامی و تمامی اشکال
دیپلماسی همراه با مشروعیت سیاسی و اجتماعی» (.)Crocher, 2007: 131
عمق راهبردی نرم خودبهخود به عمق راهبردی هوشمند تبدیل نمیشود ،بلکه نیازمند
افزوده شدن قدرت هوشمند به آن است .در مؤلفه هوشمندی ،بهکارگیری احتیاطآمیز
قدرت سخت توجیه میشود (متقی .)99 :3187 ،در صورتی که عمق راهبردی یک کشور
بهواسطه ترکیب زیرکانة قدرت نرم و سخت محافظت نشود ،رقبای آن ،قلمرو قدرت نرم
را تصاحب میکنند .گاهی اوقات ممکن است این قلمرو با قدرت سختافزاری دیگران و
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قوه قهریه مستقیم یا نیابتی تصاحب شود .عمق راهبردی هوشمند حوزهای است که به
کیاست و ظرایف بسیار زیادی نیاز دارد .استفاده عریان از قدرت قهریه برای حفاظت از
آن ،سبب از بین رفتن زمینه مؤلفه نرم عمق راهبردی میشود و موجب تبدیل عمق
راهبردی هوشمند به منطقه نفوذ نظامی میگردد که هزینههای نگهداری از آن بسیار زیاد
خواهد بود .قدرت هوشمند صرفاً در جایی توانایی تبدیل شدن به عمق راهبردی هوشمند
را دارد که عمق نرم راهبردی وجود داشته باشد .بهطورخالصه ،عناصر عمق راهبردی نرم
در شکل شماره یک نشان داده شده است.

قدرت
هوشمند
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راهبردی نرم
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اگرچه مفهوم «قدرت نرم» با نام جوزف نای آمریکایی قرین شده ،دیدگاه وی تنها یکی از
نظریهها در این زمینه است .مفهوم قدرت نرم پیشتر از سوی حمید موالنا ،استاد ایرانی
دانشگاههای آمریکا در سال  3689تعریف و تبیین شده بود .البته او در تعریف قدرت نرم از
ترکیب «قدرت ناملموس» استفاده کرد و منابع آن را دین ،ارزشها و باورها ،ایدئولوژی و
دانش معرفی نمود .به اعتقاد موالنا ،قدرت ناملموس زیربنای قدرت سخت است و ماهیت
آن را مشخص میکند (محمدی .)09 :3187 ،بهرغم آنکه بنیانگذار انقالب اسالمی،
گزارههای بامعنایی درباره ماهیت قدرت در انقالب اسالمی مانند «شهادت رمز پیروزی

آنچه در ایران مرا شگفتزده کرده ،این است که مبارزهای میان عناصر متفاوت وجود ندارد.
آنچه به همه اینها زیبایی و درعینحال اهمیت میبخشد ،این است که فقط یک رویارویی
وجود دارد؛ رویارویی میان تمام مردم و قدرتی که با سالحها و پلیس مردم را تهدید میکند.
الزم نیست خیلی دور برویم ،این نکته را میتوان بیدرنگ یافت؛ در یکسو کل اراده مردم
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است» (صحیفه نور )995 :6 ،مطرح کرده بود ،اما ایده قدرت نرم وقتی توسعه یافت که نای
در انتقاد از اتکای جورج بوش به قدرت سخت ،قدرت نرم آن را تئوریزه کرد و پس از آن،
این اصطالح مانند دیگر مفاهیم وارداتی در ادبیات سیاسی ایران رواج یافت و پس از آنکه
«اصطالح جنگ نرم» در ایران مطرح شد ،موضوع قدرت نرم و جنگ نرم بدون آنکه از
هم تفکیک شوند ،رایج گردید.
با توجه به ماهیت انقالب اسالمی و چگونگی تحقق آن ،این انقالب بر مبنای قدرت
نرم پدید آمد .انقالب اسالمی در سال  3676رخ داد که دوره دوقطبی در روابط بینالملل
شمرده میشد .با توجه به ماهیت و ساختار نظام بینالملل که هر تحولی با مساعدت یکی
از دو بلوک پیشگفته ،امکانپذیر بود و نیز ساخت قدرت در درون رژیم پیش از انقالب در
ایران ،وقوع انقالب اسالمی ،استثنایی بزرگ محسوب میشد که تنها با دگردیسی و نوع
جدیدی از قدرت امکانپذیر بود .این گونة جدید از قدرت ،همانا قدرت نرم بود .نقطه
مشترک همه تحلیلهای مهم درباره انقالب اسالمی ،وجه نرمافزاری آن است .در میان
اندیشمندان غربی ،میشل فوکو بیشتر و بهتر از هر اندیشمند غربی دیگر ماهیت انقالب
اسالمی را میشناخت .فوکو بر اساس تجربه انقالب اسالمی ،تعریف جدیدی از قدرت
ارائه کرد .وی معتقد بود قدرت ،یک مفهوم ساده ابالغی از باال به پایین و دستوری
نیست ،بلکه در شبکهای از روابط درهمپیچده جاری است و در الیههای مختلف اجتماعی
و گفتمانی ریشه دارد .او صفآرایی دو تعریف و دو چهره از قدرت را بهخوبی ترسیم
میکند؛ آنجاکه شاه و ارتش را نماد قدرت عریان و خشونت محض و در مقابل ،اراده
عمومی مردم و قدرت تجمیعشده آنان را جنبه نرمافزاری قدرت میداند و مینویسد:

و در سوی دیگر مسلسلها (فوکو.)90-58 :3177 ،

قدرت نرم تنها به بعد داخلی و دوره وقوع انقالب اسالمی محدود نمیشود و از
اینجاست که با تسری قدرت نرم در آن سوی مرزها ،عمق راهبردی نیز متحول شده است
و بهزعم نگارنده ،میتوان آن را ذیل عنوان «عمق راهبردی نرم» مفهومسازی کرد .از این
منظر ،عمق راهبردی نرم جمهوری اسالمی با وقوع انقالب اسالمی در آن سوی مرزهای
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ملی ایران شکل گرفت .عمق راهبردی نرم رابطه وثیقی با بازتاب انقالب دارد .بازتاب
انقالب عبارت است از «تأثیر هر انقالب در خارج از مرزهای قلمرویی که در آن انقالب
رخ داده است .به عبارت دیگر ،بازتاب انقالب به آن دسته از نتایج و آثار انقالب مربوط
میشود که در بیرون از مرزهای سرزمین انقالب مشاهده میشود» (خرمشاد و همکاران،
.)38 :3162
از این منظر باید میان «بازتاب» و «صدور» انقالب تفاوت قایل شد .انقالبهای
بزرگ و از جمله انقالب اسالمی ایران بهطورطبیعی و خودکار ،بازتاب پیدا میکنند و به
مرزهای خود محدود نمیشوند .ماهیت ،نوع شکلگیری و پیروزی ،ایدئولوژی و رهبری
آنها سبب میشود زلزلهای که در داخل به راه میاندازند ،در مرزها متوقف نشود .اما صدور
انقالبها حالتی ارادی است که در آن کنشگران و رهبران انقالبها آن را بهعنوان یک
راهبرد تعریف میکنند و با اراده و خواست رهبران انقالب صورت میگیرد (همان.)06 :
انقالب اسالمی به دلیل ایدئولوژی فراملی ،مقبولیت بشری و جهانی دارد و مخاطبان آن
محصور به شهروندان خودش نیست .در اینجا باید به تفاوتی اساسی میان قدرت نرم و
عمق راهبردی نرم اشاره کرد :درحالیکه قدرت نرم ،نتیجه اقدامات ارادی ،هدفمند و
جذاب یک کشور در فراسوی مرزهای خود است ،عمق راهبردی نرم ،اشتیاق و جذبهای
است که از سوی دیگران درباره انقالب ایجاد میشود .قدرت نرم یعنی ترغیب دیگران به
خواستن همان چیزی که ما میخواهیم؛ یعنی قدرت تعیین اولویتها .قدرت نرم ،توانایی
شکل دادن به ترجیحات دیگران است که عمدتاً با مقولههای نامحسوس و ناملموس،
همچون جاذبههای شخصی ،فرهنگی ،ارزشها ،نهادهای سیاسی و سیاستهای جذاب که
مشروع تلقی میشوند ،مرتبط میشود (هرسیج و تویسرکانی.)372 :3188 ،
نسبت میان قدرت نرم و عمق راهبردی را بهرغم شباهتهای ظریفی که به هم دارند،
میتوان با رابطه میان مشروعیت و سلطه مقایسه کرد :مشروعیت از زیر میجوشد و
نمیتوان آن را ساخت ،بلکه ساخته میشود ،ولی سلطه و اقتدار ،ساختی و ارادی است و از
باال اعمال میشود .درحالیکه در قدرت نرم ،ارزشهای کشور مرجع ،ترویج میشود ،در
عمق راهبردی نرم ،بنیانهای مشترک ارزشی و فرهنگی وجود دارد که وارداتی نیستند و
نوعی همدلی و همپیوندی ایجاد میشود که پیش از این در الیههای زیرین جامعه وجود
داشته و با تحول برونمرزی شکوفا شده است.
کشورهای انقالبی به دلیل طبیعت انقالبها بهجای رابطه با دولتها ،رابطه با ملتها
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را در سرلوحه کار خویش قرار میدهند .در کنار بازتاب انقالبها ،ایدئولوژی فراملی این
انقالبها ،صدور آنها را طبیعی میکند و صدور انقالب بین کشور انقالبی و بقیه ،رابطهای
دوسویه است؛ هم انقالبیون خود را به انجام آن مکلف میدانند و هم طرفداران فرامرزی
انقالب بهطورطبیعی خواهان این هستند که انقالبیها از آنان دستگیری کنند .ازآنجاکه
انقالبهای بزرگ خواهان تجدیدنظر در نظم نظام بینالملل و درانداختن طرح جدید
هستند ،حافظان نظم مستقر جهانی درصدد حذف ،کنترل ،مهار و استحاله انقالب
برمیآیند .در چنین شرایطی ،دولتهای انقالبی به این نتیجه میرسند که باید مرزهای
دفاع از خویش را در مناطقی دورتر از مرزهای جغرافیایی خود ترسیم کنند و صدور انقالب
امری بازدارنده تلقی میشود (خرمشاد و دیگران.)13-12 :3162 ،
انقالب اسالمی به دلیل جذابیت در شعارها ،اهداف ،روشها ،محتوا و نتایج حرکتها و
سابقه مشترک دینی و تاریخی و شرایط محیطی منطقهای و بینالمللی ،پدیدهای اثرگذار
در جهان اسالم شد و از شمال آفریقا تا شرق آسیا بازتاب گستردهای داشت .با وقوع
جنبش بیداری اسالمی ،عمق راهبردی نرم جمهوری اسالمی بازتولید گردید .درحالیکه
پس از پیروزی انقالب اسالمی ،اقدامات زیادی از سوی رقبا و دشمنان منطقهای و
فرامنطقهای برای رقیقسازی و محدودسازی عمق راهبردی نرم جمهوری اسالمی انجام
شد ،اما تحوالتی مانند سقوط صدام در سال  ،0221زمینه تعمیق نفوذ نرم ایران را فراهم
کرد .بهعالوه ،سال  0229تحول دیگری در منطقه خاورمیانه رخ داد که میتوان آن را
متغیر واسطه انقالب اسالمی و بیداری اسالمی برشمرد .این تحول که موجب تغییر
ژئوپلتیک قدرت در سراسر خاورمیانه شد ،جنگ  11روزه حزباهلل و اسرائیل بود .در این
جنگ برای نخستینبار اسرائیل شکست خورد .این موفقیت حزباهلل ناشی از اثرپذیری
این جنبش از انقالب اسالمی است .به این دلیل برخی از تحلیلگران ،اصطالح «انقالب
اسالمی دوم» را به کار میبرند .آنها پیروزی حزباهلل لبنان را در جنگ  11روزه علیه
اسرائیل ،نقطه عطفی دراینباره میدانند ( .)Shapiro & Dicker, 2006: 23از نظر زمانی،
گذشت سه دههای ،فاصله زیادی برای اثرگذاری یک انقالب بزرگ نیست .همانگونه که
فرد هالیدی درباره اثرگذاری انقالبها مینویسد:
انقالبیها ،چه اسالمی و چه غیراسالمی ،کمحوصلهاند و از مردم توقع دارند بالفاصله از آنها
تقلید کنند؛ بدینصورت وقتی مخالفانشان از پای مینشینند ،آنها مأیوس و ناامید میشوند؛
اما از نظر تاریخی اینگونه به نظر میرسد که زمان الزم برای ارزیابی تأثیر جهانی انقالب،
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پس از آنکه زینالعابدین بنعلی در تونس سقوط کرد ،موج تحوالت کشورهای عربی را
فراگرفت .ازآنجاکه خواستهها ،شیوههای اعتراض ،مضامین شعارها و حتی زمان و مکان
اعتراضها در کشورهای عربی شبیه به تحوالت منتهی به انقالب اسالمی و برگرفته از
آن بود ،طبیعی بود که جمهوری اسالمی آنها را تداوم انقالب اسالمی برشمارد و با
مفهومسازی این تحوالت تحت عنوان «بیداری اسالمی» از این تحوالت استقبال کند .با
تحوالتی که پس از سقوط بنعلی آغاز شد ،منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در حال گذار
ژئوپلتیک و مقاومت در برابر آن قرار گرفته و با بحران ژئوپلتیکی و تغییر در موازنه قدرت
مواجه شده است ( .)Saikal, 2016: 1در این مقطع است که فرایند شکلگیری عمق
راهبردی هوشمند جمهوری اسالمی به نحوی که در شکل زیر آمده ،آغاز شد.
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عمق راهبردی هوشمند بر بستر عمق راهبردی نرم انقالب اسالمی ایجاد میشود.
عمق راهبردی نرم جمهوری اسالمی ،سطوح گوناگونی دارد .نخستین الیه آن در بخشی
از جهان اسالم است که ترکیب جمعیتی آنها شیعه است و قرابت فرهنگی ـ سیاسی در
محیط اجتماعی با ایران دارد .الیههای بعدی به دیگر مناطق جغرافیایی ـ مذهبی دنیا
مرتبط میشود که با اهداف و آرمانهای انقالب اسالمی همسویی دارد .انقالب اسالمی
بر وحدت همه مسلمانان اصرار میورزید؛ بهگونهای که گراهام فولر دراینباره مینویسد:

نام [امام] خمینی از ایران و تشیع ،جداییناپذیر است ،اما یکی از جنبههای انقالبی پیام او،
آن است که این پیام از محدوده آیین تشیع فراتر میرود و مدعی جامعیتی است که کل
جهان اسالم را دربرمیگیرد (فولر.)333 :3171 ،
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بیداری اسالمی حرکت جدیدی است که در خالل آن ،عمق راهبردی هوشمند
جمهوری اسالمی در الیه نخست عمق راهبردی نرم شکل گرفت .ایجاد عمق راهبردی
هوشمند ایران در کشورهایی مانند عراق ،لبنان ،یمن و بحرین از این منظر قابل تحلیل
است .سریعترین و گستردهترین بازتاب انقالب در این مناطق بوده است ،اما از همان ابتدا
برای محدودسازی عمق راهبردی نرم انقالب اسالمی اقدامات گستردهای از سوی رقبا و
مخالفان منطقهای و بینالمللی صورت پذیرفت .پیش از آغاز بیداری اسالمی و پس از
سقوط صدام حسین و بازتولید اثرگذاری انقالب اسالمی در عراق ،مخالفان و رقبای
منطقهای جمهوری اسالمی ،این حوزه را با عناوینی چون «هالل شیعی» معرفی
میکردند .وزیر امور خارجه عربستان سعودی در سپتامبر  ،0225ضمن نگرانی از حمله
آمریکا به عراق ،از «تحویل عراق به ایران» سخن گفت .حسنی مبارک ،رئیس جمهور
وقت مصر در آوریل  0229اعالم کرد ایران بر عراق که  95درصد جمعیت آن را شیعیان
تشکیل میدهند ،نفوذ دارد و در حقیقت «اکثریت شیعیان ساکن کشورهای عربی به ایران
وفادارترند تا کشور خود» (حاجی یوسفی.)391 :3188 ،
با وقوع بیداری اسالمی ،ادراک ایران این بود که عمق راهبردی نرم آن تعمیق یافته
است .ادارک و تصوری که ایران در آن مقطع از خود در منطقه داشت ،این بود موقعیت
کنونی ناشی از قدرت نرمی است که پس از انقالب از طریق اسالم سیاسی و
ضداستعماری و امپریالیستی و مسئله فلسطین در خیابانهای جهان عرب به دست آورده
است ( .)Marash & parsi, 2013 :392اما این موقعیت با تهدیدهای جدی مواجه بود و
فرایند رقیقسازی این عمق نیز از سوی رقبای منطقهای آغاز شد .ازاینرو ،ایران با
شناخت عمیق از مناسبات منطقهای و بینالمللی ،برنامه منسجمی برای ارتقای عمق
راهبردی نرم خود به هوشمند در دستور کار قرار داد .رهبر انقالب در این زمینه میفرماید:
خودمان را آماده کنیم براى ایفاى نقش در پدید آوردن نظم جدید؛ کشور را آماده کنیم براى
اینکه نقشآفرینى کند ... .توجه بکنیم که ظرفیتهاى ما و توانایىهاى ما ،فقط آن
چیزهایى نیست که ما در داخل داریم؛ ما در بیرون کشور هم ظرفیتهاى مهمى داریم؛
طرفدارانى داریم ،عمق راهبردى داریم؛ در منطقه ،در کشور؛ بعضى به خاطر اسالم ،بعضى
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به خاطر زبان ،بعضى به خاطر مذهب شیعه؛ اینها عمق راهبردى کشور هستند؛ اینها جزو
توانایىهاى ما هستند؛ از همه این توانایىها باید استفاده کنیم (خامنهای.)3161/9/31 ،

بر این مبنا جمهوری اسالمی ،تحوالت شمال آفریقا و خاورمیانه عربی را ذیل عنوان
«بیداری اسالمی» مفهومسازی کرد و کوشید با مدیریت تحوالت منطقه ،عمق راهبردی
نرم خود را هرچه بیشتر گسترش دهد .در این راستا رهبر انقالب در خالل خطبههای نماز
جمعه ،با خواندن خطبه عربی ،مردم جهان عرب ،بهویژه مصریها را فراخواند که
سرنوشت خود را به دست گیرند .این نوع دیپلماسی عمومی با پاسخ مثبت روبهرو شد.
برگزاری کنگرههای مختلف بیداری اسالمی با حضور اقشار مختلف کشورهای عربی
بهویژه جوانان ،روشنفکران ،زنان و فعاالن سیاسی در ایران ،موجب شد عمق راهبردی نرم
ایران در الیههای عمیقتری تا شمال آفریقا تعمیق شود .عمق راهبردی هوشمند
جمهوری اسالمی در چندین کشور اعمال شده است.
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الف) بحرین

با سرایت موج بیداری به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ،از جمله بحرین و مواجه
شدن عربستان با بحران مشروعیت ،فرایند مواجهه با عمق راهبردی نرم جمهوری
اسالمی وارد مرحله جدیدی شد .در این مرحله وضعیتی به نام «معمای امنیتی قدرت نرم»
( )Walsh, 2017: 115( )Soft Power Security Dilemmaپدید آمد و ادراک هرکدام از
کشورهای بزرگ منطقهای این بود که باید برای افزایش قدرت نرم خود اقدام کنند.
جنبش بیداری اسالمی که مبنای مشروعیت کشورهای عربی را از بنیاد تغییر داده بود ،از
سوی آنها بهمثابه تهدیدی در سطوح داخلی و منطقهای تلقی میشد .با توجه به وضعیت
آشوبزده کشورهای عربی ،عربستان که متحدان سنتی خود را یکی پس از دیگری از
دست میداد ،برای محدودسازی عمق راهبردی نرم جمهوری اسالمی وارد عرصه شد .هر
اندازه که جنبش بیداری اسالمی گسترش مییافت ،اقدامات عربستان از کمکهای مالی،
به سوی همیاری در سرکوب و مداخله نظامی در کشورهای عربی بیشتر میشد .مداخله
سختافزاری عربستان و کشورهای همپیمان آن مانند ترکیه و قطر ،سبب شد ایران
قدرت هوشمند خود را به عمق راهبردی نرم در منطقه بیفزاید و بدین صورت فرایند
شکلگیری عمق راهبردی هوشمند آغاز شد.
بحرین یکی از نخستین حوزههای این آزمون بود .با توجه به اینکه اکثر جمعیت این

ب) سوریه

پس از بحرین ،سوریه دومین کشوری است که عمق راهبردی هوشمند جمهوری اسالمی
در آن به آزمون گذاشته شد .درحالیکه جنبش بیداری اسالمی با توجه به میزان
نارضایتیهای داخلی کشورهای عربی ،روندی نسبتاً همسان داشت ،تحوالت سوریه بیش
از آنکه در امتداد جنبشهای اعتراضی مردم سوریه باشد ،اقدامی بیشتر تصنعی و دارای
منشأ خارجی است .البته این بدان معنا نیست که دولت حاکم سوریه از هر خطایی مبرّا
باشد ،بلکه انسداد سیاسی داخلی و برخی رفتارهای سیاسی نامناسب ،موجب اعتراضهایی
شد؛ اما سوریه به علت موقعیت راهبردی که در محور مقاومت در منطقه دارد ،با یک اقدام
سازمانیافته خارجی مواجه شد .مخالفان منطقهای و فرامنطقهای جمهوری اسالمی
«مهندسی معکوس بیداری اسالمی» را پس از بحرین ،از سوریه آغاز کردند .جایگاه
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کشور را شیعیان تشکیل میدهند که البته سهمی در قدرت ندارند ،از همان بدو پیروزی
انقالب اسالمی ،ایشان با اثرپذیری از انقالب اسالمی حرکات چندی علیه حکام خود
انجام دادند (اسپوزیتو .)88 :3181 ،پس از آغاز جنبش بیداری اسالمی ،تحرکات مخالفان و
منتقدان دولت بحرین شدت یافت .در چنین شرایطی بود که پادشاه وقت عربستان در
دیدار با باراک اوباما گفت هرگز اجازه نمیدهد شیعیان در بحرین به قدرت برسند
( .)Marash & parsi, 2013: 137عربستان برای مشروعیت بخشیدن به اقدامات خود در
مقابل موج بیداری اسالمی در منطقه خلیج فارس و بهویژه بحرین ،کوشیده است اقدامات
خود را در قالب نهادهای این منطقه انجام دهد و آنها را ناشی از اراده جمعی حوزه جنوبی
خلیج فارس معرفی کند ( .)Haykel 2012: 7برایناساس ،نظامیان خود را در چارچوب
نیروهای «سپر شبهجزیره» بهمثابه بازوی نظامی شورای همکاری خلیج فارس چهاردهم
مارس  0233وارد بحرین کرد ( .)Aljazeera, April 15, 2011ورود تانکهای عربستان
سعودی به بحرین ،حاوی این پیام از طرف ریاض بود که این کشور برای مقابله با
تغییرات قدرت در خاورمیانه آماده هر نوع دخالتی از «دیپلماسی نرم» ( Soft
 )Diplomacyتا «مداخله تمام عیار نظامی» ()Full-on Military Mngagement
است ( .)Bradley, 2013: 7با توجه به اینکه مجمعالجزایر بحرین کمتر از هفتصد کیلومتر
مربع وسعت دارد و تنها از طریق یک پل به عربستان متصل شده است ،سعودیها
توانستند با سرکوب شدید مخالفان ،دولت بحرین را حفظ کنند؛ اما پس از شش سال
جنبش تحولخواهی اکثریت همچنان ادامه دارد.
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سوریه در عمق راهبردی جمهوری اسالمی به همپوشانی ایدئولوژیهای دو کشور در
جنبههای معیّنی همانند ضدیت با امپریالیسم و صهیونیسم و رویکرد مشابه این دو بازیگر
به منازعه فلسطین و اسرائیل و در نتیجه ،همکاری در قالب محور مقاومت مربوط میشود
(جانسیز و اسماعیلی .)55-53 :3165 ،روابط ایران با سوریه طی  18سال اخیر برخالف دیگر
کشورها ،از ثبات راهبردی برخوردار بوده است (برزگر .)09 :3165 ،سوریه از معدود
کشورهای عربی بود که در جنگ تحمیلی از ایران حمایت کرد و ایران نیز متقابالً با
سوریه پیمانهای دفاعی امضا و در شرایط بسیار سخت از آن دفاع کرده است .این شرایط
موجب شده روابط سوریه با ایران ،در سطح راهبردی تعبیر شود .با ناکامی تالشهای
گسترده برای جداسازی سوریه از ایران ،فرایند بیثباتی آن آغاز شد .ورود سازمانیافته
دهها گروه سلفی ـ تکفیری به سوریه و حمایت گسترده عربستان ،قطر ،ترکیه و برخی
دیگر از کشورها ،نزدیک بود به سقوط دولت بشار اسد بینجامد .در این مرحله بود که با
درخواست رسمی دولت سوریه ،ایران از قدرت هوشمند خود در این کشور بهره برد و عمق
راهبردی هوشمند خود را ایجاد کرد.
مهمترین نماد قدرت هوشمند ایران در سوریه ،کمکهای مستشاری بوده است .برخی
منابع غربی اعالم کرده بودند ایران نیازی به اعزام جنگجو به سوریه ندارد ،بلکه سه هزار
مستشار به سوریه اعزام کرده است ( .)Oudat,7 January, 2016این توان مستشاری ،راهبرد
جدیدی بود که به مهار تدریجی بحران در سوریه انجامید .این راهبرد برخالف حضور
نظامی مستقیم که بسیار پرهزینه و ناکارآمد بوده است ،برای هوشمندسازی عمق
راهبردی ایران به کشورهای دیگری چون عراق نیز تسری یافت .جمهوری اسالمی با
وارد کردن نیروهای فراملی منطقهای خود مانند حزباهلل و سازماندهی تودههای مردم
سوریه در قالب گروههای شبهنظامی ،توانست راهبرد مداخله سهمگین نیابتیِ بسیاری از
رقبای منطقهای و حتی بینالمللی خود را در سوریه ناکام بگذارد .حزباهلل با الگوبرداری از
ارتباط خود با نیروهای نظامی ایران ،گروههای شبهنظامی در سوریه ،یعنی جیش الشعبی،
لواء (تیپ) ابوالفضل العباس ،کتائب (گردان) سید الشهدا ،لواء ذوالفقار و لواء عمار بن یاسر
را آموزش داده و بسیج کرده است .برخی از این گروهها برای تشکیل نیروهای دفاع ملی
(دفاع الوطنی) سوریه ،متشکل از پنجاه هزار نیروی شبهنظامی شیعی عراقی و علویان
سوری ،به سوریه کمک میکنند .تیپ ابوالفضل متشکل از دو تا سه هزار نیرو و ترکیبی از
اعضای لبنانی حزب اهلل ،کتائب حزب اهلل و عصائب اهل الحق هستند که از سال 0230

ج) عراق

با ناکامی بحرانسازی در سوریه برای رقیقسازی عمق راهبردی جمهوری اسالمی ،پروژه
بحرانسازی تصنعی به عراق کشیده شد .انقالب اسالمی ایران با توجه به قرابتهای
مذهبی ،تاریخی و جغرافیایی ،در عراق بازتاب گستردهای داشت و به همین دلیل جنگ
هشتساله تحمیلی بهمثابه یک شیوه سختافزاری برای گسست عراق از انقالب اسالمی
برنامهریزی و اجرا شد .اما با پایان جنگ و سرانجام سقوط صدام در سال  ،0221اثرگذاری
انقالب اسالمی در عراق بازتولید گردید .در عراق پساصدام ،تحوالت فراوانی رخ داد که
تقریباً همه آنها به تعمیق عمق راهبردی نرم جمهوری اسالمی انجامید .سقوط صدام برای
عربستان بهمنزله پایان سلطه سنیها بر عراق و قدرتیابی شیعیان و ارتقای جایگاه
منطقهای ایران در منطقه بود (ابوالحسن شیرازی .)77 :3169 ،اگرچه عراق از تحوالت پس از
بیداری اسالمی بهدور بود ،عربستان در ائتالفی نانوشته با اسرائیل کوشیده است مناسبات
سیاسی عراق را از اثرپذیری ایران خارج کند .عربستان ،آمریکا و اسرائیل بر این باورند که
اگر ایران در فضای منطقهای با نشانههایی از افرایش تعارض مواجه شود ،فرسایش قدرت
منطقهای ایران پیش خواهد آمد و سپس میتوان زمینه تضعیف یا سرنگونی نظام را فراهم
کرد (برزگر.)39 :3165 ،
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در حوزه دمشق فعالیت میکنند (مدرس و دیگران081 :3169 ،ـ .)089بهعالوه ،جمهوری
اسالمی با طرح «دفاع از حرم» میان عوامل سخت و نرم قدرت ملی و منطقهای خود
پیوند جدیدی پدید آورد و مشتاقترین مسشتاران خود را به سوریه فرستاد و نیروهای
منطقهای ،مانند زینبیون و فاطمیون را از مدافعان حرم کشورهای افغانستان و عراق به
سوریه رهسپار کرد.
ایران افزون بر سطوح نظامی و مستشاری ،در عرصه دیپلماتیک نیز با تداوم حمایت از
متحد خود در سوریه ،با روسیه نیز تقارن منافع راهبردی یافته و با استفاده از ظرفیتهای
نظامی و دیپلماتیک روسیه در عرصه بینالمللی ،عمق راهبردی هوشمند خود را در سوریه
تحکیم بخشیده است .ایران با ناکام گذاشتن تالشهای دیپلماتیک مخالفان منطقهای و
فرامنطقهای سوریه ،توانسته است با مدیریت تحوالت میدانی ،یکی از بازیگران اصلی
سلسلهنشستهای قزاقستان در موضوع سوریه باشد .نتیجه قدرت هوشمند جمهوی
اسالمی در سوریه تا لحظه نگارش مقاله ،به مدیریت بحران سوریه و بازگرداندان کنترل
دولت مرکزی این کشور بر قلمرو خود انجامیده است.
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بههرحال ،مجموعه تحوالت و کارشکنیها در داخل عراق ،بهویژه فروپاشی
زیرساختهای دولتی و ارتش عراق از سوی آمریکا و تجهیز عشایر سنی به وسیله
کشورهای عربی ،زمینه را برای تسری بحران سوریه به عراق و ورود جریانهای تکفیری
به این کشور فراهم کرد .در چنین شرایطی بود که داعش با انشعاب از جبهۀ النصره با
تصرف رقه ،وارد عراق شد و در مدت بسیار کوتاهی موصل را تصرف کرد .با اعالم
خالفت خودخوانده اسالمی از سوی ابوبکر البغدادی ،پدیده جدیدی در منطقه شکل
گرفت .اگرچه داعش با تمامی مسلمانانی که مانند آنها اسالم را تفسیر نمیکنند ،مخالف
است ،شکلگیری خالفت اسالمی در عراق ،بیش از هر موضوعی ،هویت شیعی دولتهای
ایران و عراق را تهدید میکرد .داعش که تداوم رویکرد ضدشیعی اندیشههای ابومصعب
الزرقاوی است ،شیعیان را ذیل عنوان دشمن نزدیک تعریف و آنها را هدف مشروع خود
برای حمله تعریف کرده است .ابومحمد العدنانی ،سخنگوی داعش در فایل صوتی خود
خطاب به نوری مالکی ،نخستوزیر وقت عراق گفت« :هدف اصلی ما نه بغداد ،بلکه
کربال و نجف است» ).(Islamtimes, 1393
در گفتمان امنیتی جمهوری اسالمی ،شهرهایی چون کربال و نجف ،ارزش هویتی و
نمادین دارند و اماکن مقدس در شهرهای مذهبی عراق در حکم خطوط قرمز امنیت ملی
تلقی میشوند .اهمیت این اماکن به حدی است که ایران در دوره جنگ شهرها ،شهرهای
مذهبی عراق را از فهرست شهرهایی که باید تأسیسات آنها مورد حمله قرار میگرفت،
معاف کرد .عبدالرضا رحمانی فضلی ،وزیر کشور جمهوری اسالمی ایران دراینباره اشاره
کرده است:
یک روز خبر آوردند که امکان سقوط شهرهای کربال و نجف وجود دارد .رئیسجمهور در آن
جلسه گفت این شهرها خط قرمز ماست و اگر قرار باشد چنین اتفاقی بیفتد ،هیچ محدودیتی
در عملیات وجود نخواهد داشت (انتخاب.)3161 :

همچنین او با بیان اینکه مسئله عراق برای جمهوری اسالمی ایران ،موضوعی بسیار
مهم است ،اظهار کرد:
ما در این مسئله حضور بهموقعی داشتیم و روزهایی بود که نگران سقوط شهرهای زیارتی و
عتبات عالیات بودیم؛ چون شش لشکر تسلیم شده و اختالفات سیاسی در عراق و فشارهای
بینالمللی نیز زیاد بود و این تنها ایران و حزب اهلل لبنان بود که از دولت عراق حمایت کرد
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با تصرف موصل ،هوشمندسازی عمق راهبردی نرم ایران در عراق آغاز شد؛ درحالیکه
درخواست دولت نوری مالکی از دولت اوباما رد شد ) ،)Walsh, 2017: 110به گفته حسین
امیرعبداللهیان ،معاون وقت عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه «پنج ساعت بعد از بحران
موصل ،اولین کشوری که هم در سطح مستشاری و هم در چارچوبهای حقوقی و
بینالمللی به عراق کمک کرد ،ایران بود» (مشروح نشست 01 ،مهر  .)3161مقامات ارشد
عراقی بهصراحت به نقش بینظیر جمهوری اسالمی در این خصوص اشاره کردهاند .حیدر
العبادی که در نخستین سفر رسمی خود در مقام نخستوزیری عراق به تهران رفت ،در
خالل سخنرانی در اجالس داووس در اواخر ژانویه  0235بهصراحت کمک مستشاری
ایران را تأکید کرد و این موضع را امری محرمانه ندانست .او گفت« :مشارکت ایران در
مراحل نخستین جنگ علیه داعش بسیار سازنده بود .ایرانیها به ما کمک کردند و خیلی
فوری سالح در اختیار ما قرار دادند؛ درحالیکه حتی از ما نخواستند ابتدا پول آن را بگیرند
و گفتند بعدها پول آن را دریافت میکنند» .نخستوزیر عراق در ادامه گفت« :نمیتوانم
انکار کنم که آنها (ایرانیها) به ما کمک کردند ،ولی درعینحال میتوانم بر روی یک
مسئله متمرکز شوم و آن ،این است که حتی یک سرباز ایرانی در خاک عراق حضور ندارد؛
همچنانکه قبالً نیز ایران نظامیانی در عراق نداشت» (تسنیم .)3161 :مقامات عراق بهکرّات
به دعوت رسمی این کشور از جمهوری اسالمی برای کمک به عراق در مقابله با داعش
اشاره کردهاند.
قدرت هوشمند ایران در عراق شبیه سوریه بود .در کنار کمکهای مستشاری،
نیروهای مردمی در قالب سازمانهای شبهنظامی بسیج شدهاند .در این زمینه ،فتوای
آیتاهلل العظمی سیستانی مسیر سازماندهی مردم را فراهمتر کرد .برخالف سوریه که
ارتش آن بهرغم جدایی برخی از نیروهایش ،پایدار باقی مانده بود ،ارتش عراق عمالً
فروپاشیده است .از طرف دیگر ،خطای راهبردی اقلیم کردستان عراق را نیز باید محاسبه
کرد .با ورود نیروهای داعش به موصل ،بارزانی ،نخست وزیر اقلیم عراق با استقبال ضمنی
از تسلط داعش بر مناطق سنینشین عراق ،پیشنهاد کرد شیعیان نیز مناطق جنوبی را
تحت کنترل خود درآورند و به این صورت عراق به سه بخش تجزیه شود .اما پیشروی
سریع داعش موجب شد اقلیم کردستان با سردرگمی ،حمایت قدرتهای منطقهای ،از
جمله ایران را خواستار شود.
در چنین شرایطی ،نیروهای الحشد الشعبی در عراق شکل گرفت .الحشد الشعبی

36

به عنوان سازمانی برای سازماندهی نیروهای مردمی ،نقش مهمی در تحوالت سیاسی ـ
نظامی عراق ،بهویژه در اخراج داعش از موصل ایفا کرده است و از بازیگران مهم در این
کشور به شمار میآید ) .(Duman & Sönmez , 2017: 169-191اگرچه ائتالفهای رسمی و
غیر رسمی مختلفی برای مبارزه با داعش پدید آمد ،پیوند هویتی ـ تاریخی میان نیروهای
عراقی با انقالب اسالمی موجب شد اوباما در کنار راهبرد حمله هوایی برای تضعیف
داعش و آموزش جنگجویان عراقی برای مقابله با آن ،راهکار سیاسی همکاری با ایران را
از نظر دور نداشته باشد ( .)Juneau, Fall 2015: 36
د) یمن
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یمن نیز یکی از کشورهایی است که به دالیل مختلف به عرصهای برای آزمون عمق
راهبردی هوشمند جمهوری اسالمی تبدیل شده است .یمن یکی از فقیرترین کشورهای
عربی است که طی دهههای گذشته با شکافهای عمده سیاسی و قومی مواجه بوده و
دهها جنبش ضددولتی در این کشور پدید آمده است .جیشاالحرار از اواسط دهه 3692
قیام خود را آغاز کرد .یکی از مهمترین جنبشهای یمنی ،جنبش زیدی الحوثی است55 .
درصد جمعیت یمن را شیعیان زیدی و  0تا  5درصد آنان را شیعیان اسماعیلیه و جعفری
تشکیل میدهند (دارا و بابایی .)319 :3169 ،جنبش حوثیها از سال  0229نبردهای خود را
علیه دولت علی عبداهلل صالح آغاز کرد .این جنبش ،ضدآمریکایی ،ضداسرائیلی و
ضدوهابی است .با آغاز جنبش بیداری اسالمی ،موج آن بهسرعت یمن را درنوردید .پس از
برکناری عبداهلل صالح ،جنبش انصاراهلل الحوثیها ،مناطق مختلف یمن ،را تصرف کرد .در
چنین شرایطی بود که عربستان اعالم کرد اجازه نخواهد داد چهارمین پایتخت عربی ـ
پس از بغداد ،بیروت و دمشق ـ به کنترل ایران درآید (.)Al-badi, 2017: 202
با به قدرت رسیدن ملک سلمان و انتخاب محمد بن سلمان  06ساله بهعنوان وزیر
دفاع این کشور ،حمله تمامعیار عربستان و ائتالفی از چندین کشور دیگر به یمن آغاز شد.
طی دو سال اخیر تقریباً تمامی زیرساختهای یمن به دست عربستان نابود شده و نوعی
نسلکشی در این کشور به وقوع پیوسته است .سازمان ملل میزان ابتال به وبا را در یمن
طی هفت دهه اخیر بیسابقه توصیف کرده است .با حمایت دولت اوباما و ترامپ از
عربستان ،این حمالت همچنان ادامه دارد .استدالل عربستان این است که انصاراهلل نسخه
یمنی حزباهلل لبنان است که از سوی ایران حمایت میشود.
بههرروی ،درحالیکه عمق راهبردی هوشمند جمهوری اسالمی در عراق بهطور کامل

محقق شده و در سوریه در حال تحقق است ،در بحرین و یمن به علت حضور تمامعیار
آمریکا تاکنون محقق نشده است.
مؤلفههای عمق راهبردی هوشمند جمهوری اسالمی

تکوین عمق راهبردی هوشمند جمهوری اسالمی ایران در خاورمیانه

قدرت هوشمند ،حاصل جمع جبری قدرت نرم و سخت نیست .به تعبیر دیگر ،هر کشوری
که قدرت نرم و سخت داشته باشد ،به این معنا نخواهد بود که خودبهخود قدرت هوشمند
نیز خواهد داشت .اینکه برخی کشورها با ثابت بودن مؤلفههای سخت و نرم قدرت ،گاهی
مقاطع به قدرت هوشمند دستیافته و گاهی اوقات این مقام را از دست دادهاند ،از متغیری
بسیار مهم سرچشمه میگیرد که این عناصر را زیرکانه با هم ترکیب میکند .این متغیر را
میتوان «رهبری و مدیریت هوشمند تواناییها» نامید .مدیریت هوشمند ،نیازمند
بهرهگیری از همه قدرتهای موجودِ در اختیار است که باید در زمان و مکان مناسب و با
شدت الزم مورد استفاده قرار گیرند .تحقق این امر ،مستلزم وجود مرجعی واحد برای ایجاد
هماهنگی و درک صحیح شرایط در بهکارگیری نوع قدرت است (حسینی.)38 :3186 ،
جمهوری اسالمی از این منظر ظرفیت ویژهای دارد .یکی از مؤلفههای این نوع رهبری،
ادراک صحیح از محیط امنیتی و وقایع بینالمللی است .بهکارگیری هنرمندانه و زیرکارنه
قدرت سخت ،نرم و ترکیبی از هر دو آنها ،از ویژگیهای رهبری و مدیریت هوشمند در
جمهوری اسالمی است .جمهوری اسالمی افزون بر حضور مسشتاری ،ایجاد سازمانهای
بسیج مردمی در کشورهای عراق ،سوریه و یمن ،اهرمها و ابزارهای دیگری در اختیار دارد
که سبب تقویت عمق راهبردی آن در منطقه شده است.
کشوری که به دنبال ایجاد عمق راهبردی هوشمند خود است ،باید به نمایش قدرت
خود ،دستکم در عرصه منطقهای و جایی که دارای عمق راهبردی نرم است ،مبادرت
ورزد .در ادبیات راهبردی به این اقدام« ،قدرتافکنی» ( )Power Projectionمیگویند.
قدرتافکنی کاربرد محدود قدرت نظامی در خارج از سرزمین یک کشور برای رسیدن به
اهداف سیاسی است .وزارت دفاع آمریکا قدرتافکنی را «توانایی یک کشور برای کاربرد
سریع و رشد همه یا برخی از عناصر قدرت ملی برای پاسخگویی به بحرانها یا کمک به
ایجاد بازدارندگی و تقویت ثبات منطقهای» تعریف کرده است .بهطورخالصه قدرتافکنی
را میتوان به «کاربست عناصر مادی یا غیرمادی قدرت ملی یک کشور در ورای مرزهای
خود برای تحت تأثیر قرار دادن یا وادار کردن دولتهای رقیب /دشمن به انجام رفتار
موردنظر به منظور دستیابی به هدفهای ملی» تعریف کرد (عسکری.)11 :3186 ،
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جمهوری اسالمی در تکوین عمق راهبردی هوشمندی خود در مناطق مختلف
خاورمیانه ،از ابزارهای گوناگونی از جمله توان موشکی استفاده کرده است .توان موشکی،
جزء الینفک عمق راهبردی هوشمند جمهوری اسالمی شمرده میشود .به اعتراف مقامات
رسمی آمریکا ،جمهوری اسالمی بزرگترین باشگاه موشکها را در بین کشورهای
خاورمیانه داراست و در سطوح تاکتیکی و راهبردی ،موشکهای گوناگون را توسعه داده
است ( .)Katzman, 2017: 18این توان نهتنها عمق راهبردی درونی تا مرزهای ملی را تثبیت
کرده ،بلکه عمق راهبردی جمهوری اسالمی را بسیار افزایش داده است .توان موشکی
سبب شده رقبا و نیروهای متخاصم منطقه ،از حمله به برخی اهداف در قلمرو جمهوری
اسالمی منصرف شوند .بهعالوه ،جمهوری اسالمی با در اختیار دادن فناوری موشک به
متحدان منطقهای خود ،مانند حزباهلل لبنان و انصاراهلل یمن ،توانسته است عمق راهبردی
نرم خود را به عمق راهبردی هوشمند تبدیل کند .توان موشکی حزباهلل با توجه به عدم
عمق راهبردی اسرائیل ،تمامی معادالت قدرت را با این رژیم بر هم زده است .جمهوری
اسالمی پس از حمله تروریستی داعش به مرقد امام خمینی و مجلس شورای اسالمی ،از
قدرت موشکی برای تعمیق عمیق راهبردی خود استفاد کرد و با پرتاب شش موشک،
مرکز تجمع فرماندهان داعش را در خاک سوریه هدف قرار داد .افزون بر توان موشکی،
یکی از نمودهای قدرتافکنی جمهوری اسالمی ،حضور قدرتمند نیروی دریایی در مناطق
راهبردی منطقه پس از تحوالت بیداری اسالمی است .این نیروها با قدرتنمایی در
بابالمندب و مدیترانه ،سطح قدرتافکنی ایران را از سطح منطقهای فراتر بردهاند.
یکی دیگر از مهمترین مؤلفههای عمق راهبردی هوشمند جمهوری اسالمی ،توان
دیپلماتیک است .این مؤلفه را میتوان مَفصل میان عمق راهبردی سختافزاری داخلی و
عمق راهبردی هوشمند دانست .از این منظر ،دیپلماسی مبیّن وجه دوم قدرت بهمثابه
جوهر سیاست بینالملل است .چهره نخست قدرت ،توانهای بالقوه است که بهواسطه
دیپلماسی به مرحله اقدام و بالفعل تبدیل میشود .دیپلماسی بهمثابه مغزی متفکر عمل
میکند که وظیفه آن ساماندهی عناصر قدرت و ترکیب آن به گونهای است که حداکثر
نتایج احتمالی به دست آید .ممکن است کشوری ،مواد خام و عناصر قدرت را داشته باشد،
ولی عناصر یادشده به دلیل نداشتن توان دیپلماتیک به قدرت در عرصه بینالمللی تبدیل
نشود .دیپلماسی مدیریت سیستم بینالمللی است که در آن میتوان سیاست خارجی خود
را اجرا کرد (قاسمی .)38-37 :3163 ،تجریه تاریخی نشان داده قدرت سخت بهتنهایی برای
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تبدیل شدن به قدرت منطقهای کفایت نمیکند.
درحالیکه ایران از نظر تاریخی ،مواجهه با دنیای مدرن را در بستری از جهل
دیپلماتیک آغاز کرد و بدون هیچگونه آمادگی در بازی شطرنج جهانی وارد شد ،دیپلماسی
در دوره پس از انقالب نیز فراز و فرود فراوانی داشت .طی سالهای پس از جنبش بیداری
اسالمی ،از سطوح مختلف دیپلماسی ،از دیپلماسی عمومی به وسیله رهبر انقالب گرفته تا
دیپلماسی رسمی بهدنبال نقشآفرینی و جهتدهی به تحوالت یادشده بود .ایران با اتکا به
قدرت سختافزاری و مستشاری خود توانست در برابر ائتالفهای سیاسی ـ نظامی،
اثرگذاری خویش را افزایش دهد .ایران با تالشهای گسترده رقبای منطقهای برای حذف
در معادالت سیاسی منطقه ،در حوزههایی چون عراق و سوریه دست برتر را داشته است و
سرانجام با ائتالف راهبردی و دیپلماتیک با روسیه ،در حال تکمیل عمق راهبردی
هوشمند خود در برخی مناطق ،از جمله سوریه است.
توان دیپلماتیک ایران نیز همزمان با جنبش بیداری اسالمی ،در آزمون بزرگ هستهای
موفقیت نسبیِ بسیار چشمگیری کسب کرد .ایران با اتکا به مدیریت هوشمند دیپلماتیک
توانست با ظرافت خاصی خود را از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد خارج کند و به
تحریمهای ظالمانه چندالیه بینالمللی که به بهانه برنامه هستهای ایران اعمال شده
بودند ،پایان بخشد .تداوم تحریمها بهمعنای تضعیف شدت پشتوانه قدرت ملی ایران برای
نقشآفرینی در منطقه است .به این دلیل تالشهای بسیار زیادی بهویژه از سوی عربستان
و اسرائیل برای تداوم تحریمهای هستهای علیه ایران انجام میشد .از نظر پادشاهی
عربستان ،توافق هستهای تنها به رسمیت شناخته شدن فعالیت هستهای ایران نیست ،بلکه
به ایران اجازه میدهد نفوذ سیاسی ـ نظامی خود را از طریق بازیگرانی چون حزباهلل در
شطرنج خاورمیانه گسترش دهد (کومار پاندی و بهبودینژاد .)99 :3169 ،اگرچه تحریمهای
غیرهستهای علیه جمهوری اسالمی تداوم دارد و حتی در دولت ترامپ برای تشدید آنها
تالش میشود ،بههرحال بهرغم همه فشارها ایران توانسته است بر تحریمهای هستهای
غلبه کند و بهاینصورت موقعیت خود را بهعنوان قدرت منطقهای تثبیت کرده است .بر
اساس شواهد تاریخی ،قدرتهای بزرگ ،موقعیت کشورهای برتر منطقهای را بهعنوان
یک واقعیت میپذیرند .این مسئله درباره موقعیت چین ،هند و برزیل در سه منطقه
متفاوت جهان اثبات شده است .ایران نیز در آستانه چنین موقعیتی است .اگرچه رسیدن به
این موقعیت ،هزینههای فراوانی مانند تحریم و حتی جنگ نیابتی داشته است ،دولت

37

جمهوری اسالمی به دنبال چنین موقعیت و جایگاهی بوده است
) .134البته میان همه مؤلفههای قدرت هوشمند رابطه وثیقی وجود دارد و توان دیپلماتیک
ایران به توان نظامی و موشکی آن نیز اتکا داشته است .موضوعاتی چون مذاکره ،مصالحه،
همکاری ،مشارکت ،تبادل اطالعات و رقابت را میتوان توابعی از معادلة قدرت دانست.
طبیعی است هر کشوری که از قابلیت بیشتری در روند قدرتسازی برخوردار است ،به
گونة مؤثرتری قادر خواهد بود بر روندهای محیط پیرامونی خود اثرگذار باشد (مصلینژاد،
.)53 :3165
(Marash & Parsi 2013:
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فرضیه این مقاله ،ارتقای موقعیت منطقهای جمهوری اسالمی و شکلگیری عمق
راهبردی هوشمند آن در پرتو تحوالت سالهای  0233تا  0237بود .تحلیل و پردازش
اطالعات جمعآوری شده ،این فرضیه را تأیید میکند .جمهوری اسالمی توانسته است
تحوالت متعاقب بیداری اسالمی را به فرصتی راهبردی تبدیل کند و عمق راهبردی نرم
خود را به عمق راهبردی هوشمند ارتقا داده است .جمهوری اسالمی با بهکارگیری قدرت
هوشمند و قدرتافکنی ،سازماندهی نیروهای مردمی و توان مستشاری در عراق ،توانسته
عمق راهبردی هوشمند برای خود ایجاد کند .شکست داعش و ورود عراق به دوره
پساداعش ،مؤید این مدعاست .در سوریه نیز این عمیق راهبردی هوشمند در مراحل
نهایی تحقق بوده ،بخشی از آن نیز در یمن در حال تکوین است.
ایران در مناطقی که عمق راهبردی نرم داشته ،با بهکارگیری قدرت هوشمند ،عمق
راهبردی هوشمند برای خود ایجاد کرده است .چنین وضعیتی از سوی ایران ،بهمعنای
حذف دیگر بازیگران نیست .به تعبیر دیگر ،عمق راهبردی هوشمند جمهوری اسالمی،
نهتنها با امنیت منطقهای ناسازگار نیست ،بلکه به ناامنی و تهدید بینالمللی نیز
نمیانجامد .البته عمق راهبردی هوشمند ایران را نباید فرایندی بیحدوحصر دانست؛ زیرا
با توجه به شرایط خاص منطقه خاورمیانه ،هیچیک از بازیگران منطقهای بهتنهایی قادر به
استقرار نظمی یکجانبه نخواهد بود .جمهوری اسالمی طی چهار دهه اخیر بر مشارکت
همه بازیگران منطقهای و نظم امنیتی منطقه تأکید داشته است .عمق راهبردی هوشمند را
باید بهمثابه توانمندسازی دولتهای منطقه و در موازات نظام امنیتی درونزا تفسیر کرد.
روند تحوالت خاورمیانه نشان میدهد عمق راهبردی هوشمند جمهوری اسالمی از
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سوی برخی کشورهای فرامنطقهای و منطقهای پذیرفته نخواهد شد و به همین دلیل ،آنها
برای رقیقسازی و محدود کردن عمق راهبردی هوشمند جمهوری اسالمی ،بحرانسازی
خواهند کرد .بحرانسازی هدفمند در مناطقی از محیط امنیتی جمهوری اسالمی ،از جمله
سناریوهای بسیار محتمل و پیشِ رو خواهد بود .منطق حاکم بر این تصاعد بحران ،بهویژه
در مناطق پیرامونی جمهوری اسالمی این است که از یک طرف ایران نمیتواند از پیامد و
تداوم بحران در این مناطق چشمپوشی کند؛ زیرا ممکن است به مناطق داخلی ایران
سرایت کند و همین حساسیت موجب تشدید بحرانسازی در محیطهای امنیتی ایران
میشود .از طرف دیگر ،نقشآفرینی ایران در این بحرانهای متکثر ،موجب افزایش
هزینهها خواهد شد .این در حالی است که منابع مالی ایران درمقایسهبا برخی رقبای
منطقهای محدود است .با توجه به اثرگذاری ویژه نیروهای شبهنظامی مانند حشد الشعبی
در عراق و حزباهلل لبنان و نیز توان موشکی در تعمیق عمق راهبردی هوشمند جمهوری
اسالمی در منطقه ،با رویکرد آیندهپژوهانه میتوان پیشبینی کرد رقیقسازیِ عمق
راهبردی هوشمند جمهوری اسالمی ،در آینده نزدیک در دستور کار قدرتهای منطقهای و
بینالمللی قرار خواهد گرفت.
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