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  ؟یپلماسیکدام د ،يا نفوذ و اقتدار منطقه ران؛یا
  جواد مددي 

  
  
  

  30/02/1396تاریخ پذیرش نهایی:                15/02/1396تاریخ دریافت: 
 

  
  چکیده

ضرورت  ران،یا یخارج استیس يمحورها نیتر از مهم یکیتاکنون،  یانقالب اسالم يابتدا از
ـ یها، د سال نیا یبوده است. اگر چه ط يا بسط نفوذ منطقه ـ  یپلماس  گـاه یهمـواره جا  یفرهنگ

و  انـه یدر خاورم یاسالم يداریداشت، متعاقب وقوع ب رانیا يا اهداف منطقه شبردیدر پ یاصل
ـ گ و به تبع آن شکل 2011پس از  يها در سال قایشمال آفر ـ یتحـوالت امن  يری در منطقـه،   یت

ـ  تحقق منافع يبرا رانیا يا منطقه یپلماسیدر د يبازنگر ـ  شیب ـ ا شیاز پ کشـور در حـوزه    نی
ـ بـه ا  ییگـو  پاسخ یراستا، مقاله حاضر در پ نیکرد. در هم دایضرورت پ یخارج استیس  نی

را در رونـد   رانیا یاسالم يمنافع و اهداف جمهور ،یپلماسیکدام د«است که  يپرسش محور
  »کند؟ یمنطقه محقق م دیتحوالت جد

ـ ید ،یاسالم يداریتحوالت پس از ب مطرح شده که در هیفرض نیمقاله، ا تیدر کل  یپلماس
 شـبرد یپ يراهبـرد بـرا   نیتـر  قدرت سخت و نرم مناسب يریکارگ از به یبیترک یعنیهوشمند 
ـ ا یخـارج  استیس يکه واکاو در منطقه است، همچنان رانیا یخارج استیاهداف س در  رانی

 يبـرا  ياسـتراتژ  نیراهبرد مؤثرتر نیا دهد ینشان م هیو سور اقعر يمنطقه از جمله کشورها
  در منطقه است. رانیبسط نفوذ ا

  
  

   يدیکل واژگان
  یعموم یپلماسیقدرت نرم، قدرت سخت، د انه،یعراق، خاورم ه،یسور ران،یهوشمند، ا یپلماسید

  

                                                                                                                                         
 اي و پژوهشگر مسائل غرب آسیا  کارشناس ارشد مطالعات منطقهJv.madadi@yahoo.com 
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  مقدمه
 قـا یو شـمال آفر  انهیخاورم یعرب يدر کشورها یاسالم يداریوقوع تحوالت ب با

 انیــدر معــادالت و روابــط قــدرت م يا منطقــه نیشــیمــوج دوم گــذار از نظــم پ
غرب به  ینظام یلشگرکش یعنیتحول  نیپس از موج اول ا انه،یخاروم يها دولت
داد. در  يرو راقنظام بعث عـ  یو سرنگون 2003به منطقه در سال  کایآمر يرهبر

عربستان و  ه،یترک ران،یقدرتمند منطقه مانند ا يها دولت انیتحوالت، م نیا  جهینت
بـر   يگـذار تأثیر يبـرا  هیو روس کایچون آمر یالملل نیو ب يا امنطقهفر يها قدرت

 اسـت یمنـافع و اهـداف س   شبردیروند تحوالت به منظور گسترش حوزه نفوذ و پ
 یتـ یامن طیدر محـ  راتییبرآمده از تغ داتیتهد رفعو  انهیخود در خاورم یخارج

 يهـا  از حـوزه دفـاع   ای دیجد نیمتحد يریارگیدر جهت  اریع تمام یمنطقه، رقابت
  درگرفت.  يا منطقه دینظم جد نیتکو ریدر مس ینفوذ سنت
 نیا انیرقابت م يها حوزه نیتر یو عراق، اصل هیسور يکشورها ان،یم نیا در
اعـم از   ریپـذ  رقابـت  يهـا  حوزه ریاز سا دیاند، اگرچه نبا داده لیها را تشک قدرت

 کیـ پلماتید ریـ غ يها نهیب گزرغم آنکه انتخا افغانستان غافل شد. به ایلبنان  من،ی
بـه   میورود مسـتق  یو حتـ  یابتیـ ن ینظـام  و شـبه  ینظـام  يروهـا ین حیچون تسـل 

هـا در جهـت حفـظ و     قدرت نیاز تالش ا يریجنگ، بخش انکارناپذ يها عرصه
ـ نفوذ بوده اسـت بـا عنا   يها گسترش حوزه موجـود در   يهـا  تیبـه محـدود   تی

بـه مثـل رقبـا و در      ت و امکان مقابلـه مخالف لیبه دل يگر یابزار نظام يریکارگ به
ناموفق  يها تجربه اًیو ثان يا با ابعاد فرامنطقه رگبز یبرافروختن آتش جنگ جه،ینت

 يها ابزار به منظور گسترش حوزه نفوذ، توسل به روش نیگذشته در استفاده از ا
 کیاتپلمیاند. لذا عرصه جنگ د گرفته نشده دهیطور کامل ناد به گاه چیه کیپلماتید

عرصـه از جملـه حـوزه     نیموجود در ا ياز ابزارها نهیو استفاده به يریکارگ و به
ـ شدت فعال بوده است. بـر ا  به زین ینظام مهـم   يهـا  از دغدغـه  یکـ یاسـاس،   نی

 نیتـر  مناسـب  نیتـدو  يبرا يزیر برنامه ران،یقدرتمند منطقه از جمله ا يها دولت
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بر اسـتفاده از همـه    تیه با عنادر منطق یخارج استیاهداف س شبردیپ يها وهیش
  بوده است.  ندیراف نیموجود در ا يها تیامکانات و ظرف

ـ بـه ا  ییگو پاسخ یپژوهش حاضر در پ ر،یتفاس نینظر به ا با  یپرسـش اساسـ   نی
ـ ا یاسـالم  يجمهور یخارج استیس يگو پاسخ ياست که چه راهبرد در دوره  رانی

اثرگـذار   يرهایمتغ عیه به دامنه وساساس، با توج نیتحوالت منطقه است؟ بر ا دیجد
خـود الزم اسـت    یسنت التاز ح یپلماسیخارج شدن د نیبر روابط کشورها و همچن

هوشـمند در عرصـه    یپلماسیقدرت سخت و نرم در قالب د ياز ابزارها يا مجموعه
منطقه،  ایخاص هر کشور  طیبر شرا یکار گرفته شود تا مبتن به رانیا یخارج استیس

که در  . همچنانردیمربوطه قرار گ يدر دستور کار نهادها ها کیبردها و تاکتراه نیبهتر
 ياز سـو  يبه شـکل جـد   یپلماسید نیاز ا یجیاستفاده آرام و تدر زین ریاخ يها سال
آن  يهـا  مورد توجه بوده است که از نشانه رانیا یخارج استیحوزه س سازان میتصم

 يعنـوان بـازو   سداران (قدرت سخت) بهقدس سپاه پا يرویتر شدن ن به فعال توان یم
منطقـه از جملـه    تحوالتوزارت خارجه (قدرت نرم) در عرصه  يها استیس ینظام

  و عراق اشاره کرد. هیدر سور
 ینـ یع یینوشتار حاضر تالش شده الگو تیدر کل هیفرض نیپرداختن به ا يبرا
 انـه یمخاور ریـ در عرصه تحـوالت اخ  رانیا یخارج استیدر س یپلماسید نیاز ا
معنـا و   حیراسـتا، نخسـت بـه تشـر     نیشود. در هم میو عراق ترس هیسور ژهیو به

 اسـت یو س یپلماسـ یدر فن د نینو يکردیعنوان رو هوشمند به یپلماسیکاربرد د
 یقدرت نـرم و سـخت در مبـان    يها لیو در ادامه، پتانس شود یپرداخته م یخارج

 انیب هیکشور عراق و سور در دو ژهیو به رانیا یاسالم يجمهور یخارج استیس
  خواهد شد.

  
  هوشمند  یپلماسی. د1
قـدرت   یستمینام چرخه س به يا کشورها در چرخه انه،یگرا واقع یاساس نگرش بر
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خواهنـد بـود.    یخاصـ  گاهیجا يهستند که در آن، هر کدام از واحدها دارا ریدرگ
در  آن بـر رفتـار کشـورها    يامـدها یپ نیچرخه قدرت و همچن یعنیموضوع  نیا
ـ بـوده اسـت. بـر ا    الملل نیدر روابط ب يموضوع آثار متعدد الملل، نیب ستمیس  نی

خـود از   یتحقـق اهـداف و منـافع ملـ     يبـرا  الملل نیب ستمیس ياساس، واحدها
و  يفقدان دولت مرکـز  لیدل به یستمیس نی. در چنبرند یبهره م يمتعدد يابزارها

 يهـا  ییمنافع آنهـا بـر توانـا    هستند و تحقق اریواحدها خود نیا ،یآنارش تیماه
است که در طول  ياریخود ياز ابزارها یپلماسید ان،یم نیاست. در ا یمبتن يفرد
 يها تیتحت محدود شهیاند؛ اگرچه هم زده هیواحدها و کشورها بر آن تک خ،یتار
  ). 10: 1391 ،یشکل گرفته است (قاسم يدیشد

اهـداف     نیی. تع1: «داند یم یاسـاس صهیخص  چهار  يدارا  را یپلماسید  مورگنتا
. بـرآورد  2دارد؛  اریطور بالفعـل و بــالقوه در اخــت    که به یخود با توجه به قدرت

  زانیمــ   نیی. تــع 3؛  هـا  ها و قـدرت بالفعل و بالقوهءآن دولت ریسا  اهداف  نمودن
ف به اهدا یابی دست يابزار مناسب برا  يریکـارگ  بـه. 4اهداف مختلف؛    يسازگار

  ).648: 1374(مورگنتا، » خود
تحـوالت   يریـ گ شـکل  نیو همچنـ  هـا  صهیو خص ها تیمحدود نینظر به ا با
که در عرصـه روابـط    ديیجد میاز جمله مفاه الملل نیدر سطح منطقه و ب دیجد

الملل مطرح شده، طرح قدرت هوشمند است. ناکارآمـدي قـدرت سـخت و     نیب
 بـاره جویی نظـري در  سیاسی را به چارهپردازان  هاي قدرت نرم، نظریه محدودیت

اعمال قدرت در فضاي پیچیده جهانی شدن واداشته که حاصل این تالش فکري، 
 يریگ اصل آن، بهره نینام قدرت هوشمند بوده که نخست مفهومی به يا تولد پدیده

  از قدرت هوشمند است. 
ـ کاربرد هر  يانحصار يناکارآمد ـ نـرم   يهـا  از قـدرت  کی ـ   ای ط سـخت در رواب

ـ انتخاب  نینشان داد کـه بهتـر الملل نیب از  یبـ یاسـت کـه ترک   یاسـت یکشـور، س  کی
بــه کــار رود.    ـزیقدرت نرم و قدرت سـخت باشـد و همراه با اعمـال زور، اقنـاع ن
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مطـرح شـد    يبـار توسـط جـوزف نـا     نیمفهوم قـدرت هوشمند که نخسـت  نیبنابرا
نـرم و قـدرت سـخت در گــذار و      که در مؤلفه قدرت ییها یبود بـه ناکام یپاسـخ

گـــذر زمـــان تجربـــه شــده و امــروزه در پرتــو مــوج اثرگــذار و دگرگــون کننــده  
و درك  نیـیـ بــراي تب  ـديیـ و انقــالب ارتباطـات بـه راهبـردي کل     شــدن  یجهـان

قدرت هوشمند از  یبیاست. توان ترک شده لیتبد یجهان ـدیجد اسـتیس یـدگیچیپ
و در امتــزاج و   شـود یجهان محسوب م دیجد استیهاي ضـروري امـروز س مؤلفه

ـ آ یدسـت مـ   قدرت نرم و قدرت سخت به یختگـیآم قـدرت هوشـمند    کـرد ی. رودی
در بــاال بــردن تــوان     یفــ یک شیاست؛ البته افـزا  رییتغ تیمستلزم انعطـاف در ماه

ـ کننـده در ا  نیـی عامـل تع  نیتر اي عمل کردن آنان، مهم و حرفه رانکـارگزا یذهنـ  نی
 نیتـر  یو اساسـ  نیتـر  هاي خالق و پردازشـگر، مهـم   و ذهن دیآ یبه حساب م ندیفرا

اسـتراتژي قدرت هوشمند هستند کـه قـدرت نــرم و ســخت در    نییها در تب کانون
  )138: 1391 گران،ینشین و د (قربانی شیخ ردیگ یآن شـکل مـ
یانـه  گرا هوشمند در این چارچوب به معناي توسعه یک راهبـرد عمـل   قدرت

مبتنی بر منابع و ابزارهاي مناسب براي تحقق اهداف در قرن جدید است و ضمن 
کند بـر ائـتالف، همکـاري و کـارکرد نهادهـا در       که قدرت نظامی را تولید می این

سطح جهانی نیـز   رتمامی سطوح براي افزایش نفوذ و نهادینه کردن مشروعیت د
شـود قـدرت    ا که موجب مـی هاي کارکردي ر توجه دارد. بر این اساس، شاخص

هوشمند در فضاي جدید، کارامدي و اثرگذاري مطلوب نسبت به دیگـر اشـکال   
اي، مـدیریت   گونـه برشـمرد: سـازکارهاي رسـانه     توان این قدرت داشته باشد، می

موفـق، مشـارکت و    رانـی افکار عمـومی، ایجـاد تصـویر مطلـوب، اندیشـه حکم     
نشـین   (قربانی شیخ یستراتژیک و نظامهاي اقتصادي و ا همگرایی، افزایش قابلیت

 ییشبکه به دنبـال شناسـا   یپلماسیاساس، د نی). بر ا141-147: 1391 گران،یو د
آنهـا و   بیمهم در ترک يدو قدرت نرم و سخت در درون شبکه و ارائه راهبردها

  .باشد یم يا منطقه يراهبرد يها آنها به کنش لیسرانجام تبد
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  رانید اهوشمن یپلماسید يها . مؤلفه2
ـ ا یخـارج  اسـت یدر منطقـه، س  یاسـالم  يداریپس از وقوع ب يها سال یط  رانی

رفته  شیپ انهیالعاده در خاورم و نقش فوق تیوضع کیبه سمت  وستهیآهسته و پ
بـوده اسـت. در    قـا یتا شـمال آفر  ایآن، گسترش نفوذ تهران از غرب آس جهیکه نت

ـ ا يگریحـوزه بـاز   یها، گستردگ سال نیطول ا ـ بب شـده ا سـ  رانی کشـور بـا    نی
را  يمنحصر بـه فـرد   يبالقوه و بالفعل خود، الگو يها لیاز تمام پتانس يریگ بهره
آن بتواند قدرت سخت خود  قیتحقق اهداف مدنظر خود ارائه کند تا از طر يبرا

. ردیـ کار گ وجهه و اعتبار کشور به شیافزا يقدرت نرم برا يرا به موازات ابزارها
از  یبـ یاز ترک يتا کنون در موارد متعـدد  رانیا یماسال يورراستا، جمه نیدر هم
بهـره   یو فرهنگ یاسیس ،یحقوق ،ینظام ،يبه همراه ابزار اقتصاد کیپلماتیابزار د

وجـود   لیـ به دل يتا حد ،يکردیرو نیچن يریگیبرده و موفق عمل کرده است. پ
در  عمتنـو  يهاکردیها، مستلزم وجود رو بوده که مقابله با آن یرمتعارفیدشمنان غ

بتوانـد مهـارتش را در پاسـخ بـه      رانیاست تا در پرتو آنها، ا استیو س ياستراتژ
دهـد؛ مضـاف بـر آنکـه امـروزه       شینفوذ خود افزا قیو تعم يا منطقه يها بحران

 کیپلماتید يها آن که مذاکره اسناد و حضور در نشست یاز حالت سنت یپلماسید
مشـارکت   ،يآور از فـن  يریـ گ ن بهـره چو يدیجد يها بود، خارج شده و عرصه

در صورت  یو حت یاجتماع يها اقتصاد، شبکه ،يانرژ ،یو دولت یبخش خصوص
کـه در واقـع نقـش مکمـل را      ردیـ گ یم در بر زیرا ن یلزوم استفاده از قدرت نظام

قدرت سخت در  زیهدف ن نیتحقق ا ي. براکنند یم فایا یسنت یپلماسینسبت به د
طـور همزمـان بـا     شد و به ییشناسا یو جمع یعیزترده، تومتمرکز، گس يها گونه
قدرت نرم مورد اسـتفاده قـرار گرفـت کـه      یارتباط يالگو ییاز شناسا يریگ بهره
از  ياریدر بسـ  رانیا یخارج استیس يدر الگو توان یمختلف آن را م يها نمونه

در  کـه  و لبنان مشاهده کـرد. چنـان   منی ه،یمنطقه از جمله عراق، سور يکشورها
 ها انیبن تیقدرت نرم به تقو ياز ابزارها يریگ به موازات بهره رانیا کشورها، نیا
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 گریکـد یخود در آنها پرداخته است تـا بتوانـد بـه مـوازات      ینظام يو ساختارها
  ببرد.  شیپ يا منطقه يرقبا ریو منافع خود را در رقابت با سا ها استیس

  
  از قدرت نرم يریگ . بهره1-2
ــب د یلماســپیمنظــر د از  فــهیوظ ،یعمــوم یپلماســیهوشــمند، قــدرت نــرم در قال

نظم مد نظر کشورها را برعهده دارد. با توجه به اصول مـذکور، قـدرت    يساز مشروع
ـ  هـا  تیـ واقع یبه برخ دنیبه دنبال معنا بخش یعموم یپلماسینرم در قالب د خلـق   ای

ـ ر ااسـت. د  یردولتـ یو غ یدولتـ  یرسـم  يهـا  از کانال دیجد يها تیواقع الگـو،   نی
ـ  يجـاد یا يبه الگوهـا  دنیبخش تیمشروع ،یشناخت يندهایفرا قیاز طر یپلماسید  ای
 یعمـوم  یپلماسـ یکـه د  يبه نحو رد؛یگ یاز رفتارها را برعهده م نینو يالگوها جادیا
 یالمللـ  نیمربوط به روابط ب یستیو همز گریکدیرابطه متقابل مردمان با  یطور ضمن به

ـ و از ا شناسـد  یم تیبه رسم ادر جهان ر ـ طر نی بـه   یبخشـ  بـه خلـق و مشـروع    قی
  .دینما یاز نظم کمک م ینینو ياز جمله الگوها نینو يالگوها
کشـورها،   یپلماسـ یقـدرت نـرم در د   يریکارگ و به فیتعر تیتوجه به اهم با

کار گرفته است تـا   قدرت نرم را به ياز ابزارها يا تا کنون سطح گسترده زین رانیا
ـ د را تقوخـو  يقدرت معنو ـ    تی  يایـ مسـلمانان و دن  نیو اتحـاد و شـراکت را ب

ـ تعر زیـ ن يابـزار  نیچن يریکارگ به تیکند. محور جادیا یرامونیپ ـ ا فی  يدئولوژی
مردمان منطقـه بـوده تـا در بسـتر آن      يبرا یهمان مقاومت اسالم ای رانیانقالب ا

 يرا رهبـر  یمـذهب  انیگرا استعمارگر و افراط يروهاین هیعل يبتواند مبارزه وجود
 ،یقدرت نرم اعم از اشتراکات مـذهب  ياز ابزارها يریگ با بهره رانیکند. در واقع ا

کرده مقاومت و استقالل را  یو ... سع يو مناسبات اقتصاد یتیمقو ،یتمدن ،یزبان
فراتـر رود.   یتیقـوم  يبکشد که از مرزهـا  ریمنطقه به تصو يها ملت يبرا يطور

در سراسـر جهـان    عهیبـا جوامـع شـ    یارتباط مذهب جادیبه دنبال ا نیتهران همچن
ـ حما یخـارج  يهـا  گاهیبه عنوان پا توانند یاست که م ضـد   يهـا  اسـت یاز س تی
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ـ  جـاد یدرصدد است با ا رانیعمل کنند. در واقع ا يو ضد استکبار ياستعمار  کی
 و ... ها یمنی ها، یها، پاکستان افغان ها، یعراق ها، يمتشکل از سور عهیش یشبکه مل

 جـاد ینفوذ نرم خود در سراسـر منطقـه و فراتـر از آن ا    يرا برا ندهیآ يها رصتف
ـ ا تیتحت حما ینهضت يها انیکه وجود جر . همچناندینما  دهـد  ینشـان مـ   رانی

کشور و جهان اسالم بـه   نیا يا اهداف منطقه يدر راستا رانیچگونه قدرت نرم ا
بـه عنـوان    رانیا ریتصو يریگ شکل جهیدر نت تیموفق نیاند. البته ا کار گرفته شده

منطقـه   هـاي  ملـت  –دولـت   يدر برا یقابل اعتماد، توانمند و اخالق کیشر کی
 ریـ اخ يهـا  تیبرخوردار است. موفق زین یخیو تار یکه از پشتوانه اله هشد جادیا
از  ییهـا  و ... کـه تنهـا نمونـه    منیعراق،  ه،یدر گسترش نفوذ خود در سور رانیا
ـ نـرم ا  اسـت یس تیـ از موفق یمنطقه اسـت، ناشـ   در استیس نیا يریگیپ در  رانی

 تیـ اهم انگریب هروندها ک نیخود در منطقه است. مجموعه ا انیحام يساز همراه
در منطقه است، از طرق مختلف و  رانیهوشمند ا یخارج استیقدرت نرم در س

اال توسعه روافزون و ب ازمندیاند که ن شکل گرفته یمختلف ياز ابزارها يریگ با بهره
  منطقه است. يها  ملت انیآنها در م یبردن اثربخش

  
  . استفاده از قدرت سخت2-2
 لیو تبـد  عیـ تجم فـه یهوشمند، قدرت سـخت وظ  یپلماسید يها اساس مؤلفه بر

 یمنـافع ملـ   ریو سا ینیسرزم تیقدرت بالقوه به بالفعل را به منظور دفاع از تمام
از قدرت سـخت قابـل    زیطح متماراستا، سه س نیکشور برعهده دارد. در ا یاتیح

ـ تهد جادیا یعنیاست: سطح نخست  ییشناسا ـ هددر برابـر ت  دی مقابـل کـه    داتی
اسـت. در   رییـ از تغ يریحفظ وضع موجود و جلـوگ  یداتیتهد نیهدف عمده چن
کشور هسـتند و سـطح    ینیسرزم تیو تمام نیمتوجه سرزم داتیسطح دوم، تهد

 زیـ سطح ن نیز آن وجود دارد؛ در ااست که امکان برو يمحدود يها سوم، جنگ
  را برعهده خواهد داشت.  هامقابله با آن يتدارك توان برا فهیوظ یقدرت نظام
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کـه   یکشـور، در حـال   تیـ امن يهر سه سطح برا داتیتهد تیتوجه به اهم با
کشور ماننـد   نیا یجنگ يها ییداشته توانا دیبر قدرت نرم تأک یبه طور سنت رانیا

 ،اي و برنامـه هسـته   يقـو  یموشـک  يروین ،یکیچر ییایدر يرویاز ن يبرخوردار
اهـداف   شـبرد یپ درقدرت سخت  يها ییکشور توانا نیاست که ا نای دهنده نشان

ـ ا ریاخ ینگرفته است. ضمن آنکه حضور نظام دهیناد زیرا ن یخارج استیس  رانی
 یخـاص کنـون   طیقـدرت سـخت را در شـرا    یاساس تیو عراق، اهم هیدر سور

و عـراق در   هیکمک به سور يبرا رانیکه ا يچندان کرده است؛ به نحومنطقه دو 
ـ جنگ با داعش و حفظ دسـتاورها و منـافع خـود در ا    کشـورها کـه حاصـل     نی

بـار مشـاوران    نیاول يبوده است، برا مدت یطوالن يها فراوان در دوره يها نهیهز
قـدرت   تیدهنده اهم که نشان یو عراق فرستاد؛ موضوع هیخود را به سور ینظام

  است. رانیا یو دفاع یخارج يها استیسخت در س
ـ ا است،یس نیا يدر راستا  ـ بـه حما  رانی ـ از جر تی اعـم از   ینهضـت  يهـا  انی

ـ ا یاسـالم  ياز آنها به جمهـور  یبانیپشت رایاهللا و ... دست زده است؛ ز حزب  رانی
ـ تا به پو دهد یامکان را م نیا  يشـکل دهـد و نفـوذ بـه ورا     يا منطقـه  يهـا  ییای
 یبازدارنـدگ  شیاهللا در گـرا  که حـزب  همچنان د؛ینما يزیر خود را طرح يرزهام
 لیاسـرائ  ای کایآمر یتهاجم احتمال يبرا یدارد و در بازدارندگ يدینقش کل رانیا

ـ از ا تی. حماکند یم يباز ینقش مهم رانیبه ا  ییجـو  هـا امکـان انتقـام    گـروه  نی
قـدرت   يریکارگ هدف از به ران،یا از نگاه نی. بنابراسازد یمشکل م زیدشمنان را ن

صعود در چرخه قـدرت و رقابـت    ،یتهاجم ای یدفاع یپلماسیسخت در قالب د
نظـم   تیـ الگو در زمـان حاکم  نیا رایاست؛ ز بیرق يها قدرت ریبا سا يراهبرد
به استفاده از زور و  دیراهبرد، تهد نیبرخوردار است. در ا ياز کارآمد کیهژمون

و محــدود از زور، بــه صــورت گسســته و  ینشــیه گزدر صــورت لــزوم اســتفاد
بـه   ییگـو  کردن دشـمن بـه پاسـخ    یراض زیو هدف ن ردیگ یشده صورت م کنترل

از  يریجلـوگ  يبحران برا تیریکه همزمان مد یمذاکره است؛ در حال ایتقاضاها 
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نـوع قـدرت،    نیمد نظر است. در واقع ا زین یناخواسته آن به بحران نظام دیتشد
در جهت  رتکننده منابع قد است و فراهم یاسیو س یحوزه نظام نیب وندیپ ینوع

 نی. با توجه به همـ شود یکشور محسوب م یدفاع يو راهبردها ها استیاعمال س
رفتـار   کیخود در قالب  ینظام ایاز قدرت سخت  رانیا یاسالم ياصل، جمهور

  .کند یم زیاز انجام آن پره االمکان یشده استفاده کرده و حت حساب
خـود را در   حینظـر صـر   ،ی) در دو سخنرانیرهبر معظم انقالب (مدظله العال 

خـود در سـال    یدر سخنران شانیعنوان کردند. ا یبه قدرت نظام رانیمورد نگاه ا
ـ را با تهد دیتهد« رانی(ع) اعالم کردند که ایامام عل يدر دانشگاه افسر 1391  »دی
فرمودند  زی) نشانیساالنه ا  طابه(خ 1393نوروز سال  یو در سخنران دهد یپاسخ م

که به ما حمله کنند به  یدر همان سطح ...دشمن  يحمله از سو کیدر برابر «که 
ـ ا). CBS News, 2012( »کرد میآنها حمله خواه  تیـ مسـئله از آن جهـت اهم   نی

دارد  دیآن تأک یتهران به قدرت سخت اغلب به حصول آثار روان کردیدارد که رو
بـا   يریـ را در درگ اتیـ عمل یاطالعات یمش اغلب خط لیدل نیهمو به  یکیزیتا ف

ـ ا زیراستا ن نی. در همداند یساز م دشمنان سرنوشت  يهـا  تیـ همـواره از فعال  رانی
 یجنگ نظام کی يریگ تا از شکل کند یاستفاده م روهاین شیمانورها و نما ـ ینظام

  شود. يریجلوگ عیبا ابعاد وس
  
  رانیا يا نطقهم استیهوشمند و س یپلماسید .3

بوده  یمباحث نیتر از مهم یکی انهیدر خاورم رانیا یاسالم يجمهور يا منطقه نفوذ
در  یتا کنون مطرح است. بحث اشاعه انقالب اسالم یانقالب اسالم يکه از ابتدا

مورد توجه بوده و  يجد یبه شکل 1357بعد از انقالب  ییابتدا يها منطقه از سال
انـد؛ امـا در    شـده  میآن تنظـ  يبر مبنا رانیا یخارج ستایحاکم بر س يها گفتمان

ـ از  انهیو متحول خاورم ریمتغ طیمح انه،یخاورم دیجد طیشرا سـو و اهـداف    کی
ـ کـه ا  کنـد  یم جابیا گرید ياز سو رانیا یخارج استیس و  فیبـه بـازتعر   رانی
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منطقه بپردازد. لذا ضرورت دارد همه ابعاد  نیخود در ا یسنت یپلماسید يبازساز
و  یشناخت ،یادراک يابزارها قیاز طر یو اطالعات ینظام ،یتی، امنياقتصاد ،یاسیس

ـ ا یپلماسیو اعمال موفق د تیدر منطقه و فرامنطقه کنترل شود. هدا ،ییاجرا  رانی
آن  يو ابزارها یشکل ،يساختار راتییاصالحات و تغ جادیمستلزم ا زیدر منطقه ن

 اسـت یحاضـر در عرصـه س   نـدگان ریگ میتصـم  زیـ ضـرورت ن  نیاست. بنا بر هم
ـ ا نیشـ یپ يها استیس يها یبا در نظر گرفتن کم و کاست یخارج بـه سـمت    رانی

که نشـان   یبر قدر نرم و سخت حرکت کردند؛ موضوع یهوشمند مبتن یپلماسید
ـ که بتوان آن را بـه   ستین یوجه تک يندیفرا رانیا یخارج استیس دهد یم  کی

از مصلحت نظام  یدرك رقابت و ها استیس ت،یراستا، هو نیکاهش داد. در ا ریمتغ
. کنند یم فایا رانیا یخارج استیدر روند س یاتیح يها نقش یهمگ ،یمنافع مل ای

و اشـخاص اثرگـذار در    یممکن است مقامات مختلـف دولتـ   یحت ان،یم نیدر ا
 اسـت یموضـوعات س  یدر مورد برخـ  یمختلف يکردهایرو زینظام ن يسطوح باال

 يدر هـر کشـور   ییها ها و بحث تفاوت نیچن کهطور  ند، همانداشته باش یخارج
 سـتم، یدرون س رسـد  یمسائل وجـود دارد؛ امـا در کـل بـه نظـر مـ       نیدر مورد ا

  وجود داشته باشد.  یخارج استیس یاصول اصل يرو یاختالفات اندک
اگرچه از لحاظ اصول و  رانیا یاسالم يجمهور یخارج استیحال، س نیا با
کـه   . همچنانستین ریرناپذییها تغ و روش ها کیاما از لحاظ تاکت ؛استیها پا ارزش

بـر   یآن مبتنـ  یاصـل  يگـذار تأثیرکه ابزار  يتوانسته از کشور ریاخ يها سال یط
از قـدرت نـرم و    یتعـادل م يشود کـه اسـتراتژ   لیتبد يقدرت نرم بود، به کشور

ـ ا یرجخا استیعناصر س ،يکردیرو نیچن جهی. در نتکند یسخت را دنبال م  رانی
و  نـدها یبـر فرا  یشـود، مبتنـ   رییـ دچـار تغ  اش یکلـ  کردیبدون آنکه رو تواند یم

 یخـارج  اسـت یگفت س توان یم نیشکل دهد. بنابرا رییتغ رییتغ یتحوالت خارج
. چنانکـه از  سـت یگـام ن  بوده و منحصراً تـک  ریپذ انعطاف یکیاز لحاظ تاکت رانیا

کرده و بـه طـور    تیدر عراق حمامتفاوت  يو کرد یعیش انیگروه و جر نیچند
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 انیعینه تنهـا از شـ   رانیراستا ا نیکند. در هم  یبانیپشت زیهمزمان از دولت عراق ن
ـ حما زیـ ن نیفلسط یاهل تسنن مانند حماس و جهاد اسالم يها بلکه از گروه  تی

ـ هـا و جر  ها، ملـت  از دولت تیدر حما رانیا يارهای. معکند یم  یمـذهب  يهـا  انی
 نیفارغ از د رانیا یآنها با اصول انقالب اسالم یهمراه زانیساس مبر ا زیمنطقه ن

ـ عبارتند از حما یاصول کل نیو مذهب، عرب و عجم و ... است. ا از اتحـاد   تی
مخالفت بـا نفـوذ    ،یستیونیهص میبا رژ یمقابله عمل ن،یجهان اسالم، آرمان فلسط

و ... بنـا بـر    یجـاع ارت يهـا  مقابله با حکومت کا،یآمر ژهیو به یخارج يها دولت
قدرت  يها لیاز همه پتانس يریگ  با بهره رانیا یاسالم يجمهور زیاصول ن نیهم

مصـر،   يهـا  ملـت  ه،یعـراق و سـور   يهـا  از دولت تینرم و سخت خود به حما
حماس  من،یاهللا لبنان، انصاراهللا  حزب ینهضت يها انیجر نیو همچن منی ن،یبحر

در منطقـه منجـر شـده     رانیرش توان و نفوذ او ... پرداخته که مجموع آن به گست
مربوط  رانیا يا منطقه یپلماسیدر د یاصل یژگیبه دو و زینفوذ ن نیا لیاست. دال

 ياقناع مخاطبان است؛ بـه نحـو   ران،یا يا منطقه یپلماسید یژگیو نیاست. نخست
را  نیخـود، مخـاطب   يو رفتارهـا  هـا  شهیتوانسته با اند رانیا یاسالم يکه جمهور

ـ کنـد. ا  بیـ خـود قـانع و ترغ   يهـا  استیس یهمراه يابر ـ روش را کـه   نی  کی
ـ و پا نـه یهز نرم، کم بیترغ توان یاست، م يگذار هیسرما قلمـداد کـرد کـه     يداری
در منطقه، توسـعه   تیثبات و امن شیافزا گان،یبا همسا يجوار بر حسن هم یمبتن

 یطلبـ  محو جنگ  ،ریفراگ یصلح جادیا سم،یهمگان، مبارزه با ترور يبرا ياقتصاد
 یکیاز قدرت و نفوذ نرم به  يمند هم بهره لیدل نیو آثار مخرب آن است. به هم

  مبدل شده است.  يا در تحوالت منطقه رانیا تیموفق لیاز دال
ـ به نحوه اسـتفاده ا  رانیا يا منطقه یپلماسیدوم د یژگیو کشـور از قـدرت    نی

ـ ا ینظـام  يروهـا ین میسخت مربوط است. چنانکه رونـد حضـور مسـتق    در  رانی
ـ کـه در وهلـه نخسـت، ا    دهـد  یمنطقه نشان م يها بحران بـه   یحضـور نظـام   نی

زده صـورت گرفتـه و در مراحـل     بحران يکشورها يها ها و دولت خواست ملت
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ـ کـه در ا  یحیصح تیریبا مد بعد و  یخصـوص انجـام شـده، حضـور نظـام      نی
  ست.کمک کرده ا يا منطقه يها به رفع بحران رانیبه ا يمستشار
 یخـارج  اسـت یهوشـمند در س  یپلماسید يریکارگ حال حاضر هر چند به در

 هیرو نیا ینیع يها است مؤلفه يشده، اما ضرور لیمرسوم تبد هیرو کیبه  رانیا
 يریکـارگ  در مبحث حاضر رونـد بـه   ر،یتفاس نی. با نظر به اردیمورد اشاره قرار گ

ـ ا یرجخا استیس یعنوان راهبرد منطق هوشمند به یپلماسید  يدر کشـورها  رانی
ـ هـا و جر  هـا، ملـت   از دولت رانیا تیاز حما یقیکه تلف هیعراق و سور  يهـا  انی

عنـوان دو   قدرت سخت و نـرم اسـت بـه    يتوامان از ابزارها يریگ با بهره ینهضت
  قرار گرفته است. یمورد بررس انهیتحوالت در خاورم یکانون اصل

  
  در عراق رانیهوشمند ا یپلماسی. د1-3

ـ عراق بدون ترد رکشو ـ ا هیهمسـا  نیتـر  مهـم  د،ی  یخـارج  اسـت یدر عرصـه س  رانی
موجـب شـده تهـران     یتـ یکشور از نظر امن نیا تیسو اهم کی. از شود یمحسوب م

کشـور   گـر، ید يدولت عراق نگاه کنـد و از سـو   يها به کنش ژهیو یهمواره با نگاه
در  انیعیشـ  یذهبمـ  نو قرارگرفتن اماک عهیش يدرصد 60 تیعراق با دارا بودن جمع

بعـد از انقـالب    يهـا  در سـال  رانیا یاسالم يجمهور يالعاده برا فوق یتیآن، از اهم
کـه   2003دو مسئله، تحوالت کشور عراق در سال  نیبرخوردار بوده است. فارغ از ا

ـ   یبعث شد، مجال میو رژ نیصدام حس یمنجر به سرنگون  اسـت یس يرو  شینـو را پ
را در برابر بغـداد اتخـاذ کنـد. بـر      يتر فعال یپلماسیتواند دب اقرار داد ت رانیا یخارج

به دو بخش حاضـر در سـاختار قـدرت کشـور      یتهران توجه خاص زیاساس ن نیهم
هوشـمند   یپلماسید شبردیو پ تیکه تهران در تثب یعراق معطوف کرده است؛ در حال

نفـوذ   رشگست یعراق توجه داشته، در پ يو حکومت مرکز انیعیخود به روابط با ش
 نیبـوده اسـت. بـر اسـاس همـ      زیـ کردسـتان ن  میکردها و حکومت اقل انیخود در م

ـ حما يپس از ظهور داعش در عراق، تهران در راستا يها در سال ز،ین استیس از  تی



فصلنامه مطالعات 
راهبرد

ي جهان اسالم
، سال هجدهم،

 
شماره

 1
، پیاپی 

69
، بهار 

1396
  

 

 

 46  

 

 

 يهـا  از مؤلفـه  یکـ یعنوان  از قدرت سخت به يریگ کشور به بهره نیمنافع خود در ا
آورد؛ چنانکه در حال حاضـر وزرات   يرو اقدر عر رانیهوشمند ا یپلماسید یاساس

 یاصـل  يدو بـازو   قدس سپاه توانسـته  يروین یبانیو پشت تیتحت حما رانیخارجه ا
  در عراق باشد. رانیمنافع ا يریگیپ

  
  در عراق رانیقدرت نرم ا يها . حلقه1-1-3

عد نفوذ قدرت نرم ا نیتر مهم هوشـمند   یپلماسـ یدر عـراق را در عرصـه د   رانیب
دو مؤلفـه قرابـت    نه،یزم نیکرد. در ا یابیارز یدر ارتباط با حوزه فرهنگ توان یم

و  یاسـ یس يها انیبر جر ياثرگذار يبرا رانیا يابزارها نیتر مهم يو نژاد یمذهب
کردهـا بـا    يسـو، اشـتراك نـژاد    کیحاضر در جامعه عراق هستند. از  یاجتماع

ـ اکثر یاشتراك مذهب گر،ید ينفوذ بوده و از سو يمناسب برا يا نهیزم انیرانیا  تی
ـ هوشـمند ا  یپلماسـ ید شـبرد یپ يو عراق، بستر الزم را برا رانیا تیجمع در  رانی

اساس در قالب دو محور بـه   نیکرده است. بر هم ایمه یعرصه قدرت نرمِ فرهنگ
  در عراق پرداخته خواهد شد.  رانیا یبحث نفوذ فرهنگ

ـ ا ینـرم فرهنگـ   قدرتی: ) اشتراك مذهبالف  يهـا  نـه یعـراق از ابعـاد و زم  در  رانی
 عهیبه وجود مؤلفه مـذهب شـ   توان یآنها م نیتر برخوردار است که از مهم يا گسترده

اشاره کرد. چنانکه دو شـهر  یعیش يها انیبا جر رانیارتباط ا يبه عنوان محور برقرار
 يکـه هــر دو دارا   هـستند  یعیشـ  يها و نجف در عراق مراکز آموزش رانیقـم در ا
آنهـا   انیـ م یو مذهب یفرهنگ  و تـبادالت و تعامالت باشند یمهم مـ هیعلم يها حـوزه
به نقـل از:   Haynes, 2009: 31در روابط دو کشور برخوردار است ( یاساس تیاز اهم
  ).938: 1390 ،یو عسگرخان یصادق
ـ که بـه نفـوذ ا   کند یم دایپ يشتریب تیاهم یمسئله زمان نیا در عـراق در   رانی
 یکـ ینزد قـت، ینگـاه شـود. در حق   عیبر اساس مؤلفـه تشـ   2003بعد از  يها سال
و  يهمکـار  يبـرا  نهیحاکم بر بغداد با تهران موجب شد زم یاصل انیجر یمذهب
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ـ و شـود؛ بـه   جـاد یدو کشـور ا  یاسیمقامات س انیم یهماهنگ ـ ا آنکـه  ژهی در  رانی
 انیعیشـ  و قـدرت  گـاه یجا تیدر تثب یاساس ینقش 2003بعد از  ییابتدا يها سال
 نیتـر  از مناسب یکینداشتند.  یدر حکمران يا داشت که تا آن زمان تجربه یعراق
در گـزارش   تـوان  یرا م یدر عراق به واسطه اشتراك مذهب رانیاز نفوذ ا ها لیتحل

ـ کرد. ا همشاهد مزیتا وركیویروزنامه ن  عنـوان   یلـ یتحل یروزنامـه در گزارشـ   نی
  هستند که عموماً از لحــاظ  يعراق افراد عهیدولت ش یمنابع رسم  امروز: «کند یم
  ». دارند رانیرا به ا ها یوابستگ نیشتریب یو شخص  یمذهب ، یاسیس

و  یکـ یدر نزد ینقش مهم ،یکه اشتراك مذهب دهد یروند نشان م نیا مجموع
و ارتباط  یکینزد لیکه به دل ینفوذ تهران در حکومت عراق داشته است؛ موضوع

 يدر شـهرها  عهیوجـود امـاکن مقـدس شـ     نیجـف و همچنـ  قم و ن هیحوزه علم
بـه آن   طمشـرو  لیپتانسـ  نیاز ا يریگ شده است. البته بهره تیمختلف عراق تقو
 یمـذهب  شیدر دوران پساداعش بـر گـرا   ژهیو به یعرب سمیونالیاست که روح ناس

باشـد کـه در    يا بـه گونـه   دیکنش تهران با نینکند؛ بنابرا دایعراق غلبه پ انیعیش
  .ردیقرار نگ یعرب سمیونالیناس ریدر تحق ایاد تض

ـ ا یمحور نفوذ فرهنگ نیدوم ي:) اشتراك نژادب در  تـوان  یدر عـراق را مـ   رانی
ـ ارز انیـ رانیعراق بـا ا  يکردها انیمشترك م خیو تار يارتباط با اشتراك نژاد  یابی

 یباسـتان  يهـا  سلسه حکومت خیاز تار یکردها بخش مهم ان،یرانیاز نگاه ا«کرد. 
ق.م)،  331-550( انیق.م)، هخامنشـ  550-728مادها ( ياز جمله امپراطور رانیا

 کرد،یرو نیاند. در هم م) بوده936ـ 226( انیم) و ساسان226ـ  ق.م 247( انیاشکان
 شیگو کیدر قالب  شتریاست و ب یزبان فارس يها شاخه ریاز ز یکی يزبان کرد

  ). 76: 1378 ،ي(احمد» مطرح است تا زبان
ـ کردهـا در ا  گـاه یدر ارتباط بـا جا  ستمیقرن ب يها انهیکوتام در م اردچیر  رانی

 دانند یخوب م اریدارند، بس خیبا تار یقیکه ارتباط عم ییها یرانیا: «کند یعنوان م
ـ کردها وجود دارد. بـر ا  خیآنان و تار خیتار انیم يادیکه ارتباط ز اصـل هـم    نی
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» بـوده و هسـتند   یرانیکردها ا یلکه تمامب ران،یا ينه تنها کردها گذارند یم دیتأک
 بـه همواره نسبت  رانینگاه، مردم ا نی). بنا بر هم87: 2013 م،یکر مه بدولال حه (عه

ـ اند، همچنانکه رفتـار دولـت ا   داشته يشاوندخوی عالقه احساس کردها  زیـ ن رانی
 اسـت؛  بـوده  تـر  معتدل گرید هیبا رفتار دو دولت همسا سهمقای در کردها به نسبت

 يروهایاز جانب ن ژهوی¬وجود دارد و به یسن يکردها انیدر م یتیهرچند نارضا
  ).161: 1383(اشرف،  شود یم دیتشد یخارج
ـ یبه اصـالت ا  خ،یبا ارجاع به تار زیعراق ن يکردها گرید ياز سو  بـودن   یران

 رانیا انیم یو فرهنگ ياند. در مجموع، حس تعلق نژاد خود همواره اعتراف کرده
ارتبـاط حسـنه    نیبوده است. ا میاقل نینفوذ تهران در ا ساز نهیکردستان زم میو اقل

هوشـمند   یپلماسـ ید شـبرد یکند و موجب پ دایادامه پ تواند یم یطیتحت هر شرا
 سـاز  نـه یکردسـتان، زم  میبه حکومت اقلـ  رانیا یکینزد رایدر منطقه باشد؛ ز رانیا

  واهد بود. تهران خ يبرا یو اجتماع ياقتصاد ،یاسیس يها فرصت
در عراق بعد از  رانیقدرت نرم ا ياز محورها گرید یکی: ي) مناسبات اقتصادج
هوشمند  یپلماسید یاصل يها از مؤلفه یکیاز آن به عنوان  توان یکه م 2003سال 

تهران به کشور عراق است. در  يکرد، در ارتباط با صادرات محصوالت تجار ادی
به  ذشتهگ يها و عراق در طول سال رانیا یاسالم يگفت جمهور دیارتباط با نیا
گـاه از سـطح    چیحاکمان گذشته دو کشور ه تیو سوء ن یاسیاختالفات س لیدل

دو  یمنافع مل انیبه ز شتریمسئله ب نیاند و ا برخوردار نبوده یمناسب يروابط تجار
بعـد از   يها در سال رانیعراق با ا يروابط اقتصاد یکشور بوده است؛ اما با بررس

ـ جد يا عرصـه  ن،یحسـ  مبعد از سقوط حکومت صدا یعنی 2003 نفـوذ   يبـرا  دی
بود که  يا روند به گونه نیگشوده شد. ا يدر عراق در قالب تبادالت اقتصاد رانیا

 نیتر روابط دوجانبه با کشور عراق به بزرگ قیاز طـر ـرانیا«با گذشت پنج سال، 
ـ چنانکه اشـد؛  لیتـبد  مـنطقه  کشور در  نیا يتجار کیشر  يهـا  و شـرکت  رانی
را انجـام دادانـد. گفتـه      یمـ یعظ  يهـا  يگذار هی، سرما عراق يبازساز يراب یدولت
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مقـدس عـراق، هـر     يدر شهرها ییها طـرح يبـازساز يبرا رانیدولت ا شود یم
شــهر را بــهبود    یسـت یتور يها رساختیتا ز کند یدالر فراهم م ونیلیم 20ساله 

ز، مبـادالت  یـ ). در حـوزه صـادرات ن  940: 1390 ،یو عسـگرخان  یبخشد (صادق
کـه حجـم    کـرده اسـت؛ چنـان    یرا طـ  يدو کشور همواره روند صعود ياقتصاد

ـ 1393( 2014در سال  رانیا یرنفتیصادرات غ  دیدالر رسـ  اردیـ لیم 6از  شی) به ب
  ).  www.tpo.ir:رانیسازمان توسعه تجارت ا تی(سا

 دینفت، ارتباطات، تول يها نهیدر زم يمتعدد يها نامه توافق زیحال حاضر ن در
و  یصنعت يها يراه آهن، استاندارد، همکار ت،یحمل و نقل و ترانز ،یبرق، گمرک

رتبه دو کشـور   یمقامات عال نیب يدر تجارت و گردشگر يگذار هیسرما ،يا مهیب
ـ سهم ا تواند یاست که طبق برآوردها م دهیبه امضا رس از کـل صـادرات بـه     رانی
 يهـا  روند در سال نیبرساند. ا 2017درصد در سال  20را به حدود  کشور عراق

. در مجمـوع،  ابـد یبهبـود   تواند یم يکشور به بازساز نیا ازیو با توجه به ن ندهیآ
از  یکـ ی تـوان  یبه کشور عراق را م یرانیا يو صادارات کاالها يمناسبات اقتصاد

ان در کشور عراق دانست هوشمند کشورم یپلماسید يها و اهرم رهاابزا نیتر مهم
وجـود دارد و ممکـن اسـت     یبه شـکل اساسـ   تیظرف نیا ندهیآ يها که در سال

  دالر برسد.  اردیلیم 30به عراق به مرز  رانیصادرات ساالنه ا
قـدرت   یکـه در مبـان   ییاز محورها گرید یکی: بغداد ـ لیارب انیم يگر یانجی) مد
حوزه مـورد اغفـال واقـع     نیا گران لیدر کشور عراق از نگاه غالب تحل رانینرم ا

عراق بـا   يحکومت مرکز انیم يگر یانجیتهران در م تیشده در ارتباط با محور
 يهـا  گاهیو در گران 2003بعد از  يها در سال رانیکردستان است. ا میحکومت اقل

مسـئله موجـب    نیکرده است. هم فایرا ا يدینقش مهم و کل نیا یخیتارحساس 
و  ابـد ی تیاهم يا ندهیدو طرف، نقش تهران به شکل فزا انیم يها شده در بحران
 یاسـ یاساس، مقامـات س  نیرا در عراق فراهم کند. بر ا رانیا شتریموجبات نفوذ ب

ـ و هو دهـا مشترك بـا کر  یخیو تار یزبان يها شهیبا توجه به ر رانیا  یمـذهب  تی

http://www.tpo.ir
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همواره  ر،یاخ يها در طول سال عهیش ياز کردها یو بخش یمشترك با اعراب سن
در مراحـل   یانـد. حتـ   کـرده  دیـ و بغداد تأک لیارب انیبر ضرورت حل منازعات م

نشسـت سـران    يخود برا کیپلماتید ياز ابزارها رانیکه ا میا مختلف شاهد بوده
 يهـا  تیگرفته است. سفر مقامات و شخص رهبه گریکدیو بغداد به  لیارب یاسیس
 قیـ ، نشان از نقش ارتباطـات عم در مقاطع مختلف عهیکردستان و ش میاقل یاسیس
ـ سر کنسول ا داریدو گروه دارد. د نیبا ا رانیا یتیهو کردسـتان بـا    میدر اقلـ  رانی

ـ بـه ا  عهیرهبـران کـرد و شـ    یو مشـورت  یاسـ یس يهـا  مقامات کرد، سـفر  و  رانی
 ییهـا  در عرصه نبرد داعـش از تـالش   انیعیبه کردها و ش رانیا ینظام يها کمک

از جمله کردهـا   ریدرگ يها بر جناح يگذارتأثیردر  رانیانقش  تیبوده که بر اهم
  افزوده است. 

  
  در جنگ با داعش (قدرت سخت) رانیا ي. حضور مستشار2-1-3

از قدرت سـخت   يریگ در کشور عراق، بهره رانیقدرت نرم ا يبر محورها عالوه
هوشـمند   یپلماسـ ید لیتکم ياست که برا ياز ابعاد گرید یکی یحضور نظام ای
ـ . ارسد یبه نظر م يکشور ضرور نیدر ا انریا ـ و عرصـه بـه   نی مجـال   یزمـان  ژهی

ـ    یستیکرد که گروه ترور دایعرضه اندام پ ـ  از شیداعش موفـق شـد ب سـوم   کی
: 1393خرداد  26 نرگس، نیو زر یمیعراق را به کنترل خود درآورد (سل نیسرزم

راق توسـط  شـهر بـزرگ عـ    نیکهن). چنانکه کنترل موصل، دوم ارینامه د دوهفته
ـ داعش به سـمت بغـداد از    يشرویو متعاقب آن پ 2014ژوئن  10داعش در   کی
ـ بـا تهد  اکل مجموعه کشور عراق ر گر،ید ياز سو لیسو و ارب  يجـد  یتـ یامن دی

عالوه بر منـاطق تحـت کنتـرل حکومـت      زیمواجه کرد. در آگوست همان سال ن
را  لیـ ا تصرف و اربحمله به کردستان عراق شد و مخمور ر  داعش آماده ،يمرکز
را حفـظ کـرد و    لیـ ارب ،ییمتحـده بـا حمـالت هـوا     االتیکرد. هر چند ا دیتهد

بـه طـول    يد، اما کردهـا خـود را در مـرز   یتدارك د ها شمرگهیپ يبرا ییها سالح
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مسئله موجـب شـد    نی). همL. Phillips, 2015: 4( دندیبا داعش د لومتریک 1050
ـ سـقوط قـرار داشـتند خواهـان حما     و بغداد در خطر لیکه ارب یطیدر شرا و  تی
ـ  ان،یعبدالله ریارتباط، ام نیشوند. در ا رانیکمک ا  يقـا یو آفر یمعاون سابق عرب

با درك درسـت   رانیا یاسالم يجمهور: «کند یم دیتأک رانیا خارجهوزارت امور 
بود کـه بـه    يکشور نیآن، اول انیداعش و اهداف حام یستیگروه ترور تیاز ماه

کردستان در مقابله با داعش پاسخ  میاقل يها ک دولت عراق و مقامدرخواست کم
  ). 1394مرداد  14 ان،یمثبت داد (عبدالله

ـ ا یاسـالم  يبحـران عـراق، جمهـور    ياسـاس از همـان ابتـدا    نیا بر بـا   رانی
کشور را در دسـتور کـار خـود     نیبه ا يمستشار يها سپاه قدس، کمک تیمحور

» جرف الصخر«و  »یآمرل«عراق مانند  يراهبرد مناطق يقرار داد و باعث آزادساز
اهللا و سـپاه پاسـداران در    مشاور از صفوف حزب نیچند ها، اتیعمل نیا یشد. ط

ـ   اتیخط مقدم عمل بـه عنـوان فرمانـده حضـور داشـتند       یجرف الصـخر و آمرل
)Abdul-Zahra & Vivian, 2014قـدس   يرویـ ن گر،ید یدر سطح ن،ی). عالوه بر ا

بـه عنـوان    یالشـعب  حشد يروهایو بسط قدرت ن تیریمد جاد،یدر ا ینقش بزرگ
  در برابر داعش داشت. ها یعراق يروزیپ دیکل

ـ در مجموع بعد از ظهور داعش، بـدون ترد   سـپاه قـدس نقـش     يروهـا ین دی
ارتباط، روزنامه  نیکردند. در هم فایمقابله با داعش ا اتیرا در روند عمل یلیبد یب
ـ ا: «کند یم حیصرت یدر گزارش مزیتا وركیوین ـ ا نی  یبـود کـه بـا سـازمانده     رانی

ـ «شـهر   تتوانس 2014در اوت  یمردم يروهای) نيمستشار يها (کمک را  »یآمرل
عراق  یمردم يروهایبود که ن رانیقدس ا يروین نیاز تصرف داعش خارج کند. ا

 »یجیب«) کرد تا شهر يمستشار یبانی(پشت تیکشور را حما نیا یتیامن يروهایو ن
 یقدس و مغـز متفکـر نظـام    يرویفرمانده ن انیرانیاشغال داعش آزاد کنند. ا را از

از رهبـران   ياریکـه بسـ   یبه عراق فرستادند؛ کس را) یمانیخود (سردار قاسم سل
  ). COOPER, 2015( »دانند یم کیو استراتژ یعال یاو را فرمانده ینظام
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ـ رت سـخت ا ابعاد قد نیتر مهم ر،یتفاس نیمجموع با نظر به تمام ا در در  رانی
هوشـمند اسـت، در    یپلماسـ ید شـبرد یپ يمهـم بـرا   يا چهیکشور عراق را که در

ـ در شـش مؤلفـه ز   توان یپس از ظهور داعش م یعنی) 2016-2014( يها سال  ری
  کرد: يبند جمع
  داعش؛ يشرویاز پ يریحضور پررنگ در عراق در جهت جلوگ .1
  قابله با داعش؛حفاظت از اماکن مقدس عراق در م يتالش برا .2
  م؛یداعش در اقل يشرویاز پ يریکردستان عراق در جهت جلوگ میبا اقل شتریارتباط ب .3
  مقابله با داعش؛ يدر عراق برا یعیش یو مردم یشبه نظام يروهاین یسازمانده .4
  مقابله با داعش؛ يدر ارتش عراق برا يمستشار تیانجام فعال .5
 يداخل خاك عراق در مجـاورت مرزهـا  در  میمستق یحضور نظام تیتقو .6

  ).1390 پور، انیو کاو یی(سنا رانیا
ـ قدس سـپاه ا  يروهاین يو مستشار یحضور نظام توان یم یکل طور به در  رانی

اسـاس   نیتـر  از مهـم  یکیکشور عراق در دوران بعد از ظهور داعش را به عنوان 
 نیبه ا رانیا ط،یشرا نیکرد. در واقع در ا یابیارز رانیهوشمند ا یپلماسید شبردیپ

حفـظ   نیخود و همچنـ  يا همنطق کیکمک به شر يبود که تهران برا دهیدرك رس
قدرت نـرم بـه شـکل     يها از مؤلفه يریگ کشور، عالوه بر بهره نیمنافع خود در ا

  . ردیبهره بگ زیخود ن يو مستشار یاز قدرت سخت و توان نظام حیصر
  

  هیدر سور رانیهوشمند ا یپلماسی. د2-3
 يها حوزه نیتر یاز اصل یکیبه  2011پس از  يها سال یمانند عراق ط زین هیسور

 تیـ جهان بدل شـده کـه تحـوالت آن بـر اثـر موقع      یو حت انهیبحران در خاورم
 تیـ از اهم یالمللـ  نیو ب يا منطقه يرقبا يکشور برا نیا کیو استراتژ ژئوپلیتیک

 اسـت یاز نقاط ثقل توجـه س  انتو یرا م هیرو سور نیبرخوردار است. از ا يا ژهیو
ـ با حکومـت آن از طر  کیبه منظور حفظ اتحاد استراتژ رانیا یخارج حضـور   قی
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هوشـمند   یپلماسـ یکشور با استفاده از کاربرد د نیدر عرصه تحوالت ا گذارتأثیر
 يریکـارگ  بـه  يهـا  جنبـه  نیتـر  برشـمرد. در ادامـه بـه مهـم     ریاخ انیدر طول سال

 هینسـبت بـه سـور    یاسـالم  يجمهـور  یپلماسید هوشمند در دستگاه یپلماسید
  .شود یپرداخته م

  
  هیدر سور رانیقدرت نرم ا يها . حلقه1-2-3

ـ با عراق متفاوت است؛ اما بـا ا  يتا حد هیدر سور رانیا یفرهنگ يها فرصت حـال،   نی
 يهمکـار  ،یانقالب اسالم يروزپی از پس دوران در دمشق ـ تهران کیروابط نزد نهیشیپ

پـس از جنـگ    يها در سال ها يبه سور رانیو کمک ا یلیدر جنگ تحم رانیبا ا هیسور
ـ ا يرا برا یفرصت مناسب هیدر سور ریاخ يها سال يها يریدر بحران و درگ ژهیو به  رانی

فـراهم کـرده اسـت کـه از جملـه آنهـا        هیدر سـور  یعموم یپلماسید شبردیدر جهت پ
 تیحما ،یستیونالناسی ـ یتیهو ياوندهیپدو کشور،  تمدنی ـ یخیبه روابط تار توان یم

  اشاره کرد. هیبه سور یرانیاز محور مقاومت و سفر زائران ا
و  دار شـه یبـه عنـوان دو کشـور ر    هیو سور رانیا ـ تمدنی: یخی) روابط تارالف 

مشـترك هسـتند؛ بـه     یخیفرهنـگ و تـار   ياز زمان ورود اسالم دارا ژهیو کهن به
ـ نزد يهمکـار  يهـا  نـه یره از زممشترك همـوا  خیکه فرهنگ و تار ينحو دو  کی

ـ ا یاسـالم  يو جمهور هیسور انیکشور بوده است. اگرچه روابط م در طـول   رانی
ـ حـال نقـاط مشـترك ز    نیهمراه بوده، با ا ییها بیبا فراز و نش خیتار  انیـ م يادی

دو کشور وجود داشته که موجب حفظ روابـط حسـنه    نینظر رهبران ا اهداف مد
کـرده   لیتبـد  يا منطقـه  يآنها را به متحدان راهبـرد  قتیقآنان شده و در ح انیم

ـ ا هیعراق عل یلیاست؛ همچنان که در مقطع جنگ تحم  بـا  يمقامـات سـور   ران،ی
مسدود کردنـد.   کرد، یعبور م هیمشورت تهران خط لوله نفت عراق را که از سور

در  کردنـد و  ياریرا در ادامه جنگ  رانیا ینظام حاتیبا ارسال تسل نیآنها همچن
 لیاسرائ میدر قبال رژ هیهمواره از مواضع سور زین رانیا یاسالم يمقابل، جمهور
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ـ کـرده کـه در ا   تیدر سطح منطقه و جهان حما ـ راه عـالوه بـر حما   نی  يهـا  تی
ـ خود از جمله فروش نفت بـه ز  يو اقتصاد یمال يها با کمک ،یاسیس  مـت یق ری

). 1384 ،یندند (الزعبرا مدد رسا هیها، سور رساختیو کمک به ساخت ز یجهان
 يها الیو سر ها لمیدو کشور اعم از تبادل ف يا رسانه يها يمضاف بر آنکه همکار

  نبوده است. تأثیر یب گریکدیآنها به  يها ملت یفرهنگ یکیددر نز زین یونیزیتلو
 یکه پس از انقالب اسالم هیو سور رانیا یاسیمناسبات س خیتار ،یطور کل به

  نسبت به مقولـه  رانیقدرت نرم ا ياز اتکا یشد، بخش لیتبد يراهبرد یبه روابط
آن بـوده کـه بـا ظهـور      يا راهبـرد منطقـه   شـبرد یبر مدار اتحـاد و پ  هیحفظ سور

ـ ا هکشور توانسـت  نیتا کنون در ا 2011سال  يها یناآرام بعـد از قـدرت نـرم     نی
حفـظ و   هیبا دولـت سـور   ها يرا با گسترش همکار هیدر سور یاسالم يجمهور

در  هـا  ياز مقاومت سـور  رانیگسترده ا يا رسانه تیکه حما کند، همچنان تیتقو
و اتحاد  یکپارچگیبر حفظ  دیتأک نیو همچن يریتکف یستیترور يها انیبرابر جر
  به مقوله قدرت نرم دارد. رانیا ژهیکشور نشان از توجه و نیمردم ا
ـ قدرت علو شیافزای: اسالم یرانیا تیو هو یعرب سمیونالیناس وندی) پب  هیسـور  انی

ـ در روابـط ا  ینقطـه عطفـ   1944در سـال   هیدر دوران پس از استقالل سور و  رانی
موجود  یعرب سمیونالیناس يدئولوژیا ن،یاز ا شیکه تا پ یکرد؛ در حال جادیا هیسور

از  یامر، هم ناش نیشد که ا رانیاعراب و ا نیباعث ناممکن شدن روابط دوجانبه ب
. در واقـع  یسـت یعرب دو کشور بود و هـم سـلطه تفکـر پـان     نیب یبمذه يها تفاوت
بـود پـس از اسـتقالل،     ها ستیعرب تحت سلطه پان يدیمد يها که تا مدت يکشور
کرد تا بتواند بـا   جادیا رانیا یاسالم يجمهور يبرا یبسار مناسب يراهبرد تیوضع
شـده   قیـ رق یعرب سمیونالیناس نیب یخط اتصال هینفوذ خود در کشور سور شیافزا

و  يا منطقـه  يها يکند و در قالب استراتژ میترس یاسالم یرانیا تیو هو هیدر سور
کـه   هیدولت سور تیامر با حما نیکند. ا جادیا یدو تفکر آشت نیا نیب يا انهیخاورم

ـ حما نیاهللا و حمـاس و همچنـ   سـکوالر بـود از حـزب    انیعلو اریتحت اخت از  تی
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ـ تقو یلیضـد اسـرائ   يها گروه کـه   )؛ همچنـان Prados&Sharp, 2005: 17شـد (  تی
 هیدر سـور  انیعیاماکن مقدسه ش یرانیحضور گسترده زائران ا يبرا رانیا يها برنامه
ـ یا انیعیو ش يسور انیعلو شیاز پ شیب یکیروند و نزد نیا تیبه تقو کمـک   یران
عنـوان   بـه  هیبه کشور سـور  توان یاست که م يا همان نکته نیکرده است. ا ییبسزا

ـ توجـه کـرد. ا   هیموجود در سـور  یعرب سمیونالیو ناس یاسالم رانیا یالقت قطهن  نی
مسـئله   نیو همـ  دهد ینشان م لیوضوح در قالب رابطه با اسرائ خود را به ت،یوضع

ـ  یـی گرا واقـع  يدر راسـتا  یتیامن يا عنوان مسئله در درازمدت به  يبـرا  یالمللـ  نیب
  . شود یمشخص م رانیا یاسالم يجمهور
ـ  توان یاست که نم ينبرد لیجنگ با اسرائ ه،یمت سورمنظر حکو از شـبه   کی

حـافظ اسـد در برابـر     يهمان اسـتراتژ  نیداد. ا انینسل به آن پا کی یط یحت ای
کـه منجـر بـه     کند یم میدو کشور ترس نیا انیرا م يواریبود که اساساً د لیاسرائ

ـ اسـت کـه ا   استیهمان س نی. اشود ینم یصلح دائم کشـور   یکـ یدر نزد ار رانی
ـ پا نهیشیپ کیقرار داده و منجر به خلق  هیسور ـ  يداری ـ ا نیب دو کشـور شـده    نی

او مشاهده کرد  نیدر بشار اسد جانش توان یرا م کیدئولوژینگاه ا نیا یاست؛ حت
 يو چه به لحاظ راهبرد کیدئولوژیچه به لحاظ ا رانیروابط با ا میکه باعث تحک

  شده است.
 يا در راهبـرد منطقـه   هیو مشارکت سـور  ورحض: در محور مقاومت ی) همراهج

مخـالف   يروهـا یرا که با عنوان محور مقاومـت متشـکل از خـط اتصـال ن     رانیا
ـ عراق و ا ه،یاهللا لبنان، سور در منطقه شامل حزب لیاسرائ يتجاوزگر ـ نما رانی  انی

ـ حما یخیپروسه تـار  کیدر  دیشده است، با و در  نیفلسـط  ياز آرمـان آزاد  تی
آن  یکـرد کـه طـ    یبـازخوان  لیکشور با اسرائ نیا يا دهه نیندتخاصم چ يراستا

 جـاد یخود باعث ا يو ماد يمعنو يها تیتوانست با حما رانیا یاسالم يجمهور
ـ پا  رابطـه  جادیبتواند با ا قیطر نای از و شود تهران ـ دمشق شتریب یکینزد بـا   داری
 یاتصـال  خـط  توانست یطرف م کیکند؛ از  تیهمزمان در دو جهت فعال هیسور
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بـه کنتـرل تحرکـات     ماًیمسـتق  گریکند و از طرف د میاهللا ترس تهران و حزب نیب
ـ ). بـر ا Shapira, 1988: 122خـود بپـردازد (   تیـ حفظ امن يدر راستا لیاسرائ  نی

و  نیبه مسئله فلسط یانقالب اسالم انهیگرا آرمان دگاهیاذعان کرد د توان یاساس م
بسط  يبرا یگذشته عامل يها در طول دهه ینیمقاومت فلسط يها از گروه تیحما

 يداریپس از آغاز موج ب ژهیو به انهیدر عرصه تحوالت خاورم رانیا يا نفوذ منطقه
تحوالت کشور  ندهیاست در آ يمبنا ضرور نیدر منطقه بوده است. بر هم یاسالم
عد از قدرت نرم همچنان تأک نیبر ا زین هیسور شود. دیب  
  

  (قدرت سخت) هیسپاه قدس در بحران سور يوهارین یدانی. حضور م2-2-3
 یقدرت نظـام  يبازو ه،یدر سور رانیهوشمند ا یپلماسینرم د يها بر مؤلفه عالوه

 نیتـر  مهـم  نه،یزم نیکار گرفته شده است. در ا الزم به طیدر شرا زیسخت آن ن ای
سـپاه قـدس در کشـور     يروهـا یدر ارتباط با حضور ن توان یکنش محسوس را م

 ،کلـی  طور کرد. به یابیکشور ارز نیپس از آغاز بحران داعش در ا ژهوی هب هیسور
ـ بـه دو دوره   تـوان  یرا مـ  هیسپاه قدس در سـور  يروهایحضور و راهبرد ن دو  ای

 هیاز بحران سور شیدوران پ یعنیکرد. در مرحله اول  يبند میمرحله متفاوت تقس
ـ ا یاسـالم  يحضور سپاه قدس جمهور ـ در ا رانی مـرتبط و در   رشـت یکشـور ب  نی

حزب بـوده اسـت؛ امـا در     نیا يروهایبه ن یسانر تحوالت لبنان و کمک يراستا
 نیسپاه قدس در ا يروهایحضور ن ه،یمرحله بعد از بحران سور یعنیمرحله دوم 

  است.  فیقابل تعر میحضور مستق يدر موارد یو حت يکشور در قالب مستشار
 ه،یاز ملت و دولـت سـور   تیادر حم یدوران، سپاه قدس نقش پررنگ نیا در

را برعهـده   يریـ و تکف یسـت یترور يروهـا یمقابله بـا ن  نیمحور مقاومت و همچن
 ه،یبحران سـور  ياز همان ابتدا رانیا یاسالم يکه جمهور يداشته است؛ به طور

در  یمهم نقشبود و  هیاز دولت سور ینظام تیدر حما یاصل ياز کشورها یکی
ـ کرد. در واقـع، ا  فایالنصره و داعش ا يریتکف يها و گروه سمیمبارزه با ترور  رانی
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ـ که به صـورت قاطعانـه بـر حما    یبه عنوان تنها کشور اسالم  نیـی از حـق تع  تی
شـد   هیوارد بحران سور جدي طور به کند، یم دیتأک هیسرنوشت توسط مردم سور

ـ کشور حما نیا یو از دولت قانون ـ کـرد. در ا  تی ـ خصـوص و در حما  نی از  تی
 یمحمـدعل  ،یفرمانده کل سپاه پاسداران انقـالب اسـالم   ه،یت سورمقاومت و مل

و حضور خود مـردم آن کشـور    یانسان يرویبا توجه به ن: «کند یاظهار م يجعفر
ـ     سـت ین گـر ید يها مجموعه یبه دخالت نظام ازین و  یو مـا فقـط آمـوزش تجرب

ـ و اثـرش را بعـد از ا   میدهـ  یقـرار مـ   نآنا اریرا در اخت يافزار نرم سـال   چنـد  نی
  ).1395 نیفرورد 5خانه ملت،  ي(خبرگزار مینیب یم يریدرگ

بـه   هیبحران سـور  ياز همان ابتدا رانیا یاسالم يروند، جمهور نیا جهینت در
) و 2006 یدفاع يها ينامه همکار توافق يدولت (در راستا نیدرخواست کمک ا

به  یتشار نظامخود را در قالب مس یکارشناسان نظام سم،یبه منظور مبارزه با ترور
قـرار داده   یانقالب اسـالم  دارانبرعهده سپاه پاس فهیوظ نیآن کشور اعزام کرد. ا

 یآن کشور شـدند تـا در مسـائل نظـام     یراه زیقدس ن يرویاز ن ییروهایشد و ن
ذکر است که نقـش سـپاه    انیشا). «Seeberg, 2012باشند ( هیارتش سور يراهنما

 ییاجرا يقدس به عنوان بازو يرویکه امروز ناست  يا تا اندازه هیدر مسئله سور
 يرویـ فرمانـده ن  یاست؛ حتـ  هیدر مسئله سور یخارج استیدر حوزه س يرهبر

سـفر کـرد و    هیبه روس هیمذاکرات درباره مسئله سور يبرا یمانیقدس، قاسم سل
جنگ در  دانیبه م هیروس یعلت ورود عمل یالملل نیو ب یداخل گران لیتحل یبرخ
ـ ). بـر ا 1395 ،یانی(ک دانند یسفر م نیدر ا یمانیقاسم سل ژهیش ورا نق هیسور  نی

(داعـش)   سمیضد ترور يها اتیقدس در عمل يروین گریگفت باز توان یاساس م
ضد  يها طرح یاتیرا به محور عمل روین نیداشت که به سرعت ا تیاهم يبه حد
  کرد.  لیتبد يا در عرصه منطقه یستیترور
بخـش   ه،یدر بحران سور رانیا میو مستق يمستشار یحضور نظام ،یطورکل به
خـود   يا حفظ و توسعه نفـوذ منطقـه   يبرا رانیهوشمند ا یپلماسید ریناپذ ییجدا
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تـا   2016بعـد از سـال    هیتحوالت کشور سـور  انیجر کردیرو نیا جهیماست. نت
و غلبـه   یدانیـ م يهـا  يروزیـ وضوح قابل مشاهده اسـت. در واقـع، پ   به زیکنون ن

دهنـده صـحت راهبـرد     نشان ،یستیترور يها انیبر جر يکومت مرکزح يروهاین
اسـت کـه در    ياسـاس ضـرور   نیاز قدرت سخت است. بر ا يریگ در بهره رانیا
 يو مستشـار  یاز حضور مستقم نظام يریگ بهره زین هیتحوالت کشور سور نده،یآ

  ان. پسابحر هیدر سور هوشمند یپلماسیتداوم د یعنیهمچنان تداوم داشته باشد؛ 
  

  يریگ جهینت
ـ اهداف و منافع ا ،یپلماسیپرسش که کدام د نیحاضر در پاسخ به ا مقاله در  رانی

هوشـمند را   یپلماسـ یبـر د  یمبتنـ  ییالگو کند، یروند تحوالت منطقه را محقق م
 یخـارج  استیاز قدرت سخت و نرم در س یبیترک دیارائه داده که براساس آن با

 مـن یمناطق از جملـه   ریسا نیو همچن هیو سور عراق يدر کشورها ژهیو به رانیا
نبـوده و همـواره    ینینـو  کردیرو یپلماسید نیکار گرفته شود؛ البته استفاده از ا به

و سـخت را   مخـتلط نـرم   یملـ  تیامن ياستراتژ کی ربازیاز د یاسالم يجمهور
ـ دنبال کرده که البته در آن همواره قدرت نرم را بـر قـدرت سـخت اولو    داده  تی

همواره به برتـر بـودن    رانیاست که رهبران ا لیدل نیا هب زین تیارجح نیااست. 
اساس  نیاعتقاد دارند. بر هم يحکومت و استراتژ یو روان یروحان ،یابعاد اخالق

 يشتریب دیخود در منطقه تأک یمنافع مل شبردیپ يبرا رانیا یخارج ماتیتصم زین
  بر قدرت نرم داشته است تا بر قدرت سخت. 

 نیمفروض بر ا ه،یو آزمون فرض دییتأ يبرا کرد،یرو نیا تیجه به محورتو با
در قالب  هیعراق و سور يدر کشورها رانیا یخارج استیاصل گذاشته شد که س

قـدرت نـرم و    يراستا، محورها نیاست. در هم فیهوشمند قابل تعر یپلماسید
ار گرفت قر عهمورد مطال هیدر کشور عراق و سور رانیا یاسالم يسخت جمهور

همـراه بـوده و در    تیـ تا چه اندازه بـا موفق  رانیا يو نشان داده شد که راهبردها
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ها توجـه شـود. در    آن شبردیگذشته و پ يها به تداوم راهبرد دیچگونه با زین ندهیآ
 یاساس افتهیبر چهار  توان ینوشتار م تیدر کل ریتفاس نیمجموع، با نظر به تمام ا

  کرد: دیتأک
براساس  دیدر منطقه با رانیا یخارج استیس شبردیپ يبرا ییلگوارائه هر اـ 1

در منطقه، روند  رانیا یکیو استراتژ یکیدئولوژیا يها زهیاهداف و انگ ییبر شناسا
و  داتیدوست از دشمن، درك خطرات و تهد زیتما ،یو جهان يا تحوالت منطقه

 نیا تی. اهمردیصورت گ رانیاابزارها و امکانات در دسترس  یچگونگ تیدر نها
همزمـان بـا    توانـد  یشده م يگذار هدف یپلماسیموضوع از آن جهت است که د

  و به روز شدن را داشته باشد. رییتغ تیقابل ،یهرگونه تحول
و سطح  انهیقدرت در خاورم الیس تیهوشمند با توجه به وضع یپلماسیدـ 2

 اسـت یراهبـرد در عرصـه س   نیتـر  مختلف مناسـب  يکشورها انیگسترده تنش م
 گرید يریگ با توجه به بهره ییاز قدرت نرم به تنها يریگ بهره رایاست؛ ز یخارج

طور حتم با شکست مواجـه خواهـد شـد. از طـرف      از قدرت سخت به گرانیباز
 یدائمـ  يروزیمنجر به پ تواند ینم ییبه تنها زیاز قدرت سخت ن يریگ بهره گر،ید

 گرانیو باز رهایسطح متغ رایمنجر شود؛ ز یخارج استیو بلندمدت در عرصه س
سـرعت   بـه  یدانیـ در عرصـه م  یتیاست که هر گونه مـوفق  يا گر به اندازه مداخله

  به عقب رانده شود. تواند یم
نهاده شـد و در   ادیبن یاصول انقالب يکه بر مبنا رانیا یخارج استیاصول س ـ3

لش فـرا  را بـه چـا   يا و فرامنطقـه  يا صدور انقالب بود و نظـم موجـود منطقـه    یپ
انطباق دارد. به عبـارت   يادیهوشمند تا حدود ز یپلماسید يریکارگ با به خواند، یم
ـ ر قدرت نرم طرح يابر مبن رانیا یخارج استیاساس اصول س گر،ید شـده و   يزی

در منطقه  رانیو حضور دشمنان ا انهیمنطقه خاروم دیاکنون با توجه به تحوالت جد
و حفـظ نفـوذ در    شیافـزا  يه کـه بـرا  شد جادیضرورت ا نیبه شکل محسوس، ا

خـود بهـره    یعمـوم  یپلماسـ یدر کنار قـدرت د  زیمنطقه، تهران از قدرت سخت ن
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 یدو مؤلفه کامالً منطبق بـا اصـول قـانون اساسـ     نیب ایترک ،يادی. به طور بنردیبگ
  و حفظ استقالل کشور است. يزیدر حوزه استکبارست رانیا یاسالم يجمهور

 یپلماسـ یموفـق از د  ییتا کنون ،الگـو  2003ق از سال در کشور عرا رانیا ـ4
و  يگـر  عهیسو بـا توجـه بـه دو مؤلفـه شـ      کیکار گرفته است. از  هوشمند را به

عراق و  انیعیش یعنیعراق  یاسیتوانسته دو قشر مهم حاضر در جامعه س تیرانیا
و در ها برقرار کند  آن با یکینزد اریکردها را به سمت خود بکشاند و مناسبات بس

ـ یا يو صادرات کاالهـا  ياز مناسبات اقتصاد يریگ ه تهران با بهر گر،یسطح د  یران
شـده اسـت.    لیحاضر در بازار اقتصاد عراق تبـد  يها قدرت نیتر از مهم یکیبه 

ـ و در عراق به رانیقدرت نرم ا يها عالوه بر مؤلفه پـس از ظهـور داعـش بـه      ژهی
ـ داشـته و ا  يریـ گ چشم يقدس، حضور مستشار پاهس يروهایواسطه حضور ن  نی
عد از قدرت ا قدرت نرم، موجبات  يها مؤلفه یقدرت سخت با همراه یعنی رانیب

  کرده است. جادیکشور را ا نیتهران در ا ریگ نفوذ چشم
عد نفوذ ا نیتر مهم ـ5 ـ قبل از وقـوع بحـران ا   يها در سال هیدر سور رانیب  نی

ـ مقابله بـا رژ  يدر برا رانیا و نفوذ يدر ارتباط با همکار 2011کشور در سال   می
ارتباط  يمانند حلقه واسط برا هیبوده است. در واقع، سور هیدر سور یستیونیصه

و لبنان عمل کرده است؛ امـا   یشغالا يها نیمقاومت در سرزم يها انیتهران با جر
کشور که منجر به ظهـور   نیو پس از وقوع بحران در ا 2011بعد از  يها در سال

ـ در ا گانـه یب يو مداخله کشورها یستیرترو يروهاین  يکشـور شـد، جمهـور    نی
 یعنـ یاز ابزار قدرت نرم، مؤلفه قدرت سـخت   يریگ عالوه بر بهره رانیا یاسالم

 يبشار اسد مورد توجـه جـد   یرا در کنار دولت قانون يو مستشار یحضور نظام
ـ هوشـمند ا  یپلماسیدر د تیموضوع موجب موفق نیقرار داد که هم ـ در ا رانی  نی

  کشور شده است. 
 نـه یو اسـتفاده به  يرغم برخوردار به رانیا یاسالم يجمهور ،ینگاه کل کیدر  ـ6

ـ کامل از ا يریگ و بهره ییقدرت نرم خود، همچنان در شناسا ياز ابزارها ابـزار در   نی
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باعـث   زیـ کمبود ن نیمطلوب خود در منطقه فاصله دارد. هم یخارج استیس شبردیپ
ـ چـون پاکسـتان    ودخ یرامونیپ يها زهحو یدر برخ رانیشده ا  یافغانسـتان و حتـ   ای

    را کسب کند. یمطلوب جهیو قفقاز نتواند نت يمرکز يایحوزه آس يکشورها
صـد موفـق باشـد.     در صـد  تواند ینم یعیطب طیدر شرا یحت یپلماسید چیه ـ7

ـ همواره بـا تهد  رانیا یاسالم يمضاف بر آنکه جمهور از طـرف   یخـارج  يدهای
ـ و ... مواجـه بـوده و بخـش ز    يعربستان سـعود  ل،یحده، اسرائمت االتیا از  يادی

ـ خود را صرف مقابله بـا ا  یخارج استیس يها يامکانات و توانمند خطـرات   نی
مختلـف منطقـه،    يهـا  در حـوزه  رانیا يگریکرده است؛ اما در مجموع سطح باز

ملـه در  در منطقـه از ج  رانیهوشمند در تحقق منافع ا یپلماسید تینشان از موفق
  لبنان و ... دارد. من،ی ه،یعراق، سور
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