
RESURGENÞA SUNNITÃ ªI ALIANÞELE ªIITE.
STRATEGIA IRANULUI ÎN ORIENTUL MIJLOCIU

IOANA CONSTANTIN-BERCEAN*

Abstract. Even if the so-called Islamic State suffered significant defeats,
and it is probably just a matter of time until its final days is Syria and Iraq,
the cause that lead to the rise of this group, namely the religious resurrection,
still remains an important issue in the international relations field. This
research aims to shed light on the importance of the religious resurrection
and its role in shaping the new international security environment,
analyzing in this context the strategy by which Iran can expand its influence
in the Middle East. This essay is structured into three parts, as follows: the
first part is dedicated to the relationship between the religious resurgence
and the rise of the terrorist phenomenon; the second part proposes an
analysis of the liaisons between the three Shiite governments in Syria, Iraq
and Iran; the third section is dedicated to the analysis of Iran’s foreign
policy, particularly to the opportunities to expand its influence in the
region.
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Introducere

„Iranul este imprevizibil“ – aceastã scurtã afirmaþie descrie aproape perfect
adevãrata naturã a politicii externe iraniene din ultimele trei decenii. De la „insula
de stabilitate“1 descrisã de preºedintele Jimmy Carter, Iranul a tranzitat un deceniu
de cãutãri ºi redefiniri ale unei identitãþi religioase, identitate alteratã în timpul
dinastiei Pahlavi, pentru a ajunge în anii 1990 o insulã izolatã pe scena interna-
þionalã. Conform Constituþiei Republicii Islamice Iran, politica externã se bazeazã
pe patru piloni fundamentali: respingerea oricãrei forme de dominaþie sau influenþã
externã, conservarea independenþei ºi integritãþii teritoriale a Iranului, apãrarea
drepturilor musulmanilor ºiiþi fãrã a se alãtura puterilor hegemonice ºi menþinerea
relaþiilor paºnice cu toate statele non-beligerante.
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Însã secolul 21 a pus Iranul în faþa unei noi provocãri de securitate, ºi anume
emergenþa unei noi grupãri sunnite în Orientul Mijlociu, cunoscutã sub numele
de Statul Islamic din Irak ºi Siria (ISIS) sau Daesh (’al-dowla al-islaamiyya
fii-il-i’raaq wa-ash-shaam’). Pentru Iran, ISIS reprezintã o ameninþare diferitã
faþã de cea a altor grupãri extremiste sunnite prezente la graniþele sale, atât dato-
ritã progreselor rapide ºi considerabile pe care le-a realizat, cât ºi datoritã ambi-
þiilor propuse de liderii sunniþi ai ISIS, pe agenda acestora înscriindu-se anihilarea
ramurii ºiite a islamului ºi instituirea unui califat islamic sunnit, în conformitate
cu perceptele fundamentaliste ale legii sharia2.

Emergenþa Statului Islamic, în mod special acþiunile ºi rapiditatea ascensiunii
grupãrii în Irak, a surprins Iranul, care iniþial a avut tendinþa de a minimaliza ame-
ninþarea reprezentatã de ISIS. Aceastã abordare retrasã a Teheranului ar putea fi
explicatã prin faptul cã gruparea teroristã sunnitã nu a reuºit sã ducã la îndeplinire
nici mãcar un singur atentat pe teritoriul iranian. Încã de la înfiinþarea sa în 1979,
Republica Islamicã Iran s-a confruntat aproape permanent cu ameninþãri interne
ºi externe, ceea ce a condus la dezvoltarea unei reþele sofisticate de informaþii ºi
supraveghere (Corpul Gãrzilor Revoluþionare Iraniene, cu ramura sa de elitã
al-Quds), care a reuºit sã controleze ºi sã anihileze ameninþãrile interne. În ceea
ce priveºte ameninþãrile externe Iranul a preferat confruntarea acestora pe teritoriu
strãin, reuºind – prin aºa-numitele „proxy-gropus“ (grupãri intermediare) pe
care le susþine în întreaga regiune – sã þinã departe de Iran orice ameninþare tero-
ristã. Poate cã cel mai puternic aspect al acestei strategii de a face faþã ameninþã-
rilor externe a fost eficientizarea procesului decizional iranian.

Însã ulterior, strategia Iranului în ceea ce priveºte abordarea faþã de pericolul
reprezentat de ISIS s-a schimbat, pe mãsurã ce ascensiunea grupãrii a devenit
din ce în ce mai alarmantã, atât pe plan regional, cât ºi pe plan internaþional. Pro-
gresele realizate de ISIS în apropierea graniþelor iraniene i-au determinat pe liderii
de la Teheran sã îºi schimbe abordarea faþã de gruparea teroristã, mãrindu-se ºi
mai mult implicarea Iranului în Irak în scopul prevenirii apariþiei unui focar pe-
riculos la graniþele sale. Semnificaþia mediilor strategice din Irak ºi Siria sunt ex-
trem de importante pentru Iran, deoarece cele douã state reprezintã ultimii aliaþi
majori ai Teheranului din regiune, fiind deasemenea ºi singurii actori din Orientul
Mijlociu care au la conducere lideri ºiiþi.

Fiecare actor internaþional care are un interes geopolitic în Orientul Mijlociu
a declarat public cã ISIS trebuie eliminat. Cu toate acestea, opiniile variazã foarte
mult în ceea ce priveºte strategia prin care aceastã idee ar putea deveni realitate.
Arabia Sauditã, de exemplu, considerã cã ISIS nu poate fi înfrânt decât dacã pre-
ºedintele sirian Bashar al-Assad este îndepãrtat de la putere. Turcia a încercat sã
îºi convingã partenerii din NATO cã rãzboiul împotriva ISIS poate fi câºtigat
doar dacã kurzii, adeversarii tradiþionali ai Turciei, vor fi neutralizaþi. Israelul vede
doar o singurã cale de a învinge ISIS: prin anihilarea programului nuclear al
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Iranului ºi izolarea acestuia, în timp ce kurzii au o strategie dezarmant de simplã,
ei considerând cã ISIS ar putea fi învins printr-o angajare directã în luptã cu mem-
brii acestei organizaþii.

Planul Iranului de a învinge ISIS se bazeazã în mare mãsurã pe înarmarea
grupãrilor ºiite, lãsând astfel impresia cã rãzboiul împotriva ISIS este un conflict
religios între sunniþi ºi ºiiþi. Deºi acest fapt pare sã susþinã propaganda ISIS, care
insinueazã cã îi protejeazã pe sunniþi împotriva agresiunii ºiite, Iranul a încercat
sã elimine aceastã supoziþie tocmai prin vocea preºedintelui Hassan Rouhani:
„Fallujah, Alep ºi tot Irakul ºi Siria vor fi eliberate din mâinile teroriºtilor (...)
ºiiþii ºi sunniþii, diferite secte ºi etnii au trãit de-a lungul secolelor împreunã. Noi,
cu toþii, am trãit unii alãturi de alþii, ne-am respectat reciproc, nu ne-am insultat
sfinþii, ºi toþi musulmanii au respectat Casa Profetului“3.

Teoretic, Iranul ar trebui sã fie cea mai interesatã þarã din Asia de Vest în con-
tracararea mesajului transmis de ISIS, deoarece acest mesaj este unul vehement
anti-ºiit ºi profund anti-iranian. Însã, pe plan intern, Teheranul are o problemã cu
propriile sale politici, adesea discriminatorii faþã de minoritatea sunnitã iranianã.
Aparent, viziunea dominantã a liderilor iranieni este cã problema extremismului
sunnit va fi rezolvatã odatã cu înfrângerea militarã a Statului Islamic în Irak ºi
Siria. În acelaºi timp IRGC monitorizeazã atent toate activitãþile sunniþilor din
provinciile Baluchistan ºi Kurdistan, situate la graniþele cu Afghanistan, Pakistan,
repectiv Irak. Un raport din mai 2016 al ministrului de interne iranian Abdolreza
Rahmani Fazli, a evidenþiat activitãþile simpatizanþilor ISIS din aceste provincii,
avertizând autoritãþile locale sã evite orice fel de greºealã care ar putea genera
un efect de domino. Aºa-numitele „activitãþi salafite“4 sunt monitorizate nu numai
pe teritoriul iranian, ci ºi în Kurdistanul învecinat, grupãrile salafite cele mai
cunoscute în regiune fiind Ansar al-Islam, Emiratul Islamic Kurd, Kataib Qaed
fi Kurdistan ºi Jaish Sahabeh5. Referindu-se la recrutarea online, raportul indicã
faptul cã „mulþi kurzi iranieni salafiþi sunt pregãtiþi sã li se alãture [jihadiºtilor]
în Irak, ºi mulþi au plecat în Siria pentru a se alãtura acestora“6.

În realitate, temerile manifestate faþã de o posibilã incursiune a Statului Islamic
în interiorul graniþelor iraniene reprezintã o justificare credibilã pentru intervenþia
Teheranului în Siria ºi Irak. Într-o întâlnire avutã cu familiile soldaþilor iranieni
cãzuþi în Siria ºi Irak, Liderul Suprem,Ayatollah-ulAli Khamenei a subliniat faptul
cã Iranul trebuie sã fie proactiv în lupta cu ISIS, deoarece „dacã aceºti martiri nu
ar fi oprit duºmanul [în Siria ºi Irak], azi ar fi trebuit sã ne luptãm cu inamicul
în Kermanshah ºi Hamedan sau alte provincii iraniene“7.

Stabilirea perspectivei strategice cunoscutã sub denumirea de „Shi’a Crescent“
(Ascensiunea ºiitã) – crearea unui coridor de influenþã, aprovizionare ºi putere
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din teritoriul iranian prin Irak ºi Siria spre Marea Mediteranã, incluzând aici ºi
Libanul8 – ar putea fi un alt motiv pentru o implicare mai concretã în lupta
împotriva ISIS, deoarece intervenþiile din Siria ºi Irak ar fi astfel uºor de justi-
ficat pentru Teheran. Aceastã strategie se bazeazã pe un parteneriat constant cu
proxy-urile prietenoase locale, în mod special cu miliþiile ºiite din sudul Irakului,
guvernul lui Bashar al-Assad din Siria sau cu gruparea Hezbollah din zonele
Levantului ºi Muntelui Liban, iar dezvoltarea acestui proiect este supravegheatã
în mod special de forþa de elitã al-Quds a IRGC, condusã de Qasem Soleimani9.
În cazul în care aceastã strategie se va dovedi una de succes, Iranul ar putea do-
bândi statutul de hegemon regional al Orientului Mijlociu, devenind ºi un actor
important al geopoliticii din estul Mediteranei ºi, prin urmare, al complexului de
securitate euro-atlantic. Însã efectul pervers al acestui scenariu ar putea fi adân-
cirea tensiunilor sectare ºi degradarea peisajului societal în care grupãrile jiha-
diste, cum ar fi ISIS, vor prospera sau unele mai vechi vor renaºte.

Orice justificare ar sta în spatele unei implicãri iraniene mai active în lupta
împotriva ISIS, un lucru este cert: pe termen mediu ºi lung Iranul ar avea de câº-
tigat în urma unei asemenea iniþiative. Pe de o parte ºi-ar putea redefini relaþiile
cu Occidentul, pornind dintr-o poziþie favorabilã în aproape orice negociere, iar
pe de altã parte ar putea deveni lider al Orientului Mijlociu, punând în umbrã
autoritatea actorilor sunniþi (majoritari), în special a Arabiei Saudite, dar ºi a
celorlalte state din Goful Persic, cu care Iranul se aflã atât în competiþie econo-
micã, dar ºi politico-religioasã.

Pornind de la aceste aserþiuni, lucrarea de faþã îºi propune o analizã a politicii
externe iraniene în contextul actual de (in)securitate al Orientului Mijlociu, în mod
particular a opþiunilor ºi deciziilor luate de cãtre liderii de la Teheran în ceea ce
priveºte agenda Iranului în faþa ameninþãrii reprezentate de ISIS în întreaga re-
giune. Care este legãtura dintre resurecþia religioasã ºi ascensiunea grupãrilor te-
roriste de facturã islamicã, ce anume a determinat Iranul sã susþinã sau sã trimitã
trupe în Irak pentru a sprijini guvernul ºiit din Bagdad, de ce este direct interesat
în susþinerea regimului de la Damasc sau ce stã în spatele alianþei cu Rusia
(Coaliþia RSII, sau Coaliþia 4+1, formatã din Rusia, Siria, Iran ºi Irak, iar acel „plus
unu“ fiind reprezentat de gruparea Hezbollah din Liban) sunt întrebãrile la care
aceastã lucrare va încerca sã gãseascã rãspuns. Folosind anumite concepte speci-
fice oricãrui studiu dedicat evenimentelor din Orientul Mijlociu – islam, religie
(sunniþi vs. ºiiþi), resurgenþa religioasã – dar ºi concepte internaþionalizate precum
Statul Islamic (ISIS, ISIL ori Daesh) sau politica externã, alãturi de câteva dintre
teoriile relaþiilor internaþionale care îºi gãsesc aplicabilitate în fenomenul ana-
lizat, în mod particular realismul, constructivismul sau teoria raþionalã (conse-
cinþã a dezbaterii neoliberalism-neorealism), acest studiu va încerca sã demante-
leze adevãratele intenþii ale Teheranului în ceea ce priveºte rolul Iranului în
viitorul Orientului Mijlociu, dar ºi în politicile internaþionale de securitate.
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Islamul este una dintre cele trei religii avraamice, monoteiste, alãturi de creº-
tinism ºi iudaism. Este a doua religie din lume din punct de vedere al numãrului
de adepþi, dupã creºtinism, reprezentând religia majoritãþii þãrilor din Orientul
Mijlociu10. Sensul general al termenului Islam este pace ºi supunere faþã de Allah,
Creatorul tuturor lucrurilor11, ºi are la bazã Coranul. Musulmanii au credinþa cã
Islamul este mesajul divin suprem, iar Mahomed este ultimul mare mesager ºi
profet al lui Allah. Marea schismã islamicã din anii 655-661, cauzatã de luptele
interne pentru conducerea califatului, între musulmanii fideli lui Yazid ºi cei cre-
dincioºi lui Husayn Ali (presupus nepot al lui Mohamed ºi cel care a stat la baza
înfiinþãrii sectei alawite), numitã în izvoarele islamice „Marea Discordie“12, nu
explicã în totalitate cauzele politice, geostrategice sau economice ale acestui
clivaj, însã a devenit perspectiva prin care conflictul dintre sunniþi ºi ºiiþi este
explicat ºi înþeles în prezent. Cele douã state care îºi disputã în prezent supre-
maþia Islamului, ºi anume Arabia Sauditã (majoritar sunnitã) ºi Iranul (cu majo-
ritate ºiitã), folosesc diviziunea sectarianã pentru a-ºi justifica ambiþiile de hege-
monie regionalã. Aceastã rivalitate sunnito-ºiitã influenþeazã echilibrul ºi viitorul
politic al regiunii, în special în state precum Siria, Irak, Liban, Bahrain sauYemen,
unde de-a lungul timpului populaþia majoritarã, fie sunnitã, fie ºiitã, a fost con-
dusã de regimuri aparþinând celeilalte ramuri a islamului, aflatã în minoritate pe
teritoriul respectiv.

Sfârºitul secolului 20 aduce în atenþia comunitãþii internaþionale un concept
aparent uitat, dar care ar putea sta la baza teoretizãrii ultimelor evoluþii în dome-
niul securitãþii internaþionale. Conceptul Resurecþie Religioasã este intens dez-
bãtut în literatura de specialitate, existând „opinii care îl neagã, unele care îl admit,
dar ca pe un fenomen temporar ºi care va ieºi din scenã fãrã sã lase urme, alþii îl
discutã ca pe o certitudine a zilelor noastre, pe care trebuie sã ne strãduim sã o
înþelegem“13. În domeniul relaþiilor internaþionale resurecþia religioasã a fost pri-
vitã de cele mai multe ori ca fiind o variabilã dependentã de alþi factori (econo-
mici, sociali, psihologici, etc), dar aproape niciodatã nu a fost abordatã ca fiind
variabila independentã, care ar trebui luatã în calcul ca având propria autonomie14.

Anii 1990 au adus o schimbare aproape radicalã în peisajul relaþiilor interna-
þionale15 ºi odatã cu aceste modificãri de paradigmã religia a reintrat în atenþia
comunitãþii academice ºi nu numai. Articolele lui Bernard Lewis „Reîntoarcerea
Islamului“16 ºi „Originile furiei musulmane“17 au prefigurat apariþia unor sin-
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tagme precum „ciocnirea civilizaþiilor“18, „revanºa lui Dumnezeu“19, sau „secolul
lui Dumnezeu“20 explicând un fapt mai mult decât evident: „religia nu a dispãrut,
ci, dimpotrivã, capãtã o nouã viaþã, în formele cele mai neaºteptate“21.

Primul impuls în conceptualizarea ISIS este acela de a trage o linie de demar-
caþie clarã între grupare ºi islam, deºi la baza ascensiunii acestei grupãri a stat
chiar o viziune utopicã ºi romanticã sunnitã (deci islamicã), aceea de constituire
a unui stat islamic. Mulþi sunniþi au creditat ISIS, deoarece au vãzut în aceastã
grupare un veritabil bastion al luptei împotriva guvernelor dominate de minori-
tãþile ºiite ºi alawite din Bagdad, respectiv Damasc, cât ºi împotriva Iranului,
susþinãtor al acestor regimuri22. Pe fondul vacuumului de putere apãrut în Siria
în urma evenimentelor din 2011, ISIS a profitat eficient de o crizã a identitãþii
arabe sunnite din Irak ºi Siria, iar gesturile grandilocvente, cum ar fi procla-
marea califatului islamic, au fãcut din ISIS cea mai nouã „bête noir“23 ºi singura
destinaþie internaþionalã a jihadiºtilor salafiþi. Pe scurt, Siria s-a transformat în
focarul ºi rampa de lansare a jihadului global, dupã modelul Afghanistanului din
anii 1980 ºi al Irakului din anii 2000.

Politica externã a statelor este în esenþã determinatã de douã seturi de factori:
cei asociaþi organizãrii interne, pe de o parte, incluzând aici ºi situaþia geopoli-
ticã a statului în discuþie, respectiv factorii etnic ºi religios, experienþa istoricã,
baza de resurse economice, militare ºi tehnologice, caracterul sistemelor ºi eli-
telor politice, precum ºi tendinþele ideologice; ºi, pe de altã parte, factorii legaþi
de mediul extern în care statul în discuþie îºi desfãºoarã activitatea – ºi anume
sistemul politic internaþional ºi subsistemele sale regionale24.

Nici un stat, indiferent cât de mare ºi de puternic ar fi, nu este imun la im-
pactul factorilor sistemici, cu atât mai mult statele mai mici ºi mai puþin puternice
sunt chiar mai vulnerabile la influenþele sistemice. Aceastã diferenþã a nivelului
susceptibilitãþii statelor faþã de acest tip de influenþe derivã din faptul cã actorii
puternici sunt cei care modeleazã în esenþã caracteristicile de bazã ale sistemului
internaþional, determinã dinamica conflictelor sau a cooperãrilor interstatale, ºi
stabilesc regulile care guverneazã relaþiile internaþionale. Printre statele mai
puþin puternice, cele cu putere medie ºi ambiþii regionale ocupã un loc special.
Destul de des aceºti actori nu se mulþumesc doar cu respectarea regulilor stabilite
de actorii internaþionali puternici, ci se strãduiesc sã schimbe aceste reguli în
unele noi, care sã aducã beneficii propriilor interese. De asemenea, ele tind sã
concureze pentru influenþã cu statele mai mari ºi mai puternice, deºi au un spaþiu
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geografic relativ îngust iar puterea lor este relativ limitatã în comparaþie cu com-
petitorii globali majori. În consecinþã, existã întotdeauna un anumit nivel al con-
flictului de interese ºi al tensiunilor între actorii puternici cu interese globale ºi
statele cu putere medie dar cu ambiþii regionale. Ca regulã generalã, atunci când
un actor global ºi o putere regionalã realã sau potenþialã se confruntã cu un duºman
sau o provocare comunã, aspectele concurenþiale ale relaþiei lor rãmân latente,
urmând sã iasã la suprafaþã atunci când ºi dacã duºmanul comun va dispãrea, sau
percepþiile actorilor asupra identitãþii inamicului vor deveni divergente25.

Iranul este un exemplu tipic de putere potenþialã mijlocie, situatã într-o re-
giune sensibilã din punct de vedere geopolitic, întinzându-se între Marea Caspicã
ºi Goful Persic. Timp de mai mult de douã secole aceastã regiune a reprezentat
un punct important de interes pentru actorii internaþionali principali, aceasta fiind
ºi cauza sensibilitãþii extrem de ridicatã a Iranului la caracteristicile schimbãtoare
ale sistemului politic internaþional.

Una dintre provocãrile analitice cu care se confruntã studiul politicii externe
iraniene constã în gãsirea unui cadru teoretic capabil sã explice comportamentul
ºi dimensiunile substanþiale ale Iranului. Unii teoreticieni sunt de pãrere cã Re-
publica Islamicã Iran este un sistem politic unic, a cãrui politicã externã nu poate
fi analizatã prin prisma teoriilor tradiþionale existente. Opinia personalã este
aceea cã pentru explicarea politicii externe a Iranului ar fi nevoie de crearea unui
model hibrid, o combinaþie între constructivismul lui Alexander Wendt ºi între
realismul propus de Machiavelli ºi Hans Morgenthau. În acest scop, nivelul
unitãþii de analizã ar trebui înlocuit cu cel sistemic, iar ipotezele ar deveni urmã-
toarele: chiar ºi politica externã a marilor puteri poate fi influenþatã de anumite
variabile independente iar puterea legitimã a naþionalismului ar putea fi folositã
pentru a furniza o interpretare oficialã a politicii externe. Aceastã observaþie se
aplicã în mare mãsurã politicii externe a Iranului, care îºi exportã identitatea reli-
gioasã, justificând astfel implicarea din Irak ºi Siria. Dezbaterea dintre neorealiºti
ºi neoliberaliºti s-a bazat pe un angajament comun faþã de raþionalism26. Teoria
raþionalã analizeazã identitãþile ºi interesele actorilor aºa cum se vãd ele din ex-
terior, concentrându-se pe modul în care comportamentul actorilor implicaþi
poate genera un anumit tip de rezultate. Astfel, teoria raþionalã oferã o concepþie
fundamental comportamentalã a actorilor implicaþi: aceºtia îºi pot schimba com-
portamentul, dar nu identitatea ºi interesul27.

În al doilea rând, presupunând cã identitatea naþionalã ºi sentimentele de
autoconservare ºi supravieþuire alcãtuiesc contextul în care s-a constituit politica
externã a Iranului, se poate trage concluzia cã deºi parametrii aceºtia sunt autoh-
toni ºi auto-referenþiali ei ar putea fi influenþaþi, direct sau indirect, de mediul

30 IOANA CONSTANTIN-BERCEAN 7

————————
25 Richard Haass, A World in Disarray. American Foreign Policy and the Crisis of the Old Order, New

York, Penguin Press, pp. 69-71.
26 Robert O. Keohane, International Institutions: Two Approaches, în International Studies Quarterly,

vol. 32, no. 4, Decembrie 1988, pp. 379-396, published by: Wiley. Disponibil la: https://www.jstor.org/stable/
2600589?seq=1#page_scan_tab_contents, accesat la 03/01/2017.

27 Alexander Wendt, Anarchy is what States Make of it: The social Construction of Power Politics, în
International Organization, Vol. 46, No. 2, Spring, 1992, pp. 391-425, published by: The MIT Press.
Disponibil la: https://www.jstor.org/stable/2706858?seq=1#page_scan_tab_contents, accesat la 03/01/2017.



extern. În aceste condiþii, paradigma realistã a celor trei S (self-help, state ºi sur-
vival), propusã, sub diferite forme, atât de Machiavelli cât ºi de Morgenthau, îºi
gãseºte aplicabilitate în cazul politicii externe iraniene.

În al treilea rând, plecând de la „cultura anarhiei“28 (propusã de Wendt) ca
macrostructurã la nivel internaþional, s-ar putea sugera o altã forþã motrice a po-
liticii externe la nivel de stat, ºi anume „cultura birocraticã“29, tradusã în cazul
Iranului prin cultura religiei care dicteazã politicile interne ºi externe. În conse-
cinþã, efectul cauzal al religiei, cumulat cu efectele constitutive ale culturii ºiite,
devin principalele forþe din spatele politicii externe a Iranului.

Acest studiu va încerca o conexiune între „nivelul micro al politicii ºi nivelul
macro al sistemului internaþional“30 ºi între rolul liderilor ºi politica birocraticã.
În acest context, o atenþie deosebitã va fi acordatã acelor factori politici interni
care au un impact deosebit asupra statelor revoluþionare. În astfel de regimuri,
legitimitatea ºi supravieþuirea depind aproape în întregime de îndeplinirea obiec-
tivelor ideologice în arena politicii externe, iar ideologia este strâns legatã de ba-
lanþa de putere din interiorul sistemului, caracteristici care ajutã la o ajustare
rapidã ºi în timp util a politicilor, în faþa unor schimbãri externe substanþiale.

Pentru a depãºi neajunsurile teoretice întâmpinate în demersul de a analiza
politica externã a Iranului, o soluþie ar putea fi datã de o abordare eclecticã, care
sã combine elemente din diferite dezbateri teoretice actuale. Chiar dacã este reco-
mandatã o anumitã dozã de prudenþã pentru aceastã abordare, o cercetare con-
tinuã ºi intensã a acestui subiect ar putea fi beneficã pe termen lung, deoarece
astfel, în mod gradual, metodele de studiu ale politicii externe iraniene s-ar putea
îmbunãtãþi. Dupã cum spune Chernoff, „nu respinge niciodatã o teorie, indiferent
de susceptibilitatea dovezilor, decât dacã existã o teorie alternativã disponibilã
pentru a-i lua locul“31.

Resurecþia Religioasã ºi Emergenþa Statului Islamic

Religia este un concept care a fost evitat multã vreme atât de cãtre specialiºtii
în relaþii internaþionale, cât ºi de cãtre factorii decizionali, deoarece era considerat
irelevant pentru interesele economice ºi de securitate ale statelor moderne. Cu
toate acestea, în ultimii ani, universitarii sunt de pãrere cã religia, dar ºi rolul ei
în apariþia ºi desfãºurarea unor evenimente nu mai pot fi ignorate, iar includerea
acestui concept într-o analizã este absolut justificatã. În urma atacurilor Al-Qaeda
asupra Turnurilor Gemene din NewYork, din 11 septembrie 2001, cercetãrile despre
religie incluse în domeniul de studiu al relaþiilor internaþionale, au crescut de
ºase ori, deoarece în urma evenimentului menþionat analiºtii ºi academicienii au
ajuns la concluzia cã „aceste momente care au cutremurat scena internaþionalã
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au fost alimentate de o fervoare religioasã nemaivãzutã“32. Într-adevãr, fie cã
este vorba despre miºcãri revoluþionare cu amprentã religioasã sau despre ascen-
siunea unor grupãri extremiste care îºi justificã comportamentul folosindu-se de
aceeaºi religie, aceste acþiuni vin sã confirme spusele sociologului Peter Berger,
care spunea cã „lumea de astãzi... este la fel de furioasã religios precum a fost
mereu, iar în unele locuri, mai mult decât oricând“33.

Resurecþia islamicã, cãci despre acest fenomen este vorba în aceastã lucrare,
este în acelaºi timp ºi cea mai vizibilã, atât datoritã influenþei semnificative pe care
o are asupra deciziilor de politicã internã ºi externã a statelor din Orientul Mijlociu,
cât ºi rolului pe care l-a jucat în emergenþa grupãrilor teroriste de inspiraþie isla-
micã. Islamul nu a încetat niciodatã sã fie o forþã subteranã extrem de puternicã34,
însã acest fenomen a fost aproape complet ignorat de cãtre Occident în perioada
Rãzboiului Rece, deoarece atunci ameninþarea principalã venea dinspre Rãsãrit.

Respingerea acceptãrii faptului cã Islamul este un fenomen religios indepen-
dent, care ar putea explica apariþia ºi ascensiunea diferitelor grupãri extremiste,
este una dintre greºelile majore pe care factorii decizionali occidentali persistã
sã o facã. Încã de la începutul secolului 20 au existat frãmântãri sociale cu funda-
ment religios, însã aceste miºcãri au fost adesea traduse printr-un limbaj modern
al naþionalismului politic, mai mult sau mai puþin secular. Însã nici formulele
reprezentate de organizaþiile de partid ºi nici ideologia naþionalistã nu corespun-
deau instinctelor mai profunde ale maselor musulmane, care, în schimb, s-au
simþit reprezentate prin organizaþii de altã naturã, conduse de lideri religioºi care
aveau un limbaj ºi aspiraþii exclusiv de facturã islamicã35. Pentru musulmani re-
ligia nu este doar universalã, ci ºi centralã, în sensul cã ea constituie baza ºi centrul
esenþial al identitãþii ºi loialitãþii.

Pentru o vreme conflictul religiei cu secularismul nu a reprezentat o amenin-
þare majorã la adresa securitãþii regionale sau internaþionale, însã din nevoia de
a face faþã secularismului, promotorii religiei au avut tendinþa de a crea comuni-
tãþi religioase, bazate pe dihotomii de tipul „ei ºi noi, cei salvaþi ºi cei lãsaþi în
urmã“36, astfel încât „drept-credincioºii“37 au devenit o masã criticã, care însã se
considera o minoritate neglijatã de cãtre majoritatea societãþii secularizate. Acest
tip de retoricã a prevestit cea mai importantã transformare social-religioasã a
contemporaneitãþii, ºi anume fundamentalismul religios, ai cãrui adepþi luptau
împotriva secularismului ºi a modernitãþii, în fapt, împotriva oricãrui concept de
sorginte occidentalã. Acest aspect a fost surprins încã din 1990 de Bernard Lewis,
care remarca faptul cã „ar trebui sã vedem nemulþumirile din Orientul Mijlociu
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nu ca pe un conflict dintre state sau naþiuni, ci mai degrabã ca pe o ciocnire a
civilizaþiilor“38. Aceastã idee a fost preluatã câþiva ani mai târziu de Samuel
Huntington (1996), iar sintagmele folosite ulterior, „revanºa lui Dumnezeu“39, sau
„secolul lui Dumnezeu“40 au explicat un fapt mai mult decât evident: „religia nu a
dispãrut, ci, dimpotrivã, capãtã o nouã viaþã, în formele cele mai neaºteptate“41.

Gruparea jihadistã de sorginte salafitã (ramurã ultra-conservatoare a islamului
sunnit) cunoscutã în general sub denumirea de Stat Islamic al Siriei ºi Irakului,
deºi nu reprezintã o miºcare de masã, este cu siguranþã o miºcare socialã cu reþele
transnaþionale ºi cu potenþial de extindere, în special în rândul tinerilor. Aceºtia
par a fi atraºi de mesajul de mântuire, triumf militar ºi dominaþie asupra duºma-
nilor islamului, propagat ºi perpetuat de ISIS, mesaj îndreptat în mod special
înspre ºiiþi ºi occidentali. Indiferent de ceea ce se va întâmpla cu ISIS , ideologia
jihadist-salafistã nu va putea fi înfrântã nici chiar folosind cele mai sofisticate ºi
moderne capabilitãþi militare, deoarece ISIS reprezintã mai mult decât o masã de
sunniþi radicalizaþi, ISIS este simbolul unei idei ºi al unui ideal care nu va putea
fi contracarat decât printr-o altã idee, mai puternicã, ºi cu un mesaj suficient de
profund, astfel încât sã îl poatã submina pe cel anterior. Naraþiunea ISIS este
extrem de atrãgãtoare „din cauza absenþei unor alternative credibile“42.

Deºi ISIS, prin ideologia ºi viziunea sa asupra lumii, este o extensie a miºcãrii
jihadiste globale, originea sa socialã îºi are rãdãcinile într-un context specific
irakian, ºi într-o mai micã mãsurã în rãzboiul civil sirian, în desfãºurare încã din
2011. Confruntãrile religioase dintre musulmanii sunniþi ºi cei ºiiþi din Irak ºi
Siria au construit un teren foarte fertil pentru ideile ºi strategia grupãrii sunnite.
Al-Qaeda din Irak era pe punctul sã disparã, dar a început sã fie iar susþinutã de
minoritatea sunnitã nemulþumitã, condusã de guvernul ºiit al lui Nouri al-Maliki,
iar odatã cu izbucnirea rãzboiului civil în Siria, jihadiºtii irakieni au fãcut jonc-
þiunea cu cei sirieni (proveniþi din rândurile majoritãþii sunnite siriene condusã
de regimul alawit al lui Bashar al-Assad), gruparea schimbându-ºi numele în
Statul Islamic din Siria ºi Irak. În primãvara lui 2013, pe fondul haosului din
Siria, ISIS s-a extins rapid în estul þãrii, devenind focarul ºi rampa de lansare a
jihadului global, dupã modelul Afghanistanului din anii 1980 ºi al Irakului din
anii 200043. În primãvara anului 2014, ISIS a început sã avanseze rapid, be-
neficiind de vulnerabilitãþile din Siria ºi Irak, exploatând într-un mod eficient
eºecul Primãverii Arabe siriene ºi diviziunea sectarianã, iar spre sfârºitul anului
2015, ISIS a început sã exporte violenþa în afara regiunii Orientului Mijlociu,
afirmându-se astfel ca cea mai nouã organizaþie teroristã internaþionalã.

Ascensiunea ISIS semnaleazã nevoia urgentã de a înþelege ce se întâmplã de
fapt în cadrul societãþilor arabe, cât ºi în relaþiile dintre statele Orientului Mijlociu.
ISIS este un simptom al politicilor complicate din regiune, al distrugerii ºi dele-
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gitimizãrii instituþiilor de stat, precum ºi al rãzboaielor din Siria ºi Irak. Cauza
dezvoltãrii ºi creºterii grupului se aflã în condiþiile sociale ºi politice grave din
societãþile arabe, precum ºi în rivalitãþile regionale ºi globale, iar crizele politice
ºi economice constante, vechi de câteva decenii, reprezintã factorii-cheie ai as-
censiunii ISIS44.

Deºi teoretic Iranul ar trebui sã fie cel mai activ actor din Orientul Mijlociu care
sã contracareze ascensiunea ºi mesajele grupãrii sunnite, strategia Teheranului
este de implicare minimã, prezenþa sa fiind aproape invizibilã. Deºi nu a ezitat
sã se implice mai mult atunci când a considerat cã este necesar ºi viabil din punct
de vedere strategic, oferind asistenþã logisticã ºi militarã grupãrilor care luptau
cu ISIS, Iranul a evitat implicarea directã ºi evidentã în conflict. Însã dacã radi-
calii sunniþi ar fi reuºit sã infiltreze celule teroriste în mijlocul comunitãþilor
sunnite iraniene, cu siguranþã lucrurile ar fi stat altfel, iar Teheranul ar fi fãcut
tot posibilul sã decimeze ISIS. Unii analiºti sunt de pãrere cã în afara acestui
scenariu regimul clerical aproape cã nu are nici un interes sã amelioreze tensiunile
sectariene, deoarece aceastã situaþie ar putea deveni o imensã oportunitate de
afirmare regionalã a Iranului45.

Axa Teheran – Damasc – Baghdad

Strategia Iranului în Siria
Siria este vitalã pentru interesele strategice ale Iranului în Orientul Mijlociu,

fiind mult timp cel mai apropiat aliat al Teheranului. Regimul lui Bashar al-Assad
a oferit acces crucial proxy-urilor iraniene, inclusiv Hezbollah-ului libanez, gru-
pãrilor Hamas ºi Jihadul Islamic Palestinian, permiþând Iranului sã furnizeze
personal, arme ºi bani acestor grupãri care tranzitau teritoriul sirian. Pe de altã
parte, Iranul a sprijinit programul de arme chimice al Siriei, inclusiv prin trimiterea
unor oameni de ºtiinþã iranieni care sã furnizeze suport tehnic, ºi prin furnizarea
de echipamente ºi substanþe chimice precursoare. Siria a fost partenerul strategic
al Iranului în tentativa acestuia de a descuraja Israelul în demersurile acestuia de
a ataca programul nuclear iranian, sau de a combate grupãrile susþinute de Teheran.
Strategia Iranului în Siria este de a-l pãstra pe preºedintele Bashar al-Assad la
putere cât mai mult timp posibil, stabilind în acelaºi timp condiþii pentru a asigura
capacitatea Teheranului de a folosi teritoriul ºi activele siriene necesare pentru
a-ºi urmãri ºi exercita interesele regionale, în cazul în care Assad va cãdea, Iranul
a depus un efort semnificativ, costisitor ºi integrat pentru atingerea acestor
obiective46.

Siria reprezintã simbolul ºi mijlocul prin care Iranul îºi poate exercita influ-
enþa în regiunea Orientului Mijlociu, alianþa iranianã cu dinastia Assad repre-
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zentând pentru Teheran oportunitatea de extindere pânã la Marea Mediteranã.
Din acest motiv, când a izbucnit rãzboiul civil din Siria, guvernul iranian s-a angajat
sã sprijine financiar ºi logistic guvernul de la Damasc. Dacã iniþial aceastã im-
plicare a fost þinutã în secret, în septembrie 2012 Iranul a recunoscut prezenþa
IRGC, prin Forþele Quds, în Siria, scopul acestora fiind de a oferi consiliere ºi
asistenþã economicã, raportându-se deasemenea ºi faptul cã Iranul a trimis, prin
Irak, arme ºi personal combatant pentru a sprijini guvernul lui Bashar al-Assad47.

Un an mai târziu, consilierul de politicã externã al Liderului Suprem, Ali
Akbar Velayati, a subliniat într-o conferinþã de presã importanþa strategicã a Siriei
pentru Iran, afirmând cã: „Siria reprezintã inelul de aur al rezistenþei împotriva
Israelului ºi, dacã guvernul de la Damasc nu ar fi fost puternic ºi activ, Siria ar
fi devenit precum Qatar sau Kuwait. Iranul nu este pregãtit sã piardã acest
luptãtor de aur“48. Un alt apropiat al Ayatollahului Khamenei, Hojjat al-Eslam
Mehdi Taeb, fost oficial al IRGC ºi în prezent director al think-tank-ului Ammar
Base, dedicat Liderului Suprem, a împãrãºit aceleaºi idei precum Akbar Velayati,
referindu-se la Siria ca fiind cea de a 35-a provincie iranianã, una de maximã im-
portanþã strategicã pentru Teheran: „Dacã inamicul ne atacã ºi încearcã sã preia
Siria sau Khuzestan [provincie din Iran], prioritatea constã în menþinerea Siriei,
pentru cã dacã menþinem Siria, putem lua din nou Khuzestan. Însã, dacã vom
pierde Siria, nu vom mai putea apãra Teheranul“49.

Strategia iranianã urmãreºte în primul rând menþinerea preºedintelui Bashar
al-Assad la putere, Siria fiind un aliat istoric al Iranului, chiar dacã interesele celor
douã þãri au fost uneori divergente. Însã prezenþa unui guvern de origine ºiitã la
Damasc, reprezintã un avantaj imens pentru Iran în tentativa acestuia de a deveni
urmãtorul hegemon al Orientului Mijlociu. Planul Iranului nu se limiteazã doar
la menþinerea lui Assad la putere, pregãtind deasemenea, în mod activ, asigurarea
unui mediu permisiv post-Assad. În urma unei întâlniri cu Qasem Suleimani, un
oficial irakian a explicat cã: „misiunea lui Suleimani în Siria este complicatã. Nu
se limiteazã doar la protejarea regimului, ci mai degrabã trebuie sã pãstreze inte-
resele iraniene în Liban ºi Siria, în cazul în care regimul va cãdea“50.

Investiþia Iranului în Siria este una foarte costisitoare, atât financiar cât ºi po-
litic, iar la Teheran existã o preocupare majorã în ceea ce priveºte pierderea unui
aliat politic important, factor-cheie pentru oportunitãþile de care ar putea bene-
ficia Iranul în contextul actual din regiune. Chiar dacã mulþi analiºti susþin ideea
cã politica de pânã acum a Iranului în Siria a fost una de succes, costurile politice
ºi economice, la nivel intern, regional ºi chiar internaþional, sunt destul de mari.
Popularitatea regionalã a Iranului – ridicatã pe noi culmi de cãtre fostul pre-
ºedinte Mahmmoud Ahmadinejad – a scãzut în ultimii ani, conflictul sirian in-

12 STRATEGIA IRANULUI ÎN ORIENTUL MIJLOCIU 35

————————
47 Louis Charbonneau, Exclusive: Western Report – Iran ships arms, personnel to Syria via Iraq, în

Reuters, 19 septembrie 2012. Disponibil la: http://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-iran-iraq-idUSBRE
88I17B20120919, accesat la 10/05/2017.

48 Will Fulton et al., op. cit., p. 26.
49 Ibid.
50 Mushreq Abbas, Iran’s Man in Iraq and Syria, în Iraq Pulse, 1 februarie 2012. disponibil la: http://

www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/03/soleimani-iraq-syria-difference.html, accesat la 25/05/2017.



fluenþând în mod negativ influenþa Iranului în Levat, iar cãderea regimului lui
Assad ar putea reduce semnificativ capabilitatea guvernului de la Teheran de a-ºi
exporta influenþa51.

Implicarea iranianã în Siria a generat însã accentuarea percepþiei asupra
faptului cã Iranul este unul dintre actorii cu ambiþii sectariene din regiune. Dacã
anterior, dupã revoluþia Islamicã din 1979, doar statele Arabe din Golf acuzau
Iranul cã doreºte sã îºi extindã ideologia ºiitã ºi sã promoveze o agendã secta-
rianã în regiune, acum, ulterior evenimentelor din Siria, acest sentiment s-a
extins în majoritatea statelor arabe. Într-adevãr, pentru mulþi actori regionali, cu
populaþie majoritar sunnitã, a devenit o certitudine faptul cã Teheranul a sprijinit
grupãri ºi entitãþi ºiite regionale, cu scopul evident de a submina influenþa sunnitã
din Orientul Mijlociu. Hezbollah – formaþiune loialã Iranului ºi anterior destul
de popularã în lumea arabã – a început sã fie privit cu neîncredere, chiar descon-
siderat52. Mulþi sunniþi din regiune au ajuns sã considere Hezbollah ca fiind „ma-
rioneta Teheranului“, nimic mai mult decât un instrument folosit pentru punerea
în aplicare a agendei sectare iraniene. Chiar ºi pe plan intern, diferenþele de
opinie din interiorul elitei dominante asupra strategiei din Siria au început sã fie
din ce în ce mai evidente.

Acest fenomen este unul destul de rar în istoria regimului teocratic, însã ar
putea fi pus ºi pe seama faptului cã anul 2016 a fost unul electoral în Iran, în
perspectiva alegerilor prezidenþiale care au avut loc în data de 7 mai 2017. Însã,
pe lângã divergenþele din interiorul elitei conducãtoare, un numãr tot mai mare
de iranieni obiºnuiþi au pus la îndoialã investiþia Iranului într-un dictator brutal,
aºa cum este Bashar al-Assad, însã aceste opinii ar putea fi influenþate de cãtre
minoritatea sunnitã din Iran, care la rândul ei se simte oprimatã de guvernul ºiit
al preºedintelui Hassan Rouhani. Însã, mai presus de toate, implicarea financiarã
a Iranului în Siria a produs pierderi serioase în rezervele economice ale þãrii
(conform unor date statistice Iranul a investit aproximativ 600-700 de milioane
de dolari pe lunã)53, într-un moment în care Teheranul abia începe sã recon-
struiascã economia, afectatã de cel mai complex ºi cuprinzãtor regim de sancþiuni
impus vreodatã unui stat suveran.

Însã mai relevant este faptul cã populaþia iranianã este mult mai preocupatã
de pericolul reprezentat de ISIS decât de posibilitatea unui aºa-numit efect de
spill-over (rãspândire) al conflictului din Siria, iar zvonurile despre membri ISIS
care tranziteazã Iranul, combinate cu fluxul constant de imagini oribile ale rãpi-
rilor ºi crimelor comise de cãtre jihadiºti, nu fac altceva decât sã accentueze
aceste sentimente de anxietate. Mai mult, atacul din 7 iunie 2017, revendicat la
scurt timp de gruparea salafitã, ºi care a vizat douã dintre simbolurile Iranului –
Palatul Parlamentului ºi Mausoleul Ayatollah-ului Ruhollah Khomeini, simbolul
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revoluþiei islamice – ºi care s-a soldat cu 12 morþi ºi 42 de rãniþi54 a avut rolul
de a certifica ceea ce populaþia de rând deja suspecta, ºi anume faptul cã peri-
colul reprezentat de ISIS este mai mare decât cel reprezentat de efectele secun-
dare ale conflictului sirian.

Atacul terorist din 7 iunie ar putea determina o schimbare de paradigmã a re-
gimului de la Teheran, care ar putea schimba vechea strategie „leading from
behind“55 cu una pro-activã, însã o implicare iranianã în Siria în lupta împotriva ISIS
este mai greu de articulat atâta vreme cât Statele Unite, liderul coaliþiei anti-ISIS,
nu au lansat nici o invitaþie în acest sens Teheranului, mai mult, liderii iraneni au
fost omiºi constant din toate negocierile privind viitorul Siriei. Iar privind acest
ultim aspect, în condiþiile în care Iranului i-a fost refuzatã orice implicare într-o
posibilã soluþie pentru Siria, acesta a intrat în ceea ce este cunoscut sub numele
de Coaliþia RSII (Rusia, Siria, Iran, Irak) sau 4+1, unde „plus unu“ înseamnã
Hezbollah-ul din Liban56.

De ce este Irakul vital pentru Iran?
Înainte de 1979 Irakul nu a reprezentat o ameninþare serioasã pentru Iran, însã

dupã revoluþia islamicã din 1979 lucrurile au luat o întorsãturã neaºteptatã,
Teheranul rãmânând fãrã sprijinul foºtilor aliaþi occidentali, cu o armatã slãbitã
care cedase autoritatea forþelor paramilitare (IRGC ºi Basij), iar þãrile arabe
învecinate au început sã se simtã ameninþate de agenda revoluþionarã ºiitã a
noului regim de la Teheran, condus de Abolhassan Beni Sadr, sub atenta supra-
veghere a primului Lider Suprem iranian, Ayatollahul Ali Khamenei. Simþind
aceastã vulnerabilitate, Irakul a folosit aceastã oportunitate pentru a-ºi începe
campania împotriva Iranului, în data de 22 septembrie 1980, cu scopul bine
definit de anexare a provinciei iraniene Khuzestan. Rãzboiul dintre Iran ºi Irak
a durat opt ani (1980-1988), a provocat sute de mii de victime în ambele tabere
ºi a fost scena folosirii armelor chimice – de cãtre Irak împotriva Iranului, dar ºi
împotriva propriei populaþii kurde.

Acest rãzboi a fost probabil cel mai important eveniment din istoria contem-
poranã a Iranului, dupã revoluþia islamicã, iar consecinþele lui au fost dintre cele
mai diverse ºi neaºteptate. Pe de o parte a consolidat noul regim de la Teheran ºi
a dus la reluarea programului nuclear civil, ºi eventual militar (suspendat de
revoluþionari în urma cãderii ºahului, fiind considerat un simbol al occidentului),
însã, pe de altã parte, a adâncit neîncrederea oficialilor iranieni în dreptul ºi insti-
tuþiile internaþionale, toate aceste aspecte contribuind la portretizarea Iranului de
cãtre occident ca fiind un actor reacþionar ºi iraþional. În anii care au urmat
acestui rãzboi, raportarea publicã a Teheranului s-a manifestat atât printr-un sen-
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timent de superioritate faþã de þãrile din Golf, cât ºi printr-un puternic simþ al vic-
timizãrii – o trãsãturã definitorie a ºiismului politic în ultimele 12 secole57.

Toate aceste aspecte au avut un efect de duratã asupra societãþii ºi politicii
iraniene ºi continuã sã aibã un rol determinant în modelarea politicii ºi discursului
elitei de la Teheran, atât pe plan intern, cât ºi extern. În ceea ce priveºte relaþia
cu Irakul, interesul Iranului este mai degrabã unul pragmatic, deoarece nici un
Irak puternic, dar nici unul divizat nu este în ajutorul Teheranului. În schimb
ascensiunea ISIS pe teritoriul irakian este o problemã pentru Iran, deoarece for-
maþiunea salafitã a reuºit sã coaguleze o masã criticã de foºti membri ai Partidului
Ba’ath, foºti militari ºi politicieni fideli lui Saddam Hussein, iar acest fapt repre-
zintã o ameninþare realã la adresa Iranului.

Semnificativ este ºi rolul Irakului în naraþiunea ºi strategia revoluþiei islamice
iraniene, deoarece teritoriul irakian gãzduieºte a doua comunitate ºiitã din lume,
dupã Iran. În jur de 65-70% dintre irakieni (aproximativ 20 de milioane) sunt
ºiiþi58, aceºtia reprezentând o audienþã naturalã, aliaþi ºi suporteri ai Teheranului.
Acest aspect este deosebit de important având în vedere cã restul populaþiei este
predominant sunnitã, intrând în mod tradiþional în sfera de influenþã a Arabiei
Saudite ºi a celorlalte state majoritar sunnite.

De asemenea, Irakul gãzduieºte douã importante situri ºiite, la Karbala ºi
Najaf, iar cel de al treilea imam ºiit, Hussein, este îngropat la Karbala, unde
altarul sãu este vizitat de ºiiþi din întreaga lume, în timp ce Najaf gãzduieºte mor-
mântul primului imam, Ali ibn Abi Talib, succesor direct al Profetului. Seminarul
ºiit de la Najaf este recunoscut în întreaga lume, iar de-a lungul timpului a atras
mulþi ulama (oameni de ºtiinþã islamici), inclusiv fondatorul Republicii Islamice
Iraniene, Ayatollah-ul Khomeini, a trãit ºi a predat în Najaf, înainte de exilul
forþat în Franþa ºi de reîntoarcerea în Iran59.

În afara strânsei legãturi religioase dintre cele douã þãri, interdependenþa eco-
nomicã este un alt factor care uneºte Teheranul ºi Bagdadul. În 2011, în urma
înãspririi sancþiunilor, Iranul a încercat sã-ºi înlocuiascã partenerii comerciali
tradiþionali – Turcia ºi Emiratele Arabe Unite – cu Irakul care a ºi devenit unul
dintre partenerii comerciali de top, estimându-se cã valoarea schimburilor co-
merciale dintre cele douã state va ajunge la 20 de miliarde de dolari pânã în
2018. De asemenea, Teheranul încurajeazã companiile iraniene sã investeascã în
proiecte de infrastructurã în Irak pentru a creºte astfel gradul de interdependenþã
dintre cele douã þãri.

Din punct de vedere politic, relaþiile dintre Iran ºi Irak s-au îmbunãtãþit consi-
derabil dupã îndepãrtarea lui Saddam Hussein ºi a regimului sunnit de la putere,
iar o datã cu ascensiunea guvernelor ºiite, conduse de Nouri al Maliki, ºi ulterior
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de Haider Djawad Qadhim al-Abadi, relaþiile dintre Bagdad ºi Teheran au devenit
din ce în ce mai strânse. În anul 2008 Mahmoud Ahmadinejad a fost primul pre-
ºedinte iranian care a vizitat Irakul dupã revoluþia din 1979, iar în 2010 cele douã
þãri semnaserã deja peste 100 de tratate de cooperare. Astfel, pentru prima oarã
în ultima jumãtate de secol, Irakul era privit ca un aliat ºi nu ca un duºman. Este
de la sine înþeles cã lipsa unor inamici puternici este un avantaj strategic pentru
orice stat, cu atât mai mult pentru un actor reactiv cum este Iranul. Însã, odatã
cu apariþia ºi ascensiunea ISIS pe teritoriul irakian, Teheranul s-a regãsit în situaþia
de a împãrþi frontierele cu un adversar, care de aceastã datã îºi luase angajamentul
sã înfiinþeze un califat arab sunnit în regiune ºi sã elimine comunitatea ºiitã.

Interdependenþa religioasã, economicã ºi politicã dintre Iran ºi Irak s-a inten-
sificat de la începutul crizei siriene, iar ca o recunoaºtere a rolului potenþial al
Irakului, vizitele oficiale ºi acordurile dintre cele douã þãri au crescut semnificativ.
Deasemenea, s-au intensificat ºi relaþiile de securitate între Teheran ºi Bagdad,
iar în aprilie 2013, când Heidar Moleshi, ministrul iranian de interne, a vizitat
Irakul, a promis cã va împãrtãºi experienþa Iranului în gestionarea ºi controlarea
activitãþilor teroriste interne, inclusiv prin instruirea ºi echiparea poliþiei irakiene.

Instabilitatea gestionabilã din Irak oferã Iranului oportunitatea de a-ºi exercita
influenþa la nivel regional, fiind dovedit faptul cã Teheranul are capabilitatea de
a prospera în contexte instabile, care permit conducerii sã utilizeze într-un mod
foarte eficient capabilitãþile disponibile, cum ar fi grupãrile de influenþã sau cele
intermediare. De asemenea, ameninþãrile externe contribuie la consolidarea regi-
mului pe plan intern, aºa cum s-a întâmplat ºi în perioada rãzboiului dintre Iran
ºi Irak. Cu toate acestea, criza provocatã de ISIS s-ar putea sã fie mai greu de
administrat pentru Iran, având în vedere cã Teheranul este angajat pe douã fronturi,
ºi anume menþinerea la putere a regimurilor ºiite de la Damasc ºi Teheran, acestor
angajamente adãugându-se ºi anxietatea provocatã de propria comunitate sunnitã.
Însã Iranul ºi-a asumat pãstrarea securitãþii ºi integritãþii Irakului, ministrul de
externe Mohammad Javad Zarif subliniind acest aspect în august 2014, în timpul
unei vizite în Irak, când a afirmat cã Iranul considerã securitatea Irakului ca fiind
una proprie60. Insistenþa Iranului de a menþine integritatea teritorialã irakianã
este o reacþie la reapariþia dezbaterii, atât pe plan regional cât ºi internaþional,
privind viabilitatea graniþelor actuale ale Irakului, fiind voci care susþin cã þara ar
trebui împãrþitã în trei regiuni: sunnitã, ºiitã ºi kurdã.

Pentru a menþine unitatea Irakului, Iranul a ales sã sprijine grupãrile interme-
diare ºi sã acorde asistenþã politicã, militarã, economicã ºi umanitarã principalelor
pãrþi interesate, în principal ºiiþilor ºi kurzilor. Potrivit lui Massoud Barzani, pre-
ºedintele regiunii irakiene a Kurdistanului (IKR), Iranul a fost „prima þarã care
a furnizat [kurzilor] arme ºi muniþie“61, însã printre grupãrile sponsorizate de
Iran se numãrã ºi Hezbollah sau Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK),
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considerate în Occident ca fiind organizaþii teroriste, acesta fiind ºi unul dintre
motivele pentru care Iranul este privit în cancelariile marilor puteri occidentale
cu multã suspiciune, iar statele sunnite rivale ºi-au construit retorica anti-ºiitã
plecând ºi de la acest aspect.

Statul Islamic – Oportunitate sau Ameninþare pentru Iran?

Oportunitatea...
În mod ironic, la începutul Primãverii Arabe, înainte ca dezastrul sirian sã se

fi declanºat, liderii iranieni au încercat sã îºi însuºeascã meritul pentru ceea ce
Ayatollahul Khamenei a numit „o extindere naturalã a revoluþiei islamice din
Iran, din 1979“62, considerând cã Iranul a fost catalizatorul acestei „treziri isla-
mice“63. Dar când trezirea islamicã a ajuns în Siria ºi Irak, bucuria prematurã a
liderilor iranieni a apus, deoarece Maliki ºi Assad, cei mai apropiaþi parteneri ai
Iranului au fost puºi în iminenta situaþie de a se lupta pentru viitorul lor politic.
Nedorind sã piardã singurele guverne ºiite aliate din regiune, Teheranul a hotãrât
sã le arunce câte un colac de salvare celor doi, însã aceste gesturi au alimentat
tensiunile sectariene deja prezente în Siria ºi Irak. În demersul de a preveni co-
lapsul regimului lui Assad, Iranul a gãsit un aliat natural în Federaþia Rusã, care
a intervenit în mod direct în conflictul sirian, în septembrie 2015. Astfel, Siria s-a
transformat în scena unui rãzboi prin proxy, între statele occidentale ºi Rusia, pe
de o parte, ºi între statele sunnite din regiune ºi Iranul ºiit. Acest rãzboi rece al
religiilor a deviat lupta pentru emancipare socialã ºi politicã din þãrile arabe
înspre conflicte geostrategice ºi rivalitate religioasã64. Înrãdãcinat ferm în politica
puterii, dar ºi în cea religioasã (sunni vs ºiia), precum ºi în construirea identitãþilor
naþionale rivale (arabã vs persanã), acest rãzboi regional prin procurã a fost un
adevãrat cadou pentru ISIS, însã Iranul, conform tradiþiei istorice de a exploata
în propriul interes circumstanþe instabile, a reuºit prin câteva decizii diplomatice
ºi militare inspirate, sã foloseascã emergenþa grupãrii teroriste în propriul interes.

Doborârea unui avion rusesc de cãtre ISIS ºi succesiunea atacurilor teroriste
din Beirut, Paris, California ºi Bruxelles, au determinat convergenþa intereselor
marilor puteri rivale, SUA ºi Federaþia Rusã, ambele exprimându-ºi dorinþa de
a-ºi coordona în mod direct lupta împotriva ISIS. Ceea ce a interesat în mod
direct Teheranul a fost faptul cã SUA ºi-au coordonat acþiunile cu miliþiile ºiite
din Irak, aflate direct sub umbrela Iranului. Provocarea cea mai mare pentru
Teheran a fost faptul cã, pentru a-ºi promova agenda a trebuit, în mod inevitabil,
sã-ºi coordoneze anumite acþiuni cu Occidentul, câtã vreme acesta îºi exprimase
deja acordul pentru o posibilã cooperare, sau mãcar coordonare a acþiunilor în
combaterea ISIS65. În ciuda declaraþiilor oficiale din partea ambelor pãrþi cã pro-
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blemele regionale nu vor face parte din negocierile nucleare, care erau în desfã-
ºurare, între membrii permanenþi ai Consiliului de Securitate al ONU (SUA,
Marea Britanie, Franþa, China ºi Federaþia Rusã) ºi Gemania (P5+1) ºi reprezen-
tanþii Iranului, totuºi, în iunie 2014 la Viena, americanii ºi iranienii au discutat
în paralel ºi despre criza de securitate generatã de ISIS.

Noul aliniament între SUA ºi Iran s-a transformat într-un acord nuclear
istoric – Planul Comun ºi Cuprinzãtor de Acþiune (JPCOA) – semnat la 14 iulie
2015, o înþelegere pe care atât Israelul cât ºi Partidul Republican din SUA au
contestat-o cu fermitate. Astfel, cel puþin pentru o perioadã, ISIS a reuºit sã mo-
difice paradigma geostrategicã din Orientul Mijlociu, devenind în mod invo-
luntar, unul dintre instrumentele pe care Iranul le-a folosit în mod eficient pentru
a ieºi din izolarea internaþionalã care dura din 1979, iar ridicarea regimului de
sancþiuni a însemnat o oportunitate economicã extrem de importantã pentru Iran.

...ºi Ameninþarea
Aºa cum menþionam mai devreme, teoretic Iranul ar trebui sã fie cel mai

interesat stat din Asia de Vest care face tot posibilul pentru a contracara mesajele
ºi acþiunile ISIS. Cu toate acestea, din acþiunile Iranului a lipsit constant un
element esenþial, care ar fi putut deveni cheia succesului în campania iranianã
anti-ISIS, ºi anume asumarea dialogului cu liderii minoritãþii sunnite iraniene.
Aparent opinia dominantã în rândurile elitei politice de la Teheran era cã pro-
blema extremismului sunnit intern se va rezolva de la sine, odatã ce gruparea
salafitã va fi înfrântã militar în Irak ºi Siria, iar Iranul s-a limitat la acþiuni dis-
crete în lupta împotriva ISIS, în principal prin furnizarea de capabilitãþi militare,
financiare ºi logistice grupãrilor ºi miliþiilor ºiite irakiene care luptã împotriva
jihadiºtilor sunniþi.

Cu toate acestea, Iranul a reprezentat o þintã pentru ISIS, fie ºi doar prin prisma
faptului cã este rivalul ideologiei salafite, însã forþele militare ºi de securitate
iraniene s-au dovedit a fi extrem de eficiente, reuºind sã anihileze orice atac
major. Acest aspect a ºi fost folosit de cãtre preºedintele în exerciþiu Hassan
Rouhani în campania electoralã de anul acesta, pe care de altfel a ºi câºtigat-o în
urma scrutinului din 7 mai 2017. Însã dupã numeroase încercãri eºuate, Statul
Islamic pretinde cã în sfârºit a reuºit sã loveascã Iranul: în data de 7 iunie 2017
un grup de teroriºti au atacat Parlamentul Iranian ºi Mausoleul Ayatollahului
Khomeini, iar la scurt timp dupã incident ISIS a revendicat atacul prin inter-
mediul Amaq News Agency (agenþia de ºtiri a grupãrii teroriste), care a fãcut
publice câteva declaraþii ºi un scurt videoclip transmis în direct din timpul unuia
dintre atacuri66. De partea cealaltã a baricadei, Iranul acuzã Arabia Sauditã de
sprijinirea grupãrilor extremiste regionale, inclusiv ISIS. Iranienii, în special
prin vocea oficialilor IRGC, au acuzat în mod direct regatul saudit pentru ata-
curile din Teheran, chiar dacã Statul Islamic revendicase deja acþiunea. O atenþie
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deosebitã a fost acordatã unor comentarii recente fãcute de prinþul moºtenitor al
Arabiei Saudite, Muhammad bin Salman Al Saud, care a declarat cã: „nu vom
aºtepta ca lupta sã fie în Arabia Sauditã... în schimb vom face ca bãtãlia sã fie
pentru ei în Iran“67.

Presupunând cã asumarea responsabilitãþii pentru acest atac de cãtre ISIS este
autenticã, apare ºi întrebarea: de ce gruparea jihadistã a aºteptat trei ani (de la
desprinderea definitivã de Al-Qaeda) pentru a-ºi îndeplini obiectivul de a lovi în
inima ºiismului? O explicaþie ar putea fi datã de faptul cã ISIS nu ar fi avut pânã
acum capabilitãþile necesare pentru un asemenea atac pe teritoriu iranian. De
asemenea, motivele pentru acest atac ar putea include ºi lipsa de idei prin care
trece ISIS, aflat sub asediul coaliþiei condusã de SUA ºi cu efectivele militare
decimate, iar prin provocarea unui rãzboi sectarian total, sunniþii irakieni s-ar
alãtura grupãrii jihadiste, care ar beneficia astfel de o îmbunãtãþire a efectivului
uman. Un alt posibil scop al acestui atac ar fi provocarea guvernului de la Teheran,
care ar putea lansa o represiune internã asupra sunniþilor, iar aceºtia s-ar întoarce
înspre ISIS pentru protecþie. Momentul atacului este de asemenea semnificativ,
încãrcat de o simbolisticã religioasã aparte. Pentru a dovedi cã este încã suficient
de relevant ºi capabil de a atrage noi recruþi, ISIS încearcã sã inspire sau sã co-
mitã atacuri chiar în timpul Ramadanului, luna cu o simbolisticã imensã pentru
musulmanii din întreaga lume.

Contextul ºi evenimentele regionale sunt de asemenea de luat în considerare.
Atacul din 7 iunie 2017 vine la scurt timp dupã vizita preºedintelui american în
Arabia Sauditã, rivalul regional al Iranului, care, aparent impulsionatã de decla-
raþiile fãcute de Donald Trump la Riad privind implicarea Iranului în sponsori-
zarea grupãrilor teroriste, a întrerupt relaþiile diplomatice ºi economice cu Qatarul,
invocând printre motivele acestui gest ºi legãturile dintre Teheran ºi Doha.

Deºi primul impuls pentru neo-conservatorii iranieni – opozanþi ai pre-
ºedintelui reales Hassan Rouhani – ar putea fi o abordare radicalã, tradusã printr-o
angajare directã ºi agresivã împotriva grupãrii teroriste, este puþin probabil ca
acest scenariu sã fie pus în aplicare. Chiar dacã Iranul a fost adesea descris ca
fiind un actor iraþional, ale cãrui decizii sunt influenþate de ideologia religioasã
islamicã, deciziile recente ale regimului de la Teheran au demonstrat cã politica
externã iranianã a intrat într-o nouã paradigmã, punând interesele ºi beneficiile
pe care Iranul le poate obþine pe termen mediu ºi lung, înaintea deciziilor iraþio-
nale ºi anarhice.

Concluzii

Ascensiunea unui nou grup extremist sunnit în Orientul Mijlociu a însemnat
o nouã ameninþare semnificativã la adresa securitãþii într-o regiune deja volatilã.
Alimentatã de conflictele ºi instabilitatea regionalã, Statul Islamic, fondat ca afiliat
al Al-Qaeda în Levant, a devenit în 2014 o entitate independentã, iar câteva luni
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mai târziu era pe primele pagini ale publicaþiilor din întreaga lume, pe mãsurã ce
a început sã preia controlul unor teritorii însemnate din Irak ºi din Siria, iar mo-
bilizarea internaþionalã în lupta împotriva grupãrii teroriste pãrea a fi ineficientã
datoritã intereselor divergente dintre actorii implicaþi.

Emergenþa Statului Islamic s-a produs pe fondul conflictului sectarian dintre
sunniþi ºi ºiiþi, gruparea profitând ºi de vacuumul de putere din Irak, reuºind
astfel sã îºi creeze imaginea unei entitãþi salvatoare pentru comunitatea sunnitã.
ISIS a fost ºi prima grupare jihadistã din lume care ºi-a fãcut un scop principal
din obþinerea controlului asupra unui anumit teritoriu, þelul final fiind acela de a
constitui Califatul Islamic. Acest scop pãrea cã începe sã prindã contur, deoarece
pentru o perioadã de aproape doi ani ISIS a reuºit sã obþinã, ºi sã menþinã con-
trolul asupra unui teritoriu destul de extins, care cuprindea regiuni din nordul
Irakului ºi sudul Siriei. Însã, începând cu 2016 ISIS a început sã cedeze în faþa
ofensivei, reprezentatã în teren prin luptãtorii kurzi, miliþiile ºiite ºi alte grupãri
oponente curentului sunnit, acestea fiind sprijinite logistic, militar ºi financiar fie
de cãtre actori occidentali, fie de actori regionali.

Chiar dacã din punct de vedere militar coaliþia anti-ISIS începe sã fie eficientã,
reuºind sã elibereze o mare parte din teritoriile ocupare de cãtre gruparea jihadistã,
actorii implicaþi în combaterea acestui fenomen trebuie sã înþeleagã cã Statul
Islamic reprezintã mai mult decât o ameninþare fizicã, reprezentând de fapt o
transpunere în realitate a unui ideal68 (Kokaly, 2017). Ascensiunea unui astfel de
fenomen are rãdãcini mult mai adânci ºi mai puternice decât a fost iniþial înþeles
de Occident, iar pentru combaterea unui astfel de sentiment este nevoie de înþele-
gerea fenomenului ºi de promovarea unei noi idei, care sã o înlocuiascã pe cea
nocivã. Un ideal nu poate fi distrus exclusiv prin hard power. Resurgenþa reli-
gioasã din Orientul Mijlociu întrã în sfera a ceea ce Occidentul numeºte soft
power, de aceea este necesarã o abordare similarã, deoarece, chiar dacã, presu-
punând cã într-un final ISIS va fi înfrânt, ideea nu va dispãrea, ºi nu va trece
mult timp pânã când va renaºte, pe un alt teritoriu, ºi sub o altã denumire.

Identitatea arabã sunnitã a fost resuscitatã de rãzboaiele ºi frãmântãrile so-
ciale, iar invazia din Irak, din 2003, nu a fãcut altceva decât sã amplifice acest
sentiment. Mai mult decât atât, declanºarea Primãverii Arabe a amplificat divi-
ziunea sectarianã, rezultând într-un haos generalizat iar printre dãrâmãturile
statelor care au intrat pe panta descendentã a eºecului s-a nãscut idealul unei
naþiuni unite, a tuturor arabilor sunniþi, care au suferit atât din cauza opresiunilor
regionale, ale regimurilor conduse de rivalii ºiiþi, dar ºi din cauza ambiþiilor
Occidentului.

Pentru Iran aceastã resurgenþã sunnitã reprezintã o ameninþare la adresa iden-
titãþii Republicii Islamice, iar ascensiunea ISIS la graniþele sale a produs o anumitã
stare de anxietate în rândurile elitei politice de la Teheran. Însã Iranul este cunoscut
cã ºtie sã administreze ºi sã foloseascã în mod eficient situaþiile sensibile, reuºind,
chiar ºi într-un context nefavorabil, sã croiascã ºi sã punã în aplicare anumite
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strategii care sã îi aducã beneficii pe termen mediu ºi lung. Ceea ce restul lumii
a perceput ca fiind ameninþarea cea mai mare a secolului la adresa securitãþii
regionale, dar ºi internaþionale, deoarece ISIS ºi-a exportat violenþa ºi dincolo de
Orientul Mijlociu, pentru Iran s-a dovedit a fi o oportunitate de a reveni în atenþia
lumii islamice, dar ºi de a ieºi din izolarea internaþionalã în care intrase din 1979.

Iranul a abordat noul context de insecuritate din Orientul Mijlociu într-un
mod pragmatic, care cel puþin pentru o perioadã s-a dovedit eficient. Pe de o
parte, sprijinul acordat guvernelor ºiite din Bagdad ºi Damasc a avut scopul de
a întãri singurii aliaþi regionali ai Teheranului, iar pe de altã parte, suportul lo-
gistic, financiar ºi militar acordat miliþiilor ºiite irakiene ºi kurzilor care luptã
împotriva ISIS, au pus Teheranul în situaþia de a negocia cu Occidentul de pe o
poziþie pe care nu o mai avusese de mai bine de trei decenii.

Însã mediul internaþional nu este întotdeauna predictibil. La 7 iunie 2017 ISIS
a lovit în inima ºiismului, comiþând primul atac terorist de sorginte sunnitã pe
teritoriul iranian. Cele douã obiective vizate, Parlamentul Iranian ºi Mausoleul
Ayatollahului Khomeini, reprezintã simboluri ale Revoluþiei Islamice, iar comi-
terea acestui atac în aceste locaþii a avut o simbolisticã aparte, atât pentru victimã,
cât ºi pentru agresor.

Dincolo de o analizã grosierã a acestui eveniment sau de acuzaþiile reciproce
dintre Teheran ºi Riad, este foarte interesant de urmãrit care va fi reacþia Iranului
în perioada imediat urmãtoare. Dacã în ultimii doi ani Teheranul s-a limitat la o
implicare prin intermediari, acest atac pe propriul teritoriu ar putea schimba
paradigma în care Iranul îºi va construi noul imaginar de securitate. Însã posibi-
litatea unei abordãri asertive este relativ redusã, deoarece Teheranul este conºtient
cã o astfel de retoricã ar putea genera o spiralã a declaraþiilor radicale, care ar
pune în pericol realizãrile ºi scopurile atinse în ultimii ani. Cu atât mai mult cu
cât noul preºedinte american nu a ezitat sã condamne atât Iranul, cât ºi slãbi-
ciunea fostului preºedinte american în relaþia cu Iranul.

Este de aºteptat ca la nivel retoric sã se observe o anumitã dozã de agresivitate
din partea liderilor iranieni, însã puþin probabil ca aceasta sã fie transpusã în prac-
ticã. Deºi este considerat a fi un actor iraþional, impulsiv ºi condus de ideologie,
Iranul a dovedit cã ºtie sã urmãreascã atent, ºi sã administreze eficient contextul
regional instabil. Cu atât mai mult acum, când se aflã în pragul unor schimbãri
interne vitale, ºi anume posibila retragere a Liderului Suprem Khamenei, urmatã
evident de o nouã numire, Iranul va evita angajamente radicale pe plan extren,
limitându-se, cel puþin momentan, la sporirea mãsurilor de securitate pe plan intern.
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