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چکیده

امروزه ،اهمیت قدرت نرم کشورها در پیگیری و دستیابی به اهداف و من افع مل ی ب ر ک ،ی ،پوش یده
نی،ت بهویژه اینکه با توجه به تحوالت شکلگرفته در عرصههای سیاسی و انقالب ارتباط ات ،اعم ا
قدرت نرم بیش از هر زمانی دیگر ،می،ر شدهاست؛ در این راستا ،کشورها سعیدارند منافع و اه داف
ملی خود را در دیگر کشورها از طریق اعما قدرت نرم و تأثیرگذاری بر افک ار عم ومی و بهواس هه
آن ،همراهساختن تودههای مردم با سیاستهای موردنظر تأمینکنند؛ در این می ان ،جمو وری اس المی
ایران با تکیه و تأکید بر آموزهها و ارزشهای دین اسالم و م ذه تش یع ،از فرفیت ی مناس ب رای
تأثیرگذاری بر جریانهای سیاسی شیعی در منهقه و بهویژه کشورهایی مانن د ع را  ،بح رین و لبن ان
بهعنوان کشورهایی دارای جمعیت شیعهمذه  ،بورهمن د اس تد در ق البی توص ی ی -تحلیل ی ،مقال ه
حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش اصلی است که قدرت نرم جمووری اسالمی ایران چه تأثیری
بر جریانهای سیاسی شیعه منهقه غرب آسیا داشتهاستد یافتههای این مقاله نشانمیدهند ک ه ق درت
نرم جمووری اسالمی ایران با تأثیرگذاری بر ساختار سیاسی و ان،جامبخشی جریانهای سیاسی ش یعه
منهقه ،سب رشد و تقویت این جریانها شدهاستد
واژگان کلیدی :قدرت نرم ،سیاست خارجی ،غرب آسیا ،جریانهای سیاسی شیعهد
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مقدمه
هر دولت و جامع های ب رای بق ای خ ود ،ب ه طرح ی (ای دهای) پیونددهن ده و ی ا ای دوولو ی
سازماندهنده ،نیازمند است؛ بهعبارتبوتر ،دولتی که فاقد این نی روی اتا ا دهنده باش د ،در ش رای
رقابتآمیز بینالمللی با مخاطراتی ب،یار مواجهخواهدشد اما درمقابل ،دولت ی ک ه ابزاره ای فرهن ،،
تاریخ ،جغرافیا و تمدن خود را در عرصه بینالمللی ب ،داده ،س ایر ملته ا را نی ز ب ا ای ن طرحه ا
پیونددهد ،میتواند بهمرات  ،قدرتی ماندگار و مؤثر در صحنه سیاست جوانی داشتهباشد؛ برای تحق ق
این امر ،بورهگیری از قدرت نرم میتواند موثرترین روش باشد چراکه قدرت ن رم ،هم واره نتیج های
پایاتر در عین کمهزینگی (در مقای،ه با کاربرد زور و ابزار نظامی) و تأثیرگ ذاری دارد؛ ب هعبارتبوتر،
قدرت نرم از طر توانایی ک،

مهلوب با است اده از جاذبه با توجه به نقاط مثبت و داراب ودن ت ک ر

مثبت دربارة خود بهدستمیآید؛ درواقع ،زمانی قدرت نرم خواهیمداشت که بتوانیم ب دون اس ت اده از
زور و فش ار فیزیک ی ب ر افک ار ،اذه ان ،اندیش هها و تا میمهای ملته ا و دولته ای م وردنظر
تأثیربگذاریم (غری آبادی)1 :1389 ،د
با توجه به اهمیت قدرت نرم بهعنوان روشی کمهزینه و مؤثر ،همواره کشورها برای اف زایش ای ن
قدرت تالشمیکنندد ارزشهای سیاسی و فرهن ،کشورها تعیینکننده توان قدرت نرم است و از ای ن
حیث ،جمووری اسالمی ایران با اتکا به فرهن ،ایرانی -اسالمی و ارزشهای سیاسی انقالب اس المی
و دراختیارداشتن فرفیتهای فرهنگی باال و غنی ،همواره درپی ارتقا و بوبود جایگاه قدرت نرم خ ود
در منهق ه و جو ان بودهاس تد چنانک ه در سیاس تهای کل ی برنام ه شش م توس عه ای ران درزمین ه
الوامبخشی انقالب اسالمی و بهتبع آن ،جمووری اسالمی ایران آمدهاس ت ک ه «گ زینش سیاس تهای
م،المتآمیز و نرمافزاری که مترصد ترویج و اشاعه ارزشها ،مبانی و اهداف انقالب اسالمی و جامعه
ایرانی در کشورهای منهقه و جوان اسالم است و درعینحا ،
مؤل ههای الوامبخشی در سیاستهای کلی ای ن برنام ه ک ه م واردی مانن د توس عه دان اییمحور،
ارزشها و مبانی انقالب اسالمی ،اراوه سبا زندگی اسالمی -ایرانی ،فرهن ،و معارف دین ی ،توس عه
هویت اسالمی -ایرانی و علم و فناوری را دربرمیگیرد ،توانمندی و فرفیت قدرت نرم جامعه ایران ی
را در جوان اسالم ارتقامیدهند» (قربی)85 :1394 ،؛ در همین راستا بررسی کی یت اثرگ ذاری ق درت
نرم جمووری اسالمی ایران بر کشورهای جوان و در این مقال ه ب هطور مش خ ،،کش ورهای منهق ه
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خاورمیانه یا غرب آسیا ،م،ئله اصلی اثر حاضر را تشکیلمیدهدد
با توجه به مؤل ههای قدرت نرم ،هم،ویی فرهنگی و ایدوولو یکی کشورها ب ا یک دیگر میتوان د
عرصه را برای افزایش قدرت نرم فراهمآورد؛ درواقع ،همب،تگی فرهنگی میتواند زمین ههای اف زایش
قدرت نرم را فراهمکندد همب،تگی فرهنگی جمووری اسالمی ایران با کش ورهای منهق ه خاورمیان ه و
بهویژه شیعیان ،زمینه افزایش قدرت نرم جمووری اسالمی ای ران را در ای ن منهق ه فراهمآوردهاس ت؛
هم ین ام ر ،س ب

اهمی ت بیشازب یش بررس ی ای ن زاوی ه از تأثیرگ ذاری ق درت ن رم ای ران را

ضروریساختهاستد
با عهف به توضیحهای باال ،پرسش اصلی که در این مقاله درپی پاس خگویی ب ه آن برخواهیمآم د
این است که «قدرت نرم جمووری اسالمی ای ران چ ه ت أثیری ب ر جریانه ای سیاس ی ش یعه منهق ه
خاورمیانه داشتهاست؟»؛ فرضیه پیشبینیشده در پاس خ ب ه پرس ش ب اال ای ن اس ت ک ه ق درت ن رم
جمووری اسالمی ایران با تأثیرگذاری بر ساختار سیاسی و ان،جامبخش ی جریانه ای سیاس ی ش یعیِ
منهقه ،رشد و تقویت این جریانها را موج

شدهاستد

الف -چارچوب نظری
 -1قدرت نرم
آدمی در طو تاریخ منازع ات بش ری ،ب هخوبی دریافتهاس ت ک ه غی راز زخمیک ردن ،کش تن و
اسیرکردن افراد ،میتوان از ابزارهای کمخرجتر و سولالوصو تر نیز است ادهکرد؛ این ابزارها عبارتاند
از :متقاعدکردن یا طرف ن،بتبه پذیرش خواستهای طرف دیگ ر ،ب دون دریاف ت امتی از درخ ور
توجه (عیوضی و امامی)45 :1390 ،د
اگرچه وا ه قدرت نرم ،وا های جدید در ادبیات سیاسی مح،وبمیشود ،تأمل درخا و

بع د

نرم قدرت سیاسی ،ریشهای بس عمیق در سرزمینهایی با ت اریخ باس تانی داراس ت چنانک ه یک ی از
قدیمیترین شواهد درباره وجود م ووم و محتوی قدرت نرم ،به الووت،ه ،فیل،وف چینی و بنیانگ ذار
اخال عملی «تاوو» ،معاصر کن وسیوس برمیگردد (بولتز)1993 ،د
یونانی ان باس تان نی ز ،حت ی پ یش از رواقی ون ،درزمین ه ق درت ن رم ،از خ ود میراث ی گرانبو ا
برجایگذاشتهاندد یونانیان ،از پرایکلس سیاستمدار تا دموکریتوس ،با مهرحکردن م اهیمی اجتم اعی
نظیر قانون اساسی ،دموکراسی ،گ،تره عم ومی سیاس ت و رحج ان آن ب ر گ ،تره خاوص ی وددد در
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عرصه قدرت نرم گامهایی استوار برداشتندد در سرزمینهای دیگ ر عو د باس تان ،ازجمل ه ای ران نی ز
میتوان نشانههایی از طرح قدرت ن رم را بهوض وح مش اهدهکردد ب ،یاری از اش عار و اص هالحها و
ض ربالمثلهای فارس ی ،مانن د «ب ا پنب ه س ربریدن» وجوددارن د ک ه از گذش تههای ب ،یار دور
بهارثرسیدهاند که همگ ی ب ه وج ود ای ده (ط رح) و م و ومی از ق درت در جامع ه گذش ته ای ران
اشارهداشتند که با ویژگیهای قدرت نرم ،همخوان بودندد
اگرچه م ووم قدرت نرم را میتوان در آث ار ه انس ج ی مورگنت ا ،کل وس کن ور1و رای کالی

ن2

ردیابیکرد (شورامنیا و دیگران ،)75 :1391 ،جوزف نای 3در اوایل دهه  ،1990این م ووم را نخ ،تین
در ادبیات سیاسی رایجکرد و در دو دهه اخیر ،این م ووم ،جای خود را در میان ادبیات موم و اساس ی
رواب بینالملل پیداکردهاست؛ او مینوی،د« :در قرن  ،21تحت ن وذ انقالب اطالعاتی و جوانیسازی،
منابع و شیوه توزیع قدرت بهگونهای عمیق در حا دگرگونی استد بازیگران غیردولتی ،قدرتی بیش تر
ک،

کرده ،درنتیج ه ،فعالیته ایی وس یعتر در خ ارج از کنت ر حت ی قدرتمن دترین دولته ا

صورتمیگیرد» (نای)3 :1383 ،د
نای بر این باور است که «قدرت نرم ،نه زور است و نه پ و »د در ق درت ن رم ،روی ذهنی ته ا
سرمایهگذاریمیشود؛ در این نوع قدرت ،از جذابیت برای ایجاد اشتراک میان ارزشه ا و از ال زام ب ه
همکاری ،درراستای رسیدن به همه خواستها است ادهمیشودد ق درت ن رم ،تبلیغ ات سیاس ی نی ،ت
بلکه مباحث عقالنی و ارزشهای عمومی را دربرمیگیرد و هدف اولیه ق درت ن رم ،تأثیرگ ذاری ب ر
افکار عمومی در خارج و داخل کشورهاست؛ بهعبارتبوتر ،قدرت نرم ،ب ه آن دس ته از قابلی ته ا و
تواناییهای کشور گ تهمیشود که با بهکارگیری ابزاری مانند فرهن ،و با ارزشهای اخالقی بهصورت
غیرم،تقیم بر منافع یا رفتار دیگر کشورها اثرمیگذارد

).(Nay, 1990: 11

امام خمینی (ره) نیز در گ تمان خود به ابعاد و اق،ام قدرت اشارهکردهاند؛ ایشان قدرت را جریانی
واحد که در کانون ه،تی ،یعنی اهلل ریش هدارد ،معرفیمیکنن دد ام ام ه دف از ب هکارگیری ق درت را
استقرار جامعهای سالم با شوروندانی فرهیخته و مذهبی میدان،ت ک ه در پرت و آن ،آرمانه ای الو ی،
تأمین و تحایلشوند؛ به همین دلیل است که پدیده برتریجویی غرب بر شر را از عدم توج ه آنو ا
به عوامل و سنن حاکم بر جریان سیاست ،ناشی دان،تهاندد قدرت از منظر امام ،امری موم و ارزش مند
........................................................................................................................
1. Klaus Knour
2. Ruy Klein
3 . joseph Nye
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بود و هیچگونه ماالحهای را بر سر آن نمیپذیرفتند چراکه ب،امانشدن امور جامعه را در گرو ک،
آن دان،ته ،زوا ستم ابرقدرتها را به تحکیم و گ ،ترش می زان ق درت اس المی من وط میدان ،تند
(صحی ه امام ،ج)246 :2د قدرت موردنظر امام خمینی ،بر سه حوزه ،متکی است :حوزه نخ،ت به بعد
ه،تیشناسی قدرت ،مربوط است؛ این بعد قدرت را جزء ذات مقدس باری تعالی میدان د ک ه تم ام
قدرتهای ه،تی در طو آن معنا مییابند؛ حوزه دوم قدرت با رویکرد معنوی و روانشناسانه خا
در متون اخالقی ایشان متجلی شدهاست که براساس آن ،قدرت به معن ای کنت ر امی ا و خودس ازی
است و درنوایت ،حوزه سوم قدرت ،مربوط به قدرت سیاسی و اجتماعی تعریفشدهاست(عیوض ی و
امامی)112 :1390 ،د
درمجموع میتوانگ ت که در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) ،اسالم ،مرکز است و هم ه چی ز ب ر
گرد اسالم و احکام آن میگرددد آنچه موج

اقتدار و اف زایش ق درت ن رم در نظ ر ایش ان میش ود،

اسالم سیاسی است که برنامه جامع عملی زندگی ان،ان «ز گوواره تا گور» استد در نگاه ایشان ،من ابع
قدرت ن رم عبارتان د از :اس الم ،ق درت روحانی ت ،حکوم ت اس المی ،روحی ه جو اد و ش وادت،
تکلیفمحوری ،فلمستیزی ،بیدارسازی ،خودباوری ،م ردم ،وح دت و اس تقال ؛ در هم ین راس تا ،از
ابزارهایی مانند اخال ح،نه اسالمی ،تبلیغ پیامهای الوی ،راهپیماییهای دین ی و م ذهبی ،رس انههای
جمعی و خدمت به مردم ،برای نیل به قدرت نرم ناممیبرند؛ همچنین از نظ ر ایش ان ،ق درت ن رم را
آسی هایی نظیر اختالف ،عدم توجه و رسیدگی به م ردم ،ق درتطلبی ،اس تبداد ،ح
توذی

دنی ا و ع دم

ن س تودیدمیکنند (پورطاهر زرعی)25 :1391 ،د

قدرت نرم را همچنین میتوان در پیوند دو م ووم جن ،نرم و تودید ن رم بررس یکردد در جو ان
امروز ،تأکید صرف بر قدرت سخت ،موفقیتی پایدار را درپینخواهدداشت مگر اینکه به ای ن ق درت،
مشروعیت بخشیدهشودد جوانشمولی فرهن ،یا کشور و تواناییاش برای تعیین هنجاره ا و قواع د،
از منابع کلیدی قدرت آن کشور بهشمارمیآید؛ درواق ع ،ق درت ن رم دولتم ردان را در روی ارویی ب ا
م،اول بینالمللی آمادهمیکند (غری آبادی)4 :1389 ،د
بر این اساس میتوانگ ت که قدرت نرم را نه بهعنوان یا نظریه بلکه بهعنوان ی ا ش یوه عم ل
برای حکومتها میتواناست ادهکرد و کاربرد روبهافزایش برای آن ،متاور شد بهنحویکه میت وان آن
را شیوه استعمار فرانو غرب دان،ت؛ شیوهای که به منازعه م،المتآمیز با دیگر جوامع از طریق برپایی
جن ،نرم و در هالهای از خشونت پنوان و نامروی بهمنظور اغوای فکار عمومی میپردازد؛ همچنانک ه
5
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در عرصه جوان اسالم میتواند ابزاری برای ت رمیم ی ا تش دید منازع ات می ان ش یعه و س نی باش د؛
درنتیجه ،قدرت نرم ،م وومی چندوجوی است که در این نگرش ،سه مؤل ه «قدرت نرم ،تودید ن رم و
امنی ت ن رم» هری ا شاخا ههای مرب وط ب ه خ ود را دارد و چو ره چن دوجوی ق درت ن رم را
سازمانمیدهد لذا قدرت نرم ،زمانی ،نوعی مقوله قدرت تأثیرگذار مح،وبمیشود که بتوان د ق درت
شناخت تودید و امنیت نرم اجتماعی را هم درککند و براس اس آن از فرفیته ای درون ی بورهبب رد
(امامی)18 :1391 ،د
گرچه هریا از این مؤل هها منابع منحاربهفرد خود را دارند ،در نگاهی دقیقتر میتوان به منابعی
اشارهکرد که کارکرد مثبت آنوا مولد قدرت نرم و امنیت ن رم خواه دبود و ک ارکرد من ی آنو ا مول د
تودید نرم است؛ از رهگذر این اندیشه ،چنین استنتاجمیش ود ،مومت رین عناص ری ک ه در تش خی،
پدیدهای به نام جن ،نرم مؤثرند ،رابهه گ تمانی سه مؤل ه «امنیت ،قدرت و تودید نرم» ه،تند (امامی،
)21 :1390د به اقتضای عنوان مقاله ،درادامه تالشمیشود تا به تبیین و بررسی جریان سیاسی ،ب هطور
کلی و سپس جریانهای سیاسی شیعی به شکل خا

پرداختهشودد

شکل  :1تفاوت های قدرت نرم و قدرت سخت
امنیت نرم
منابع قدرت نرم
کارکرد مثبت

تهدید نرم

کارکرد منفی

ابزارهای قدرت نرم

قدرت نرم

منبع  :نگارندگان
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 -2جریانهای سیاسی
بهطور کلی ،جریان 1،بیانگر مجموعهای از پدیدههای در ح ا ته ور اس ت؛ ای ن وا ه ب ه معن ای
پویش ،فراگرد و روند نیز ترجمهشدهاس ت؛ در عل م سیاس ت ،ای ن م و وم ب ه معن ی دگرگونیه ا و
جنبشه ای سیاس ی ب هکارمیرود (آقابخش ی)112 :1374 ،د ی ا جری ان از س ه عنا ر اساس ی
تشکیلمیشود :او  ،فکر و اندیشه؛ دوم ،وجود رهبر برای عملیکردن آن فکرها و اندیش هها و س وم،
پایگاه مردمی برای آن اندیشهد
گروههایی که دارای گرایشهای سیاسی همگون یا یک،ان مبتنیبر ارزشهای مشترکاند و بهس وی
پدیدآوردن یا خردهفرهن ،سیاسی پیشمی روند و در مقهع زم انی معین ی در حرک ت و جن بش در
عرصههای اجتماعی و سیاسی مشارکتداشتهاند ،بهعنوان یا جریان تلق یمیش وند .جری ان سیاس ی،
پدیده تاریخی و سیاسی با خالت جامعهشناختی است؛ یعنی پدیدهای که از یا ت اریخ و دوره مع ین
آغازشده ،در مدت یا دورهای مشخ ،و معین استمرارداشته و بهپایانرسیده یا ادامهدارد و درنوایت ب ه
شکلگیری یا جنبش ختممیشود (عیوضی)9 :1391 ،د
جنبش 2نیز به معنای حرکت یا رفتار گروه یِ بهن ،بت م نظم و ب ادوام ب رای رس یدن ب ه ه دف
اجتماعی -سیاسی معین و براساس نقشهای مشخ ،است که امکاندارد ،اصالحی ی ا انقالب ی باش دد
(آقابخشی)114 :1374،؛ در این راس،تا امروزه جریانها و حرکتهای اجتماعی و سیاسی هم واره ب ا
است اده از قدرت نرم و سخت ،به تحقق اهداف و منافع فردی و گروهی خود اقداممیکنندد ما با توجه
به ت اوتهای موجود میان قدرت سخت و قدرت ن رم تالشم یکنیم ک ه در قال

ج دو و س پس

نمودار (بهعنوان تبیین الگوی نظری این بخش) ،بهطور مختار به ابعاد ت اوت میان ق درت س خت و
قدرت نرم اشارهکنیم:

........................................................................................................................
1 . Process
2 . Movement
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جدول  :1ابعاد تفاوت میان قدرت سخت و قدرت نرم
موضوعها
منابع
ابزار

قدرت سخت

قدرت نرم

-1توان اقتاادی ،ثبات اجتماعی ،منابع طبیعی و

 -1فرهن ،،ارزشها و سیاستهای داخلی و

نیروی نظامی

خارجی

 -2زور ،تودید ،جن ،وتهمیع

 -2رسانه ،دیپلماسی فرهنگی ،عملیات روانی و
رایانه

 -3امنیتی – نظامی

حوزه ن وذ

 -3اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی درسهح نخبگان و
مردم

اهداف

-3حذف یا تضعیف فیزیکی حریف

 -4تأثیر بر هویت فرهنگی

کاربرد

 -5فروپاشی نظامهای معارض

 -5فرهن،سازی و نوادسازی همگام با دموکراسی

 -6مح،وس و عینی همراه با پاسخ طرف مقابل

 -6نامح،وس و بدون پاسخ طرف مقابل

نوع واکنش
سایرین

 -7سنتی ،رسمی و پنوان و مخاط

دیپلماسی

دولتها

 -7عمومی ،آشکارو علنی ،مخاط

عموم مردم و

با درنظرگرفتن تمایلهای مردم

منبع Nay, 1990: 11-20(:و امامی)22-1390،15 ،
شکل  :2الگو نظری

قدرت
قدرت سخت

منابع

ابزارها

اتکا به مؤلفههای سخت افزاری
قدرت (در قدرت سخت)

قدرت نرم

حوزه
-1
نفوذ

اهدافنرم کاربرد
واکنشایران
جمووری اسالمی
قدرت

دیپلماسی

سایرین

عرصه سیاست خارجی

منبع :نگارندگان
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(در قدرت نرم)
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ب -روش و سازماندهی
در مقاله حاضر با اتکا بر منابعی که از طریق روش کتابخانهای گردآوریشدهاست و ب ا اس ت اده از
روش توصی ی – تحیلی به تجزیهوتحلیل اطالع ات پرداختهخواهدش د؛ در هم ین راس تا ،س اختار و
س ازماندهی ای ن اث ر ،ب ر چو ار بخ ش اص لی ،مش تمل اس ت ک ه ب هترتی
اختاا

ب ه موض وعهای زی ر

دارند:

در بخش او  ،چاچوب نظری بحث در قال
سیاسی متناس

تبیین ن ،بت دو م و وم ق درت ن رم و جریانه ای

با عنوان مقاله اراوهخواهدشد؛ در بخش دوم ،قدرت نرم ایران ،مؤل هها و شاخ،های

تشکیلدهنده آن بررسیمیشوند؛ سپس در ق،مت سوم ،به ماهیت و کی یت جریانهای سیاسی شیعی
در غرب آسیا با تأکید بر سه کش ور ع را  ،بح رین و لبن ان پرداختهخواهدش د و در بخ ش چو ارم،
تأثیرگذاری قدرت نرم جمو وری اس المی ای ران ب ر جریانه ای سیاس ی ش یعی گ تهش ده ،تبی ین و
بررسیمیشود؛ درنوایت نیز ،نتیجهگیری و بیان منابع پژوهش در پایان اراوهخواهدشدد

ج  -قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران
این توانایی با است اده از نیروی جاذب ه و دوری از

قدرت نرم جمووری اسالمی ایران درپی ک،

زور و اجبار و خشونت است اما این قدرت که نشأتگرفته از قدرت نرم اسالم است ب ا ق درت ن رم
مهرح در غرب ،ت اوتهایی اساسی داردد ریشه و عمق قدرت ن رم جمو وری اس المی ای ران برپای ه
آموزههای دینی و الوی منبعث از اسالم نوادهشدهاست؛ این خود میتواند بهتنوایی ،دلیل ی ب ر ت اوت
ماهوی قدرت نرم جمووری اسالمی ایران و قدرت نرم مهرح در غ رب باش دد اس الم دی ن سیاس ت
است؛ دینی که در احکام آن ،سیاست بهوضوح دیدهمیشودد نکته کلیدی و قابلتأمل در بحث ق درت
نرم از منظر اسالم ،این است که خاستگاه و منشأ قدرت نرم ،حاکمیت (ی ا وا هه ایی نظی ر والی ت و
خالفت که مترادف حکومتاند) خداوند است لذا همه قدرتها به خداوند برمیگردند؛ بهعبارتدیگر
در بحث قدرت نرم در اسالم ،صرف مؤل ههای مادی قدرت بدون درنظرگرفتن جنبههای آس مانی آن
مدنظر نی،ت؛ بهویژه اینکه دین اسالم برمبنای فهرت شکلگرفته و جنبههای غریزی و جذاب مادی و
منافع فاهری در آن اصالتنداردد
قدرت واقعی در اندیشه رهبر معظم انق الب عبارتاس ت از« :ق درت ملت ی ک ه اوأ آگ اه باش د
پیرامون او چه میگذرد؛ ثانیأ به حق و راه خ ود ایمانداشتهباش د و ثالث أ تا میمبگیرد ک ه ای ن راه را
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ادامهدهد؛ اگر ملتی ،این سه خاوصیت را داشت ،هیچ قدرتی در دنیا از او قویتر نی،ت»(بیانات مقام
معظم رهبری)68/ 4/23 ،د
در جایی دیگر ،ایشان درباره اهمیت قدرت نرم میفرمایند« :یکی از مباحث زنده در عرصه رواب
بینالملل علوم سیاسی ،م،ئله قدرت نرم است که همیشه مورد توجه بیشتر شدهاست اما در این زمان،
اهمیت آن را ب،یار موم و گ،ترده ساختهاست؛ تبیین این موضوع در تاریخ اسالم و ت اوت قدرت نرم
اسالمی در تقابل قدرت نرم غربی ،یکی از مباحثی است که باید بدان توجهداشت بهخاو

 ،ط الب

و روحانیت معظم شیعه که در طو تاریخ تشیع محوریت تولید قدرت نرم تشیع را بهعودهداشتهان د»د
«بیتردید ،انقالب اسالمی ایران عالوهبر اهداف داخلی ،دارای ابع اد جو انی اس ت ک ه ب رای تحق ق
اهداف جوانی انقالب میبای،ت از طریق قدرت نرم و ن وذ در د ملتها و م،تضع ان عالم کوشید»
(آیتاهلل خامنهای)1389 ،د
بنابراین ،ایشان با شناخت عمیق و دقیق دشمن ،بیدارسازی ملته ای م ،لمان و مظل وم و ایج اد
الوام و حرکت در آنوا ،وحدت و عزت جوان اسالم و حل مشکالت آن را از طریق قدرت نرم اس الم
و انقالب اسالمی در دستور کار قراردادهاندد حمایت از مظلومان و محروم ان ع الم ،وح دت جو انی
اسالم ،پرهیز از ت رقه ،آگاهیبخشی درخاو

جن ،ن رم دش من ،حمای ت از جریانه ای س لهه و

فلمستیز ،ن ی امپریالی،م و صویونی،م ،ن ی ر یمهای واب،ته و اقتدارگرا در جوان اسالم و حمایت از
مردمساالری دینی وددد همه جنبههایی از منظومه فکری مقام معظم رهبری درباره قدرت نرم استد
همچنین در مقدمه و برخی از اصو قانون اساسی جمووری اسالمی ایران ،نمونههایی از توجه ب ه
قدرت نرم در برابر قدرت سخت را مشاهدهمیکنیمد در مقدمه قانون اساسی آمدهاست :ق انون اساس ی
با توجه به محتوای اسالمی انقالب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی م،تضع ان بر م،تکبران بود،
زمینه تداوم این انقالب را در داخل و خارج کشور فراهممیکند؛ بهویژه در گ،ترش رواب بینالمللی،
با دیگر جنبشهای اسالمی و مردمی میکوش د ت ا راه تش کیل ام ت واح ده جو انی را هموارکن د و
استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامیجوان قوامیابد (ق انون اساس ی جمو وری
اسالمی ایران)د
براساس این ،جمووری اسالمی ایران در سایه توجه به ملتها و حقو آنو ا ازجمل ه ح ق تعی ین
سرنوشت و مبارزه با استکبار درپی ایجاد جامعهای جوانشمو از ملتهای م،لمان است که براساس
عقای د و ارزشه ا تشکیلشدهباش د و مرزه ای جغرافی ایی و زمین ی در بهوجودآم دن آن
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نقشینداشتهباشندد جمووری اس المی ب ا بورهگی ری از ق درت ن رم ،ب رای احق ا حق و ملته ای
م،تضعف و تحت ستم بدون دخالت در امور داخلی آنوا میکوشد و ای ن مو م را تکلی ف و وفی ه
نظام میداند و بر این اساس و مهابق جدو زیر میتوان منابع قدرت نرم جمووری اس المی ای ران را
در سه حوزه تق،یمبندی و پیگیریکرد:
.1فرهنگ؛
.2ارزشهای اجتماعی؛
.3دیپلماسی.

 در حوزه فرهنگ -1 :فرهن ،اسالمی؛  -2فرهن ،ایرانی؛  -3فرهن ،من تج از انق الب اس المی؛ -4فرهن ،عزتمداری؛  -5فرهن ،شوادت و انتظار؛  -6توحید و یکتاپرس تی؛  -7اخال مح وری و
 -8فرهن ،دفاع مقدسد
 در حوزه ارزشهای اجتماعی ،عواملی همچون -1 :مردمس االری دین ی؛  -2عل م و فن اوری؛ -3وحدت و اراده ملی؛  -4ب،یج؛  -5عدالت و برابری و  -6مرجعیت والیت فقیهد
 درزمینه دیپلماسی -1 :فعالیتهای آموزشی و  -2رسانهد(درویشی و همتی1393،د )70جدول  :2منابع قدرت نرم ایران
فرهنگ

ارزشهای اجتماعی

دیپلماسی

 -فرهن ،اسالمی

 -مردمساالری دینی

 -فعالیتهای آموزشی

 -فرهن ،ایرانی

 -علم و فناوری

 -رسانه

 -فرهن ،منتج از انقالب اسالمی

 -وحدت و اراده ملی

 -فرهن ،عزتمداری

 -ب،یج

 -فرهن ،شوادت و انتظار

 -عدالت و برابری

 -توحید و یکتاپرستی

 -مرجعیت والیت فقیه

 اخال محوری فرهن ،دفاع مقدسمنبع :نگارندگان

د -جریانهای سیاسی شیعی غرب آسیا
بررسی جریانهای سیاسی شیعه کشورهای عرا  ،بحرین و لبنان ،تالشیاس ت ب رای دس تیابی ب ه
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نوعی شناخت کلی از این جریانها و درنتیجه [کوششیاست] برای بررسی تأثیر قدرت نرم جمو وری
اسالمی ایران بر این جریانها؛ درادامه تالشمیشود تا مومت رین جری ان سیاس ی ش یعی در ای ن س ه
کشور بررسیشودد

 -1جریانهای سیاسی شیعی در عراق
تا پیش از انقالب اسالمی ایران و سقوط صدام ،در طو تاریخ ع را  ،ش یعیان ازلح ای سیاس ی،
بهطور عمده ،ضعیف و از نظر اقتاادی ،عق افتاده بودهاندد با آنکه شیعیان ،همواره اکثری ت جمعی ت
عرا را تشکیلمیدانند ،فق مناص

کماهمیت را دراختیارداشتندد تش یع در ع را  ،پ س از انق الب

اسالمی ایران از جایگاهی موم در عرصه سیاسی و اجتماعی عرا  ،بورهمن د ش د بهطوریک ه پ س از
سقوط صدام ،حضور شیعیان را در باالترین مناص

قدرت در عرا شاهد ه،تیمد

ازجمله مومترین جریانهای شیعی فعا در عرا میتوان به جریانه ای مجل س اع ال و ال دعوه
االاسالمیه و سازمان عمل اسالمی اشارهکرد که در زیر به بررسی آنوا میپردازیمد
 -1-1حزب الدعوه االسالمیه

رویدادهایی مانند گ ،ترش اندیش ههای کمونی ،تی و ناسیونالی ،تی و پ س از آن ،رویکارآم دن
حزب بعث در سا  1968و س رکوب س ازمانیافته ش یعیان و اعم ا تبعی

ه ای آش کار« ،گ تم ان

جنبش شیعی عرا و حوزههای علمیه» را به نوزایی در اندیشه سیاس ی و ح وزه ت ک ر وادارک رد ک ه
تج،م آن را در آراء شوید صدر و تشکیالت حزب الدعوه االسالمیه و مبارزه بیش از چوارده های آن
بهعنوان گ تمان مقاومت ،در برابر گ تمانهای قدرت میتواندید .حزب الدعوه ،مومترین حزب شیعی
در ساختار سیاسی عرا است (خرمشاد)167 :1393 ،د آیتاهلل ص در ب ا نوش تن کت اب فل ،ه م ا و
اقتصاد ما ،درعمل ،به چالش با گروههای چپگرا پرداخت و زمینه را برای پایهگذاری حزبی با عنوان
«حزبالدعوه» ازسوی

ایشان فراهمآورد.

 -2-1مجلس اعالی انقالب اسالمی

درپی اعدام سید محمدباقر صدر و روحانیان دیگر در  1980و آغاز جن ،ایران و عرا  ،شمار
زیادی از روحانیان عراقی بههمراه ب،یاری از طرفدارانشان به ایران ره،پار شدند؛ این روحانیان که
پیشازاین در عرا تحت جریان سیاسی جماعه العلما فعالیتمیکردند ،در ایران به تأسیس مجلس
اعالی انقالب اسالمی عرا مبادرتورزیدندد مشی اساسی فعالیتهای مجلس اعال ،سیاسی ،فرهنگی
12
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و عقیدتی است و تا زمان سقوط ر یم بعثی بر تحرکهای شبهنظامی نیز تأکیدداشت؛ در گذشته،
مبانی نظری عقیدتی آن ،مبتنیبر نظریه «والیت فقیه» بود اما در شرای عرا پس از صدام ،متأثر از
تجارب رهبران این مجلس درخاو

م،اولی مانند تحوالت داخلی ایران ،مقتضیات جامعهشناختی

عرا و راهبرد (استراتژی) هژمونیا آمریکا در کشور عرا  ،رویکرد اساسی مجلس ،با توجه به
اکثریت شیعی جمعیت عرا « ،پیگیری نوادینهسازی فرایندهای دموکراتیا در عرا » است چراکه
نوادینهشدن ای،تارهای دموکراتیا در عرا  ،درمجموع با توجه به اکثریت جمعیتی شیعیان به ن ع آنان
استد مجلس اعالی عرا  ،پس از سقوط صدام ،مومترین محور فعالیت خود را در قبا شکلگیری
ساختار دولت آینده عرا  ،کما به فروپاشی نظام حکومتی سنیمحور و تشکیل نظام سیاسی
شیعهمحور قرارداد؛ درعینحا  ،درعمل درصدد رفع نگرانی دولتهای عربی درزمینه نقش و جایگاه
شیعیان در دولت عرا بود (دهشیار)1382 ،د
 -3-1سازمان عمل اسالمی

در اواخر دهه  ،1960مقارن با اوجگیری فشارهای حزب بعث بر مخال ان ،بهویژه مبارزان اسالمی،
تشکلی پاگرفت که در نوع و شیوه مبارزاتی خود ،در قیاس با معارضان پیشین ،بهطور مشوود
ت اوتداشت؛ آغاز فعالیت این تشکل به سا های میانی دهه  60میالدی برمیگردد ،زمانیکه احزابی
مانند حزب الدعوه ،قری

به یا دهه از تحرکها و فعالیتهای خود را سپریکرده و فراز و

نشی هایی را طیکردهبودند؛ دلیل نامگذاری این تشکّل نیز ،تمایل این گروه در بهکارگیری شیوههای
بهن،بت خشونتآمیز و بهتعبیری ،خ مشی م،لّحانه است که در میان گروههای معارض عراقی
شناختهشدهبود اما درزمینه رویکردهای «سازمان عمل اسالمی» پس از سقوط ر یم بعث بایدگ ت:
اگرچه عمده اعضا و هواداران آن در عرا در شور کربال و جنوب عرا قراردارندد تعمیق مرجعیت
سید محمد تقی مدرسی و انجام فعالیتهای فرهنگی ازجمله توزیع کت

متعدد این عالم و همچنین

سید هادی مدرسی ،مدیریت حوزههای علمیه این سازمان در سوریه (زینبیه) و ایران (قم ،توران و
اص وان) از عمدهترین فعالیتهای این گروه است (متقیزاده)1384 ،د
بهطور کلی میتوانگ ت که جریانهای سیاسی شیعه در عرا

از قدمت و سابقهای طوالنی،

بورهمند بودهاندد بیشترجمعیت عرا را شیعیان تشکیلمیدهند و این جمعیت ،همواره از جریانهای
سیاسی شیعه حمایتکردهاندد با سقوط ر یم بعث در این کشور و برپایی انتخابات ،مردم عرا  ،تعلق
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خاطر خود را به جریانهای شیعی با انتخاب آنوا برای اداره حکومت نشاندادند و حقو تضییعشده
شیعیان را طی سا های متمادی بهدستآوردندد

 -2جریانهای سیاسی شیعی در بحرین
بحرین ،سومین کشور با اکثریت شیعه در خاورمیانه بهح،ابمیآید که  70درصد از جمعیت
ه تادهزارن ری آن را شیعیان تشکیلمیدهندد نزدیا به یاسوم بحرینیها اصلیت ایرانی دارندد
ازلحای ساختار اجتماعی ،شیعیان در بحرین ،جمعیت روستانشین را تشکیلمیدهند و ازلحای سیاسی
در اقلیت بهسرمیبرند و تنوا پنج وزیر از ه ده وزیر کابینه از شیعیان ه،تندد از بعد اقتاادی ،شیعیان
بحرینی در فقر ،بیکاری و بحران اقتاادی قراردارند (خبرگزاری فارس)1393:د نوام چام،کی ،دلیل
اهمیت بحرین را در وجود دو عامل میداند :او
وواستراتژیکی و ووپلیتیکی از اهمیتی خا

اینکه بحرین از دیرباز به دلیل موقعیت

 ،بورهمند بودهاست؛ اما عدم بورهمندی از نظام دفاعی

نیرومند و اح،اس ضعف در این مورد ،بحرین را به قدرتهای دیگر بهخاو

آمریکا و عرب،تان

متمایلساختهاست و دوم اینکه  70درصد از جمعیت بحرین را شیعیان تشکیلمیدهندد در بحرین،
جمعیت الوفا  ،بزرگترین مخالف دولت است که در تحوالت اخیر ،با توجه به تبعی

های

اعما شده در قبا شیعیان ،تظاهراتی را در شما این کشور با هدف انحال پارلمان ،لغو انتخابات
میاندوره ای و ایجاد راهکار سیاسی برای حل بحران کنونی در کشور و اجرای اصالحات سیاسی و
قانون اساسی و آزادی بازداشتشدگان سیاسی انجامداد (چام،کی)1390/3/30 ،؛ با بیان این مقدمه،
به بررسی مومترین جریانهای سیاسی این کشور ،یعنی جمعیت الوفا

و جنش اقدام اسالمی

میپردازیمد
-1-2الوفاق (جمعیة الوفاق الوطنی االسالمیه)

الوفا  ،بزرگترین سازمان شیعیان در بحرین است که  6500عضو دارد و توان،ت در دهه 1990
بهجای جنبش آزادسازی بحرین ،رهبری مبارزات سیاسی را برعودهگیردد بیشتر رهبران الوفا درپی
ع و عمومی فعاالن سیاسی انقالب  ،1990توس
امضای پیمان مشروطه ( 1993توس
منتخ

امیر حمدبن عی،ی به بحرین بازگشتند و بهدنبا

وی که در آن ،تمام قدرت قانونگذاری را در اختیار مجلس

میگذاشت) ،از او حمایتکردند؛ این جمعیت در نوامبر  ،2001بهطور رسمی موجودیت خود

را اعالمکرد ( )rubin, 2010و شیخ علی سلیمان ،رهبری آن را برعودهگرفتهاست؛ او در دهه  1990در
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قم به مهالعه علوم دینی پرداختد
حزب الوفا  ،همواره بر اجرای ارزشهای اسالمی در بحرین تأکیددارد و این م،ئله را از طریق
نمایندگان خود در مجلس پیگیریمیکند (خبرگزاری فارس)1391/2/16 ،د میتوانگ ت ،الوفا
توان،ته باالترین پایگاه مردمی را در بحرین ک ،کند بهنحویکه  64درصد رأیدهندگان در انتخابات
سا  2010به نامزدهای الوفا رأیدادندد مردم بحرین در جریان اتنخاباتهای  2006 ،2002و 2010
و همچنین انقالب سا  ،2011با قرارگرفتن در پشت سر الوفا نشاندادند که عقالنیت ،زکاوت و
اخال

الوفا را در رزمایشهای سیاسی با حاکمیت ،بهطور عمیق باوردارندد

 -2-2جنش اقدام اسالمی (جمعیة العمل االسالمی)

این حزب که به امل ،مشوور است ،یکی از فعا ترین احزاب اسالمی بحرین بهشمارمیرود؛ این
گروه شیعی ،مبنای حرکت خود را دستورهای مرجع تقلید خود ،یعنی آیتاهلل سید محمد ح،ینی
شیرازی قراردادهاستد هماکنون شیخ محمود علی امح ا ،رهبری این جنبش را عودهدار است؛ اهداف
او به آرمانهای آیتاهلل مدرسی ،ب،ی قرابتدارد؛ این جنبش با حزب شیعی الوفا  ،ب،یار ارتباطداردد
با وقوع انقالب  14فوریه  ،2011این جنبش به حمایت از آن پرداخت و ب،یاری از رهبران این
جنبش ،طی ماههای فوریه و مارس  2011به جمع مخال ان در میدان لؤلؤ پیوستند (متقیزاده:1384 ،
)200
درمجموع ،جریانهای سیاسی شیعه در بحرین تاکنون نتوان،تهاند همانند عرا در ساختار سیاسی
حاکم به ای ای نقش بپردازندد هرچند اقدامهایی فراوان برای اصالح جایگاه شیعیان در بحرین
صورتپذیرفتهاست ،حضور ر یم آ خلی ه در رأس حکومت ،به این جریانها اجازهنداده ،فعالیتی
گ،ترده داشتهباشند و این ر یم ،اقدامهای اصالحی آنوا را بهشدت سرکوبمیکندد
 -3-2جریانهای سیاسی شیعه در لبنان

لبنان ،کوچاترین کشور خاورمیانه ،پس از بحرین است که در نوامبر  1943بهاستقال رسیدد
خاستگاه اصلی شیعیان لبنان ،منهقه جبل عامل است و علمای شیعه ،ابوذر غ اری را مؤسس جامعه
شیعه جبل عامل میدانند ()buheiri, 1981د قرن بی،تم برای شیعیان لبنان با ورود امام موسی صدر به
لبنان همراه بود و اصالحات ایشان درراستای بوبود وضع شیعیان ،مؤثر واقعشدد درادامه به بررسی
حزباهلل بهعنوان مومترین جریان سیاسی شیعی در لبنان
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 -4-2حزباهلل

گامهای اولیه تأسیس حزباهلل در سال  6910برداشتهشد؛ به این ترتیب که تعدادی از گروههای
دیندار و مؤمن با اندیشههای اسالمی به ضرورت ایجاد فرمولی مشخص بهمنظور مقابله با سستی
حاکم بر صحنههای مبارزه با اسرائیل و تحقق هدفهای اسالمی دستیافتند؛ درواقع ،هسته اولیه
حزباهلل و ساختار تشکیالتی آن ،از اسالمگرایان ،نیروهای حزب الدعوه به رهبری عالمه سید
محمدحسین فضلاهلل ،مسئوالن جنبش امل ،اعضای جنبش فتح به رهبری ابوجهاد (خلیل الوزیر)
شکلگرفت .پیروزی در مقاومت ضد رژیم صهیونیستی و مهمترین آنها جنگ 33روزه سال ،6001
یکی از مهمترین نقاط عطف در عملکرد حزباهلل تلقیمیشود .با آغاز جنگ 33روزه ضد لبنان،
بازیگران جهانی و منطقهای هریک به فراخور منافع و عالیق خود جهتگیریها و مواضعی مختلف را
درخصوص این جنگ اتخاذکردند؛ در این میان ،تالشهای دولتهای غربی بهعنوان قدرتهای برتر
و مدعیان حقوق بشر در جهان ،در حمایت از اسرائیل و ضربهزدن به حزباهلل لبنان از جلوههای بارز
مسائل پیرامون این جنگ محسوبمیشود که با شکست اسرائیل بهپایانرسید (کشاورز.)16 :6393 ،
بهطور کلی ،حزباهلل لبنان از سال  ،6009چهرهای سیاسی به خود گرفت و بهطور جدی به عرصه
رقابتهای سیاسی پاگذاشت و در تمام انتخاباتهای پارلمانی و شهری لبنان بهگونهای فعال
حضورداشتهاست که برخی از آنها با پیروزی و برخی نیز با شکست ،همراه بودهاست.

هـ -تأثیر قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران بر جریانهای سیاسی شیعه
قدرت نرم ،محصول و برآیند تصویرسازی مثبت و کسب اعتبار نزد افکار عمومی جهان است که
با بهکارگیری فرهنگ (چون فرهنگ مهمترین شاخصه انسان و جامعه انسانی است و همه ارزشها و
هنجارها را بههمراه سبک زندگی از خانواده و جامعهای که در آن زندگیمیکند ،میآموزد؛ ازاینرو،
نقش فرهنگ و ارزشها و هنجارهای آن برای زندگی ،بسیار حیاتی است و شناخت یک جامعه یا
گروه انسانی ،تنها با شناخت فرهنگ و مشتقات آن ممکن است) (بختیاری ،)611 :6311 ،بهصورت
غیرمستقیم بر منافع یا رفتارهای دیگر کشورها اثرمیگذارد .انقالب اسالمی ایران با هدف نشر و
گسترش اندیشه های اسالمی ،استقالل سیاسی و آزادی ،تکامل روحی و اخالقی انسان معاصر ،تحقق
کامل حکومت و جامعه دینی ظهورکرد و سیاست فرهنگی برگرفته از جهانبینی و انسانشناسی
اسالمی براساس احترام به کرامت انسانی ،سرنوشت معنوی بشر ،خیرخواهی ،کمالجویی ،آرمانطلبی،
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استقال گرایی ،آزادیخواهی ،عزتن س و قدرت ایمان را محور فعالیتهای خود قراردادد با توجه به
ماهیت شیعی انقالب اسالمی ،طبیعی است که بیشترین تأثیرگذاری انقالب در میان جوامع شیعی
رخدهدد شیعیان درحقیقت ،پس از یا دوره فترت و س،تی با فوور انقالب اسالمی از خ واب
غ ل ت ،بی دار شدهاندد پیروزی انقالب ایران ،آنان را با الگوی عینی یا جنبش شیعی ،آشنا و
امی دهایی تازه را برای آنوا ایجادکرد؛ بهاینترتی  ،انقالب ایران ،نقهه عه ی در احی ای هوی ت
شیعی و اسالمی بود (متقیزاده)200 :1384 ،د
ب،یاری از صاح نظران معتقدند که جریانهای سیاسی شیعه عرا  ،بحرین و لبنان ،متأثر از جریان
تشیع در ایران پس از انقالب اسالمی ،نشأت و شکلگرفتهد جریان سیاسی تشیع در عرا و احزاب
شیعی منبعث از این جریان ،تحت تأثیر اندیشه انقالب اسالمی ایران رشدونموکردند؛ با بیان این
مقدمه ،درادامه ،تأثیرهای قدرت نرم جمووری اسالمی ایران بر جریانهای سیاسی شیعه را در سه
کشور عرا  ،بحرین و لبنان بررسیخواهیمکردد

 -1عراق
تأثیر قدرت نرم جمووری اسالمی ایران بر جریانهای سیاسی شیعه در عرا را توسعه رواب
نزدیا با احزاب سیاسی شیعه عرا تأییدمیکند که بیتردید ،توانایی ایران پس از سقوط صدام برای
پیگیری اهداف ملی خود در عرا افزایشیافتهاستد جمووری اسالمی ایران در رواب خارجی ،رواب
نزدیا خود را با مجلس اعالی اسالمی عرا  ،حزب الدعوه اسالمی و جریان صدر ح ظکردهاست؛
از این طریق ،ایران در عرا بهدنبا تشویق سیاستمداران عراقی برای تعقی

سیاستهای مهلوبِ

منافع مشترک منهقهای استد تأثیر اصلی قدرت نرم جمووری اسالمی ایران را بر جریانهای سیاسی
شیعه در عرا میتوان [در مواردی مانند] مذه

تشیع ،دیپلماسی عمومی و رسانهها ،مشارکت

سیاسی ،وحدت اسالمی ،تباد علمی ودرنوایت ،فعالیتهای اقتاادی بررسیکرد(صادقی)95 :1392،د
 مذهب تشیع :جریان سیاسی تشیع در عرا با اتکا به نمادهای شیعه افکار عمومی شیعیان عراقیرا با خود همراهساخته و با اتکا به آن ،نقشی موم در ساختار سیاسی حاکم در عرا ای امیکند؛
درواقع ،حرکت جریان تشیع در عرا با الوام از احیای هویت و نمادهای شیعه است (سعادت:1383 ،
)131؛ ازسویدیگر ،قدرتیابی شیعیان در عرا جدید عالوهبرآنکه چشماندازهایی نوین را برای
احقا حقو بیشتر شیعیان در سایر کشورهای عربی ایجادکرد ،برای ایران نیز فرصتساز بودهاستد
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دستیابی شیعیان به قدرت در عرا  ،فرفیتهایی جدید را برای تغییر ساختار قدرت و شکلگیری
فرایندهای جدید امنیتی در سهح منهقه ایجادکرده و الگوهایی تازه برای تعامل دو کشور ایران و
عرا و رواب

دو طرف با قدرتهای فرامنهقهای بهوجودآوردهاستد ت،ل

شیعیان بر قدرت در

عرا که به دلیل مشارکت سایر اقوام از تعادلی مهلوب ،بورهمند ه،تند ،عالوهبرآنکه میتواند جو
بیاعتمادی و تودید را که در گذشته بر رواب

دو کشور ،حاکم بودهاست ،ازمیانببرد ،برای ایجاد

همکاری مشترک در چارچوب منافع مشترک نیز فرفیتداردد
 دیپلماسی عمومی :دیپلماسی عمومی ایران در عرا [با فعالیتهایی] مانند «کما به آوارگان،حمایت از گروههای آزادیخواه ،سیاستگذاری در جوت احقا

حقو

فل،هینیان ،حمایت از

خیزشهای مردمی در جوان اسالم و عرب ،مشارکت فعا درزمینه کماهای بشردوستانه ،مقابله با
سیاستهای منهقهای غل

ایاالت متحده و مخال ت صریح با حضور نیروهای خارجی در عرا و

بهطور کلی خاورمیانه» ،همگی سیاستهایی ه،تند که در میان ملتهای منهقه ،ب،یار پذیرفتنیاند و
اتخاذ چنین سیاستهایی در منهقه ،ایران را به یا بازیگر کلیدی و موم در جوان اسالم از نگاه
ملتها تبدیلکرده ونقشی موم درافزایش ن وذ ایران برعودهداشتهاست(جع ری و نیکروش)9 :1394 ،د
 رسانه :رسانهها یکی از مومترین ابزارهای اعما دیپلماسی عمومی ه،تند ،رسانههای عربزبانینظیر شبکه العالم ،روزنامه الوفا و شبکه آیفیلم ،ازجمله مومترین ابزارهای اثربخشی در عرا
ه،تندد بنابر گزارش نیوریورک تایمز ،شبکه العالم در مدت زمانی کوتاه توان،تهاست نظر مثبت مردم
عرا را به خود جل کند و بینندگان ب،یاری در این کشور دارد زیرا مردم عرا به اخبار این شبکه
درطو دوران جن،،بیشتر از شبکههای دیگراعتماد داشتند()1393/8/15 ،www.jamjamonline.comد
 -مشارکت سیاسی :مشارکت سیاسی در عرا

برای تعیین سرنوشت خود ازجمله مومترین

محورهای تأثیر قدرت نرم جمووری اسالمی ایران بر شیعیان عرا استد بهطوریکه درصورت عدم
مشارکت سیاسی جریانهای سیاسی شیعه و شیعیان در انتخابات پس از سقوط صدام امکان پیروزی
جریان های شیعه وجودنداشتد با وجود حکومت شیعیان در عرا  ،م،ئله وحدت اسالمی و وحدت
میان شیعه و سنی ،همواره از عوامل (فاکتورهای) اساسی جریان تشیع در عرا استد وحدت میان
شیعه و سنی و پرهیز از اختالف ،یکی از مومترین آرمانهای انقالب اسالمی ایران بودهاستد
جریان های سیاسی شیعه عرا  ،متأثر از جریان تشیع در ایران درراستای ح ظ وحدت ملی و وحدت
جوان اسالم ،درپی برقراری اتحاد میان شیعه و سنی و اجتناب از قومگرایی مخرب ه،تندد از دیدگاه
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اما م خمینی (ره) ،ح ظ وحدت جوان اسالم برای مبارزه با مخال ان و دشمنان اسالم ضروری استد
در شرای کنونی ،ح ظ وحدت برای مردم عرا  ،اهمیتی کلیدی داردد حضور گروههای تروری،تی
مخالف اسالم در این کشور ،لزوم همراهی و همکاری میان فرقههای مختلف عراقی را
دوچندانمیکند (سمیعی و فتحی 42 :1391 ،و)43د
 -تبادل علمی :حضور قری

به چوارهزار دانشجوی عراقی در ایران (،)www.mehrnews.com

امضای ت اهمنامههای همکاری درراستای تربیت نیروی متخا ،پزشکی و فناوری انتقا خون
( ،)www.isna.irهمکاری های حوزه علمیه قم و نجف ،قرارداد تأسیس دانشگاه آزاد اسالمی در
شورهای نجف ،کربال ،بغداد ،باره و سلیمانیه و حضور چشمگیر دانشجویان عراقی در جامعه
الماه ی و تحایل بهصورت مجازی و حضوری در این دانشگاه ،ازجمله همکاریهای علمی و
فناوری جمووری اسالمی ایران و عرا است ()www.jahannews.comد
 -فعالیتهای اقتصادی :از سا  2009ایران از طریق برقراری رواب

دوجانبه با کشور عرا به

بزرگترین شریا تجاری این کشور در منهقه تبدیلشد؛ بهعالوه ،دولت جمووری اسالمی ایران و
شرکتهای دولتی برای بازسازی عرا  ،سرمایهگذاریهایی عظیم انجامدادهاند؛ همچنین ،گزارشی از
سا  2009نشانمیدهد که دو شور پرتقدس عرا  ،یعنی نجف و کربال (مقدسترین مکانهای
زیارتی شیعه) ،هزاران زاور ایرانی را هرساله جذبمیکنند ()2008 drcyfuss,د

 -2بحرین
با توجه به شرای خا

و ساختار سیاسی حاکم در بحرین ،تأثیرگذاری قدرت نرم ایران را در این

کشور در چارچوب رهبران جریانهای سیاسی و افکار عمومی شیعیان (این کشور) میتوان
بررسیکردد با درنظرگرفتن حاکمیت آ خلی ه در بحرین ،بهرغم اکثریت شیعی در این کشور ،ساختار
استبدادی اجازهنمیدهد که شیعیان در جریانهای سیاسی شیعه ،همانند عرا در ساختارهای سیاسی
حضورداشتهباشند هرچند همانطورکه میدانیم ،جریان سیاسی تشیع در بحرین با اقدامهایی مانند
تحریم انتخابات ،نقشی موم در تحوالت کشور ای امیکند؛ بهویژه پس از پیروزی انقالب فوریه 2011
میدان لؤلؤ ،اهمیت جریان تشیع در بحرین چندبرابر شدهاست (توتی و دوستمحمدی)209 :1392 ،د
 رهبران جریانهای سیاسی :رهبران جریان تشیع در لبنان ،اعم از شیخ قاسم نعیم ،رهبر معنوی انقالبو شیخ علی سلمان ،رهبر جریان الوفا و درواقع رهبر سیاسی انقالب ،ازجمله روحانیانی بلندپایه
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ه،تند که روابهشان با نظام جمووری اسالمی ایران ،ح،نه و مثبت است؛ تبعیت این رهبران از
اندیشه های امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقالب اسالمی ،به هم،ویی فکری اندیشمندان جریان
سیاسی تشیع در بحرین با ایران منجرشدهاست؛ همچنین ،جمووری اسالمی ایران ،نمایندگی فرهنگی
نیز در کشور بحرین دارد که وفی ه موم ارتباط با افکار عمومی و نخبگان جوامع و انتقا ارزشهای
اسالمی -ملی را برعودهدارد (سمیعی و فتحی)45 :1391 ،د
 افکار عمومی :درواقع ایران درصددبرآمد تا از مؤل ههای قدرت نرم برای اثرگذاری بر تحوالتبحرین بهطور اخ ،و معادالت منهقه بهطور اعم است ادهکند و در این راستا تالشکرد ،مردم این
کشور به حقو ضایعشده خود دستیابندد با آغاز روند بیداری اسالمی در بحرین با پیروزی انقالب
فوریه ،شرای  ،دگرگون شد و هر تغییر و تحولی در منهقه خلیج فارس ،بهطور پایدار در سیاست
داخلی (ثبات و امنیت اقتاادی ،سیاسی و نظامی) ،منهقهای (گ،ترش یا محدودشدن حوزه ن وذ ایران
در آینده بحرین) و فرامنهقهای (کاهشیافتن تودیدهای فرامنهقهای به دلیل محدودشدن دسترسی
دشمنان ایران مانند آمریکا به پایگاههای نظامی بهواسهه ازدستدادن همپیمانانش در منهقه)
تأثیرخواهدداشت؛ ازاینرو ،حوادث بحرین هم از بعد ملی و هم از بعد ارزشی -ایدوولو یا برای
ایران حاوز اهیمتی ب،یار است (صادقی)51 :1393 ،د
درمجموع ،شواهد عینی نشانمیدهند که موقعیت معنوی و فرهنگی و بهاصهالح قدرت نرم ایران
در بحرین ،پس از وقوع بیداری اسالمی روبهفزونینواده و در حا تبدیلشدن به یا قه
مؤثر در این کشور استد ایران زمینهها و شرای الزم را برای ک،

فرهنگی

قدرت معنوی و ارتقای نااب

محبوبیت خود در میان افکار عمومی فراهمساختهاست؛ درنتیجه میتوانگ ت که سقوط حکومت
دستنشانده در بحرین میتواند رویکارآمدن حکومت شیعی و گ،ترش مناسبات جمووری اسالمی
ایران در منهقه و شورای همکاری خلیج فارس و درنوایت ،محدودشدن دسترسی نظامیان آمریکا به
پایگاههای منهقه در بلندمدت را موج

شود (امیدی)184 :1393 ،د

 -3لبنان
پیروزی انقالب اسالمی ،پیروزی ارزشهای ت کر شیعه در صحنه سیاسی بود و جریانها و
کشورهای متأثر از انقالب اسالمی درواقع از ارزشها و نمادهای ت کر شیعه تأثیرمیگیرند اما
درخاو

منابع تأثیرگذاری قدرت نرم ایران بر حزباهلل لبنان به شکل خا
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اشارهشود:
 -الگوی والیت فقیه :اصلیترین تأثیرپذیری حزباهلل لبنان در مقای،ه با گروههای اسالمگرای دیگر در

جوان عرب از قدرت نرم ایران ،عالوهبر تشکیل« ،پذیرش کامل نظریه والیت فقیه و رهبری امام
خمینی(ره)» است (اسدالوی )174 :1387 ،؛ حزباهلل در کتابچهای که درخاو
دیدگاههای خود منتشرکردهاست ،اینچنین بیانمیکند« :درخاو

تاریخچه و

والیت امر ،ما خود را به مرجعیتی

رشید ،پایبند میدانیمد والیت در ولی جامعالشرایهی که عدالت ،اعلمیت ،ک ایت ،آگاهی به م،اول
روز ،مدیریت ،تقوا و سایر ص ات الزم در او تجلییافتهاست» (اسداللوی)175 :1387 ،؛ این م،ئله،
بهخوبی ،میزان تأثیرپذیری حزباهلل را از ایدوولو ی و اندیشه انقالب اسالمی و پیرو آن جمووری
اسالمی بیانمیکند؛ درواقع ،م،ئوالن این جنبش با پیروی از ایدوولو ی اسالم شیعی منبعث از اندیشه
امام خمینی(ره) به سمت توسعه اصو گرایی اسالمی ،روحیه جواد و مبارزه با فلم و قدرتهای
استعماری و بهخاو

ر یم صویونی،تی رفتند (جع رپورکلوری)107 :1389 ،د

 زبان فارسی :از دیگر محورهای اثرگذاری قدرت نرم جمووری اسالمی ایران بر شیعیان لبنان ،زبانفارسی استد مردم لبنان در طو تاریخ به ادوار گوناگون با زبان فارسی آشنا شدهاند ،طی حکومت
دولت عثمانی بر منهقه جبل عامل و پس ازآن با افزایش همکاریها و مناسبات دو کشور ،همواره
فرهن ،و ادب فارسی به این منهقه ن وذکردهاست؛ بهعالوه ،لبنان نهتنوا کانا حضور انقالب
اسالمی در کل جوان عرب است ،مومترین کانا برای تأثیر بر م،ئله فل،هین و منازعه اعراب و
اسراویل است؛ موارد باال را میتوان نمونههایی ازدیپلماسی عمومی ایران در لبنان درنظرگرفت
(بیکی)239 :1389 ،د
 مسئله اسرائیل – فلسطین :مقاومت در برابر اسراویل در جنوب لبنان و آزادسازی این منهقه وحمایت همهجانبه از مقاومت فل،هین ،ازجمله اقدامهای حزباهلل لبنان در مقابله و مبارزه با اسراویل
استد هم،ویی و اشتراک دیدگاه حزباهلل و شیعیان لبنان با اهداف منهقهای و بینالمللی جمووری
اسالمی ایران ،ازجمله ماادیق تأثیر قدرت نرم ایران و انقالب اسالمی در این کشور مح،وبمیشود؛
همچنین ،سیاستمداران و ملت ایران ،همواره به حمایت از ملتهایی که در حا جن ،با تروری،م و
تک یریها ه،تند ،تأکیدداشتهاند؛ این حمایت در بعد معنوی و مادی در طو سا های گذشته ،جاری
و برقرار است که همین موم میتواند زمینهساز و ب،تری مناس

برای هم،ویی ملتهای درگیر با

تروری،تها و ملتهایی که در معرض تودید تروی،تها ه،تند ،باشد (صادقی)87 :1392 ،د
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درمجموع میتوانگ ت :حزباهلل با الگو و محورقراردادن اندیشههای والیت فقیه در ایران ،ضمن
اولویت وحدت ملی ،طی جن33 ،روزه اسراویل را شک،تداد و جنوب لبنان را آزادساختد
حزباهلل ،مبازره با استکبار ،استبداد و وحدتطلبی را ازجمله مومترین اهداف خود قراردادهاستد
بهطور کلی ،شیعیان لبنان با بیشترین تأثیرپذیری از انقالب اسالمی توان،تند از انزوای چندین ساله
خود رهایییافته ،درپی احقا حقو تشیع در جامعه چندپارچه لبنان برآیندد
حمایت از تشکیل حزباهلل و موفقیتهای بینالمللی و منهقهای این حزب در مقابل اسراویل،
کماهای مادی و معنوی جمووری اسالمی ایران از شیعیان لبنان ،توجه به وحدت و یاپارچگی در
لبنان و پرهیز از اختالفهای قومی  -مذهبی ،مبادالت علمی ،فعالیتهای اقتاادی ،تأسیس نوادها و
سازمانهای اجتماعی و درنوایت ،رسانههای بینالمللی اسالمی ،ازجمله اقدامهای تأثیرگذار قدرت نرم
جمووری اسالمی ایران در سهح افکار عمومی جامعه لبنان استد

نتیجهگیری
قدرت نرم ،روشی کمهزینه و مؤثر است که همواره کشورها برای افزایش این قدرت در عرصه
رواب بینالملل و نیل به اهداف سیاست خارجی تالشمیکنندد سیاست خارجی ،ارزشهای سیاسی
و فرهن ،کشورها تعیینکننده توان قدرت نرم است؛ از این حیث ،جمووری اسالمی ایران با اتکا به
فرهن ،ایرانی -اسالمی و ارزشهای سیاسی انقالب اسالمی و دراختیارداشتن فرفیتهای فرهنگی
باال و غنی ،همواره درپی ارتقا و بوبود جایگاه قدرت نرم خود در منهقه و جوان بودهاستد جمووری
اسالمی ایران با تکیه و تأکید بر فرفیت [یادشده در] باال برای تأثیرگذاری بر جریانهای سیاسی شیعی
در منهقه و بهویژه کشورهایی مانند عرا  ،بحرین و لبنان بهعنوان کشورهایی دارای جمعیت
شیعهمذه

(عرا  ،بحرین و لبنان) از توانی باال بورهمند بودهاستد

جمووری اسالمی ایران از منابع متنوع قدرت نرم ،ازجمله پیوندهای تاریخی و فرهنگی ،ایدوولو ی
انقالب اسالمی ،موقعیت همجواری ،دیپلماسی و ددد در عرا
گ،ترش رواب ایران و عرا را موج

است ادهمیکند و این امر ،بوبود و

شدهاستد نکته موم ،این است که توان نرم ایران بهویژه در

حوزه فرهنگی ،برج،ته میشودد در حوزه فرهنگی ،مومترین منبع قدرت نرم ایران در عرا  ،نظام
تشیع و رواب مذهبی دو کشور استد س رهای زیارتی زاوران ایرانی به شورهای مقدس عرا ازجمله
نجف و کربال و مبادالت فرهنگی و مذهبی میان شورهای پرتقدس عرا با شورهای زیارتی ایران
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مانند قم و رواب نزدیا میان علمای دو کشور در این زمینه ،بهطور خاصی اهمیتدارندد درخاو
کشور بحرین ،با توجه به شرای خا

و ساختار سیاسی حاکم در بحرین ،تأثیرگذاری قدرت نرم

ایران در این کشور را در چارچوب رهبران جریانهای سیاسی و افکار عمومی شیعیان این کشور
میتوانبررسیکردد شواهد عینی نشانمیدهند که موقعیت معنوی و فرهنگی و بهاصهالح قدرت نرم
ایران در بحرین ،پس از وقوع بیداری اسالمی روبهفزونینواد و در حا تبدیلشدن به یا قه
فرهنگی مؤثر در این کشور استد ایران زمینهها و شرای الزم را برای ک،

قدرت معنوی و ارتقای

نااب محبوبیت خود در میان افکار عمومی فراهمساختهاست اما اصلیترین تأثیرپذیری حزباهلل
لبنان در مقای،ه با گروههای اسالمگرای دیگر در جوان عرب از قدرت نرم ایران ،عالوهبر تشکیل،
«پذیرش کامل نظریه والیت فقیه و رهبری امام خمینی(ره) استد هم،ویی و اشتراک دیدگاه حزباهلل
و شیعیان لبنان با اهداف منهقهای و بینالمللی جمووری اسالمی ایران ازجمله ماادیق تأثیر قدرت
نرم ایران و انقالب اسالمی در این کشور مح،وبمیشود؛ همچنین ،سیاستمداران و ملت ایران،
همواره بر حمایت از ملتهایی که در حا جن ،با تروری،م و تک یریها ه،تند ،تأکیدداشتهاند؛ این
حمایت در بعد معنوی و مادی در طو سا های گذشته ،جاری و برقرار استد بهطور کلی ،منابع
قدرت نرم ایران در مناطق شیعی غرب آسیا را میتوان «جایگاه امام خمینی (ره) و اندیشههای ایشان،
ریشههای ایرانی بعضی کشورها مانند عرا  ،سنتها و عادتهای تاریخی ،گ،ترش زبان فارسی،
موقعیت علمی ایران ،سازمانهای فعا فرهنگی -مذهبی ،حضور درصدی قابلتوجه از شیعیان در
این مناطق ،وجود انجمنها و حوزههای علمیه و مبادالت علمی و فرهنگی ایران و این کشورها،
جایگاه واالی مرجعیت و فعالیتها و همکاریهای اقتاادی ایران با این کشورها» دان،تد
بنابراین میتوان اینگونه نتیجهگیری بحث را بهپایانرساند که جمووری اسالمی ایران با اتکا بر
قدرت نرم و با کاربرد منابع و بهتبع ،مؤل ههای نرمافزارانه قدرت ،بهترتی

در سه کشور عرا ،

بحرین و لبنان توان،تهاست با اعما ن وذ در ساختار سیاسی و ان،جامبخشی به جریانهای شیعی این
سه کشور ،بر فرایند رشد و تقویت این جریانها اثرگذار باشدد
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