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چکیده

امروزه بهویژه با توجه به تحولهای جهان اسالم ،نزدیکی جوامع مسلمان بهمثابه ضرورتی تعیینکنندهه
در عرصه بینالمللی احساسمیشود؛ این در حالی است که قهرت نرم بهمثابه چهرهای جهیه از اِعمال

قهرت در سطح بینالمللی مطرح میشود که با تأکیه بر بنیانهای ناملموس قهرت ،بیدانرر لدزوم بده-
کارگیری شیوههایی مقبول و درعینحال ،مشروعتر در جهت حصدول بده اهدهار در حدوزه سیاسدت
خارجی است و کار ویژه اصلی آن شکلدهی ترجیحهای دیردران بدوده ،دارای مندابعی ماننده دیدن و
فرهنگ ،ارزشهای سیاسی و سیاست خارجی است .در فضای دوران پس از پیروزی انقالب اسالمی،
جمهوری اسالمی ایران میتوانه با درنظرگرفتن اههار ارزشی خود درخصوص سایر جوامع اسدالمی
از منابع قهرت نرم بهرهگیریکنه و با توجه به نقش و جایرداه اسدتراتژیع عدرار در جهدان اسدالم و
وجود اشتراکهای عهیههاش ،بیش از سایر جوامع اسالمی میتوانه مورد توجه ایران قرارگیرد؛ در این
ارتباط ،این نوشتار ،باورمنه است که به دلیل وجود منابع متعهد قهرت نرم ایران در عرار بهکدارگیری
و مهیریت صحیح آنها دستاوردهایی مثبت و پایهار را برای تحقق ارزشهدای اسدالمی انقدالب ایدران
دربرخواههداشت و به بهترین ،مشروعترین و درعینحال ،پایهارترین شکل ممکن ،تأمینکننهه اههار
مورد نظر خواههبود؛ در این ارتباط ،مسئله این پژوهش ،شناخت منابع قهرت نرم ایران در عرار نوین
است که میتوانه زمینهای برای تحقق ارزشهای متعالی انقالب در جهان اسالم باشه.
واژگان کلیدی :جمهوری اسالمی ایران ،عرار نوین ،قهرت نرم ،ارزشهای انقالب اسالمی.

................................................................................................................................................................
 . * 6استادیار علوم سیاسی دانشراه تربیت مهرس( .نویسنهه مسئول) jamshidi@modares.ac.ir :
 .کارشناس ارشه روابط بینالملل دانشراه تربیت مهرس.
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مقدمه
«منافع ملی» ،مهمترین عامل تعیینکننهه سیاست خارجی دولتها بدهشدمارمیآینده کده بدهعندوان
«ارزشهای اساسی جامعه» ،6راهنمای اصلی آنها در روابط بینالمللی هسدتنه (بهدزادی) 17 :6731 ،؛
این منافع گاه بهطور صرر ،جنبه داخلدی دارنده و گداه جنبده فراملدی مدییابنده ،بیدانرر ارزشهدای
انسانیترنه .انقالب اسالمی ایران برای ملت ما ارزشهای انسانی مبتنیبر مکتب اسالم را عرضدهکدرد
که در عین اینکه منافع ملت ایرانانه ،منافع تمام جوامع اسالمی و حتدی ییراسدالمی نیدز محسدوب-
میشونه زیرا به نوع انسان و رهایی او توجهدارنه نه به گروهی خاص؛ ازطرردیرر دستیابی به منافع
ارزشها نیز خود به داشتن قهرت ،نیازمنه است .لذا قدهرت ،تعیدینکننده گسدتر مندافع ملدی اسدت
(جمالی.) 56 :6731 ،
بهطور سنتی در روابط بینالملل ،منبع عمهه قهرت جوامع سیاسدی قدهرت سد ت آنهدا در قالدب
عناصر چهارگانه فرهنری ،نظامی ،سیاسی و اقتصادی بودهاست؛ اما امروزه به دالیلی نظیر حرکت بدین
المللی به سوی جهانیشهن ،انقالب اطالعاتی ،گسترش سریع وسایل ارتباط جمعی ،ناتوانی قدهرت
آشددکار ،تددوان رزمددی و نیددز حضددور نهادهددای جهددانی ییردولتددی در عرصدده سیاسددت بددینالملددل
( ،)Nye,2002:62-61توزیددع منددابع قددهرت در موضددوعهددای م تلددب بسددیار تکییرکددردهاسددت
(نای)16:6734،؛ بهصورتیکه ساختارهایی متفاوت از نوع پیشین در عرصه قهرت در حال شکلگیری
هستنه که برخی ،از آنها با عنوان «رخنه» در نوع کهن قهرت یا «انقالب» در ماهیت قهرت یادکردهانه؛
درحقیقت ما شاهه یع جابهجایی در منابع و نحوه بهکارگیری قهرت در اشکالی دیرر هستیم (تدافلر،
 15 ،6731تا  ،)13بهنحویکه برخی معتقهنه امروزه بهکارگیری اسلحه برای دستیابی به اهدهار ملدی
یا دفاع از آنها از طریق ایجاد نفوذ منفی و سمتدهی تحکمآمیز بده اعمدال سدایر دولدتهدا ،مشدروع
نیست (هالستی)13 :6737 ،؛ بر این اساس با مراجعه به طیب متندوع آثدار موجدود در بداب قدهرت،
مش ص میشود که توجه به قهرت نرم و منابع عهیهه آن ،گفتمانی تازه را برای تأمین ارزشهای یع
جامعه شکلمیدهه و درنتیجه ،چهرهای تازه از قهرت مطرح میشود کده دو مش صده بدارز دارد)6 :
اجتماعیبودن :یعنی قهرت نرم در شبکهای از روابط اجتماعی معنامیگیرد و ) هنجاریبدودن :یعندی
هنجارها و ارزشها در تولیه قهرت نرم نسبتبده ابزارهدا بدهمراتدب مؤثرترنده (ندای 3 ،6734 ،و)4؛
درنتیجه ضرورت بهکارگیری قهرت نرم در سیاست خارجی برای رسیهن به مندافع و بدهویدژه تحقدق
................................................................................................................................................................
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ارزشها یا کسب نتایج مطلوب همراه بدا کداهش هزیندههدای اجدرا و رفدع تبعدات منفدی و م درب
بهکارگیری خشونت ،آشکار میشود؛ این موضوع بده ویدژه بدرای جامعده مدا کده از اهدهار متعدالی و
ارزشهای معنوی ییرمبتنیبر زور و اجبار بهرهمنه است ،جنبه انسانی و مکتبی داشدته ،م اطدب آنهدا
نهتنها همه مسلمانان که تمام بشریتانه اهمیتی جهی دارد.
بنابراین بررسی منابع قهرت درخصوص هر جامعهای که موضوع تعامل و رابطه با ما (بدهویدژه در
دنیای اسالم) است ،اهمیتدارد؛ اما هرچه ارتباطات فرهنری ،ارزشی و سیاسی این جوامع با ما بیشدتر
باشه ،بر اهمیت مسئله افزوده میشود لذا در این نوشتار« ،عرار نوین» (عرار پس از صهام) بهویژه بدا
توجه به موقعیت راهبردی آن و نیز حضور نیروهای یربی در آن مورد توجه قرارگرفتهاست .بدر ایدن
مبنا ،پرسش اصلی این نوشتار این است« :جمهدوری اسدالمی ایدران دارای چده مندابع و امکانداتی در
عرصه قهرت نرم درخصوص عرار نوین برای تحقق ارزشهای انقالب اسالمی است؟».
در پاسخ به این پرسش ،فرضیه ما ،باور به وجود سه دسته منبع نرم قهرت ،یعندی مندابع ارزشدی-
اعتقادی ،منابع فرهنری -اجتماعی و منابع سیاسی است که بهکارگیری هماهنگ و متناسدب همدراه بدا
مهیریت راهبردی صحیح آنها میتوانه ما را به اههار خویش درراسدتای تحقدق ارزشهدای انقدالب
اسالمی برسانه؛ لذا ههر از این مقاله ،تش یص و شناخت همین منابع مهدم قدهرت بدرای مدهیریت
راهبردی مناسب و حصول نتیجه است؛ روش مورد استفاده در این پژوهش بهمنظور استنباط ،تحلیل و
نتیجهگیری ،روش توصیفی -تحلیلی و چارچوب نظری آن نیز ،نظریه قهرت نرم جوزر نای است.

الف :مبانی نظری و روش
قددهرت نددرم ،موضددوعی تددازه در علددم سیاسددت بددهویددژه در حددوزه منازعددات بشددری نیسددت
( .)Nye,1990:167و ایهه جذابیت بهمثابه قهرت ،قرنها پیش از تبیین نظری آن وجودداشتهاسدت امدا
بهصورت جهی ،این مفهوم را اولین بار جوزر نای 6در سدال  6441در کتدابی ،بدا ندام تغییرر ماییر
قدرت آمریکرایی مطدرحکدرد و سدسس در سدال  111آن را در کتداب قردرت نرر  :راه موفقیر

رر

سیاس یای جهانی بسطداد .پیش از نای ،برخی متفکران با عناوینی دیردر از قدهرت مبتندیبدر جدذب
س نگفتهانه؛ برای نمونه ،میان مفهوم قهرت نرم جوزر نای و مفهدوم «هژمدونی» گرامشدی ،شدباهت
وجوددارد و این شباهت در بهکارگیری مجموعهای کلی از اصول ،ماننه طرحها ،ارزشهدا و نهادهدای
مشترکی است که با رضایت یا با عمل قانونی توسط گروههای م تلب بهعنوان منابع قهرت ،بهمنظدور
................................................................................................................................................................
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نفوذ و کنترل دیرران استفادهمدیشدونه ( ،)Zahran and Ramos,2010:12ندای قدهرت را بده دو ندوع
س ت و نرم تقسیممیکنه؛ در نراه او ،اقناع ،مبنای قهرت نرم و تههیه و اجبار ،مبنای قهرت سد ت
هستنه .او قهرت نرم را اینگونه تعریبکردهاست« :تواندایی ایجداد خواسدتهدای مطلدوب از طریدق
بهکارگیری طرح (هنجارها -ارزشها و باورها) ،فرهنگ و سیاست خارجی (دیسلماسی) که درمجمدوع
هریع موجه و موله جاذبه 6هستنه ()Nye,2002:60؛ پس قهرت نرم بهطور دقیق ،همان نفوذ نیست،
زیرا نفوذ میتوانه شامل قهرت س ت نیز باشه .قهرت نرم شامل تواناییهدای جدذبکدردن اسدت و
جذب ،ایلب باعث اقهام یا مشارکت همراه با رضایت میشود؛ بنابراین قهرت نرم ،داراییهایی اسدت
که جذابیت تولیهمیکننه لذا میتوانگفت که قهرت نرم بهنوعی ،قابلیت شکلدادن به عالیدق دیردران
است (نای 17 :6734 ،و.)11
بایهدانست که در بررسدی نقدش قدهرت در جامعده ،محدور کلیدهی را مندابع ایجادکنندهه قدهرت
تشکیلمیدهنه و منظور از منابع نیز سرچشمههایی درون جامعه هستنه که قهرت را بهوجودمیآورنه؛
یعنی قهرت از آنها میتراود و شکلمیگیرد؛ بر همین مبنا قهرت نرم نیز دارای منابعی گوناگون است؛
برای نمونه در عرصه فردی زبان ،یکی از منابع قهرت است .اما زبان هم منبع قهرت نرم اسدت و هدم
منبع قهرت س ت ،زیرا هم سلطه مبتنیبر جبر را بهدنبالدارد و هم مشدارکت و همکداری مبتندیبدر
جذب را .بهطورکلی ،منابع اصلی قهرت نرم را به دو دسته فرهنری (اعم از دینی ،ایئولوژیع و آداب
و رسوم و )...و سیاسی (اعم از نررشها ،ارزشها و سیاست عملدی در داخدل و خدار ) مدیتدوان-
تقسیمکرد.
به عقیهه نای «قهرت نرم در یع کشور میتوانه از سه منبع پهیهآیه :فرهنگ آن کشور (آن ب ش-
هایی که برای دیرران دارای جذابیت است) ،ارزشهای سیاسی (در مدواردی کده در داخدل و خدار
کشور مورد توجه باشنه) و درنهایت ،سیاست خارجی (درصورتیکه قانونی و مسئوالنه بهنظربرسده)»
(نای)56 :6734 ،؛ براساس این چارچوب نظری:
اول ،قهرت ،منحصر به قهرت س ت و سنتی نیست و شامل قهرت نرم هم میشود.
دوم ،تأثیر قهرت نرم ،پایهارتر ،مؤثرتر و بیخطرتر است .زیرا قهرت نرم درواقع جذابیتهای یع
کشور در نراه دیرران است.
سوم ،هزینه استفاده از قهرت نرم کمتر است .در نراه نای اگر بتوان کداری انجدامداد کده دیردران
................................................................................................................................................................
1 . Attractive
2 . Influence
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آنچه را ما میخواهیم ،ب واهنه ،دیرر به استفاده از زور و قهرت نظدامی نیازندهاریم و ایدن موضدوع،
باعث کاهش هزینهها در پیریری اههار سیاست خارجی خواههشه.
چهارم ،در عرصه بین الملل ،دولتها حقدارنه و میتواننه از جذابیتهای مدادی و معندوی خدود
بهمنظور افزایش مشروعیت اقهامهای خود و درنتیجه ،افزایش قهرت و تأمین مندافع ملدی خدویش در
محیط بینالملل استفادهکننه.
پنجم ،جوامعی که دارای فرهنگ ،انهیشه و ارزشهای سیاسی هسدتنه کده بده هنجارهدای یالدب
جهانی نزدیعترنه و نیز جوامعی که بیشترین دسترسی را به امکانات ارتباطی دارنه یا جوامعی کده در
سیاست خارجی ،موفقترنه ،میتواننه در حوزه بهکارگیری قهرت نرم ،موفق باشنه؛ در این میدان نیدز
انهیشه و ارزشها اساسیترنه و جمهوری اسالمی ایران نیز آنها را دارد.
ششم ،قهرت نرم هر جامعهای از ارزشهای سیاسی ،فرهنگ و اعتقادهای (شناخت و جهانبیندی)
و سیاست خارجی آن جامعه نشأتمیگیرد؛ البته هریع از منابع اصلی قهرت نرم با لحدا شدروطی
مهم ،قابلتحقق به قهرت واقعی و کاربردی هستنه؛ برای نمونه ،نای در باب فرهنگ ،معتقه است که:
اول اینکه همه ب شهای یع فرهنگ ملی قابلتبهیل به قهرت نرم نیست بلکه آن ب دشهدایی از
فرهنگ که برای دیرران جذابیت دارنه از منابع قهرت نرم محسوبمیشود؛ دوم اینکده ،فرهندگهدای
محلی و ناحیهای کمتر قابلتبهیل به قهرت نرم هستنه .ارزشهای سیاسی ،منبعی از منابع قدهرت ندرم
بهشمارمی آینه به شرطی که در داخل و خار کشور ،مورد توجه و مشروع باشدنه و درنهایدت اینکده
سیاست خارجی یع کشور در صورتی موله قهرت نرم است که در چشم و دیهگاه دیرران قدانونی و
مسئوالنه بهنظربرسنه (.)Nye, 166:31
هفتم ،با توجه به اصول باال درمییابیم که جهموری اسالمی ایران بهعندوان یدع کشدور-ملدت در
عرصه بینالمللی برای رسیهن به اههار ملی و تحقق ارزشهای انقدالب اسدالمی خدویش برمبندای
جهاننرری و ارزش شناسی خود حقدارد و میتوانه از منابع قهرت نرم خویش درخصوص هر نظدام
دیرری و بهویژه جوامع اسالمی استفادهکنه اما با توجه به وضعیت جوامع اسالمی ،مناسبترین گزینده
برای بهکارگیری قهرت نرم ایران ،کشور عرار است.
هشتم ،منابع قهرت نرم ایران در عدرار ،مطدابق ایدن چدارچوب عبدارتانده از :دیدن و فرهندگ،
ارزشهای سیاسی و سیاستهایی که در معادالت داخلی و بینالمللی این کشور مدیتواننده بده سدود
ایران جاذبه ایجادکننه و از طریق اقناع و جذبه و بهون لزوم استفاده از زور و تههیه ،اهدهار و مندافع
ملی ایران را تأمینکننه؛ یعنی آنگونهکه نای مطرحمیسازد ،سیاست خارجی؛ بهعالوه ما ایدن مندابع را
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با توجه به نقش برجسته دین و ارزشهای عقیهتی و مکتبدی بده سده دسدته کلدی دیندی -فرهنردی،
ارزشهای سیاسی و سیاست خارجی تقسیمکردهایم.

ب -منابع قدرت نر جمهوری اسالمی ایران
 -1انقالب اسالمی ایران و قدرت نر
برخالر جوامع یربی ماننه آمریکا ،قهرت نرم ما بهطور عمهه به منبع دین و ارزشهای سیاسی و
اجتماعی مرتبط با آن ،متکی است .لذا گفتهشههاست« :منابع اصلی و شدناختهشدهه قدهرت ندرم ایدران
بهطور عمهه از «اسالم و معنویت» سرچشمهمیگیرنه» ( .)Mohamadi, 2008امروزه جمهوری اسالمی
ایران ،پرچمدار الرویی جهیه از انهیشده و عمدل در جهدان اسدت کده توانسدت نظریده صدالحیت و
کارآمهی دین را در تأسیس ،بنیان و استقرار مندابع ندوین و متندوع قدهرت ،نمایندهگی و هدهایتکنده
(سیهنژاد)41:6733 ،؛ ریشه این امر به بنیانهای انقالب اسالمی بدازمیگدردد؛ انقدالب اسدالمی ایدران
بهعنوان انقالبی برای دین ،معنویت و ارزشها نهتنها در اعتقادهای اسالمی ریشهدارد بلکده محدرک و
ههر خود را نیز در دین جستجومیکنه .انهیشده انقدالب اسدالمی بدهعندوان نموندهای تدازه از نظدام
حکومتی در چشمانهاز جهانی از سرچشمه اسالم ناب محمهی 6نشأتگرفتهاست؛ ازدیررسو ،انقدالب
اسالمی با شکستن انحصارگرایی در عرصه روابط بینالملل و بدرهمزدن معدادالت ندابرابر و ناعادالنده
جهانی و منطقهای توانست اعتمادبهنفس را در مسلمانان تقویتکنه و با طراحی نوعی نظم بدینالملدل
فارغ از سلطه قهرتهای استکباری براساس سیاست «نده شدرقی و نده یربدی» ،بارقده امیده را در دل
میلیونها مسلمان و مستضعب بیهارنرهدارد؛ از این منظر ،تحقق انقالب اسالمی ایران را میتوان تجلی
قهرت نرم به معنای توانایی جذب دیرران بهون تههیه یا پرداخت هزینه محسوس دانست؛ ازاین رو،
«استفاده از قهرت نرم بهمنظور نشاندادن مشروعیت سیاستهای انقالب اسالمی را میتدوان چهدرهای
جهیه از قهرت قلمهادکرد که دربرگیرنهه مؤلفههای فرهنری ،ایهئولوژیع ،سیاسی و عقیدهتی اسدت»
(دهشیری)11:6735 ،؛ برخی دیرر با توجه به مبانی انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی ایران به
منابعی نظیر« ،ایهئولوژی ،اعتبارملی ،روحیه ملی ،خصوصدیات ملدی ،هویدت ملدی ،سداختارحکومت،
موقعیت جکرافیایی و مشروعیت نظام سیاسی» ،اشارهکردهانده (حجدازی)1:6733،؛ درحدالیکده بدرای
تحقق قهرت نرم زمانی میتوان از وجود منابع س ن گفت که بهصورت بالقوه امکان و توانایی تأثیر و
................................................................................................................................................................

 -6به تعبیر امام خمینی (ره).
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جذب مردم سرزمینهای دیرر را داشتهباشنه؛ برای نمونه ،حس عهالتخواهی جهانی که برخاسدته از
فرهنگ شیعی و ایرانی ماست میتوانه منبعی برای تحقق قهرت نرم محسوبشود.

 -2منابع قدرت نر ایران رر عراق
همانطورکه گذشت ،منابع قهرت نرم در عین اینکه منبع قهرت هستنه ،میتواننه موضوع جدذب
دیرران یا م اطبان واقع شونه لذا بعده فراملدی دارنده؛ از ایدن حیدث ،هدر ررفیدت و تدوان بدالقوه و
قابلتحققی که میتوانه دیرران را بهگونهای مجذوبسازد که خواست ما را خواست خود بهاننه ،منبع
قهرت نرم محسوبمیشود .در یع بررسی کلی ،امروزه ررفیتها و مندابع بدالقوه ندرمافدزاری ایدران
درخصوص کشور عرار بهاختصار عبارتانه از :پیونهها و همگرایی دینی ،فرهنری و سیاسی میدان دو
کشور ،موقعیت عقیهتی و مبارزاتی و فرهنری ایران در عرار ،مذهب مشدترک ،تعامدلهدا و مبدادالت
فرهنری تاری ی میان این دو ،وجود احزاب و گروههای مبارز شیعی ،وجود قوم کدرد ،وجدود عتبدات
عالیات ،حوزههای علمیه ،مراجع تقلیه و عالمان دینی ،تشدکیل انجمدنهدای دوسدتی و انجمدنهدای
پارلمانی مشترک ،تبلیغ آرمانها ،ارزش ها و اهدهار متعدالی انقدالب اسدالمی ،ارائده تصدویر مثبدت و
مطلوب از خود ،طراحی و ات اذ سیاستهای مقبول و مشروع ،مبادالت حدوزوی و دانشدراهی میدان
ن بران این دو کشور ،بهرهمنهی از شبکههای خبری گسترده و بینالمللی ،همایشها و نمایشراههدای
فرهنری ،تسهیالت گردشرری و توریستی ،سیاستهای صحیح خارجی مشروع و مورد توجه مردمان
عرار ،حمایت از رونه دموکراسی ،صلح و تمامیت ارضی عرار ،ارائه مشورهای اقتصدادی ،سدرمایه-
گذاری و مشارکت در بازسازی و عمران ،ارائه خهمات بشردوستانه در بحرانهای داخلی یدا حدواد
ناگوار طبیعی ،بیطرفی مثبت در بحرانهای بینالمللی این کشور و سایر موارد مشابه.
به دلیل گستردگی و تنوع ررفیتهای قهرت نرم ،بسیار دشوار است که بتوان در ایدن نوشدتار بده
تعتع آنها پرداخت .به همین سبب ،ما برمبنای چارچوب نظری خویش منابع را به سده دسدته کلدی
عقیهتی -ارزشی ،فرهنری -اجتماعی و ارزشهای سیاسی و سیاست خارجی تقسیممیکنیم و در هدر
دسته ،مهمترین منابع را مورد توجه قرارمیدهیم؛ برای نمونده در عرصده عقیدهتی -ارزشدی یدا دیندی
مذهب تشیع ،اسالم انقالبی ،در حوزه فرهنری ،حوزه و مرجعیت ،فرهندگ و تداریخ مشدترک ،وجدود
نهادهای مذهبی و در حوزه ارزشهای سیاسی و سیاست خارجی ،وجود گروهها ،قومیتها و احزاب
سیاسی شیعی طرردار جمهوری اسالمی ایران و حمایت از آنهدا و نیدز حمایدت از عدرار در عرصده
بینالمللی و پیشتازی در منطقه مورد نظر است.
13

دوفصلنامه علمی -پژوهشی جامعهشناسی سیاسی جهان اسالم ،دوره  ،2شماره  ،1بهار و تابستان 1131

 -1-2حوزه رینی -فرینگی
«دین» ،مجموعه باورهای بنیادین جامعه و کنشهای مبتنیبر آنهاسدت؛ «فرهندگ» ،مجموعدهای از
آداب و رسوم ،اخالقیات ،اعتقادها ،ارزشها و نمادهایی تلقیمیشدود کده از طریدق جامعدهپدذیری از
نسلی به نسب دیرر منتقل میشونه (قوام .) 47:6731 ،دین و فرهنگ ،مشتمل بر مندابع مهدم قدهرت
نرم هستنه .وقتی فرهنگ یع کشور ارزشهای جهانی را شامل شونه و بنیاد سیاستهای آن را عالیق
و ارزشهای مشترک جهانی تشکیلدهنه ،احتمال اینکه نتایج مطلوب تحصیل شدود ،افدزایشمدییابده
(نای .)5 :6734،فرهنگ ما شامل مجموعهای از ارزشهای ایرانی -اسالمی و انقالبی است کده مدردم
ایران در آن سهیمانه و بهدرستی ،مطلوبیت و جهانشمولی آنها باوردارنه .ایرانیان به سدی قدرن «هندر،
فرهنگ و معرفت و استمرار هویت فرهنری خود در طول تاریخ ،تأسیس ن سدتین دولدت جهدانی در
بیش از  511سال پیش ،سازمانههی ن ستین جامعه بینالمللی که به ادیان و فرهنگهای اقوام تحدت
حاکمیت خود احتراممیگذاشت ،آزادسازی یهودیان از اسارت بابلیها و تأثیرگدذاری بدر تمدهنهدای
یونانی ،عرب ،مکول و ترک صررنظر از تأثیرگذاری بر فرهنگ یرب از طریق سهم ایرانیان در تمدهن
اسالمی» مباهاتمیکننه (رمضانی)61:6733 ،؛ از این حیث ،درخصوص عرار نیز بایه یادآور شه کده
این سرزمین به لحا تاری ی و فرهنری ،ارتباطی قوی و گسترده با ایران داشتهاست .بدینالنهدرین بده
مهت هزاران سال ،پارهای از حوزه تمهنی ایران محسدوبمدیشدههاسدت؛ ایرانیدان ،ایدن سدرزمین را
«سورستان» ندامنهدادهبودنده( 6محمدهی مالیدری)53:6735 ،؛ بده همدین دلیدل ،ایدران و عدرار دارای
مشابهتها و همسانیهایی فراوان در حوزه فرهنری و تمهنی هستنه .ملتها و کشورهایی که پیشدینه
فرهنری و تمهنی طوالنی و درخشانی دارنه ،قهرت ،قابلیت و ررفیت فرهنری آنان افزونتدر اسدت و
ارجحیت فزونتری برای گسترش مناسبات و منافع فرهنری  -تمهنی قائلانده .مهدمتدرین محورهدای
همبستری دینی ،فرهنری و تاری ی میان ایران و عرار عبارتانه از:
 وجود مذهب تشیع امامیه و ارتباطات خاص معنوی میان شیعیان هر دو کشدور ،بدهویدژه نردرشتشیع پویا و انقالبی یا سیاسی.
 وجود عتبات عالیات در شهرهای نجب ،کربال ،سامرا و کارمین در عرار و شهرهای قم ،مشهه وشیراز در ایران که باعث ایجاد رفتوآمههای زیارتی مردمان این دو کشور شههاست.
................................................................................................................................................................

 . 6برای آگاهی راجعبه سلسلههای پادشاهی ایرانی مسلط بر بینالنهرین و عرار کنونی در پدیش از اسدالم ،نرداهکنیده بده؛
علی رریب االعظمی ()6751؛ «کارنامه رول یای ایرانی رر عراق»؛ ترجمه و نرارش محمه بهیع ،تهران :چاپ میهن.
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 وجود بافت فرهنری -اجتماعی مشابه در دو کشور ،با توجه به سوابق تداری ی و اینکده در طدولقرون متمادی ،همواره عرار ،ب شی از سرزمین ایران محسوبمیشههاست.
 تعهاد زیاد ایرانیان مقیم عرار بهویژه در شهرهای مذهبی این کشور. وجود حوزههای علمیه در دو کشور و ارتباطات دیرینه و خاص میان آنها. مرجعیت و زعامت واحه مذهبی شیعی که خود ،موجب ایجاد همهلی و همداهنری میدان شدیعیانهر دو کشور میشود.
 و نهایت اینکه ،شیعیان عرار از گذشته و در مقابل عثمانیان و در دوران معاصدر در زمدان صدهام،همواره به دولتهای ایرانی و شیعیان ایرانی و بهعنوان حامی و پشتیبان نراهمیکردهانده (بلدهاجی،
.) 31:6731
از منابع فرهنری و مذهبی به دلیل اختصار ،تنها به چنه منبع اساسیتر یعنی مذهب مشترک تشدیع،
عتبات عالیات ،حوزههای علمیه و مرجعیت و روحانیت میپردازیم.
 -1-1-2مذیب مشترک (تشیع)
انقالب اسالمی ایران ،ن ستین انقالبی محسوبمیشود که آشدکارا شدریعت و تعدالیم اسدالمی را
بهعنوان قانون اساسی خدود برگزیدههاسدت (شدریعتی .)53:6733 ،ازآنجاکده عقیدهه مشدترک دیندی و
مذهبی ،نقش بنیادین در ایجاد همبستری میان پیروان هدر دیدن ایفدامیکنده ،یکدی از عوامدل بنیدادین
ملتسازی در ایران و عرار ،مذهب تشیع است و ایران هسته اصلی جهدان تشدیع محسدوبمدیشدود
(زیدن العابددهین 71 ،77 :6731 ،و  .)71مهددمتدرین تحددول گفتمددان شدیعه در قددرن بیسددتم ،تحددول از
سیاستگریزی و تمایل به ضرورت دخالت در مسائل سیاسی با ههر تشکیل حکومت دیندی اسدت؛
ازاینرو ،گفتمان والیت فقیهان عادل ،گفتمان سیاسی یالب شیعه در این دوره اسدت کده بدا پیدروزی
انقالب اسالمی به گفتمان حاکم تبهیلشه (موسوی) 43:6733،؛ نتیجه این تالش ،طرح هدالل شدیعی
است که از تأثیر قهرت نرم ایران در منطقه نشاندارد و خود میتوانه بهعندوان عداملی بدس مثبدت در
جریان قهرت نرم بهکارآیه .هالل شیعی ،رؤیایی است که امروزه در عرار ،ایران و ب شهایی از لبنان
و سوریه طرردار دارد (جمالی)61:6731 ،؛ در همین ارتباط ،پیروزی انقدالب اسدالمی ایدران ،نمونده
ملموس و عینی را برای الروسازی مطرحکرد (احمهی و قزوینی حدائری)51:6734 ،؛ ایدن اسدت کده
گفتهشهه :درواقع ،حرکت انقالبی و شیعی مردم عرار (جنبش شیعیان) نشأتگرفته از پیروزی انقالب
اسالمی ایران است (نجفی)676:6731 ،؛ ازسویدیرر بایه این نکته را یادآور شه که «نقدش شدیعیان و
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رهبران مذهبی» بهعنوان یکی از متکیرهای اساسی در جامعهشناسی عرار و تحدولهدای سیاسدی ایدن
کشور محسوبمیشود (یالمی قمدی )613:6731 ،؛ ایدن نقدش ،پدس از سدقوط حدزب بعدث ،بسدیار
پررنگتر شههاست؛ برای نمونه ،امروزه نقش شیعیان و مرجع دینی آنها آیدت ا...سیسدتانی بدهصدورت
آشکار در تحولهای عرار احسداسمدیشدود؛ درنتیجده ،هدر دو مدیتواننده از عوامدل تأثیرگدذار بدر
تصمیمهای دولت عرار باشنه؛ بهعالوه در ساختار قدانونی و اجرایدی عدرار بعده از صدهام ،براسداس
قانون اساسی جهیه عرار ،بلوک اصلی پارلمان که از سوی شیعیان ادارهمیشود حدق معرفدی ن سدت
وزیر را دارد (همان 633 :و.)633
 -2-1-2عتبات عالیات و شهریای مذیبی
عرار ،اصلیترین مرکز شیعه در طول ده قرن ن ست اسالم بودهاست (مریجدی .)67:6733،هدی
کشور و منطقه دیرری از جهان اسالم (بهجز مهینه منوره که از لحا معنوی و تعدهد قبدور پیشدوایان
شیعه ،به عرار شبیه است)  ،هماننه عدرار دارای شدش مرقده از مراقده ائمده اهدل بیدت (ع) نیسدت.
شهرهای نجب ،کربال ،کوفه ،بصره و حله از شهرهایی مهم هستنه که پیشبیندیمدیشدود تحدولهدای
سیاسی عمیق در عرار هنوز هم به تصمیمگیری ساکنان آنها بستری تام و تمدام داشدتهباشده .شدیعیان
عرار بهطور عمهه در این شهرها ساکن هستنه و از دیهگاه ایران ،تداریخ ،مدذهب و فرهندگ جندوب
عرار بهطور مستقیم در حوزه نفوذ ایران قراردارد ()Abedin,2000:1-5؛ وجود این شهرها با دارابدودن
اکثریت شیعهنشین میتوانه وزنهای مناسب در تحققق طرحهای اسالمی و شیعی مدورد نظدر ایدران و
پیروی از منویات جمهدوری اسدالمی ایدران باشده و درراسدتای تحقدق ارزشهدای انقدالب اسدالمی
بهکارگرفتهشود.
 -3-1-2حوزهیای علمیه و مراجع رینی
شهر نجب در مقابل االزهر (که مرکز علمی اهل سنت است) ،مرکز مذهب تشیع بدوده ،بدهعندوان
پایراه اصلی تشیع ،شناختهشههاست .روابط مهاوم مراکز انهیشه و دانش دو کشور ایران و عرار ،یعنی
نجب و قم موجب شهه که ایرانیان ،تأثیری فراوان بر عراقیها داشتهباشنه ،زیدرا آمی تردی مدذهبی و
احساسات مشترک دینی به پهیهه سیاسی خاصی در عرار منجرشههاست و بده ایدن ترتیدب ،زعامدت
مذهبی و علمی در عرار به دست ایرانیان افتادهاست؛ ازسویدیرر ،اقامدت و وجدود ایرانیدان بدهویدژه
مراجع ،عالمان دین و طالب در سراسر عرار و بهویژه در شهرهای مدذهبی ،موجدب گسدترش نفدوذ
ایرانیان شههاست لذا ایلب« ،حرکتهای اعتراضآمیز نسبتبه حضور بیرانران یا ضده حکومدت ،بده
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رهبری مراجع دینی با تابعیت از کشور ایران صورتگرفتهاسدت» (یالمدی قمدی .)636:6731 ،حدوزه
علمیه نجب در دهههای ابتهای قرن بیستم به یع مرکز رهبری عمهه برای جریانهدای معاصدر عدرار
تبهیلشهه و علمای شیعه (که ایلب ،ایرانی هستنه) با فتاوای دینی -سیاسی خدود ،فضدایی جهیده در
عرار بهوجودآوردنه ،حوزههای عرار بهطبع ،منشأ پیهایش احزاب و گروههدای سیاسدی شدهه ،شدهر
نجب بهعنوان مرکز تحدولهدا و توفدانهدای سیاسدی بدوده و خواهدهبود (مریجدی .)13:6733،زیدرا
قهرتمنهترین قطب سیاسی در عرار مرجعیت این کشور هستنه (رازانی.)613:6731 ،
البته پس از انقالب اسالمی ایران ،حوزه علمیده شدهر نجدب ،تحدتالشدعاع مرکزیدت حدوزه قدم
قرارگرفت؛ هرچنه این وضعیت پس از سال  117میالدی و حضور آیت ا ...سیستانی تا حهود زیادی
به حالت اولیه بازگشت؛ درهرحال وجود هر دو حوزه و وجود عالمان و طالب هر دو کشور در آنهدا
از مهمترین منابع قهرت نرم برای حکومت شیعی ایران محسوبمیشونه؛ البته آنچه برای قهرت ندرم
ایران در این خصوص زنگ خطر است اینکه این اشتراک مذهبی نبایه تبهیل به رقابدت میدان ایدن دو
حوزه تبهیلشود) (Sulivan.2009؛ زیرا حوزه علمیده عدرار خدود ،امتدهادی از وضدعیت فرهنردی و
سیاسی ایران است (حکیم .) 3:673 ،منابع قهرت روحانیت عرار کده درعدینحدال باعدث ایجداد و
افزایش قهرت نرم ایران خواهنهشه بهطدور خالصده عبدارتانده از :سدازمان و تشدکیالت مسدتحکم
روحانیون عراقی ،نهاد مرجعیت ،استقالل مالی روحانیون ،ش صیت کاریزماتیع مراجع ،مردمدیبدودن
نهاد روحانیت و اعتقاد به مههویت (قنبری 3 : 6736،تا .) 33
مرجعیت در این عرصه ،نقشی تعیینکننهه دارد؛ برای نمونه ،آیت ا ...سیسدتانی ،بدهریدم اصدرار و
درخواستهای مکرر مقامها و مسئوالن آمریکایی ،هرگز حاضر به دیهار با آنها نشه؛ امدا هنردامی کده
کمال خرازی ،وزیر خارجه پیشین جمهوری اسالمی ایران در سفری سه روزه از عرار دیهارکرد ،مورد
استقبال گرم و صمیمی ایشان قرارگرفتنه بهنحویکه جرایه و روزنامدههدای بدینالمللدی از ایدن سدفر

بهعنوان دیهاری خانوادگی ،میان اعضای یع خانواده ندامبردنده ( .)Peterson,2005آیدت ا ...سیسدتانی
همچنین در پاسخ استفتائی در باب نرارش قانون اساسی این کشور بیانکرد کده نیروهدای اشدکالرر از
هی گونه شایستری برای تعیین اعضای مجلس نرارش قانون اساسی بهرهمنه نیستنه و بایه ایدن مهدم
توسط خود عراقیها یا منت بان آنها انجامپذیرد (.)Diamond,2005:11

 -2-2حوزه ارزشیای سیاسی
ارزشهای سیاسی درواقع ،خود ب شی خاص از فرهنگ یا فرهنگ سیاسدی جامعده هسدتنه .امدا
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ازآنجاکه اهمیت این دسته از منابع بهمراتب در حوزه گفتمانی قدهرت ندرم از فرهندگ محدس بیسدتر
است و نیز در چارچوب نظری ما هم بهعنوان حوزهای مستقل مطرح شهه ،در اینجا بهاختصار به ایدن
حوزه میپردازیم .در خصوص این حوزه همچنین نکته مهم قابلبحث این است که در عرصده رقابدت بدا
آمریکا ،آمریکاییها از حوزه اول نسبتبه ما قویترنه و بیشتر تالشمیکننه؛ منابع این حوزه نیز متعهدنده؛

اما ما در اینجا تنها به انقالب اسالمی و هویت ما ،عهالتخواهی جهانی و مردمساالری دینی میپردازیم.
 -1-2-2انقالب اسالمی و یوی

جدید

هویت ازاساس به فهم و درک افراد از خودشان و به یدع وجدود مشد ص و متمدایز اشدارهدارد.
هویت شیوهای است که فرد ،یا جامعه خویش را تعریبمیکنده و بدازمیشناسده .هدر آنچده مدا را از
دیرران متمایزمیسازد ،هویت ماست .هویت به سه سطح فدردی ،اجتمداعی و ملدی تقسدیممدیشدود.
باالترین سطح هویت ،هویت ملی است (هرسیج و تویسدرکانی .)653:6734 ،اگدر تداریخ تمدهنهدای
انسانی را مرورکنیم ،میتوانیم با اطمینان ادعاکنیم که در میان هویتهای اجتماعی کالنِ شدناختهشدهه،
هویت مربوط به تمهن ایرانی پیچیههترین الروی تحول و تأثیرگذاری را داشتهاست .ایدران و ایرانیدان
در طول تاریخ طوالنی و پربار خود ،گنجینهای عظیم را بر تمهن جهان چه از نظر مادی و چه معندوی
افزودهانه و ایرانیان به خود میبالنه که در تمهن جهان سهمی بینظیر داشتهانه .حدوزه تمدهنی وسدیع
ایران که از چین ،کشمیر و فالت پامیر تا آناتولی امتهاددارد ،از مؤلفههای هویت ایرانی و نیز از عناصر
قهرت نرم ایران محسوبمیشود (همان)616،؛ در این ارتباط ،انقالب اسالمی ایران نقشی بسیار مهدم
را ایفاکردهاست یعنی بهنوعی به احیا و بازسازی هویت ایرانی در جهان معاصر پرداختهاست .انقدالب
اسالمی ایران با هویتی دینی شناختهشهه و پیونهی ناگسستنی با مذهب تشیع و انهیشدههدای آریدایی-
ایرانی بهعنوان زمینهساز شکلگیری آن دارد.
این در حالی است که انقالب اسالمی ایران ،جذبهای خاص برای مردم عرار داشته و دارد .جنبش
شیعیان عرار و گروههای معارض عراقی و مردم عرار پس از وقوع انقالب اسالمی ایدران ،بده دالیدل
گوناگون ،مهمترین کانون پذیرش و ترویج آمال و اههار این انقالب در جهان اسدالم بدودهانده .قیدام

مردم عرار در عاشورای  6434و سرکوب و کشدتار خدونین مدردم ایدن کشدور و اعدهام عالمده سدیه
محمهباقر صهر چنهی پس از پیروزی انقالب اسالمی از تأثیرهدای عمیدق انقدالب در رونده بیدهاری
اسالمی در عرار نشانداشتهاست .با عنایت خاص مردم عرار بده انقدالب اسدالمی ،آنهدا درعمدل بده
هویت ما تعلقخاطر نشاندادهانه و راه تحقق هویتی واحه را پیمودهانه .وقدوع جندگ تحمیلدی خدود
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نشانرر تالش برای جلوگیری از ورود انقالب و ارزشهای آن به عرار بودهاست.
 -2-2-2عدال طلبی جهانی
عهالت از بنیادیترین ارزشهای موجدود در انهیشده سیاسدی و حکومدتمدهاری ایرانیدان اسدت
بهگونهایکه بارهدا در مندابع باسدتانی ماننده اوسدتا ،کتیبدههدا و سدنگنبشدتههدا بده لدزوم اجدرای آن
اشارهشههاست و انعکاس این مهم در نظام شهریاری ایرانیان ،نمدود عیندی یافتدهاسدت؛ بدرای نمونده،
داریوش بزرگ ،پادشاه ه امنشی در سنگ نوشتههایی که از خود بهجاگذاشتهاست پیوسته از خها می-
خواسته که او را در برقراری عهالت در میان مردمان او یاریرسدانه .مقهسدی معدرور بده «البشداری»
تاریخدان و جکرافیانویس عرب در سهههای ن ستین اسدالمی از قدول خلیفده دوم آوردهاسدت« :اندی
تعلمتُ العهل من کسری» (من عدهالت را از کسدری آموختدهام) (مجتهدهزاده .)1:6735 ،در شداهنامه
فردوسی که نماد و آئینه تمامعیار تبلور فرهنگ و هویدت ایراندی محسدوبمدیشدود از زبدان و مدرام
پهلوانان و شهریارانی نظیر سام ،زال ،رستم و اسدفنهیار آمدههاسدت کده هدهر اصدلی حکومدت بایده
دینداری و «داد و دهش» باشه زیرا دیدنداری و داد و دهدش اسدت کده موجدب خشدنودی مدردم و
درنتیجه ،مقبولیت ،مشروعیت و دوام حکومت خواههشده (رسدترار)75:6731 ،؛ پدس از آن ،چده در
دوران ن ستین اسالمی و چه در دوران معاصدر ،عدهالتخدواهی ایرانیدان در مدذهب تشدیع ،تبلدور و
عینیتیافت .اهمیت و برجستری مفهوم عهالت در مذهب تشیع تا بدهان جاسدت کده یکدی از اصدول
پنجگانه آن را عهالت تشکیلدادهاست؛ انعکاس این مفهوم در نظام انقالبی ایران هم در قدانون اساسدی
و هم در س نان بنیانگذار و رهبران آن نمود کامل یافتهاست (امام خمینی.) 1/4 : 6731 ،
وقوع انقالب اسالمی ایران ،سبب طرح مجهد گفتمان کهن و ریشهدار عهالت اسالمی شده و ایدن
گفتمان را بهعنوان رقیب جهی برابریطلبی چپ (مارکسیستی) و عهالتخدواهی لیبرالیسدتی مطدرح-
ساخت .ایران همواره حامی ،مبلغ و مرو عهالت گستری و عهالتخواهی در ایدن کشدور همسدایه و
شیعی بودهاست .از منظر جمهوری اسالمی ایران ،راه تحقق عهالت در عرار در اعمال حاکمیت قانون،
تساوی تمامی قومیتهای عراقی در برابر آن ،توزیع صحیح مندابع و امکاندات اقتصدادی ،آموزشدی و
فرصتهای سیاسی است .با توجه به ساختار قومیتی عرار ،این مهدم ازجملده نیازهدای واقعدی عدرار
امروزی محسوبمیشود .ایرانیان با سابقه درخشان خود در عرصه عهالت و عهالتگستری اکندون بدا
حمایتهای همهجانبه خود برای ایجاد عهالت در این کشور و تبهیل این موضع به یع سنت ،ضدمن
ارائه الروی عینی و موفق از مسیر عهالتمحدوری ،در ارائده مفداهیم و راهکارهدای اجرایدی و عملدی
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گسترش دادگری و بیهادستیزی در عرار تشنه عهل و عهالت نیز موفق عملکردهانه؛ درنتیجه ،نفدوذ و
محبوبیتی که از این طریق نصیب ایران شههاست ازجمله بزرگترین سرمایههای قهرت نرم جمهدوری
اسالمی ایران در این کشور بهشمارمیآیه.
 -3-2-2مرر ساالری رینی
درحالیکه در سر آیاز قرن بیستم ،هنوز هی ملتی در سراسر آسیا با مردمساالری آشنایینهاشت و
درحالیکه ایالت متحهه آمریکا ،همچنان اسیر درونگرایی خود بود ،ایرانیان بدا دسدتزدن بده انقدالب
مشروطه ،حرکدت بده سدوی مدردمسداالری را شدروعکردنده و در راهدی گدامنهادنده کده سدرمنزلش
نمیتوانست جز واقعیتیافتن یع دموکراسی بومی و دینی در ایران باشه؛ از این منظر ،مردمسداالری،
میرا

خاص یرب نیست و درواقع ،میرا

مشترک بشری است؛ ایرانیان نیز در شکلگیری این پهیهه

هویتی در طول تاریخ نقشی مهم برعهههداشتهانه.
البته شکل تحققیافته مردمساالری در ایران تحدت تدأثیر آمدوزههدای اسدالمی -شدیعی و انقدالب
اسالمی ایران ،نوعی منحصربهفرد است که با عنوان «مردمساالری دینی» شناختهمیشود .مردمسداالری
دینی ،در حکومت جمهوری اسالمی ایران ریشهدارد و مؤلفههای آن بر دو پایه بناگذاشتهشههانه :یکی
«جمهوریت» و دیرری «اسالمیت»؛ یعنی ساختار سیاسی و نحوه آرایش نهادهای آن ،جمهدوری اسدت
اما محتوای آن ،اسالمی است؛ مهمترین نوآوری انقالب اسالمی در این خصوص ترکیب جمهوریت با
اسالم است (عیوضی) 4 :6734 ،؛ در این نوع مهل حکومتی بر مشروعیت الهی و مقبولیت مدردم در
چهارچوب مقررات الهی بهصورت توأمان تأکیهمیشود.
انقالب اسالمی ایران نمونهای موفق و الرویی جهیه از دموکراسی را به جهان ارائهدادهاست که در
آن «خها» و «انسان» هر دو محورنه .براساس قانون اساسی و همچنین سنه چشدماندهاز بیسدت سداله،
ایران بایه مرو و الروی عینی مدردمسداالری دیندی بدر اسداس آمدوزههدای اسدالمی -ایراندی باشده
(دهشیری .)1 :6731 ،با توجه به زمینهها و بسترهای فرهنری و مذهبی مشترک میان دو کشدور ایدران
و عرار مردمساالری دینی بهعنوان رقیبی جهی در مقابل تفکر لیبرال دموکراسی آمریکا این ررفیت را
دارد که سبب جذب و اقنداع عمدوم مدردم و ن بردان عراقدی شدود .اهمیدت ایجداد و تبلیدغ الردوی
مردمساالری دینی با توجه به طرح و گفتههای مقامهای آمریکایی کده قصدهدارنه اصدول دموکراسدی
آمریکایی را در ساختار سیاسی و حکومتی عرار بهعنوان سرمشق و نمونهای موفق برای سایر جوامدع
و ملتهای خاورمیانه و رقیبی برای مردمساالری دینی جمهوری اسالمی ایران مطرحکننده چنده برابدر
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خواههشه (ایروانی.)617:6733 ،
ترویج و اجرای صحیح الروی مردمساالری دینی در ایران ،اشتیار جهانیان و بهویژه ،ملت مسلمان
عرار را به نقشآفرینی بیشتر و مؤثرتر جمهوری اسالمی ایران در صدحنه بدینالمللدی و داخلدی ایدن
کشور افزایشخواههداد و از این طریق ،جمهوری اسدالمی ایدران ،تواندایی اقنداع و جدذب م اطبدان
عراقی را درخصوص بهکارگیری نمونه ترویجی مدردمسداالری دیندی و همچندین بده طریدق مدؤثرتر،
توانایی شکلدهی به اولویتهای آنان در نحوه حاکمیت مطلوب را بهدستخواههآورد.

 -3-2حوزه سیاس

خارجی

در این حوزه به منابعی از قهرت نرم توجهمیشود که در عرصه سیاست خارجی و روابط متقابدل
دو جامعه و دو نظام سیاسی مطرحانه و بهنوعی به تأثیر حکومت و نظام سیاسدی و تصدمیمهدای آن
نسبتبه جامعه مقابل بازمیگردنه .به لحا تاری ی ،سیاست خارجی ایران از زمان صفویه به این سو،
یع سیاست خارجی شیعهمحور بودهاست و در ادامه ،امروزه ،منافع ملدی ایدران بدا ژئوپلیتیدع ندوین
شیعه ،بهطور عمیق پیونهخوردهاست و بهین دلیل است که ایران ،همواره خواهان آن است که در میان
شیعان جهان به خصوص در عرار تأثیرگدذار باشده؛ مدا در ایدن حدوزه نیدز تنهدا بده سده منبدع مهدم
توجهمیکنیم که عبارتانه از :اصل حمایت ،جلوگیری از مهاخله اجانب و وجدود احدزاب سیاسدی و
گروههای مبارز عراقی.
 -1-3-2اصل حمای
این اصل با مقاصه زیر و بده عندوان رکدن مهدم سیاسدت خدارجی ایدران در عدرار مدورد توجده
قرارمیگیرد .به لحا سیاسی حمایت از رژیم عرار و نظام سیاسی این کشور میتوانه زمینده تقویدت
روابط و مناسبات دو کشور و ایجاد اعتماد در میان رهبران عراقی را نسبتبده ایدران بدهوجدودآورد و
درعمل به منبعی مهم برای تحقق ارزشهای انقالب اسالمی در عرار در رقابدت بدا آمریکدا و یدرب
تبهیلشود .به لحا مذهبی اصل حمایت از شیعیان و مستضعفان و پشتیبانی از مرجعیت شیعه عراقدی
و حفظ و ارتقای جایراه آن در عرار ،امری مهم برای جمهوری اسالمی ایران است .به لحا سیاسی،
حمایت از شیعیان ،از طرفی بهمنظور جلوگیری از رویکارآمهن یع رژیدم سدنی مدذهب م دالب بدا
ایران و معارض با شیعیان در عرار و ازطرردیرر ،برای حمایت از شیعیان در جهت زمینهسازی برای
حضور مؤثر و کارآمه آنها در ساختار سیاسی عرار است که از این منظر با اولویتهای انقالبدی ایدران
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نیز سازگار است؛ از نتایج دیرر حمایت ،اطمینانیافتن از یکسارچری عرار و جلوگیری از تجزیده ایدن
کشددور اسددت .زیددرا گذشددته از وقددوع خطددر جنددگ داخلددی در عددرار ،ایددران کردسددتانی مسددتقل را
تحملن واههکرد؛ به این دلیل که ایجاد کشور مستقل کردستان ،ممکن اسدت بده تضدادها و حرکدات
استقاللخواهانه کردهای ایرانی بینجامه.
مشارکت در بازسازی عرار از ابعاد مهم حمایت است که خود حاصل نیداز روزافدزون عدرار بده
بازسازی و ترمیم خرابیهایی است که در نتیجه چنهین دهه سیاستهای جنگطلبانه حزب بعدث بدر
این کشور تحمیلشههاست ،این مشارکت ،ایران را قادرخواههکرد عالوهبر کسب سودهایی سرشدار از
مشارکت در بازسازی عرار ،از این فرصت برای گسدترش نفدوذ خدود در عدرار بدهویدژه در منداطق
شیعهنشین استفادهکنه؛ همچنین [تالش برای ایجاد] عراقی آباد و پیشرفته از پدیششدرطهدای اساسدی
همکاریهای مسالمتآمیز میان ایران با این کشور است.
بهعالوه ایران برمبنای اصل حمایت با گسترش نفوذ خود در عدرار مدیتوانده ضدمن اشدرار بدر
فعالیتها و اقهامهای مجاهدهین خلدق (مندافقین) در عدرار از هرگونده خرابکداری آنهدا ضده خدود
جلوگیریکنه و به لحا حقوقی و سیاسی ،زمینههای اخرا و تعقیب قضایی آنها را نیز فدراهمسدازد؛
در این زمینه ،قانون اساسی عرار تأکیهدارد که عرار به مبارزه با تروریسم ،پایبنه است و سعیمیکنده
تا از تبهیلشهن عرار به مرکز ،گذرگاه یا صحنه فعالیتهای تروریستی جلوگیریکنه (قدانون اساسدی
عرار ،ماده : 3بنه ).
 -2-3-2جلوگیری از مداخله اجانب رر عراق
سیاست جمهوری اسالمی ایران در عرار همواره بر اصولی مبتنی بوده که ضمن حفظ اسدتقالل و
امنیت عرار ،امنیت و ثبات خود را نیز تأمینکنه ،زیرا امنیت و ثبات ایران در گرو امنیت و ثبات عرار
و منطقه است .به همین دلیل ،جمهوری اسالمی ایران هرگونه مهاخالت منطقدهای و فرامنطقدهای چده
بهصورت مستقیم و چه ییرمستقیم در این کشور ،م الب بدوده و هسدت و ایدن م الفدت مدیتوانده
بهعنوان منبعی مهم در عرصه تولیه قهرت نرم برای ایران بهکارگرفتهشدود؛ بدرای نمونده ،تدا پدیش از
خرو نیروهای نظامی آمریکایی از عرار در سال  166میالدی ،یکی از مهمترین اهدهار جمهدوری
اسالمی ایران در برنامهریزیهای سیاست خارجی ،شکستدادن و زمینگیرکدردن نیروهدای آمریکدایی
در عرار و درنهایت ،خرو آنها از عرار بهمنظور تأمین امنیت ملی خود و عرار بود؛ زیرا ایران بارهدا
اعالمکردهبود تا هنرامی که نیروهای بیرانه آمریکایی در عرار باشنه ،نه برای عرار و نه بدرای ایدران،
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امنیت وجودن واههداشت؛ اکنون پس از خرو آمریکایها از عرار ،جمهدوری اسدالمی مدیخواهده
مطمئن شود که در آینهه نیز نیروهای نظامی آمریکایی در عرار حضورن واههیافت و در ایدن کشدور
همسایه ،پایراههای نظامی احها ن واهنهکرد ()Milanai.2005:30-36؛ ازطرفی ،امروزه شواههی دال
بر حضور سیاسی -اطالعاتی و اقتصادی اسرائیل در شمال عرار وجوددارنه که به زیان ایران خواهه-
بود و استقالل عرار را نیز تههیهخواههکرد .با توجه به سدابقه ایدن قبیدل ارتباطدات میدان اسدرائیل و
مبارزان کرد که در گذشته نیز ضه رژیم بعث و صهام به مبارزه دستمیزدنه ،نررانی و تههیده مندافع
ملی و تمامیت ارضی ایران را درپیداشتهاست (کوزه گر.)55:6734 ،
 -3-3-2احزاب سیاسی و گروهیای مبارز
زمینههای نفوذ ایران در گروههای سیاسی شیعه عرار به سال 6431میالدی بازمیگدردد .بدهعدالوه
ههر اصلی سیاست خارجی ایران ،از همان آیاز به کار حکومدت جهیده انقالبدی ،تبلیدغ و گسدترش
اسالم انقالبی بوده و هست (اسسوزیتو .)13:6733 ،صهور انقالب و پشتیبانی از «مردم مظلدوم جهدان»
یکی از اصول بنیادین انقالب اسالمی ایران است ()Chubin.2009:165؛ با توجه به این مهم مدیتدوان
اینگونه استنباطکرد که یکی از مهمترین دالیل حمایدت از احدزاب و جندبشهدای عراقدی ،گسدترش
معارر و انهیشههای انقالبی و دفاع از مردم تحت ستم حزب بعث عرار بدوده ،بدا پیدروزی انقدالب
اسالمی ،واحه نهضتهای آزادیب ش سساه پاسهاران عهههدار کمع به گروههای عراقی م الب رژیم
صهام شه (نادری .)63 :6731 ،ایران در زمان صهام حسین ،پناهرداهی بدرای رهبدران تبعیدهی عدرار
محسددوبمددیشدده و ایددن مبددارزان از حمایددتهددای مددادی و معنددوی ایددران بهددرهمندده مددیشددهنه
(.)Katzman.2010
مهمترین احزاب و گروههای مورد بحث در این عرصه عبارتانه از:
 جماعت العلماء عرار :این حزب در  6453ایجادشه اما با پیروزی انقالب اسدالمی ایدران ،امیدهیتازه و راهی جهیه در فعالیتهای آن آیازشه بهطوریکه برخی از علمای ایدن حدزب بده دسدتور
سیه محمهباقر صهر مأمورشهنه تا به ایران مهاجرتکرده ،سازمانههی ،ارتباط و آموزش نیروهدای
اسالمی عرار را در داخل ایران برعهههگیرنه (مریجی 35 :6733 ،تا .)33

 حزب الهعوه االسالمیه :ایدن حدزب در سدال  6453مدیالدی در نجدب اشدرر بده رهبدری سدیهمحمهباقر صهر تشکیلشه (فولر و فرانکه .)635:6737 ،بده اعتقداد برخدی از نویسدنهگان ،نظریده
«گواهی مرجع» شهیه سیهباقر صهر از لحا نظری و عملی با نظریه «والیت فقیه» امام خمینی(ره)
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هماهنگ است؛ بهعالوه آیت ا ...صهر به چارچوب ایدهئولوژیع نظدام اسدالمی در ایدران کمکدی
عمهه کرد .بهنحویکه وی را پهرخوانهه فکری قانون اساسی ایدران دانسدتهانده (دکمجیدان6711 ،
)643:؛ پس از پیروزی انقالب عهه زیادی از اعضای این حدزب ،خواسدتار تکییدر در اسداسنامده
حزبی منطبق با الروگیری از انقدالب اسدالمی شدهنه (مریجدی 33 :6733 ،تدا )4؛ عدالوهبدراین
الروگیری ،انقالب ایران سبب احیاء ،تشدهیه و توسدعه فعالیدت ایدن حدزب شده (حشدمتزاده،
)31:6733؛ بهگونهایکه پس از پیروزی انقالب ایران ،موجی جهیه از نداآرامیهدا در میدان مدردم
شیعه عرار به رهبری این حزب بهوقوعپیوست .تظاهرکننهگان ،خواستار اصالحهدای اجتمداعی و
استقرار یع حکومت اسالمی شهنه و دولت عرار با توجه به تشویق علنی قیام شیعیان از سدوی
امام خمینی (ره) و ارتباط نزدیع ایشان با حزب الهعوه ،این حزب را همچون ستون پنجمی مدی-
دانست که ههفش ادیام عرار در ایران بود (یالمی قمی.)63 :6731 ،
 سازمان عمل اسالمی :این سازمان در اواخر دهه  6411مدیالدی ،مقدارن بدا او فشدارهای حدزببعث بر م الفان ،بهویژه مبارزان اسالمی تشدکیلشده و رویکدرد کندونی آن تأکیده بدر «مبدارزات
فرهنری» است که اساس آن از تفکرهای انقالب اسالمی ایران درزمینه ایجاد شرایط تحقق فضدای
فرهنری اقتباسشههاست (مریجی 4 :6733 ،و.)47
 مجلس اعالی انقالب اسالمی عرار :این نهاد در6716ه.ش (  643مدیالدی) تشدکیلشده (همدان: .)7 4شاخه نظامی این سازمان ،با نام «سساه بهر» با حمایتهای ایران و آموزشهای نظامی شاخه
برونمرزی سساه ایران (سساه قهس) پاگرفت و در جنگ ایران و عرار به نفع ایران در جبهدههدا بده
نبرد پرداخت (زیباکالم و عبها ...پور)57:6733 ،؛ ههر از تشکیل این سازمان ،ایجاد مرکدز ثقلدی
برای ارتقای همگرایی میان گروهها و اش اص مستقل معارض اسالمی بهمنظور سرنرونی صهام و
تحقق حکومت اسالمی در عرار بود« .مبنای عقیهتی این سازمان برمبندای نظریده «والیدت فقیده»
قرارگرفتهاست» (مریجی 4 :6733 ،تا .)41
 جماعت صهر ثانی و سساه مههی :اینان پیدروان سدیه مقتدهی صدهر ،ش صدیت سیاسدی و مدذهبیاسالم گرای عراقی و یکی از بانفوذترین رهبران شیعیان عرار و شناختهشههترین بازماندهه خاندهان
صهر هستنه .روابط ایران با مقتهای صهر ،رهبر این سازمان و یکی از روحانیون بلنهپایه عرار کده
همواره م الب دائمی حضور نظامی آمریکا در عرار نیز بهشمارمیآمه یکی از مندابع قدهرت ندرم
ایران محسوبمیشود ( .)Katzman.2005مقتهای صهر در واکنش به تههیههای نظامی آمریکا ضه
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ایران بهصورت شفار و قاطع اعالمکردهبود که در صورت حمله نظامی آمریکا به ایران ،سدربازان
آمریکا را در عرار مورد ههر و حمله قرارخواههداد (بشری و قهرمان پور.)645:6733،
برخی از این گروهها در ساختار جهیه قهرت عرار حضوردارنه؛ این گروهها در دوران تبعیهشدان
در ایران ،ارتباطی قابلتوجه با رهبران ایرانی بهدسدتآوردهانده.حضدور و نفدوذ ایدران در گدروههدا و
سازمانهای عراقی هم در بعه سیاسی (بهصورت توافقنامه و همکاریهای سیاسی) و هم بدهصدورت
نظامی (ماننه سساه بهر) ،مشاهههمیشود ()Katzman.2005؛ بهعالوه ،ایفدای نقدش از سدوی ایدران در
میان احزاب سیاسی و مذهبی تأثیرگذار عراقی ،میتوانه باعث ایجاد آرامش ،امنیدت و تفداهم سیاسدی
در عرار شود و این خود به تحقق اههار انقالب کمعمیکنه.

پ -زمینهیای تحقق قدرت نر ایران
برای عینی و عملیشهن منابع نرم قهرت ،عالوهبر تصمیمهای سیاسی ،اقهامهای رهبران ایدران در
عرصه سیاست خارجی و وجود احزاب و گروههای عرار ،ایران دارای کانالهایی گوناگون در عدرار
بودهاست ()Katzman.2010؛ یکی از عوامل مهدم در ایدن عرصده نهادهدا هسدتنه ()Nye,2004:256؛
بهویژه نهادها و سازمانهای دولتی و ییردولتی ایرانی که درزمینه گسدترش مدذهب تشدیع و همچندین
بهمنظور اشاعه فرامرزی آن فعالانه ،ماننه« :سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی ،مجمع جهانی تقریب
مذاهب اسالمی و مجمع جهانی اهل بیت (ع)»؛ بهعالوه مسئله اعزام مبلغ به خدار از کشدور توسدط
«مرکز بینالمللی تبلیغ» ،ب شی دیرر از زمینههای تحقق قهرت نرم ایران را بایه در عملکرد «سدازمان
حج و زیارت» مشاهههکرد (احمهی.)55:6734 ،
یکی دیرر از عوامل عینی و بالفعلشهن قهرت ندرم مدذهبی جمهدوری اسدالمی ایدران را عوامدل
اقتصادی ،سرمایهگذاری و اقهامهای عمرانی ایران در عرار و بهطور عمهه در شهرهای شدیعهنشدین و
کردنشین این کشور تشکیلمیدهه؛ زیرا اقهامهای اقتصادی (در قالدب کمدعهدای مدالی یدا وامهدای
بالعوض (اقهامهای عمرانی و  )...نیز در افزایش قهرت نرم یع کشور مؤثرنه (نای)33:6734 ،؛ برای
نمونه ایران در چنه سال اخیر شروع به ساخت نیروگاههای برر در عرار کردهاسدت؛ بدهگوندهایکده
امروزه تأمین انرژی بصره به ایران بستریدارد.
اما سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در عرار مهمترین عامل تحقق و اجدرای قدهرت ندرم
ایران در این سرزمین محسوبمیشود .سیاست خارجی خود در عرصه عمدل در قلدب دیسلماسدی یدا
تعارض (جنگ) تحققمییابه (ر.ک.وایدت63 :6734 ،تدا  )64امدا تحقدق قدهرت ندرم تنهدا از طریدق
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دیسلماسی ممکن میشود و به بیانی« :دیسلماسی چهره عملی و استراتژیع (راهبردی) سیاست خارجی
است» (جمشیهی .)71 :6741 ،امروزه دیسلماسی در سه بعه اساسی جلوهگر میشود که عبدارتانده از
دیسلماسی سیاسی یا رسمی ،دیسلماسی عمومی و دیسلماسی رسانهای و دیجیتالی .بهطورکلی دیسلماسدی
عمومی و دیسلماسی رسانهای همراه با دیسلماسی رسمی بهعنوان سه بنیاد اساسی تحقق عملدی قدهرت
نرم ایران در عرار محسوبمیشونه.

نتیجهگیری
قهرت نرم ،زمانی تحققمی یابه کده کشدوری قدادر باشده از طریدق دیدن و فرهندگ ،ارزشهدا و
نهادسازی در روابط خود با سایر کشورها بده منظدور دسدتیابی بده اهدهار و مندافع ملدی خدود اصدل
«جذابیت» و «اقناع» را درپیشگیرد .بهکارگیری قهرت نرم در جهت تحقق ارزشهای انقالب اسدالمی
در عرار برای ما ،عاری از لحن دشمنانه و دستوری خواههبود و تهاعی سلطه ن واهدهکرد؛ همچندین
محیطی خالقانهتر و انعطارپذیرتر را برای اجرای سیاستهای ایران فراهممدیسدازد و درعدینحدال،
مضامینی متعهد و متنوعتر از فرهنگ ایرانی -اسالمی را به الیدههدای فرهنردی و هدویتی ایدن کشدور
انتقالخواههداد.
ایران در ارتباط با عرار ،منابع متعهد و حائز اهمیت در حوزه قهرت نرم دارد ،اما قهرت نرم ایران
در عرار هنرامی محقق میشود که دولت و ملت این کشور مجاب شونه ایههآلهای ایران را از طریق
باورپذیری درونی و اعتقاد قلبی بسذیرنه و در راه عینیشهن آنها خود را با ایران سهیم بهاننده .از ایدن
منظر ،بسیاری از تحلیلگران معتقهنه ایران وارد مرحله جهیهی در سطح نظام بینالمللی شههاست که
در حال جایرزینشهن با آمریکا در عرار است ،با این تفاوت که پشتوانه این حضور ،تسد یر قلدوب
ملت و دولت عرار خواههبود؛ درنتیجه تحقق قهرت نرم ایران در عرار بایه بهگوندهای برنامدهریدزی
شود که توان مقابله با قهرت نرم آمریکا و متحهانش را داشتهباشه .مهمترین برگ برنهه ایدران در ایدن
زمینه تسلط بر افکار مسئوالن و مردمان عرار است ،مؤلفهای که آمریکا با توجه به عملکدرد خدویش
نمیتوانه بهان دستیابه؛ البته تبهیل منابع قهرت بالقوه ایران به قهرت عینی ،مستلزم طراحی سیاستی
خوب و رهبری کارآمه بهویژه در سطح سیاسدت خدارجی و دیسلماسدی عمدومی اسدت ،زیدرا ندوع و
محتوای سیاستهای ایران در داخل و خار از عرار میتوانه قهرت نرم را تقویت یا تضعیبکنده .از
طرفی یرور ناشی از وجود این منابع بهصورتیکه برای مردمان عرار هجمه و تهاعی تسلط ایجادکننه،
به تضعیب قهرت نرم ایران در این کشور منجرخواههشه؛ ازطرردیرر بیاعتمادی ایجادشدهه توسدط
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حزب بعث نسبتبه اههار ایرانیان به همراه درک ناصحیح از فرهنگ انقالب اسالمی بهین سدان کده
در عرار اینگونه القاشود که جمهوری اسالمی ایدران بدهدنبدال تحمیدل و ایجداد فرهندگ ،زندهگی و
حکومتی شبیه به مهل رسمی خود است ،نیز میتوانه در کم و کیب قهرت نرم ایران مؤثر واقدع شدود
لذا پیریری و تأکیده ایدران بیشدتر بایده بدر قدانونمدهاری ،گسدترش و تدرویج مدردمسداالری دیندی،
عهالتگستری و اصل حمایت ،همراهی با ساختار سیاسی ،مرجعیت و روحانیت و گروههای سیاسدی
عراقی قرارگیرد .سیاستگذاریهای منطقی در مورد به کارگیری این منابع باعث افزایش قدهرت ندرم
ایران خواههشه.
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Abstract
Today, particularly in the light of the developments in the world of Islam, the
closeness of the Muslim communities in international arena to each is felt as a
determining necessity. At the same time, soft power is a new face of exertion of power
on international level which lays emphasis on intangible aspects of power entailing the
application of acceptable and more legitimate methods to achieve goals in foreign
policy, whose main function is to form the preferences of others and whose main
sources are religion, culture, and political values and foreign policy. After the victory
of the Islamic Revolution, the Islamic Republic of Iran, relying on its value-based
goals in relation to other Muslim communities, utilized the sources of soft power.
Given the strategic role of Iraq in the world of Islam and its several commonalities
with Iran, it has been more significant for Iran in this connection. The present paper
maintains that due to the existence of several sources of soft power of Iran in Iraq,
their proper application and management will have positive sustainable achievements
for materialization of the values of Islamic Revolution and will realize the said
objectives in the best, most legitimate and sustainable manner. The main problem of
the present paper is to find out the sources of Iran’s soft power in modern Iraq which
can prepare the grounds for materialization of sublime values of the revolution in the
world of Islam.
Keywords: Islamic Republic of Iran, modern Iraq, soft power, values of Islamic
Revolution.
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