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، »ذهنیت و هویت«بر تأکیدبا المللبیناي جذاب در روابط رهیافتی نوظهور اما با فلسفهعنوانبهانگاري سازه
در همین چارچوب، دیپلماسی عمومی با . کندهاي این دانش ارائه میحلدي نوینی از مسائل و راهبنصورت

اي جدید و گسترده اي بسیار مهم در شکل دادن به ذهنیت و هویت هستند ـ عرصهمؤلفهها ـ که بر ارزشتأکید
بر این اساس، . خته شده نیستهاي رسمی و شناگشاید که دیگر منحصر به فعالیتدر زمینه سیاست خارجی می

هاي مشترك بنیادینی که میان خاص با فصلصورتبههاي شیعی عام و ارزشصورتبههاي اسالمی ارزش
نظیر براي سیاست خارجی نظام جمهوري اسالمی ایران کند؛ ظرفیتی کمایران و کشورهاي منطقه برقرار می

هاي شیعی در افزایش قدرت و ارزش«: کهشده است پرداخته بنابراین، در این مقاله به این سوال اصلی . است
و با استفاده از روش » نفوذ ایران از طریق دیپلماسی عمومی در کشور عراق چه نقش و جایگاهی دارند؟

هاي شیعی ارزش«: اي این فرضیه مورد آزمون قرار گرفت کهتوصیفی ـ تحلیلی و بهره بردن از منابع کتابخانه
تأثیره فرهنگی مشترك میان ایران و عراق، در افزایش موفقیت دیپلماسی عمومی ایران در عراق زمینعنوانبه

برداري از شدن فرضیه مذکور، پیشنهادات و راهکارهایی براي بهرهتأییددر نهایت، با . »مثبت و معناداري دارد
.شده استاین ظرفیت ارائه 

.، ایران، عراقهاي شیعیارزشمی، انگاري، دیپلماسی عموسازه:کلیديهايواژه
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مقدمه-1
تا کنون روندهاي مختلفی را 1920گیري این کشور در سال رابطه ایران و عراق از ابتداي شکل

ویژه تحت سایه عوامل ژئوپلتیک همواره تهدیدزا و همراه با روابطی که به. گرفته استخودبه
گذاري را بر روابط دو تأثیرختالفات مرزي بیشترین توان گفت ابوده است تا آنجا که میتنش

آنانشد امایران محسوب میاز قلمرو امپراطوري ایجزئ،عراقیرزمانید. کشور داشته است
عراق تا . رون آورندیران بیت این منطقه را از حاکمیران موفق شدند ایپس از حمله اعراب به ا

رفت تا اینکه در جریان جنگ جهانی اول از یمشماربهی از امپراطوري عثمانیها جزئمدت
تاکنون در تحقیقات انجام شده پیرامون رابطه دو کشور ایرن و عراق . این امپراطوري جدا شد

بررسی دنبالبهحاضرپژوهشامابیشتر به بررسی عوامل دولتی و رسمی پرداخته شده است؛ 
.ق استهاي شیعی بر دیپلماسی عمومی ایران در عراارزشتأثیر

رهیافت رئالسیم و نیز مفاهیمی مانند تأثیرهاي متمادي ـ تحت روابط کشورها در سال
شد نامیده می) سنتی(ها که تحت عنوان دیپلماسی قدرت سخت ـ به روابط رسمی دولت

هاي سنتی هاي جدید و منتقد رهیافتاما چندسالی است که با ظهور رهیافت. محدود شده بود
انگاري ـ مفاهیمی همچون قدرت نرم، نفوذ، دیپلماسی عمومی رآمدن رهیافت سازهویژه با بـ به

.قرار داده استتأثیرالملل شده و ارتباطات کشورها را تحت و غیره وارد دانش روابط بین
کند که عالوه بر روابط رسمی بین کشورها مواردي از روابط میتأکیدمفهوم دیپلماسی عمومی 

دیپلماسی عمومی با . تواند به پیشبرد منافع کشورها کمک کنددارند که میغیررسمی نیز وجود 
کند هرآنچه از تهدید و یا پاداش فاصله بگیرد و به سمت میتأکید» پدیده جذابیت«اشاره به 

دیپلماسی . تر شده استایجاد جذابیت سوق پیدا کند به مفهوم دیپلماسی عمومی نزدیک
شود که اجماع نظري چندانی هم درمورد آن وجود تشکیل میهاي مختلفی عمومی از مؤلفه

دیپلماسی فرهنگی، : سه قسمت اصلی آن دانستعنوانبهتوان موارد زیر را اما می. ندارد
Ashna & Jafari(اي و مجازي، دیپلماسی اقتصادي و بازرگانی دیپلماسی رسانه

Haftkhani, 2007: 183-187(.
تواند در عرصه روابط دوکشور ایران ز عناصر مهمی که میدر ذیل همین چارچوب؛ یکی ا
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این عنصر با توجه به اینکه . هاي شیعی استاي را ایفا کند ارزشو عراق نقش تعیین کننده
. تواند نقش بسزایی در این زمینه داشته باشدگیرد میتعداد کثیري از مردم دوکشور را در بر می

عناصرِ دیگري مانند سفرهاي مذهبی مردم دو کشور، عنصر کالن شیعی با توجه به خرده ـ
مردمِ ایرانیِ مقَلّد مراجع تقلید عراق و مردمِ عراقیِ مقَلّد مراجع ایران، نزدیکی فرهنگی مردمان 

. تواند ظرفیت عظیمی را براي دیپلماسی عمومی ایران در عراق فراهم آوردو غیره میشیعی
این . هاي مذکور استز ـ در درجه اول ـ شناسایی کامل ظرفیتشرط استفاده از این موقعیت نی

کشوري عنوانبههاي دیپلماسی عمومی جمهوري اسالمی ایران را ـ پژوهش، شناخت ظرفیت
و بعد از سقوط اندهکشوري که اکثریت مردم آن شیععنوانبهشیعی در رابطه با کشور عراق 

ر شیعیان قرار گرفته است ـ هدف خود قرار داده در اختیاعمدتاًصدام، نظام سیاسی آن نیز 
هاي بسیار مختلفی براي افزایش مردم قابلیتدیپلماسی عمومی ایران در سطح توده. است

در سطح نخبگان .هاي شیعی داردقدرت نرم جمهوري اسالمی ایران از طریق تمسک به ارزش
دهه اخیر عراق، شیعه و مورد حمایت مداران و نظامیاننیز با توجه به اینکه بسیاري از سیاست

تواند دیپلماسی عمومی را با تکیه بر گیري مناسب میاند؛ در صورت ارتباطایران بوده
بر همین اساس، بررسی و شناسایی دقیق مصادیق . هاي شیعی به نمایش بگذاردارزش
رتقا بخشیده هاي شیعی در عراق ـ که قدرت دیپلماسی عمومی ایران را در آن کشور اارزش

سو با انجام این تحقیق و شناسایی این مصادیق، از یک. رسدمینظربهاست ـ الزم و ضروري 
توان آن را در برخی دیگر موارد را در عراق تقویت کرد و از سوي دیگر میتوان آنمی

اصلی تأکیدهمچنین ذکر این نکته نیز الزم است که . بردکاربهکشورهاي داراي جمعیت شیعی 
هاي فعلی مقاله حاضر بر شناخت عراق در زمان کنونی است که تالش شده با شناخت ویژگی

.عراق راهکارهایی براي آینده آن ارائه شود
هاي مشترك شود که با پیدا کردن ارزشاین هدف اصلی دنبال میحاضربنابراین در مقاله

و ابزاري در راستاي دیپلماسی عمومی عامل عنوانبهتشیع بین دو کشور ایران و عراق از آن 
جمهوري اسالمی ایران در کشور عراق استفاده کرده و این عامل را به متغیري براي ارتقاء 

از نظر اهمیت چنین مباحث و مطالعاتی نیز گفتنی است . جایگاه ایران در این کشور تبدیل کند
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توان آن عوامل سو مییکهاي شیعی در عراق، ازو اهمیت ارزشکه پس از شناخت مصادیق
تواند مقدمه خوبی براي ورود به بحث را در عراق تقویت کرد و از سوي دیگر این امر می

درصد 75مثال حدود طوربه. ها در دیگر کشورهاي با جمعیت شیعی باشدتقویت این ارزش
نند عراق در آن اما با این وجود ایران نتوانسته ما. از جمعیت کشور آذربایجان، شیعه هستند

تواند مقدمه خوبی براي تحقیقات انجام این تحقیق در کشور عراق می. کشور اثر گذار باشد
. ها در دیگر کشورهاي شیعی باشدپژوهشگران بعدي براي ورود به بحث شناسایی این ظرفیت

نیز نگر داشته و تالش خواهد کرد نتایج آناین تحقیق با دغدغه کاربردي بودن نگاهی آینده
. عملیاتی باشد

روش تحقیق-2
باشد و انتخاب علمی، استفاده از یک روش تحقیق مناسب میهاي مطالعهاز جمله ویژگی

ها و ماهیت موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی آن بستگی روش تحقیق به هدف
,Khaki(دارد هدف تحقیقات . پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردي است). 2000

عبارت دیگر، تحقیقات کاربردي به. خاص استدي، توسعۀ دانش کاربردي در یک زمینهکاربر
تواند به اتخاذ شود و نتایج این نوع تحقیقات میکاربرد علمیِ دانش هدایت میبه سوي

Sarmad(تصمیمات بهتر در جامعه مورد پژوهش کمک کند  et al, 2007.(
ـ تحلیلی در تالش خواهد بود تا موضوع بر همین اساس، این پژوهش به روش توصیفی

اي، با گیري از منابع کتابخانه، ضمن بهرههاگردآوري دادهمنظوربهرا مورد کنکاش قرار دهد و
هاي مکتوب در این حوزه و ضرورت افزودن غناي بیشتر به تحقیق با توجه به کمبود داده

ی روش انجام این تحقیق عبارتبه. ردانجام مصاحبه، از دیدگاه نخبگان نیز استفاده خواهد ک
. اي و مصاحبه استابزار کار نیز استفاده از منابع کتابخانه. روش توصیفی تحلیلی خواهد بود

.طرح انجام شده نیز از نوع کاربردي بوده و ابزار تجزیه و تحلیل کیفی خواهد بود
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مبانی نظري -3
-شناسیشناسی و انسانشناسی، هستیعرفترهیافت ـ یعنی مبانی بنیادین نظرورزي؛ مانند م

. شودبناي تحقیق است و همه فرآیندهاي پژوهش در دل رهیافت شکل گرفته و انجام میسنگ
ها ترین کار هر محقق، در گام اول آشنایی عمیق با این رهیافتترین و اساسیبنابراین اصلی

ي موجود در علوم سیاسی و هاتوان رهیافتدر مجموع و در یک دیدگاه کالن، می. است
گرایی تقسیم کرد و در این میان باید گرایی و فراطبیعترا به دو قسم طبیعتالمللبینروابط 

ها به گرایی، عنوان کلی و کالنی است که شامل تمام واکنشتوجه داشت که عنوان فراطبیعت
در ذیل . جاي داده استهاي گوناگونی را شود و بنابراین در دل خود رهیافتگرایی میطبیعت

بخشد، گرا و معنا محور و فهم محور، که به ذهنیت انسان جایگاهی ویژه میدیدگاه فراطبیعت
گرایی، گفتمانی و انتقادي ـ هنجاري هایی مانند تفسیرگرایی، پساساختتوان به رهیافتمی

که ذکر شد هاي جدي و مهمی که با یکدیگر دارند در آنچه اشاره کرد که در عین تفاوت
;Moshizadeh, 2010: 30(داراي وجوه مشترکی هستند  Manoochehri, 2011: 32 .( در

اند، نظریه شکل گرفته) رفتارگرایان(بین نظرات و رویکردهایی که در واکنش به طبیعت گرایی
دلیلبهاین نظریه . برخوردار استالمللبیناي در روابط انگاري از جایگاه مهم و ویژهسازه

و » ها از خود و محیط اطراف و دیگرانتصور دولت«ي که بر تأکیددر آن و » ذهنیت«حوریت م
رو انتخاب شده و بنابراین در این قسمت چارچوب نظري مقاله پیشعنوانبهدارد » هویت«لذا 

.پردازیمبه توضیح و تشریح مختصر آن می

1انگاريرهیافت سازه-1-3

ها انگاران معطوف به معانی، هنجارها و رویهراد، عمده توجه سازهها و افدر تحلیل رفتار دولت
گرایی پذیرند و به این طریق هم از ماديمیاما از سوي دیگر اهمیت واقعیت مادي را. است

- سازه. گرایانشوند و هم از معنا محوري مطلق پساساختگرایان متمایز میصرف ساخت

:ك.این بخش از مقاله نیز هستند ـ رانگاري ـ که منابع پایهبراي دیدن بحثی مبسوط در زمینه سازه-1
Moshizadeh, 2010 ; Ataei & Mansoori Moghadam, 2013
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دارند و در پی نشان تأکیدتوأمان طوربهات اجتماعی انگاران بر ابعاد مادي و غیر مادي حی
دهد و نیز کنش و تعامل دادن این امر هستند که جهان مادي چگونه به کنش انسانی شکل می

هم چنین از دید ایشان خود کنش و تعامل انسانی . دهدانسانی چگونه به جهان مادي شکل می
& Ataei(شناختی جهان مادي است نیز وابسته به تفاسیر پویاي هنجاري و معرفت 

Mansoori Moghadam, 2013: 140.(
چیزي عنوانبهشود و جهان میتأکیدانگاري بر ساخت اجتماعی واقعیت در نگرش سازه

گردد و نه چیزي که بتوان آن را طبیعی، مسلم و از قبل داده شده ساخته و ابداع شده فرض می
ي انسانی هاکنش. واسطه به جهان وجود نداردتقل و بیبنابراین امکان دسترسی مس. فرض کرد

کنند و همین معناسازي است که کم و گیرند و معنا پیدا میدر فضایی اجتماعی شکل میصرفاً
هایی تفسیري هستند که در واقع، جهانِ اجتماعی شبکه. دهدبیش به واقعیت جهان شکل می

انگاران ساختارهاي فکري و بنابراین براي سازه.نددههاي انسانی آنها را شکل میافراد و گروه
هاي با معنا هستند که هنجاري نیز به اندازه ساختارهاي مادي اهمیت دارند چرا که این نظام

,Pourahmadi & Mousavinia(گران از محیط مادي خود هستند کننده تفسیر کنشتعیین

2006: 35.(
انگاري اشاره کرد و آن مسئله مهم دیگري در سازهدر کنار این موارد باید به مقوله بسیار

دهند ها شکل میها هستند که به منافع و کنشانگاري این هویتاز دید سازه. است» هویت«
نقشی بنیادین و اساسی در »گیرد؟چیست؟ و چگونه شکل میهویت«بنابراین فهم این که 

گران فقط یک نظام مرکّب از کنشمللالبینروابط . ها داردتحلیل رفتار اشخاص و دولت
گران اجتماعی که در تعامل با یکدیگر اي است مرکّب از کنشغیراجتماعی نیست بلکه جامعه

اي از قواعد و هنجارها است؛ نیست بلکه بر اساس مجموعهاین تعامل در خأل. برندمیسربه
بین االذهانی هم فهمیده طوربهاند واالذهانی شکل گرفتهبینطوربهقواعد و هنجارهایی که 

هویت . شوداي محوري تبدیل میدر این رویکرد است که مفهوم هویت به مسئله.شوندمی
. شودهاي نسبتاً ثابت و مبتنی بر نقش خاص از خود و انتظارات از دیگران معنا میفهممعنايبه

ساختارها . کنندمعی کسب میگران، منافع و هویت خود را از طریق مشارکت در معانی جکنش



130 1395دوم، تابستان فصلنامه ژئوپلیتیک ـ سال دوازدهم، شماره______________________

کند گر نسبت به دیگري چگونه عمل میاین که یک کنش. کنندرا نیز همین معانی تعریف می
,Jahangir & Yousefnia Pasha(براي او دارد » دیگري«براساس معنایی است که آن 

رد تواند فرد و عامل منفگر هم میبدیهی است که در این تحلیل کنش).137-138 :2012
.المللبینانسانی باشد و هم یک دولت در مجموعه نظام 

در تقابل با تفسیر ) فرد یا دولت(گر انگاران از کنشروشن است که این فهم و تفسیر سازه
به عقیده . گویندهاي خودمحور و منافع ملی مسلّم سخن میگرایان است که از هویتواقع
متغیرهاي وابسته در نظر گرفت که خودشان محتاج عنوانبهانگاران هویت و منافع را باید سازه

نتیجه دیگر.متغیرهاي مستقلِ روشنِ مشخّصِ معینعنوانبهتوصیف و روش شدن هستند نه 
شان امري گران از خود، منافع و اهدافانگاري در امر هویت این است که برداشت کنشسازه

هویت جمعی وسیلهبهگیرد و معی شکل میدر دل همکاري، هویت ج. ذاتاً تغییرپذیر است
انگاران ساختارها و نهادها، برآیند لذا از دید سازه. شودهاي بیشتر فراهم میامکان همکاري

هاي ایستا نیستند بلکه کارگزاران پویا و ها، سوژهگران و سوژهتعامالت اجتماعی هستند، کنش
ها از و یکسان و ثابت نیست، این هویتگران اموري یکپارچههاي کنشاثرگذارند، هویت

ها و روندهایی پیچیده و متداخل و بعضاً متناقضِ تاریخی است که تکـوین و قوام طریق رویه
وابسته به این امر شدتبهگران گیري کنشتصمیم. پذیر و سیال هستندیابند؛ پس دگرگونیمی

کنند و براي خود چه اهدافی قائل میاست که خود را و جهان پیرامون خود را چگونه تعریف 
1.هستند

دیپلماسی عمومی-2-3
توان چارچوب نظري بحث حاضر گفته شد؛ میعنوانبهانگاري بر اساس آنچه که درباره سازه

بر . توان به دیپلماسی سنتی اکتفاء کردگرفت که در عرصه دیپلماسی دیگر نمیچنین نتیجه

:براي مطالعه بیشتر رجوع شود به-1
Seyfzade (2004), Ghasemi (2005), Farnsworth (1992), Goldestein & Joshuas (1999),
Reyman Aron (1973), U.S department of state, (1987)
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ومی در مرکز تأمالت و اقدامات دیپلماتیک یک دولت قرار انگاري، دیپلماسی عماساس سازه
.ها داشته باشدباید نقشی اساسی در سیاست خارجی دولتگیرد و میمی

آمیزِ سیاسی در حل و فصل منازعات مسالمتشیوهبهدیپلماسی در نگاه محدود آن 
البته . گیردامی قرار میهاي قهرآمیز نظشود که قاعدتاً در نقطه مقابل روشالمللی اطالق میبین

خارجی در نظر گرفت که مدیریت سیاستمعنايبهتوان تر میدیپلماسی را در مفهومی گسترده
هاي سیاسی، اقتصادي، طی آن کلیه اقداماتی را که یک دولت در روابط خارجی خود در زمینه

در این . گیردر میدهد را در بفرهنگی، تجاري، مالی، تکنولوژیک، امنیتی و نظامی انجام می
الملل را مفهوم گسترده، دیپلماسی کلیه الگوهاي رفتاري یک دولت در عرصه روابط بین

بر این مبنا . گیرنددیپلماسی را بعضاً با سیاست خارجی هم معنا در نظر می. دهدپوشش می
ها در روابط ها و گرایشهدفجوهرهصورتبهخارجی که سیاستتوان گفت درحالیمی

ها با یکدیگر مطرح است؛ دیپلماسی پوششی است براي اجراي سیاست خارجی و راهی دولت
,Ghavam(المللی ها در محیط بینها، منافع و استراتژياست جهت عملیاتی کردن هدف

2005: 8.(
بر استفاده از روابط رسمی در پیشبرد اهداف تأکیدهر اندازه که در دیپلماسی سنتی 

بر ایجاد جذابیت در کشور دیگر تأکیدح است؛ در دیپلماسی عمومی سیاست خارجی مطر
به شکلی که یک کشور بتواند با ارائه یک چهره مثبت و سازنده از خود . کندخودنمایی می

به دیگر سخن، زمانی که پاي . اي را در دیگر کشورها ایجاد کندآمیز و دوستانهنگاه احترام
. دهدی عمومی خود را نشان میآید، دیپلماسجذابیت به میان می

صورتبهشود که معمول قدرت نرم خوانده میطوربهبر همین اساس، جذابیت یک کشور 
چیزي که امروزه دیپلماسی . کنند آن را تقویت کنندبالقوه وجود دارد و کشورها تالش می

ل محسوب شود نیز در واقع ابزاري براي اعمال قدرت نرم در عرصه عمعمومی خوانده می
گولین معتقد است دیپلماسی عمومی، ارتباطات معطوف به منافع ملی یک کشور از . شودمی

بر این اساس مسائلی از قبیل اعزام . طریق ارتباط با مردم خارج از مرزهاي جغرافیایی است
دانشجو به خارج از کشور، ارتباطات فرهنگی، ارتباطات تحصیلی، مبادالت علمی و مواردي 
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توان گفت دیپلماسی در تعریفی دیگر می. گیرنداین در حوزه دیپلماسی عمومی قرار میمانند 
آن، سیاست خارجی یک کشور وسیلهبهشود که اي از ساز وکارها گفته میعمومی به مجموعه

دیپلماسی عمومی . شود ـ به این معنی که هدف اصلی مردم هستندبراي عامه مردم آشکار می
دهد و هسته اصلی دیپلماسی آن، ارتباط هدایت شده با ا هدف خود قرار میمخاطبان خارجی ر

Rafie(هاي آنهاستدر نهایت نیز بر دولتگذاشتن بر افکار آنها وتأثیرمنظوربهافراد خارجی 

& Nikravesh, 2013: 105-107(1.
ذابیت پیشبردن اهـداف از طریـق ایجـاد جـ    معنیبهمفهوم دیپلماسی عمومی در این تحقیق 

پاداش، تهدیـد  : به این معنی که براي انجام یک کار سه راه وجود دارد. درنظر گرفته شده است
شـود،  باتوجه به تعریف درنظرگرفته شده، زمانی که ایجاد جذابیت مطرح می. و ایجاد جذابیت

از سوي دیگر، مخاطـب مـا در دیپلماسـی عمـومی،     . کنددیپلماسی عمومی موضوعیت پیدا می
به این معنی که مـا از طریـق دیپلماسـی عمـومی     . عمومی مردم در دیگر کشورها هستندافکار

. جهت دادن به افکار عمومی مردم کشورهاي مختلف براساس اهداف خود هستیمدنبالبه

هاي شیعیتشیع و ارزش-4
تدا در اب. ه خواهد شدهاي شیعیان پرداختها، خصوصیات و ویژگیدر این قسمت به بیان ارزش

.الزم است که به تاریخ مختصر این مذهب اسالمی اشاره شود

تبارشناسی شیعه-1-4
شیعه : معتقد استع،ـ یکی از متکلمین اولیه و مهم مذهب تشی) ق.ه336-413(شیخ مفید 

معتقد باشد؛ چه به سبب نص همانند شیعیان ) ع(کسی است که به امامت علی بن ابی طالب
نیز ) ق.ه160-255(جاحظ . گونه که جارودیه و زیدیه معتقدندوصف آنامامیه و چه به سبب 

داشت را بر عثمان مقدم می) ع(معتقد است در صدر اسالم کسی که علیمتکلمی سنّیعنوانبه

:براي مطالعه بیشتر رجوع شود به-1
Hadian (2013), Mobini Moghadas (2013), Akhavan kazemi (2009), Dehghani Firouzabadi
(2012), Ashtarian (2007), Nikaein (2009), Ashna (2007), Morrow, E. (1965), Madison, J.
(2005), Public Lord, C. (2006)
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داشت عثمانی مقدم می) ع(شد و در مقابل به کسی که عثمان را بر علی شیعی گفته می
نگار شهیر اسالمی ـ معتقد است شیعه در لغت ـ تاریخ)ق.ه732-808(ابن خلدون . گفتندمی
) ع(پیرو و طرفدار است و در اصطالحِ فقیهان و متکلمان متقدم و متأخر، بر پیروان علیمعنیبه

رسول جعفریان از محققین معاصر تشیع نیز معتقد است . شودو فرزندان او اطالق می
کاربه) ع(مشخص براي پیروان امام علیطوربهدر آن » الشیعه«ترین سندي که کلمه قدیمی

به برادرش امام ) ع(برده شده است مربوط به نامه شیعیان کوفه در تسلیت شهادت امام حسن 
).Jafarian, 2011: 40-50(است) ع(حسین

هاي شیعیانارزش-2-4

»عصمت، والیت و غیبت«: هاي ارزشی سه گانه آنامامت و پایه-1-2-4
تشیع از دیگر مذاهب اسالمی، اعتقاد به امامت ترین وجه ممیزهعی شد که مهمشاید بتوان مد

پایه اساسی نظام امامت شیعه از نظر اعتقادي و عنوانبهعصمت، والیت و غیبت نیز . است
این سه پایه ارزشی است که تفاوت کالمی ـ فقهی را بین دو مذهب . شودنظري شناخته می

شیعیان دوازده (البته در این بین عصمت، ویژه مذهب امامیه . ده استآوروجودبهشیعه و سنّی 
عنصر والیت نیز . اي را ندارندهاي اسالمی چنین عقیدهو اسماعیلیه است و دیگر فرقه) امامی

. شودناپذیر اعتقاد بر عصمت و علم غیب در امام محسوب میاز نظر شیعه از لوازم تفکیک
. رودمیشماربهبت نیز از دیگر ارکان اساسی اندیشیه شیعه درنهایت نیز باید گفت که غی

را عدم تمکین مکلفان ) عج(خواجه نصیر طوسی در عبارت مشهور خود علت غیبت امام زمان 
البته این نکته نیز قابل ).Feirahi, 2003: 191-199(کندکاري جوامع بشري معرفی میو تبه

آنان معتقدند امامت در . ب از نظر موافقتی نداردگفتن است که زیدیه با امام مکتوم و غای
).Ghaderi, 2008: 54(کارآیی سیاسی ـ اجتماعی آشکار امام نهفته است 

عدالت-2-2-4
هاي مختلف شیعیان مشترك بوده و ترین اصولی است که در بین گروهعدالت یکی از اساسی
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البته این اشتراك لزوماً . آیدیحساب مهاي مختلف آن بهجزء اصول اعتقادي تشیع و گرایش
,Ghaderi(هاي شیعیان تعریف واحدي از عدالت دارند به این معنی نیست که تمامی گروه

2008: 53.(

ستیزيظلم-3-2-4
در این . شودستیزي و مقابله با ظالم یکی از اصول اساسی اسالم و تشیع محسوب میظلم

عالوه بر این، شیعیان در تمام طول تاریخ اسالم در . رابطه آیات و احادیث متعددي وجود دارد
هاي طوالنی تحت تعقیب و قتل و غارت نیز اند و در بسیاري از موارد و براي دورهاقلیت بوده
در . ستیزي در اندیشه شیعه شده استهمین امر سبب اهمیت مضاعف ظلم. اندقرار داشته

یزي مصداق پیدا کرده است تا آنجا که با ستنوعی در غربستیزي بهدوران معاصر این ظلم
.رجوع به سخنان رهبران جمهوري اسالمی ایران این مواضع کامالً روشن و آشکار است

یاري مظلوم-4-2-4
گفته جایگاه مهمی در اندیشه ستیزي، یاري مظلوم است که به همان دالیل پیشروي دیگر ظلم

دیدگان اشاره اره رسیدگی به امور مظلومین و ستمدر قرآن و احادیث به کرّات درب. تشیع دارد
.شده است

:شودگذرا اشاره میصورتبههاي مورد اعتقاد شیعیان در ادامه نیز به برخی از دیگر ارزش
محوري؛ بر روي شریعت و شریعتتأکیداصول پنجگانه دین با تکیه بر عدالت و امامت؛ 

هاي غیر معصوم یا غیر مأذون؛ قاعده نفی سبیل؛ جهاد؛ جائرانه دیدن حکومت
محوري؛ قدسی دیدن تمام امور از جمله سیاست؛ متافیزیک و محوري؛ زعیمشخصیت

خصوص هاي مذهبی فراوان و در عین حال مهم بهپررنگ و قاهرانه؛ مناسبتماوراءالطبیعه
؛ اهمیت و ارزش قبور امامان شیعه و زیارت آنها؛ )روز شهادت امام حسین(عاشورا 

) کم اهمیتی مسائل نژادي و قومی در برابر مسائل مذهبی(محوري به جاي قوم محوري ذهبم
). Aboutalebi, 2006: 10-23(خواهی و آرمان
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اهداف و آمال شیعیان عراق-5-2-4
هاي بالقوه و بالفعلی را هاي شیعی در عراق چه ظرفیتارزش«: براي پاسخ به این سوال که

باید ابتدا اهداف و آمال شیعیان عراق را » اسالمی در پی داشته باشند؟توانند براي جمهوريمی
زیرا تا این شناخت حاصل نشود و تصویر روشنی از وضعیت فعلی شیعیان در عراق . شناخت

توان طرح روشنی را براي دیپلماسی عمومی جمهوري اسالمی ایران در نیاید؛ نمیدستبه
. عراق در نظر گرفت

ترین معضالت تاریخی شیعیان در عراق ترین و مهمشاره شد یکی از بزرگطور که اهمان
طبعاً . رغم برتري جمعیتی آنان استهاي قبلی این کشور علیبرکنار بودن آنان در حکومت

هایی در ترین اهداف شیعیان عراقی نیز جلوگیري از تکوین مجدد چنین حکومتیکی از مهم
چنین دستاوردي، حضور فعاالنه شیعیان در ساختار و سامان شک راه رسیدن بهبی. عراق است

. سیاسی عراق جدید است؛ راهی که قانون اساسی عراق آن را براي شیعیان هموار کرده است
ریزي و کشتار و ایجاد هاي تندرو و تروریـستی که دیروز و امروز مشغول خونگروهک
اي طبیعتاً این امر مسئله. هاي تکفیري هستندگروهاند غالباً جزوثباتی در عراق بودهناامنی و بی

حکومت و دنبالبهبنابراین شیعیان این کشور . نیست که مورد رضایت شیعیان عراق باشد
دولتی هستند که بتواند آرامش و ثبات را به عراق بازگرداند؛ تمامیت آن را حفظ کند و 

راه حل دستیابی به این هدف . مایدهاي ضد شیعی در این کشور را کنترل و کمرنگ نگرایش
ها و نیز ـ عالوه بر آنچه که در بند قبلی ذکر شد ـ ارائه حکومتی کار آمد، موفق و با قابلیت

. سازوکار دموکراتیک شفاف و بهبود اوضاع اقتصادي است
هایی هستند که ها و محدودیتگفته داراي ظرفیتشیعیان براي رسیدن به آمال پیش

:ا عبارتند ازمهمترین آنه

:هاظرفیت
؛سازماندهی و انسجام نسبی حول روحانیت و مرجعیت-1
.فقدان رقیب جدي در عراق از حیث اکثریت، انسجام و منابع زیرزمینی-2
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: هامحدودیت
؛اياي و فرامنطقههاي تکفیري مورد حمایت برخی از کشورهاي منطقهگروه-1
گیري شیعیان ویژه عربستان سعودي از قدرتب منطقه بهسنّی مذهعمدتاًنگرانی کشورهاي -2

.)Jafari Valadani & Jafari, 2016: 204(در عراق 

ي تحقیقهایافته-6
این . شوندها تبیین میدر این قسمت از پژوهش، دستاوردهاي نظري و عملی در قالب یافته

ی ایران در عراق در بخش اول به اهداف جمهوري اسالم. قسمت خود داراي دو بخش است
توان پیشنهادي عملیاتی و پرداخته خواهد شد؛ زیرا تا زمانی که این اهداف شناخته نشوند نمی

هنجاري خواهد صورتبههمچنین، این بخش . کاربردي براي دیپلماسی ایران در عراق داشت
جرا شده ها و اهداف ابه این معنا که قصد مقاله حاضر این نیست که سیاست. بود نه توصیفی

بلکه مراد اصلی این . و پیگیري شده جمهوري اسالمی ایران در عراق را شرح و توصیف کند
است که با تحلیل دقیق و جامع سپهر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عراق؛ مشخص شود که 

در واقع . تواند منافع ایران را بهتر و بیشتر فراهم کندهایی در عراق میاتخاذ چه سیاست
ي عملی مقاله حاضر براي سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران در عراق، بخش پیشنهادها

هاي بعدي ـ که ذکر خواهند شد ـ هاي این پژوهش بوده و مبناي تبیین یافتهمهمی از یافته
شود در ذیل ترسیم اهداف مطلوب ایران در عراق ـ که نکته دیگر اینکه سعی می. خواهند بود

پیگیري شوند ـ پیشنهادهاي کاربردي و در دسترسی نیز بر اساس بافت مقاله حاضر بایدنظربه
.فرهنگی و قومی عراق داده شود

تري به ارائه پیشنهاداتی براي ارتقاي خاصصورتبههاي پژوهش، بخش بعدي یافته
هاي چهارگانه شیعی پیش گفته خواهد دیپلماسی عمومی ایران در عراق مبتنی بر ارزش

.پرداخت
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اهداف مطلوب جمهوري اسالمی ایران در عراق-1-6
ما باید اهداف مطلوب جمهوري اسالمی در عراق را احصاء کرده و سپس پیرامون این موضوع 

هاي شیعیان عراق آنها را ترغیب کرد که در توان بر اساس ارزشتأمل کنیم که چگونه می
مباحث «انطور که در قسمت دیگر همعبارتبهراستاي اهدف جمهوري اسالمی گام بردارند؟ 

جاي توضیح داده شد در بحث دیپلماسی عمومی تالش بر این است تا اهداف مدنظر به» نظري
در این قسمت نیز تالش . اعطاي پاداش و یا اعمال زور و تهدید با ایجاد جذابیت محقق شود
هاي چهارگانه زشتوان از ارخواهیم کرد تا به تشـریح این نکته بپردازیم که به چه صـورت می

شیعه استفاده کرد تا اصول دیپلماسی عمومی و قدرت نرم جمهوري اسالمی ایران در عراق 
الزم به ذکر است که . ابزاري در خدمت سیاست خارجی ایران قرار گیردعنوانبهمحقق شده و 
کشوري یکپارچه و همچنینعنوانبهزمان دربرگیرنده منافع بلندمدت عراق این اصول هم

بنابر پایه تئوریک ذکر شده در تعریف از دیپلماسی عمومی، ارزش. شودشیعیان این کشور می
براي این کشور در نظر گرفته 1سازيبخشی از نمانامعنوانبهتوانند ي شیعی در عراق میها

شود که پس از ذکر نام یک کشور در سازي این نکته مطرح میدر مبحث نمانام. شود
هاي شیعی در عراق شود چیست؟ ارزشاولین چیزي که به اذهان متبادر میهاي مختلفحوزه

کشوري با نظام سیاسی موافق تشیع، اکثریت جمعیت شیعه و یکی عنوانبهتوان معرفی عراق 
کشوري عنوانبهبا این تصویرسازي از عراق . از بزرگترین مرجع اماکن مقدس شیعی را دارند

ترین مقاصد دیپلماسی عمومی ایران در یکی از اولین و مهمعنوانبهتواند میشیعی، این کشور
.منطقه باشد

تالش براي حفظ دموکراسی در عراق-1-1-6
یک گروه منزوي در عنوانبهمیالدي و فروپاشی حزب بعث 2003شیعیان تا قبل از سال 

ام و حزب بعث اما پس از سقوط صد. حاشیه قرار داشته و در مناسبات قدرت نقشی نداشتند
به یمن برقراري دموکراسی در کشور عراق و با توجه به برتري عددي شیعیان نسبت به دیگر 

1- Branding



138 1395دوم، تابستان فصلنامه ژئوپلیتیک ـ سال دوازدهم، شماره______________________

هاي سنّی و کُرد عراق، توانستند در فرآیندي دموکراتیک همواره دست برتر را در گروه
درصدي 65الی 60برهمین اساس و باتوجه به جمعیت . هاي اجرائی عراق داشته باشندمنصب

درصدي اهل تسنّن، تا زمانی که انتخابات 20درصدي اَکراد و 20یعیان نسبت به جمعیت ش
آزاد و دموکراتیکی در عراق حاکم باشد همواره شیعیان دست برتر را در حاکمیت عراق 

نیتجه، تالش مسئولین امر در درجه اول باید این باشد که فضاي دموکراتیک در. خواهند داشت
ي تنش و درگیري که نتیجه آن از بین رفتن فضاي دموکراتیک و مهیا شدن عراق به یک فضا

در درجه دوم نیز باید تالش شود تا فضاي وحدت . شرایط دخالت بیگانگان است تبدیل نشود
هاي شیعی آنها چرا که با وجود وحدت بین گروه. هاي مختلف شیعی حفظ شودبین گروه

. اهند بودکننده خوهمواره در حکومت عراق تعیین

ها در قدرتلزوم مشارکت تمام گروه-2-1-6
هاي مهم سهم ماند مگر اینکه تمامی گروههیچ وضعیتی در کشورهایی مانند عراق باثبات نمی

قدرت سیاسی در عراق بین سه گروه شیعیان، اکراد و اهل . خود را از قدرت دریافت کنند
تواند ثبات داشته باشد که سهم تمامی این بدون شک تنها سیستمی می. سنّت توزیع شده است

هرگونه نظم و امنیتی که با نادیده گرفتن حقوق یکی از . سه گروه را در قدرت به آنها اعطا کند
برهمین اساس و باتوجه به اینکه . سه ضلع قدرت در عراق مستقر شود ناپایدار خواهد بود

عاوضه کرد، الزم است تا تالش شود سهم ثبات و امنیت در عراق را نباید با هیچ چیز دیگري م
.این سه گروه از قدرت و ثروت به آنها تعلّق گیرد

ـ تندروهاي نسبتاً هاي عراقی در قدرت ـ حتی گروهمزیت دیگرِ درگیر کردن تمامی گروه
همچنین آنان . این است که وقتی آنان وارد قدرت شوندالجرم باید قواعد بازي را رعایت کنند

ضمن اینکه در . شوند باید نسبت به رفتارهاي خود پاسخگو باشندکه وارد قدرت میزمانی 
ها بخشی از ها به ثبات و امنیت عراق گره خورده و خود این گروهاین شرایط، منافع این گروه

. طرفداران صلح و ثبات خواهند بود
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مدیریت تغییر-3-1-6
طقه خاورمیانه با آن روبرو هستند مدیریت یکی از مسائلی که کشورهایی مانند ایران در من

کشورهاي منطقه هراز گاهی با تغییر و تحوالت درونی . تغییر در کشورهاي تحت نفوذ است
تحوالت کشورهاي . هاي تجدید نظرطلبانه همراه است روبرو هستندکه بعضاً نیز با خواسته

اي یه، بحرین و یمن نمونهسال گذشته در کشورهایی نظیر مصر، تونس، سور5عربی منطقه در 
در این مواقع نقش کشورهاي صاحب نفوذ مانند ایران در . شوداز این موارد محسوب می

تواند اثرات مثبت و یا منفی بسیار زیادي در نزد مردمان مدیریت چنین تغییر و تحوالتی می
شور نسبت به وقتی بحث نگاه و عقیده مردم یک ک. کشورهاي داراي تغییر و تحول داشته باشد

ها درصورتی در این دوران. کندآید دیپلماسی عمومی موضوعیت پیدا میکشور دیگر پیش می
که طوريمدیریت کند بهخوبیبهکه کشور صاحب نفوذ ـ مانند ایران ـ بتواند تحوالت را 

رسمیت شناخته شوند و هاي مختلف درون آن کشور نیز بهعالوه بر حفظ منافع ایران، گروه
گرایانه خود را حفظ کرده محبوبیت تواند عالوه بر اینکه نقش میانجیشود، میتأمیننافع آنها م

. خود را نزد کشورهاي مورد نظر باال ببرد
توان نتیجه گرفت ایران براي اینکه بتواند چهره مثبتی در میان باتوجه به مطالب باال می

بینانه تالش د الزم است تا با نگاه واقعها و کشورهاي تحت نفوذ مثل عراق داشته باشدولت
این سیاست از . نوعی منافع آنان را به یکدیگر گره بزندها را درگیر کرده و بهکند همه گروه

هاي داخلی شده و از دیگر سو باعث جلب وجود آمدن بحرانسو باعث جلوگیري از بهیک
ر میان کشورهاي منطقه و فرامنطقه همچنین این نگاه د. شودهاي مختلف به ایران مینظر گروه

. تواند نقش مثبتی ایفا کندآید که ایران در مدیریت تغییر کشورهاي خاورمیانه میوجود میبه
دنبالبهکشورهایی مانند عربستان ـ که خواهانهاین سیاست ائتالفی در کنار سیاست تمامیت

تواند نقش مثبت ایران هستندـ میصدي حامیان خود در کشورهاي منطقهدراعمال اقتدار صد
این نگاه مثبت و ). Jafari Valadani & Jafari, 2016: 208(را بیش از پیش نشان دهد 

ایران از ابتداي تحوالت داخلی و . ائتالفی ایران به تحوالت داخلی در یمن نمود عینی پیدا کرد
فعال داخلی در یمن هاياعتراضات در یمن خواهان حکومت ائتالفی و مشارکت همه گروه
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هاي هاي حامی آن باعث شد درگیريخواهی عربستان و گروهدر نقطه مقابل، تمامیت. بود
رسد مینظربهاما . داخلی اوج بگیرد و نهایتاً نیز به مداخله نظامی عربستان به یمن انجامید

کرد مطرح میطور که ایران از ابتدانهایت هماننتیجه تحوالت داخلی و خارجی یمن نیز در
.هاي داخلی و تشکیل حکومت ائتالفی خواهد بودگفتگوهاي گروه

یابی جمهوري اسالمی ایران به اهداف مورد نظرهاي شیعی در دستنقش ارزش-2-6
هاي شیعیان و اهداف و آمال شیعیان عراق و نیز پس از تحلیل اهداف پس از برشمردن ارزش

هاي شیعیان ارزش: شودبه پاسخ دادن به پرسش اصلی میمدنظر ایران در عراق امروز، نوبت 
منظور چهار عنصر همینبهچه نقش و جایگاهی در دیپلماسی عمومی ایران در عراق دارند؟ 

امامت، عدالت، مبارزه با : عناصر اصلی ارزش تشیع معرفی شد که عبارت بودند ازعنوانبه
شود که با حفظ یکپارچگی داتی اشاره میدر این قسمت به پیشنها. ظلم و حمایت از مظلوم

:کندعراق در بلندمدت این کشور را به متحدي قابل اعتماد و باثبات براي ایران تبدیل می

عدالت-1-2-6
یکی از نیازهاي مبرم، مهم و فوري عراق در شرایط حاضر جهت کمرنگ شدن جنگ داخلی و 

شیعه و سنّی به هم و ایجاد و حفظ آن، نزدیکیحفظ تمامیت ارضی و جلوگیري از تجزیه
اصل عدالت دستاویز خوبی است براي تفهیم این مطلب که اسالم به . وحدت میان آنها است

اي در ظلم به دیگران نداده است و بر همه کس واجب است که در همه هیچ کس هیچ اجازه
ن عراقی که اکنون بنابراین شیعیا. حال و در حق همه افراد، بر اساس قسط و عدل رفتار کند

هاي مختلف باید سهم و حق واقعی و قانونی گروهقدرت رسمی در عراق را در اختیار دارند
. عراق متعلّق به همه مردم عراق است: را در تمام مسائل ادا کنند

نباید چنین تصور شود که اگر . اکنون بزرگترین اشتباه نگاه کوتاه مدت به کشور عراق است
صددرصدي در دست شیعیان قرار دارد در بلند مدت صورتبهرت اجرایی در حال حاضر قد

ثابت کرد که اگر سهم همه خوبیبهتجربه تحوالت چندماه گذشته عراق . نیز چنین خواهد بود
. هاي قدرت در عراق به آنها اعطا نشود هیچ نظمی در این کشور باثبات نخواهد بودگروه
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هایی را به اهل تسنن و این کشور موظف است وزارتخانهعراق طبق قانون اساسی وزیرنخست
نوري مالکی در دوران مسئولیت خود از این اقدام سرباز . همچنین کردهاي عراق واگذار کند

توانند از طریق فرآیند سیاسی وارد قدرت از سوي دیگر اهل تسنن که احساس کردند نمی. زد
عضی از مناطق نیز با داعش همراهی شوند در مقابل تحوالت داعش سکوت کرده و در ب

هاي مختلف قدرت عادالنه به آنان واگذار ست که اگر از ابتدا سهم گروهاین درحالی. کردند
به این ترتیب . افتادداد و یا حداقل با این شدت اتفاق نمیشد اتفاقاتی از این دست رخ نمیمی

ست دارند در قدرت سیاسی عادالنه هاي شیعی که قدرت اجرائی را در دشود گروهپیشنهاد می
حس مشارکت آنان را سو یکهاي مختلف در قدرت، ازبرخود کرده و با دادن سهم گروه

اي همچون داعش شوند و از سوي دیگر طلبانههاي تجزیهجریانگیريشکلارضا کرده و مانع 
شود قطعاً میاي از سوي گروهی شیعی انجاماز آنجا که چنین اقدامات اصالحی و عادالنه

چرا که در آن صورت . خواهد داشتدنبالبهافزایش محبوبیت و جذابیت تشیع را در عراق 
شناخته طلباصالحگروهی مصلح، ملی و عنوانبهگروهی انحصارطلب که عنوانبهتشیع نه 

. شودمی
م و با انجام چنین اقداماتی انسجام عراق حفظ خواهد شد و تا زمانی که عراق انسجا

وحدت ملی داشته باشد باتوجه به برتري جمعیت شیعه این کشور نسبت به اهل تسنن و 
شیعیان همواره دست برتر را در قدرت خواهند داشت که باتوجه به تصریح کردهاي عراق،

قانون اساسی و همچنین برتري جمعیتی تشیع این برتري در قدرت غیرعادالنه تلقی نخواهد 
رایطی خواهد بود که مسئولین اجرائی وظایف خود در سهیم کردن همه اما این در ش. شد

البته در این قسمت عنصر عدالت . بشناسندرسمیتبهها در قدرت طبق قانون اساسی را گروه
هاي داخلی در مصداق سیاست و امنیت عراق بحث شد که الزم است این امر به تمام سیاست

تر تر و عمیقاین عدالت در ابواب مختلف گستردههرقدر غلظت. و خارجی تعمیم داده شود
هاي شیعی جایگاه بهتري را در میان مردم پیدا شود، محبوبیت تشیع افزایش یافته و گروه

. خواهند کرد
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ظلم ستیزي-2-2-6
تاریخ چهل سال اخیر گواه است که یکی از نیازهاي مهم هویتی جمهوري اسالمی، نیاز به

استکبارستیزي یکی از اصول اساسی سیاست خارجی جمهوري اسالمی . استکبارستیزي است
ی دیگر، دال مرکزي سیاست خارجی جمهوري اسالمی عبارتبه. هاي گذشته بوده استدر سال

این عامل را . کند همین استکبارستیزي استو چیزي که ایران را از دیگر کشورها جدا می
بل و بعد از پیروزي انقالب و همچنین در ق) ره(هاي امام خمینی وضوح در سخنرانیبه

این موارد به سخنرانی محدود . توان مشاهده کرداي میاهللا خامنههاي متعددي از آیتسخنرانی
Ajili & Esmaeili(نمانده و در قانون اساسی جمهوري اسالمی نیز منعکس شده است 

Ardekani & Yaghinipour, 2014: 115-120 .( هایی در کردن گروهبرهمین اساس پیدا
تواند براي جمهوري اسالمی مفید ستیزي و استکبارستیزي میکشورهاي دیگر با مشی ظلم

از سوي دیگر باتوجه به اینکه عموم مردم و افکار عمومی نسبت به ظالم واکنش . واقع شود
تواند منجر به افزایش هاي شیعی عراق در راستاي ظلم ستیزي میمنفی دارند تالش گروه

. محبوبیت این گروه شده و دیپلماسی عمومی را ارتقا دهد
جز آمریکا، اسرائیل و برخی از کشورهاي یکی از مصادیق مهم ظلم در شرایط حاضر به

سنّی در حال فعالیت در هاي تندروي تروریستی هستند که به اسم اسالمِ سیاسیِغربی، گروه
. شوندها محسوب میاي از این گروهره نمونهجبهه النصالقاعده، طالبان، داعش و. اندمنطقه
وحشیانه به شهرها و روستاها، قتل عام حمله. هایی که ظلم آنان برکسی پوشیده نیستگروه
اي گناه، کشتار کودکان، غارت اموال، تخریب اماکن تاریخی و غیره نمونهجمعی مردم بیدسته

این اقدامات باعث شده اجماعی . عش استویژه داهاي تروریستی بهاز اَعمال ظالمانه گروه
ها را آید و درحال حاظر عموم مردم دنیا این گروهوجودبههاي خشن جهانی علیه این گروه

هاي مختلف شیعی با خطر مبارزه گروه. کنندهاي تروریستی و ظالم شناسایی میگروهعنوانبه
دو سال گذشته در عراق شروع هاي تروریستی که از طریق بسیج عمومی از یکیچنین گروه

چرا که با گروهی در حال جنگ هستند . تواند محبوبیت این گروه را در عراق باال ببردشده می
از آنجا کـه در . داندکه تقریباً همه دنیا و یاحداقل افکار عمومی تمام دنیا آنان را ظالم می
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تواند دوچندان نیز ر مـثبت میکند این اثدیپلماسی عمومی افکار عمومی موضـوعیت پـیدا می
. شود

تواند منجر به افزایش محبوبیت شیعه حتی در سطح جهانی اي که میاز سوي دیگر نکته
هاي تروریستی که به اسم اسالم سیاسی در شود توجه به این امر است که هیچ کدام از گروه

هاي مختلف از درون شاخهها ی دیگر، همه این گروهعبارتبه. حال فعالیت هستند شیعه نیستند
تواند چهره تشیع را از توجه به این نکته می. اندآمده و رشد و نمو کردهوجودبهاهل تسنن 

میالدي که پادشاه اردن بحث هالل 2004ویژه پس از سال به. ها مبرا کنداتهامات عدیده غربی
مبنی بر این که ایران در پی شود شیعی را مطرح کرد اتهامات زیادي به ایران و تشیع وارد می

& Zarghami & shooshtari(گسترش شیعه و پیش بردن اهداف خود در منطقه است 

Ansarizade, 2014: 200 .(البته . تواند این اتهامات را خنثی کندتوجه دادن به این امر می
مفید واقع شود تواند براي تشیعگفتن این نکته نیز الزامی است که توجه به این نکته اگرچه می

زیاد بر آن نیز با وحدت شیعه و سنّی که یکی از اصول اساسی اعالمی جمهوري تأکیداما 
شود این وضعیت از سوي مقامات برهمین اساس پیشنهاد می. اسالمی است در تضاد قرار دارد

اي چراکه به آتش اختالف شیعه و سنّی دمیده شده و مباحث فرقه. رسمی ما اعالم نشود
رسد به مینظربه. چنین وضعیتی قطعاً به ضرر اسالم و تشیع تمام خواهد شد. شودرنگ میپر

هاي ها متوجه خواهند شد که گروهمرور زمان خود مردم دنیا با توجه به اهمیت این گروه
توان این البته می. تروریستی از اهل تسنن برخواسته و شیعیان از چنین اتهاماتی مبرا هستند

هایی مانند پرس تی وي که مخاطب آن کشورهاي اروپایی هستند از طریق رسانهبحث را
صورتبهالبته باتوجه به حساسیت این موضوع طرح این موارد . محدود مطرح کردصورتبه

تواند تبعات داشته باشد و باید حساب شده و با مطالعه دقیق جوانب این کار را محدود نیز می
.انجام داد

تواند گر ترویج این تفکر در عراق که آمریکا کشور ظالم و مستکبري است میاز سوي دی
. به سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران کمک کرده و ایران را در این کشور محبوب کند

ها در مجموع نگاه چندان مثبتی به شود که بدانیم عراقیمیتر این نکته زمانی به واقعیت نزدیک
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ها کشته شده و در زمان اشغال این کشور هزاران عراقی توسط آمریکاییچراکه. آمریکا ندارند
هاي شیعی نسبت به آمریکا و اقدامات آن اگر در درجه اول گروه. ها نفر آواره شدندمیلیون

ها در عراق تسري پیدا کند احتماالً احساس منفی پیدا کنند و این سیاست بتواند به دیگر گروه
هاي چرا که تنها کشوري که علَم مخالفت با سیاست. دنبال خواهد داشتمحبوبیت ایران را به

.دست دارد ایران استآمریکا را در منطقه به

دفاع از مظلوم-3-2-6
وضوح این اصل را به. هاي اصلی جمهوري اسالمی ایران دفاع از مظلوم استیکی از سیاست

ها محدود نمانده و این امر به سخنرانی. دمشاهده کر) ره(هاي امام خمینی توان در سخنرانیمی
ساله جمهوري اسالمی نیز بوده است و تا آنجا 35عالوه بر انعکاس آن در قانون اساسی، مشی 

,Fazelinia(دیدگان و مظلومین کمک مادي و معنوي کرده استکه در توان ایران بوده به ستم

عراق منتقل شود و آنان با اقدامات هاي شیعی دراگر این سیاست به گروه). 100-104 :2012
اقداماتشان باعث افزایش سو یکخود دفاع از مظلوم را در دستور کار خود قرار دهند از

توجه به اینکه ایران الهام هاي شیعی در کل عراق خواهد شد و از سوي دیگر بامحبوبیت گروه
یکی از . خواهد بردبخش این گروه بوده ضریب اثرگذاري ایران را در این کشور باال

. هاي اصلی جمهوري اسالمی در منطقه، حمایت از فلسطین و دشمنی با اسرائیل استسیاست
این ارزش، مستمسک مناسبی است براي ایران تا شیعیان را مجاب کند که فلسطین، مظلوم و 

گیري ضد اسرائیلی و توان جهتاز این طریق می. مغصوب بوده و اسرائیل غاصب است
.گرایی شیعیان را تقویت کردینفلسط

با . از سوي دیگر در حال حاضر مصادیق مختلفی از مظلومیت در خود عراق وجود دارد
هاي سنّی، شیعه و کردنشین عراق تحت ظلم و حمله داعش به شهرهاي عراق، مردم بخش

د را طی سازي در عراق فرایند طبیعی خوملت–از آنجا که دولت . ستم این گروه قرار گرفتند
یک ملت منسجم و متحد تعریف عنوانبهنکرده است مردم این کشور خود را 

ی براي یک شیعه توجیهی ندارد که در مناطق عبارتبه). Sardarnia, 2013: 60-64(کنندنمی
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همچنین براي یک سنّی نیز توجیهی ندارد که . نشین براي حفظ جان اهل تسنّن بجنگدسنّی
این داستان براي کردها نیز دقیقاً همین . نشین کشته شوددر منطقه شیعهبراي دفاع از یک شیعه

تواند براي جمهوري اسالمی ایران خطرناك باشد و حفظ اما از آنجا که تجزیه عراق می. است
رسد که تالش شیعیان عراق مینظربهانسجام آن سیاست رسمی جمهوري اسالمی ایران است 

اي داشته تواند اثرات مثبت چندگانههاي تروریستی میخطر گروهنشین از در حفظ مناطق سنّی
به حفظ تمامیت ارضی این کشور کمک کرده و از تجزیه آن جلوگیري سو یکچرا که از. باشد

نشین درحال تالش هستند کند و از سوي دیگر از آنجا که شیعیان در حفظ مناطق سنّیمی
البته از آنجا که این اتفاق در سال گذشته با . باعث افزایش محبوبیت این گروه خواهد شد

ها مواجه شد بهتر است زمانی صورت بگیرد که تقاضا از سوي خود اهل تسنّن مخالفت سنّی
مانند کردهاي عراق که پس از آنکه نتوانستند داعش را شکست دهند از ایران درخواست . باشد

. کردند که به آنها کمک کند

امامت-4-2-6
. هاي شیعیان استکه اعتقاد به امامت ـ با تمام نتایجی که دارد ـ از اصول ارزشگفته شد 

با . افزایی شیعیان باشدحفظ انسجام و همبستگی و همدنبالبهجمهوري اسالمی باید در عراق 
شود مگر با داشتن یک اي مردم عراق، این انسجام محقق نمیتوجه به فرهنگ عربی و قبیله

جهتبهمرجعیت دینی و حوزه علمیه نجف هم . م و مقبول و مشروعستون خیمه مستحک
تواند نقش این ستون متصل بودن به امامت، تنها نهادي است که میجهتبهتاریخ خود و هم 
بر اتصال تأکیدبر امامت و نیز با تأکیدتواند با بنابراین جمهوري اسالمی می. خیمه را ایفا کند

ضمن اینکه با توجه . ین انسجامی را ایجاد، حفظ و تقویت نمایدمرجعیت دینی با امامت، چن
تواند زمینه دلبستگی بیشتر شیعیان به به حاکمیت نظام والیت فقیه در ایران، چنین اقدامی می

و ترویج تأکیدنکته مهم در اینجا این است که هر نوع . جمهوري اسالمی را نیز فراهم کند
ه مقدسات اهل سنّت خالی باشد تا تبدیل به مانعی در مسیر امامت، باید از هرگونه توهین ب

ر عراق باید ایجابی ی هویت امامت شیعی در جامعه متکثّعبارتبه. وحدت شیعه و سنّی نشود
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. تعریف شود نه سلبی که نتیجه آن ایجاد و طرد غیرت اهل تسنن باشد

گیرينتیجه-7
واسطه از واقعیت وجود الص و ناب و بینظري مقاله حاضر این است که شناخت خمفروض

ندارد و هر شناختی مسبوق به یک یا چند نظریه و چارچوب مفهومی است ـ خواه آگاهانه و 
است و » تجربه آلود«و » عالَم اندود«و » مندزمینه«اندیشیده شده، خواه ناخودآگاه؛ هر شناختی 

گیرد ذهنیـّت نیز در خأل شکل نمی.دهداست که شناخت رخ می» ذهنیـّت«گري تنها با واسطه
صرفاًبنابراین هستیِ هویت و ذهنیت انسان، امري . و شرط تکوین آن، زیست جهان است

فردي و شخصی نیست بلکه در ذات خودش، پدیداري اجتماعی و بین االذهانی است ـ هویت 
و ذهنیت، امري هویتنتیجتاً . یابدو ذهنیت در ارتباط و مواجهه با دیگران است که تکوین می

خاص خودش تأثیرنظري و عملی جدیدي، ر نیست بلکه هر تجربهثابت و یکنواخت و الیتغی
شود و دستخوش تغییر و است که پدیدار می» تاریخ«را دارد و لذا هویت و ذهنیت در بستر 

.شودتبدل می
هویت و ذهینت انسان و بخشی به ترین عناصر در تعیـّنمطلب دیگر آنکه، یکی از اساسی

کم براي شناخته و دسترسمیتبههایی است که به آنها دست پیدا کرده، آنها را جامعه، ارزش
دهی به رفتار او و تغییر دادن و جهتبنابراین ما اگر بخواهیم ـ با انگیزه. شمردخود محترم می

باید هویت و ذهنیت وي را هاي انسانی را فهم کنیمها و واکنشیا با هر نیت دیگري ـ کنش
هاي مورد قبول و احترام او را براي خود بازسازي کنیم و براي این بازسازي، الجرم باید ارزش

.فهم نماییم
به آن اشاره شد دو سیاست تشویق و تنبیه در سیاست خارجی مقاله گونه که در متن همان

از ترغیب به انجام یک کار نیز اما نوع دیگري. گیردجزء دیپلماسی رسمی کشورها قرار می
زمانی که در انجام کاري تشویق یا تنبیه درکار نباشد و . وجود دارد و آن ایجاد جذابیت است

دیپلماسی عمومی یعنی . کندایجاد جذابیت مطرح باشد، دیپلماسی عمومی موضوعیت پیدا می
جاي بگذارد کههاز خود باي اینکه کشوري بتواند با عملکرد خود چنان تصویر مثبت و سازنده
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بدون اینکه تشویق و یا تنبیهی در کار باشد دیگر کشورها به تبعیت از رفتار این دولت 
که با د مواردي را پیدا کنداین بود که تالش کن، آن بوددنبالبهکاري که این نوشتار . بپردازند

. ر عراق شودایجاد جذابیت منجر به ارتقاء جایگاه جمهوري اسالمی ایران در کشو
زمینه فرهنگی مشترك میان عنوانبههاي شیعی این بود که ارزشنیز حاضرفرضیه مقاله

عنوان عاملی در جهت افزایش موفقیت دیپلماسی عمومی جمهوري تواند بهمیایران و عراق
این فرضیه طی تحقیق به اثبات رسید و مشخص شد ارزشهاي شیعی . گرفته شودکاربهاسالمی 

. متغیر وابسته داشته باشدعنوانبهواند نقش متغیر مستقلی در پیشبرد دیپلماسی عمومی میت
به این ترتیب که . دیگر بین دو متغیر مذکور رابطه مستقیم و معناداري وجود داردعبارتبه

هاي توضیحی ارائه شده ارتقا یابد ظرفیت دیپلماسی عمومی هرقدر ارزشهاي شیعی با مکانسم
.کندالمی در عراق نیز ارتقا پیدا میجمهوري اس

ـ عیان در قدرت دست باال را دارندکشوري که وضعیت فعلی عراق ـ که شیعنوانبهایران 
راستا با منافع ملی آن است باید تالش کند تا عراق هرچه سریعتر به سمت تثبیت حرکت هم

. یک اصل پذیرفته شودعنوانبهها نهادینه شده و کرده و تمامیت ارضی آن در میان تمامی گروه
هاي چهارگانه تشیع مطرح شده براي حرکت در این مسیر نیز چند پیشنهاد در قالب ارزش

شود نماد کشور شیعی شناخته میعنوانبهقابل ذکر است از آنجا که ایران در منطقه . است
. خواهد داشتهمراهبههرگونه ارتقاء جایگاه ایران نزد کشورهاي منطقه ارتقاء جایگاه تشیع را 

،دنبال داشته باشدپیشنهادي که ارتقاء جایگاه جمهوري اسالمی ایران را بههمین اساس هربر
.حساب خواهد آمدهارتقاء شأن و منزلت تشیع ب
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مدل ارتقاي جایگاه ایران در عراق: 1شکل شماره 

قدردانی-8
همکاري خاطرهب) ع(ی دانشگاه امام حسیندانند از معاونت پژوهشمیالزمبر خود گان گارندهن

ل تشکر و کماحاضر،و حمایتهاي مادي و معنوي در راستاي به سرانجام رسیدن پژوهش 
.دانی را داشته باشندقدر
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