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 1چکیده

هدف مقاله پیش رو پاسخ به این پرسش است که چرا دیپلماسی عمومی شیعی جمهوری اسالمی، تمرکز  

های مردمی در دیگر کشورها قرار داده  گروهدهی به روابط پایدار و استراتژیک با  خود را بر روی شکل 

رد. ادعای پژوهش  بهای تاریخی، ایدئولوژیک و استراتژیکی بهره می است و در این مسیر از چه زمینه 

گیرد، بلکه به اتحادهایی  وکالتی قرار نمی -حاضر این است که این ارتباطات در چارچوب روابط حامی

بندی نظری، به بررسی موردی ارتباطات  استراتژیک و دوسویه شکل داده و در این راه عالوه بر چارچوب 

و  عراق  لبنان،  کشور  سه  در  اسالمی  جمهوری  غیردولتی  روش    استراتژیک  است.  شده  پرداخته  یمن 

  - ای های پژوهش به صورت کتابخانهای و روش گردآوری داده مقایسه  -پژوهش در این مقاله روش علّی

 اینترنتی است.

 پلماسی عمومی، جمهوری اسالمی ایران، تشیع، قدرت نرم مذهبی، اتحاد استراتژیک. دی واژگان کلیدی: 

 
 Nhadian@ut.ac.ir                           )نویسنده مسئول( الملل دانشگاه تهرانهیئت علمی گروه روابط بین *.1

     M2iranfar@gmail.com                          الملل دانشگاه تهرانکارشناسی ارشد روابط بین  آموختهدانش  **
 نامه کارشناسی ارشد با نام »تشیع در دیپلماسی عمومی جمهوری اسالمی ایران« است. این نوشتار برگرفته از پایان  1
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 مقدمه 

با   اسالمی،  انقالب  وقوع  اسالم شیعی، با  تفکرات  پایه  بر  ایدئولوژیک  و  فرهنگی  بحث  پیشینه 

ارزش  همچون گسترش  مفاهیمی  قالب  در  جغرافیایی  مرزهای  فرای  انقالب،  پدیدآورنده  های 

 - های اسالمی »صدور انقالب« مطرح شد. جمهوری اسالمی با داعیه رسالتی جهانی بر پایه ارزش 

ت و در ابعاد گوناگون تأثیرات عمیق و مهمی را در این الملل گذاششیعی پا به عرصه روابط بین 

آفرینی های مهم جهان دیپلماسی که جمهوری اسالمی به نقش یکی از عرصه   .عرصه پدید آورد 

 فعال در آن مشغول است، دیپلماسی عمومی است.

و تحوالت صورت  سپتامبر  تغییر  یازده  اتفاقات  از  آسیا،    2001گرفته پس  منطقه غرب  در 

شکل ساقط  و  عراق  در  حسین  صدام  حکومت  در  شدن  دموکراتیک  حکومت  یک  گیری 

شکل  آن  تبع  به  و  شیعه  اکثریت  با  برای  کشوری  را  فضا  عراق،  در  شیعه  دولتی  گیری 

گیری تشیع در منطقه فراهم کرد. این  با قدرت آفرینی هرچه بیشتر جمهوری اسالمی  نقش 

و به عنوان    1رویداد، در برخی محافل و توسط برخی محققین تحت عنوان » احیای تشیع« 

»چالشی برای هژمون ایاالت متحده در خاورمیانه« تعبیر شد. در این زمینه و در پی تحوالت  

ز خود را بر ایجاد روابط  جمهوری اسالمی تمرک پذیرفته در آن، دیپلماسی عمومی  صورت 

های تأثیرگذار در کشورهای هدف قرار داده که  گروه ها و  دهی به شخصیت پایدار و شکل 

ها، تأثیرات عمیقی بر جایگاه جمهوری اسالمی در منطقه غرب  نتایج حاصل از این فعالیت

فرصت و  تهدیدها  و  گذاشته  آن  از  فراتر  و  گسترده آسیا  جمهور های  روی  پیش  را  ی  ای 

های  ها و بحران اسالمی ایران قرار داده است. شاید بتوان گفت نکته کانونی بسیاری از ظرفیت

قدرت نرم جمهوری اسالمی و نمود    پدیدآمده برای ایران در پس انقالب اسالمی، نهفته در 

 
1. Shia Revival 
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شیعی   عمومی  دیپلماسی  جامع  شناخت  بنابراین  است.  عمومی  دیپلماسی  در  آن  عملی 

شناختی و  ان و بررسی سطوح مختلف آن با توجه به الگوهای جامعه جمهوری اسالمی ایر 

شکل ریشه  تاریخی  یک  های  به  آن  کاربردی  سازوکارهای  و  مردمی  ارتباطات  این  گیری 

ضرورت علمی در حوزه بررسی دیپلماسی عمومی جمهوری اسالمی ایران تبدیل شده است.  

   ایم. ما در این مقاله در پی نیل به این هدف برآمده 

 

 و دیپلماسی عمومی 1الف(  دیپلماسی سنتی، خط دو

امروزه در دنیای دیپلماسی با تغییر و تحوالت بسیاری روبرو هستیم که بر اساس اهداف، ابزار، 

مخاطب و تعداد بازیگران دخیل در آن، انواع متفاوتی از دیپلماسی پدید آمده است. بازیگران 

اند، که بر این اساس امروز ما دیپلماسی در دو سطح »دولت« و »ملت« قابل شناسایی   عرصه 

دولت(،   - توانیم از سه نوع دیپلماسی سخن به میان آوریم، دیپلماسی سنتی یا رسمی )دولتمی

: 1388ملت( )هادیان و احدی،   - ملت( و دیپلماسی عمومی )دولت - دیپلماسی خط دو )ملت

ی سنتی، شامل دیپلماسی دولتی است که توسط نهادهای حکومتی کشورها،  (. دیپلماس 88  - 91

را دیپلمات بین کشورها  مراودات  پنهان،  آشکار و  به صورت  مقامات رسمی کشورها،  ها و 

ها یا افرادی اشاره دارد که خارج از گروه دهد. دیپلماسی خط دو اما به تعامل میان  میصورت 

کند که  می گیرند و کلیه فرایندهای ارتباطی را توصیف  می ار  فرایندهای رسمی دیپلماتیک قر 

نیز تعریف مشابهی را ارائه   2دانلدگیرند. جان مکمی های رسمی دولتی شکل  خارج از کانال

کند دیپلماسی خط دو تعامل بین نهادهای غیررسمی از یک کشور با نهادهای می دهد که بیان  می 

هایی از افراد درون گروه ین تعامل بین شهروندان خصوصی یا  غیررسمی دیگر کشورها و همچن 

 
1. Track Two Diplomacy 
2. John McDonald 
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شود  میهایی خارج از ساختار رسمی دولتی دیگر کشورها را شامل  گروه یک کشور با افراد یا  

 (Dalia Dassa, 2007: 4 ) . 

المللی دولتی با مردم کشورهای خارجی  بیندیپلماسی عمومی اما به عنوان ارتباط یک بازیگر  

. هدف چنین ارتباطاتی، تأثیرگذاری بر روی رفتار یک  (Pamment, 2013: 11) شود  میریف  تع

و    (Spry, 2018: 70)دولت خارجی با تأثیرگذاری بر روی نگرش شهروندان آن کشور است  

به منظور  شامل فعالیت  بین مردم کشورهای دیگر  ایجاد جو مثبت در  با هدف  هایی است که 

 .(Manor, 2019: 18)گیرد  تسهیل در پذیرش سیاست خارجی مطلوب کشور عامل انجام می

ارتباطات دوطرفه جوهره دیپلماسی عمومی نوین است که گفتگومحور، مشارکتی و فراگیر است  

تن دیگر  آن  در  نمیزیرا  توجه  نخبگان  به  بر  ها  نخبگان  این  تأثیر  بلکه  و  ملت شود  های خود 

نوین،   دیپلماسی عمومی  است.  توجه  به صورت عام مورد  بر شهروندان خارجی  تأثیرگذاری 

مردم را به یک ضرورت تبدیل کرده است. مذهب،   شناخت و توجه به خواست و فرهنگ عامه

 رود.  هنگ عامه در بسیاری از مناطق جهان به شمار میبه عنوان یکی از مصادیق بارز این فر

 

 مذهب و قدرت نرم مذهبی در دیپلماسی عمومی ج( نهاد

 ,Nye)به عنوان یک مفهوم متمایز و مستقل، »قدرت نرم« بیانگر تئوری سیاسی »جذابیت« است  

 :Nye, 2008)کنند  هایی هستند که چنین جذابیتی را ایجاد میکه منابع  آن سرمایه،  (21 :2011

های مشروع دولتی، تصویر مثبت سیاست داخلی  ها، سیاست فرهنگ، ارزشاین منابع را  .  (101

  . (Nye, 2011: 103)دهند  کشورها، اقتصاد موفق و نیروهای نظامی شایسته و قدرتمند تشکیل می

ها را به یک  المللی، توجه به دیگر بازیگران، عالوه بر دولت بین، فضای نوین  در همین راستا

های  المللی عالوه بر سازمانبینضرورت بدل کرده است. توجه به بازیگران جدید در عرصه  

کنند، از نظر اجتماعی  ای است که در جوامع سنتی زندگی میویژه متوجه افراد عادیالمللی، بهبین
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های فراملی مرتبط هستند، شوند و با جنبشو فرهنگی متنوع هستند و مبتنی بر مذهب تعریف می 

بر همین مبنا باید گفت   .(Nye, 2011: 105)طور که در سراسر جهان اسالم وجود دارد  همان

گیری مفهوم »قدرت نرم مذهبی«  مذهب به عنوان یک منبع مهم قدرت نرم ظاهر شده و به شکل 

خصوص دین اسالم  ه است. این واقعیت خصوصاً در منطقه غرب آسیا که مذهب و بهمنجر شد

هویت  در  بسزایی  به  تأثیر  گستردگی  گروهبخشی  باعث  و  است  مشهود  دارد،  جمعیتی  های 

منطقه  در سیاست  غیردولتی  منطقه شده است. چنین  بینای و  بازیگران  این  المللی کشورهای 

های چندسطحی و پیگیری فعاالنه روابط دیپلماتیک مشترک با  ای، مستلزم همکاریگستردگی

 . (Melissen, 2005: 53)انواع بازیگران است 

بر همین اساس، ما در این پژوهش در پی تبیین »نهاد مذهب« و به طور خاص »نهاد تشیع« به 

جهان و بخش به جمهوری اسالمی و شیعیان  عنوان یک »قدرت نرم مذهبی« و عنصر مهم هویت 

در این پژوهش در توضیح .  ارتباط این »نهاد« با دیپلماسی عمومی جمهوری اسالمی ایران هستیم 

گیری یک دیپلماسی عمومی فراگیر و دوسویه و های مشترک ارزشی در شکل اهمیت وجود زمینه 

می بیان ارتباط مذهب به عنوان یک »نهاد« مرتبط با دیپلماسی عمومی جمهوری اسالمی، از مفاهی 

های نظری در ترکیبی از نظریه »نهادگرایی هنجاری« و نظریه »نهادگرایی تاریخی« به عنوان نحله 

 بریم. چارچوب نونهادگرایی بهره می 

 

 د( نهادگرایی و کارکرد نهادی در دیپلماسی عمومی

اشکال آن، تمرکز بر نقش نهادها به عنوان یک متغیر    های نهادگرایانه در همه ی ثقل تحلیلنقطه 

های سیاسی و اجتماعی  های فردی و جمعی و پدیدهدادن به روندها و نتایج کنشمستقل در شکل

است. نقطه تمرکز و تأکید اصلی تمامی این رویکردها بر این نکته است که نهادها در اشکال 

طوری که بدون گذارند، بههای سیاسی تأثیر میمختلف آن، هم بر روندها و هم بر نتایج کنش
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ها، ناقص و  های ما از پدیدهاین متغیرها در حیات اجتماعی، تبیین  دهندهتوجه به نقش شکل

 (.  1: 1392سویه خواهد بود )کاظمی، یک

شود که بازیگران، بیش از آنکه واحدهایی باشند که  میاز همین رو در نهادگرایی هنجاری گفته 

های نهادهایی  دهنده ارزشکنند، بازتابخود فعالیت می فردی ی به حداکثررساندن مطلوبیتبرا

(. در این  48:  1386کنند )پیترز،  آنها همکاری می کنند و با  هستند که خود را درون آن تعریف می

مذهب«،   »نهاد  به شکلمهمزمینه  که  است  نهادی  زمینهترین  هنجارهای  گیری  و  ارزشی  های 

 3در بین سطوح »متراکم«  2و اولسن 1دهد. در رابطه با نوع کارکرد »نهاد«، مارچ میرک شکل مشت

اند. عصاره الگوی متراکم نهادی، شکلی قراردادی برای  قائل شده  تمایز    بین نهادها  4و »یکپارچه« 

دستاوردهای مشخص و بر اساس »منطق پیامدی« نهادهایی است که در آن افراد غالباً به خاطر  

می شرکت  آن  انتظار در  اساس  بر  افراد  که  است  این  پیامدی«  »منطق  مفهومی  معنای  کنند. 

بت فردی و گروهی که برای خود متصور هستند خود را  دستاوردهایی مشخص و پیامدهای مث

کنند که در این سطح، ساختار از  های آن نهاد عمل میدر یک نهاد تعریف و بر اساس چارچوب

ای که نهاد  یافتگی رسمی و سلسله مراتبی برخوردار است. شکل یکپارچه نهاد اما به ایدهسازمان

تر است. مشارکت در نهادهای یکپارچه اصوالً بر  کند، نزدیکمیرا به مثابه »منطقِ تناسب« تبیین  

نهاد صورت می اهداف  به  تعهد  ارتباطات  مبنای  اساس  بر  نیز رسمی و  آن  که ساختار  پذیرد 

راد نه بر اساس شود. مفهوم »منطق تناسب« به این امر اشاره دارد که افمراتبی تعریف نمیسلسله

ها و هنجارها که  ای از ارزشانتظار دریافت پیامدهای مشخص فردی، بلکه بر اساس مجموعه

 
1. James G. March 
2. Johan P. Olsen 
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داده   تشخیص  »مناسب«  اعضا  توسط  و  شده  تعریف  نهاد  یک  صرفمیتوسط  از  شود،  نظر 

 کنند.  عمل می ،پیامدهای مثبت و منفی متصور بر آن

شود که در آن، مذهب  میای شناخته  به عنوان منطقهمنطقه غرب آسیا در جغرافیای سیاسی جهان  

المللی نقش کلیدی را بینای و  طور خاص دین اسالم در تمامی شئون از جمله روابط منطقهو به

.  ( Solarz, 2020: 150)برعهده دارد و این نقش در آینده قابل تصور نیز همچنان باقی خواهد بود  

پردازد، نهاد  دیپلماسی عمومی شیعی جمهوری اسالمی میما نیز در این پژوهش که به بررسی  

دهنده به »منطق تناسب« در مذهب و به طور خاص، »نهاد تشیع« را به عنوان نقطه کانونی شکل

روابط فرهنگی مورد استفاده در دیپلماسی عمومی جمهوری اسالمی به عنوان مبنای تحلیل قرار  

تشیع« اما در تمامی منطقه غرب آسیا به صورت یکسان  دهیم. »منطقِ تناسب« بر مبنای »نهاد  می

متفاوت در کشورهای مختلف    های تاریخی و فرهنگیشکل نگرفته است، بلکه بر مبنای زمینه

های شیعه قابل شناسایی است. این تمایزات  جمعیت های مورد وثوق  منطقه، تمایزاتی بین ارزش 

گیری »نهاد تشیع« به عنوان این عامل در شکل  آنها طی زمان و تأثیرو در عین حال اشتراکات  

 مبنای »قدرت نرم مذهبی جمهوری اسالمی ایران« نیازمند تبیین مفهومی است. 

های عملکرد  گیری زمینه هایی است که در تبیین شکل در این بین »نهادگرایی تاریخی« دارای رهیافت   

ست. نهادگرایان تاریخی معتقدند  دیپلماسی عمومی شیعی جمهوری اسالمی دارای کارکرد نظری ا 

هرچند کنشگران همواره به دنبال به حداکثررساندن سود شخصی خود هستند، اما اغلب از قواعدی  

اند و نهادهایی که در فرایند تاریخی  که به شکل اجتماعی، در طول زمان تعریف شده و درونی شده 

آنها  دها کاماًل دربردارنده منافع شخصی  کنند؛ حتی اگر این قواعد و نها اند، پیروی می شکل گرفته 

های هوشمندانه  از این منظر، نهادها عناصری که تنها بر اساس طراحی   (. 8- 9:  1392)کاظمی، نباشد 

یافته در طول  شوند بلکه عناصری تکوین شده پدید آمده باشند، شناخته نمی تعیین و اهداف ازپیش 

هستند که اهداف کنشگران و نیز مسیر تحقق اهداف را در مقاطع بعدی تحت    فرایندهای تاریخی 



 1401 تابستان 96 شماره  راهبردی، مطالعات  فصلنامه   278

 
دهند. بدین جهت، در تکمیل چارچوب نظری پژوهش، از مفهوم »وابستگی به  تأثیر خود قرار می 

 بریم. که در چارچوب نظریات »نهادگرایی تاریخی« قرار دارد، بهره می   1مسیر« 

دادن به  گی تأثیر زمان و توالی رویدادها بر نهادها و شکلنهادگرایی تاریخی با تأکید بر چگون 

ناظر بر پیدایش مسیرهایی  رفتار اجتماعی و تغییرات نهادی در طول زمان، »وابستگی به مسیر« را  

آنها دشوار است. به این معنی که وقتی اعضای یک نهاد  کند که که ماهیتاً بازگشت از  میتعریف  

کنند، با هر ای مثبتی را از یک چارچوب عملکرد نهادی مشاهده میدر طول تاریخ آن بازخورده

گام گامبار  احتمال  مسیر،  آن  در  میبرداشتنبرداشتن  افزایش  مسیر  همان  در  بیشتر  یابد  های 

های شیعیان در گیری فعالیت (. بر همین اساس بررسی مختصر تاریخ شکل68:  1393)پیرسون،  

های شیعه با ایران، اهمیت  جمعیت و تکوین ارتباطات    منطقه غرب آسیا  ِِکشورهای متفاوت

های  گیری »نهاد شیعه« در این منطقه و تأثیر آن بر فعالیت مفهوم »وابستگی به مسیر« در شکل

 دیپلماسی عمومی شیعی جمهوری اسالمی ایران را تبیین خواهد کرد.

 

 ه( نهاد تشیع و قدرت نرم مذهبی جمهوری اسالمی ایران

بخشی  اهمیت »نهاد تشیع« در ساختار جمهوری اسالمی در این امر است که این مقوله با هویت 

به جمهوری اسالمی، باعث تکوین دولت در ایران شده است. عالوه بر این، این نهاد با تشکیل  

های متشکل و  گروههای شیعه و  یک هویت جمعی مشترک با دیگر شیعیان، اعم از شخصیت 

ترین کشور شیعه، یک »منطقِ تناسب« را پدید مهمیعه در دیگر کشورها، به عنوان  های شجمعیت 

آورده است که در طول زمان و بر اساس مفهوم »وابستگی به مسیر« به تشکیل »ما«ی مشترک  

این   و  ایران  اسالمی  جمهوری  مذهبی« جمعیت بین  نرم  »قدرت  به  و  شده  منجر  شیعه  های 

 داده است که در نمودار زیر قابل مشاهده است.  جمهوری اسالمی ایران شکل 

 
1. Path Dependence 
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 گیری هویت در نهاد شیعه : شکل 1نمودار 

 

ارائه تعاریف  مبنای  بر  و  شیعه  نهاد  کارکرد  شناخت  عمومی  میشده،  با  دیپلماسی  گفت  توان 

دو   جمهوری اسالمی به صورت عام و سطح متراکم دیپلماسی عمومی شیعی آن به طور خاص،

 کند: میگیری پی هدف عمده را 

ایجاد محبوبیت و گسترش اقبال عمومی نسبت به جمهوری اسالمی ایران خصوصاً در   .1

 منطقه غرب آسیا

های متشکل مردمی، به منظور گسترش نفوذ و عمق  گروهایجاد ارتباطات استراتژیک با   .2

 استراتژیک جمهوری اسالمی در منطقه و جهان 

دیپلماسی عمومی شیعی جمهوری اسالمی در دو سطح یکپارچه و  مبتنی بر این اهداف دوگانه، 

 آنها خواهیم پرداخت. عملکردی   متراکم قابل تفکیک است که در ادامه به تشریح حوزه

 

 

نهاد تشیع

«منطق تناسب»

بخشی به شیعیانهویت

رهبران، مراجع و 
های متشکل شیعهگروه

های شیعهجمعیت

تکوین دولت در ایران جمهوری اسالمی
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دیپلماسی عمومی جمهوری اسالمی: زمینه ورود به    سطح یکپارچهو( 

 سطح متراکم 

  -ای فرهنگیدیپلماسی عمومی شیعی جمهوری اسالمی را باید به عنوان شبکه  سطح یکپارچه

مراتبی تصویر کرد. بازیگران در درون مذهبی در چارچوب »نهاد شیعه« و فاقد ساختاری سلسله

از جمعیت  ترکیبی  شبکه،  و  این  میگروهها  تشکیل  را  مردمی  »منطق  های  اساس  بر  که  دهند 

های  کنند که از استقالل عمل باالیی نیز در فعالیت هاد تشیع« عمل میشده در »نتناسِب« تعریف

خود نسبت به ساختار رسمی جمهوری اسالمی برخوردارند و در برخی موارد حتی هیچ ارتباط  

ای بین این بازیگران و نهادهای حاکمیتی در جمهوری اسالمی برقرار نیست.  ساختاری رسمی

و نخبگان موجود در کشورهای دیگر هستند که از نظر فرهنگی، های مردمی  گروهاین بازیگران،  

با ارزش باالیی  سیاسی و مذهبی  ایدئولوژیک  های مورد حمایت جمهوری اسالمی، همسویی 

 پردازند. آفرینی مثبت میای جمهوری اسالمی به نقشدارند و در جهت پیشبرد اهداف منطقه 

در همین چارچوب و در جهت تقویت این شبکه گفتمانی و تقویت »منطق مقاومت« به عنوان   

های تبادل فرهنگی و آموزشی،  گیری گسترده برنامهمنطق تناسِب نهادی، جمهوری اسالمی با پی 

جامعة از طریق دو مجرا، یکی در حوزه آموزش مذهبی بر پایه تشیع، عمدتاً توسط دو نهاد »

های  « و دیگری در حوزه گسترش و تبلیغ ارزش)ع(« و »مجمع جهانی اهل بیت عالمیةالمصطفی ال

 پردازد. سیاسی و فرهنگی مورد حمایت خود، به فعالیت می

می نظر  یکپارچهبه  سطح  اهداف  و  ساختار  دقیق    رسد  شناسایی  با  شیعی  عمومی  دیپلماسی 

های ایدئولوژیک مبتنی بر»نهاد تشیع«، با هدف تقویت و گسترش گفتمان انقالب اسالمی  ظرفیت 

بین   نرم مذهبی جمهوری اسالمی« در  باالیی در جمعیت و »قدرت  از جهان که ظرفیت  هایی 

ب  نهایت منجر  این گفتمان دارند، شکل گرفته است که در  ارزشی و  پذیرش  مبانی  ه گسترش 

های مردمی در کشورهای دیگر و در مرحله بعدی به  گروهفرهنگی مورد حمایت ایران در بین  
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ای برای ورود و تمرکز بر سطح متراکم دیپلماسی عمومی شیعی با هدف گسترش عنوان زمینه

 ده است. ارتباطات استراتژیک جمهوری اسالمی ایران در جهان و خصوصاً منطقه غرب آسیا ش

 

 ز( سطح متراکم دیپلماسی عمومی شیعی جمهوری اسالمی 

ای یک بازیگر استراتژیک است. به این معنی که  جمهوری اسالمی ایران در میدان روابط منطقه

های استراتژیک  گذاری کالن در سیاست خارجی جمهوری اسالمی، از طریق درک زمینهسیاست 

 شود.میرهنگی ایران در منطقه غرب آسیا ترسیم  بلندمدت و مقتضیات جغرافیای سیاسی و ف

پس از انقالب اسالمی، مالحظات استراتژیک ایران گسترش بیشتری یافت و تالش کرد با کاهش  

ویژه مداخالت ایاالت متحده در منطقه غرب آسیا، های جهانی، بهای قدرتمداخالت فرامنطقه

کوتاه در  بخشد.  تحکیم  را  ملی خود  ایامنیت  مهار مدت،  و  توازن  ایجاد  مستلزم  استراتژی  ن 

ویژه رژیم صهیونیستی و عربستان است. بر این اساس، ایران  متحدان ایاالت متحده در منطقه، به

های  جمعیت ویژه  های اجتماعی در سراسر منطقه، به های حامی شیعه و جنبشبا حمایت از دولت 

انقالبی جمهوریحاشیه  شیعه نفوذ استراتژیک    نشین که پذیرای سخنان  اسالمی هستند، دامنه 

که در قالب سطح متراکم دیپلماسی    (Green,Wehrey, Wolf, 2009: 11)دهد  خود را گسترش می

 شود. میعمومی شیعی جمهوری اسالمی ایران تعریف 

 

 گذاریسرمایه.  مدل ورود به بازار و  1

تر استراتژیک،  کشورها، از ترکیبی از منافع گستردههای نخبگانی در دیگر  گروهحمایت ایران از  

ملی و مذهبی از یک سو و از سوی دیگر نیاز استراتژیک جمهوری اسالمی برای دستیابی به  

های نظامی متعارف خود در مواردی که این احزاب  مزایای نامتقارن نظامی و حمایت از توانایی

ناشی گروهو   نیز باشند،  نظامی  به  (Johnston & others, 2020: 12)شود  می  ها دارای شاخه   ،
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توانند به میای در صورت بروز هرگونه تهدید  ها به صورت متحدانی منطقه گروهکه این  طوری

ای جمهوری اسالمی وارد عمل شوند. از سوی دیگر ارتباطات و حمایت  عنوان حامیان منطقه

های مردمی و نخبگانی در جوامع  گروهاین    ، به قدرت و نفوذهاگروهجمهوری اسالمی از این  

خود افزوده است. در نتیجه این ارتباطات، نوعی ارتباط دوسویه است که منافع حاصل از آن، 

 کند. می»منطق کارکردی« سطح متراکم دیپلماسی عمومی شیعی جمهوری اسالمی ایران را تبیین  

سویه و در  ی اسالمی به صورت تکدر برخی برآوردها، این سطح از دیپلماسی عمومی جمهور

ای جمهوری اسالمی به عنوان  شوند و متحدین منطقه وکالتی مطرح می  -قالب نظریات حامی

آفرینی جمهوری اسالمی در ها و نوع نقششوند. با شناخت قابلیت نیروهای نیابتی تصویر می

لماسی عمومی شیعی جمهوری  یابیم که این تحلیل از سطح متراکم دیپالمللی اما، درمیبینمحیط  

اندیشانه و حاصل عدم درک صحیح نسبت به قدرت نرم مذهبی جمهوری اسالمی بسیار ساده

وکالتی    -های حامی نظریه  .( Mandaville, 2020: 2)اسالمی و موقعیت استراتژیک ایران است  

های این سطح از دیپلماسی عمومی جمهوری اسالمی دارای نارسایی مفهومی  در توضیح فعالیت 

های متشکل مردمی در دیگر کشورها، پویا و بر اساس  گروهاست زیرا روابط جمهوری اسالمی و  

یات  اهداف استراتژیک ایران در سیاست خارجی، بلندمدت و شراکتی است. در حالی که نظر

مدت و بر اساس  وکالتی به علت ماهیت خود که در تشریح روابط تاکتیکی و اغلب کوتاه  -حامی

فاقد کشش مفهومی در توضیح این   ،(Sozer, 2016: 640)اند  برخی اهداف مشترک پدید آمده 

نوع ارتباطات است. در این پژوهش، برای توضیح بهتر پویایی سطح متراکم دیپلماسی عمومی  

ا  بازار بهره میجمهوری  به  اقتصادی ورود  از مدل  تواند میکه به طور مؤثرتری  بریم  سالمی، 

پویایی استراتژی ایران و چگونگی رشد سطح متراکم دیپلماسی عمومی شیعی جمهوری اسالمی  

 را توضیح دهد.  

کتی  کند که گویی شر میهای کشور را طوری تصویر  گذاری، فعالیت سرمایهمدل ورود به بازار و  

است که به دنبال گسترش بازار است. در استفاده از این مدل، ما کشورهای هدف را به عنوان  
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آنها مورد ارزیابی قرار گرفته،  گذاری سیاسی در سرمایهکنیم که فرصت بازارهایی بالقوه نگاه می

نده یک  کناغلب منعکس  شود ومیگذاری  سرمایهشرکای مستعد شناسایی و در نهایت در روابط  

دهد که  میاستراتژی بلندمدت در روابط است. بر این اساس، مدل مذکور سه مرحله را تشکیل  

 گذاری است. سرمایهشامل شناسایی بازار، شناسایی شرکای بالقوه و 

گذاری سرمایه گیری درباره گسترش  شناسایی بازار، بر روی حساب استراتژیک کشور در تصمیم   

گذاری یا بازارهای سرمایه های بالقوه  رحله، کشور شروع به کشف فرصت تمرکز دارد. طی این م

گذاری مهیا شود. سرمایه کند تا نفوذ خود را افزایش دهد و زمینه برای شناخت شرکا و  می جدید  

 در ادامه به بررسی موردی این سطح از دیپلماسی عمومی جمهوری اسالمی ایران خواهیم پرداخت.

 

 اهلل لبنان، سوریه و جمهوری اسالمی حزب . 2

بازار مناسب جهت    1970طی دهه   این کشور را به یک  لبنان رخ داد که  تحوالت زیادی در 

ای بود که به  گذاری جمهوری اسالمی تبدیل کرد. این تحوالت شامل تغییرات جمعیتیسرمایه

جمعیت در جامعه شیعه در آغاز شد و شامل شهرنشینی و رشد    1960نفع جامعه شیعه از دهه  

است که قدرت نسبی جامعه شیعه را به عنوان یک بازیگر سیاسی و اجتماعی افزایش    1970دهه  

رژیم  (Blanford, 2015: 1)داد   حمله  و  آن  از  ناشی  داخلی  جنگ  و  لبنان  دولت  تضعیف   .

سال   در  کرد.1978صهیونیستی  ناپایدار  بسیار  را  لبنان  در  اجتماعی  اوضاع  ش ،  به  این  رایط 

اهلل  گیری »حزبشدن جمعیت شیعه در لبنان تحت عنوان »جنبش امل« و پس از آن شکلمتشکل

 . (Blanford, 2015: 1)منجر شد  1985لبنان« در سال 

اهلل در اولین انتخابات پارلمانی لبنان شرکت کرد و عملکرد خوبی را از  ، حزب1992در سال   

. در همین سال سیدحسن نصراهلل به سمت  (Blanford, 2015: 3) خود در انتخابات نشان داد  

تأسیس نهادهای اساسی در زمینه رفاه اجتماعی و  اهلل با  اهلل منصوب شد. حزبدبیرکلی حزب
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لبنان، گامخدمات   به زندگی سیاسی و  بهداشتی و عمومی در  های عملی خود را برای ورود 

، ایران  1990. در چنین شرایطی در اواسط دهه  (Blanford, 2015: 2)اجتماعی در لبنان برداشت  

سازماندهی و آموزش   توجهی افزایش داد واهلل را به طور قابلارتباطات استراتژیک خود با حزب

اسالمی قوت گرفت نیروهای حزب انقالب  پاسداران  از سوی مستشاران سپاه قدس سپاه    اهلل 

( و رابطه جمهوری اسالمی و این گروه به صورت یک شراکت استراتژیک درآمد 1399)ایرنا،  

(Wehrey & wolf, 2009: 16) . 

ا  ، جهان عرب دچار آشفتگی شد زیرهای اولیه وقوع انقالب اسالمی در ایراناز طرفی در سال

گرایی عرب، به عنوان عنصر اتصال نظم سیاسی عرب در آن زمان، به تدریج در حال  جنبش ملی

های مختلف کشورهای عربی در حال  و درگیری بین بلوک (  Rafke, 2018: 14) فرسایش بود  

گیری بود. یکی از کشورهای مهم در این بین سوریه، به رهبری حافظ اسد بود. سوریه در شکل

کشورهای عربی، انقالب اسالمی در ایران را به سرعت به رسمیت شناخت و با برقراری  بین  

ارتباط با مقامات انقالبی ایران همکاری استراتژیک جمهوری اسالمی و سوریه آغاز شد. دو دلیل  

استراتژیک و ایدئولوژیک، عامل نزدیکی شدید سوریه و جمهوری اسالمی ایران بود. تهدیدات 

آنها؛ لزوم مقابله با نفوذ ایاالت متحده در منطقه و همچنین رژیم اسرائیل و  ترک  و دشمنان مش

ایدئولوژی کنار  در  حاکمیت صدام حسین،  تحت  ایدهعراق  با  مخالفت  در  مشترک  های  های 

گرایی عرب در منطقه، ایران و سوریه را  کارانه کشورهای سنی پس از شکست ایده ملیمحافظه

در متحدانی  عنوان  بلوک   به  دیگر  داد  مقابل  قرار  منطقه  در  قدرت   های 

(Rafke, 2018: 11)  .های داخلی و حمله رژیم صهیونیستی به لبنان و در پی  از زمان وقوع جنگ

و از    اهلل برقرار کردحزبدر لبنان، سوریه ارتباط نزدیکی با  اهلل  حزبگیری  آن تشکیل و قدرت 

دهد از طریق ایران قرار گرفت که به وی امکان میاین طریق عمق استراتژیک مهمی در اختیار  

 ای را به نفع خود تغییر دهد.داشتن شرکایی راهبردی در منطقه شام، توازن قدرت منطقه 
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، به عنوان متحدین جمهوری اسالمی در مرزهای رژیم اهللحزب  های راهبردی سوریه وهمکاری 

ر این  برابر  در  ایران  بازدارندگی  داد.صهیونیستی، قدرت  افزایش  را  اتحاد    ژیم  اهمیت  چرایی 

این نیروها،  اهلل در فهم این امر است که  استراتژیک بین ایران، سوریه و نیروهای مردمی حزب

چراکه عمالً ایران را با وجود فاصله جغرافیایی    ،هستند  جمهوری اسالمینیروهای بازدارنده برای  

در قیاس با  بنابراین ایران را در موقعیت با مزیتی    .به مرزهای آن نزدیک کرد  این رژیمزیاد با  

نیز بود.  قرار داده و این بازدارندگی علیه اسرائیل عمالً بازدارندگی علیه آمریکا    رژیم صهیونیستی

اهلل، نتایج  گرفته بین رژیم صهیونیستی و حزبهای شکلاما جنگ  در این بین  (1:  1398)هادیان،  

اهلل و سوریه در پی  سویه و آن هم تنها به سود منافع جمهوری اسالمی، حزبو بازدارندگی یک

و خسارت بلکه ضربات  است،  رژیم،  نداشته  این  توسط  واردشده  مالی  و  گسترده جانی  های 

ی بازدارندگی دوسویه انجامید. به این معنی که نشان داده خصوصاً به مناطق جنوبی لبنان به نوع

اهلل نیز بسیار پرهزینه خواهد بود و  ها برای لبنان و حزبشد رویارویی مستقیم با صهیونیست 

دامنه فرسایشی  درگیریدار  تبعات  مستقیم  حزبمیهای  از  مردمی  حمایت  با  تواند  را  اهلل 

کند. در سو چالش ایران و حزبهای جدی مواجه  بازدارندگی  اما،  برابر رژیم  ی دیگر  اهلل در 

اهلل، تبدیل  گیری تقویت شد. به طوری که جنوب لبنان، با حضور حزبصهیونیستی به طرز چشم

به یک منطقه حائل ضروری بین این رژیم و سوریه شد. با کمک سوریه و جمهوری اسالمی  

سرائیل به راه انداخت و در نهایت نیروهای اسرائیلی  اهلل نبردی مؤثر علیه اشغالگری اایران، حزب

لبنان کرد   از  از این  (Rafke, 2018: 13)را مجبور به عقب نشینی  ها و  درگیری. نتایج حاصل 

های مستقیم نظامی  گیر رویاروییهای واردشده به دو طرف درگیری، باعث کاهش چشمخسارت

 های سنگین آن شد.با توجه به هزینه

ر  در سال  حمله  لبنان  به  در روابط حزب  2006ژیم صهیونیستی  اهلل و جمهوری  نقطه عطفی 

اهلل را به میزان قابل توجهی ارتقا  اسالمی بود و باعث شد ایران ارتباطات نظامی خود با حزب

اهلل از لبنان در مقابل این رژیم، یک پیروزی سیاسی بزرگ  . دفاع حزب(Karlin, 2010: 5)دهد  
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اهلل در لبنان و سراسر   و ایران بود که باعث افزایش نفوذ جمهوری اسالمی و حزباهللبرای حزب

اهلل، اعتبار سیاسی این سازمان را در داخل و خارج از  منطقه شد. عملکرد نظامی چشمگیر حزب

و سیدحسن نصراهلل به عنوان رهبر این سازمان و   (Hazran, 2009: 3)لبنان بسیار افزایش داد  

 ,Daoud)رهبران ایران و سوریه در این برهه از محبوبیت باالیی در سراسر منطقه برخوردار شدند  

انجام شد،   یدر شش کشور عرب  2006که در سال    ینظرسنج  کیبه عنوان مثال، در  .  (1 :2014

فرانسه،    وقت   جمهورسیرئ  راک، یژاک ش   اردر کن  حسن نصراهللو سید  رانیا   وقت   مهورجسیرئ

  یبرا  ادامه داشت.  2011تا سال  به طور مداوم  این محبوبیت  .  ندجهان بود  نیرهبر مورد تحس  سه

حسن نصراهلل و بشار اسد و در سید    نژاد،، احمدی2008در سال    هانظرسنجیو بر اساس    مثال

ط  ،2011سال   احمدی  نصراهلل،  اردوغان  ب ی رجب  مردم  و  تحسین  مورد  اول  رهبر  سه  نژاد، 

اهلل در لبنان  محبوبیت حزب  . (Arab Opinion Toward Iran: 2020: 1)کشورهای منطقه بودند  

شد که پس  و سراسر منطقه، از وضعیت آن به عنوان یک جنبش مقاومت ضداسرائیلی ناشی می

، زمانی که سیدحسن نصراهلل مورد احترام بسیاری از مردم منطقه اعم از شیعه و  2006از جنگ  

که کامالً با روایت سیاسی متبوع جمهوری    (Levitt, 2014: 106)سنی بود، به اوج خود رسید  

به طرز  اهلل  اسالمی در منطقه منطبق بود. با خروج رژیم صهیونیستی از لبنان، قدرت سیاسی حزب

، به ایران این امکان را داد تا اطمینان حاصل  اهللچشمگیری رشد کرد و در واقع حمایت از حزب

دارد   لبنان  در سیاست  توجهی  قابل  تأثیر  ایران  معتمد و طرفدار  که یک گروه   ,Daoud)کند 

2014: 2) . 

ایران،  گیری روابط حزبهای شکلدر طول سال  ایران اشکال  گذاری و پشتیباسرمایهاهلل و  نی 

های رفاه اجتماعی خود را در سراسر کشور گسترش داد، اهلل فعالیت مختلفی داشت. وقتی حزب

اندازی کرد و دفتر ارتباطات  شبکه تلویزیونی »المنار« را با پشتیبانی فنی جمهوری اسالمی راه

های  ها و ارزشز سیاست ای که با الهام ارسانهای خود را افتتاح کرد. با گسترش فعالیت  رسانه
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می صورت  اسالمی  جمهوری  حمایت  جمهوری  مورد  سیاسی  و  فرهنگی  نفوذ  دامنه  گرفت، 

 .(Levitt, 2007: 73) اسالمی در منطقه افزایش یافت 

نقش حزب    عراق  و  سوریه  در  داعش  علیه  ایران  اسالمی  کارزار جمهوری  در  همچنین  اهلل 

سوریه و تبلیغات وسیع مخالفان »محور مقاومت«   آفرینی در مهمی داشته است. اما نوع نقش

آنها بین  اهلل و ایران و به تبع آن محبوبیت  آفرینی، اوضاع سیاسی داخلی حزب علیه این نقش

از شروع بحران   های منطقه را پیچیده کرد. ملت ایران پس  با  اعراب  افکار عمومی  همراهی 

در سال   از  2011سوریه  نتایج حاصل  اساس  بر  یافت.  کاهش  به شدت  بر  نظرسنجی،  ها و 

نتایج   روند  تحلیل  صورت نظرسنجی اساس  تحقیقاتی های  خدمات  مؤسسه  توسط  گرفته 

و تطبیق نتایج آن با  ال گذشته در کشورهای عربی و ایران در ده س   1عربی زاگبی   - آمریکایی 

، که مورد 2ها و مطالعات سیاسی گرفته در مرکز عربی پژوهشهای ساالنه صورتنظرسنجی

اکثریت قابل   های استراتژیک ریاست جمهوری ایران نیز قرار گرفته است، استناد مرکز بررسی 

ترک و  اعراب  از  عقبتوجهی  خواهان  از  ها  ایران  هستند منطقههای  درگیری نشینی  ای 

 (Sadjadpour, 2020: 1 )  ها، سیاست  نظرسنجیهای این  درصد از نمونه64. بر اساس این نتایج

درصد  21اند و در مقابل  خارجی ایران در جهان عرب را منفی یا تا حدی منفی ارزیابی کرده 

های استراتژِک ریاست جمهوری، مرکز بررسی) اند  آن را مثبت و تا حدی مثبت ارزیابی کرده 

فضای عمومی جهان عرب تحت تأثیر بحران   2011ها، از سال  نظرسنجی. بر اساس این  ( 1397

ترین دلیل این تغییر جهت افکار عمومی منطقه دار شد. عمدهسوریه به شدت علیه ایران جهت 

ایران را   قیاممذهبی در    گرایانه فرقهتوان در تشدید افکار  میعلیه  های مردمی منطقه پس از 

اهلل در سوریه آفرینی جمهوری اسالمی و حزبجستجو کرد. نقش  2011جهان عرب در سال  

 
1 The Arab American Instituute (AAI), a Washington, D.C. –based organization. Zogby 

Research Services, LLC. 
2 The Arab Centre for Research and Policy Studies. 
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های معترض مخالف مذهب ایران و متحدان شیعه آن با سنی  با تبلیغات وسیع به عنوان مقابله 

و  تعبیر شد  در سوریه  »فاطم   ل ی تشک  اسد  »ز   ون« ی لشکر  ت  ون«ی نب ی و  به  ن   بی رت که  ی روها ی از 

توسط »سپاه قدس سپاه پاسداران انقالب   ه ی جنگ در سور   ی برا   ی افغان و پاکستان   عه ی ش   مردمی 

در   ای در منطقه معرفی شد. فرقههای  ای واضح از تنش، به عنوان نمونه شد   ل ی تشک   اسالمی« 

  بیداری اسالمی( ی یا  بهار عرب   )موسوم به   2011های مردمی اعراب در   جنبش   قبل از   تا   که   ی حال 

ها جایگاهی نداشت و نظرسنجی در    کننده ای در محاسبات اکثر اعراب شرکتفرقهمالحظات  

 در سراسر جهان  یی گرا فرقه   2011پس از    آنها بودند، اهلل مورد تحسین  حزبرهبران ایران و  

 ،اعراب   یتاکثر ها  نظرسنجی و بر اساس نتایج حاصل از همان    شد   ر ی فراگ  عرب و غرب آسیا 

نظر از درستی و نادرستی صرف   . دانند ی م   ران ی بر عهده ا   ماً ی ای منطقه را مستق فرقه موج    تی مسئول 

 در سراسر  وسته ی به طور پ   اهلل حزب   و   ران ی ا   ی خارج   استی درباره س   ی منف   تصورات این نظرات،  

گرفته در سال صورت های نظرسنجی، هرچند که در آخرین  افتی  ش ی منطقه افزا  افکار عمومی 

 2018درصد در سال  64های جمهوری اسالمی از  میزان نگرش منفی اعراب به سیاست  2020

تواند ناشی از میکه  ( Arab Opinion Toward Iran: 2020: 6)درصد کاهش یافته است 58به 

 ها در منطقه تفسیر شود. کردن نسبی تنشفروکش 

اهلل با  تر، اتحاد جمهوری اسالمی ایران، سوریه و حزبنمادیندر یک تصویر کلی و یک سطح  

رژیم  و  متحده  ایاالت  برابر  در  »مقاومت«  مفهوم  از  مشترک  ایدئولوژیک  مبانی  یک  داشتن 

صهیونیستی در منطقه غرب آسیا، عمق استراتژیک جمهوری اسالمی را در قلب جهان عرب  

گرایانه در منطقه، فرقههای  سو و با تشدید تنشبه این    2011گسترش داد. در سوی دیگر، از سال  

اهلل با دفاع از دولت مرکزی سوریه به شدت کاهش یافت و  محبوبیت جمهوری اسالمی و حزب

بزرگی به قدرت نرم مذهبی جمهوری اسالمی در منطقه وارد شد. عدم توازن در دستیابی   ضربه

دوگانه اصلی  اهداف  جمهو   به  شیعی  عمومی  و  دیپلماسی  ایران  اسالمی  و  ری  دستاوردها 

های این اتحاد در طول زمان و بر اساس مفهوم وابستگی به مسیر، اتحاد جمهوری اسالمی، چالش
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حزب مردمی  نیروهای  و  پیچیدهسوریه  همچنین  و  مؤثرترین  بزرگترین،  به  تبدیل  ترین اهلل 

 ای جمهوری اسالمی شد. گذاری منطقهسرمایه

 

 عه عراقی و جمهوری اسالمیهای شی گروه.   3

از قدرت،   2003در سال   برکناری صدام حسین  به عراق و  متحده  ایاالت  نظامی  از حمله  پس 

ای از اتفاقات سیاسی و امنیتی از جمله انحالل ارتش این کشور، ساختارهای سیاسی و مجموعه 

اجتماعی   - ساختار سیاسیهای حضور حزب بعث در رأس  اجتماعی سنتی عراق را که در طی سال 

به  این کشور اساسًا  کرد و  بود، تخریب  بدون   عراق شکل گرفته  بدون رهبر،  صورت کشوری 

 . ( Wehrey and wolf, 2009: 19) ساختار سیاسی منسجم و بدون قدرت نظامی متعارف درآمد  

و از    شده در عراق فرصت پیدا کرد که به پا خیزددر همین حال، جمعیت شیعی سابقاً سرکوب

هایی که به دست رژیم حزب بعث متحمل شده بود، خالصی یافته و به سرکوب و بدرفتاری

آفرینی فعال در عرصه سیاسی و اجتماعی عراق بپردازد. این تحوالت فرصتی مناسب برای  نقش 

را  سرمایه بسیاری  محرومیت  تاریخی  نظر  از  که  عراق،  در  شیعه  جامعه  از  حمایت  و  گذاری 

ودند در اختیار جمهوری اسالمی قرار داد. با این حال، جمهوری اسالمی، پیش از متحمل شده ب

از جنبش نیز  عراق  به  متحده  ایاالت  نظامی  کشور حمله  این  در  و شیعه  کردی  مقاومت  های 

هایی از شیعیان عراق در  گروه. در همین راستا (McInnis and Gilmore, 2016)کرد حمایت می

عراق با تشکیل »لشگر بدر«، زیر نظر سپاه پاسداران انقالب اسالمی، در کنار طول جنگ ایران و 

پس از پایان جنگ ایران و عراق، لشگر بدر به فعالیت خود در  جنگیدند.  ایران علیه صدام می

آنها حمایت و شرکت در قیام مردمی انتفاضه شعبانیه های عمده خاک عراق ادامه داد. از فعالیت 

. پس از شروع این قیام، بخشی از کادرهای مجلس اعالی انقالب عراق که مشتمل علیه صدام بود
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خصوص  بر نیروهای شیعه نزدیک به ایران بود و نیروهای لشکر بدر در مناطق مختلف عراق به

 در شهرهای بصره، عماره، دیالی و کوت مستقر شدند. 

ترین این ابعاد مهمعراق از ابعاد مختلف استراتژیک برای ایران حائز اهمیت است. اولین و  

کیلومتر امتداد   1500شرایط جغرافیایی است. ایران و عراق دارای مرزی هستند که در حدود  

 Wehrey) دارد و به دلیل شرایط ناهموار آن، نظارت و کنترل بر این مرزها بسیار دشوار است  

and wolf, 2009: 18 ) .  با توجه به همجواری ایران و عراق، ایران همواره نگران وضعیت امور

یا  دولت  همین چارچوب حضور  در  است.  آن  امنیتی  نسبی  همچنین سطح  و  عراق  داخلی 

ها کمک کند تواند به کاهش برخی از این نگرانیمیهای سیاسی قدرتمند همسو با ایران گروه 

 (Takeyh, 2008:14 ). 

گذاری جمهوری اسالمی  سرمایههای  آمدن زمینهسرنگونی صدام حسین اما، نقطه عطفی در فراهم 

های خود را  ساختارهای متشکل مورد حمایت ایران پس از سقوط صدام فعالیت در عراق بود.  

. از جمله پس از سقوط صدام، حضور و مشارکت در ساختار سیاسی عراق به  گسترش دادند

و به جهت عدم نیاز به فعالیت نظامی  ( 1393)نسیم آنالین، اصلی سازمان بدر تبدیل شد هدف 

 . (1395وی، تیپرس)های سیاسی و مدنی را در پیش گرفت در این برهه، سازمان بدر فعالیت 

های  گروههای خیریه و نظامی خود، ظرفیت سازمانی را برای  سازمان  جمهوری اسالمی با ظرفیت 

های انتخابیه  عراقی نزدیک به خود برای ارائه خدمات آموزشی، پزشکی و بشردوستانه به حوزه

توانست این خدمات را ارائه دهد، آغاز کرد که در ایجاد حمایت  نمیخود و در مناطقی که دولت  

این مناطق و شک افکار عمومی عراق نسبت به جمهوری  لمردمی  گیری تصویری مناسب در 

   .(Green,Wehrey & Wolf, 2009: 16)های همسو با آن نقش مهمی ایفا کرد گروهاسالمی و 

اواخر سال  سرمایه  در  داعش  گسترش سریع  با  عراق  در  اسالمی  و   2013گذاری جمهوری 

توجهی از ارتش عراق در ژوئن توجهی افزایش یافت. سقوط بخش قابلبه میزان قابل   2014

، تقاضای زیادی برای حمایت جمهوری اسالمی ایران از حفظ امنیت عراق خصوصاً در 2014
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اهلل سیدعلی  ایجاد کرد. پس از تصرف موصل توسط داعش، آیت   میان جمعیت شیعه این کشور 

سیستانی، به عنوان مرجع بزرگ شیعیان در عراق با صدور فتوای جهاد، خواستار بسیج ملی  

منجر شد   تشکیل »سازمان حشدالشعبی«  به  که  داعش شد  این (Watling, 2016: 23) علیه   .

البته نه  یل شده است که عمده  تر مردمی تشک سازمان از اتحاد چندین گروه کوچک  آنها، و 

ای رهبر جمهوری اسالمی را اهلل خامنه آنها، خود را پیرو »والیت فقیه« دانسته و آیت تمامی  

 دانند. رهبر خود می

ای از  های عمده تر شده و با کسب مقبولیت نزد بخش در ادامه، سازمان حشد الشعبی نهادینه 

رغم مخالفت شدید ایاالت متحده، به موجب  و به   2016ال  جامعه نظامی عراق، در نوامبر س 

امنیتی عراق   نیروهای رسمی  از  به عنوان بخشی  ادغام و  امنیتی عراق  نیروهای  قانون، در 

مذهبی    - . این وضعیت موجب افزایش بیشتر نفوذ فرهنگی ( Scarborough, 2016: 4) درآمد 

هوری اسالمی  و سیاسی جمهوری اسالمی با حضور گسترده نیروهای مردمی همسو با جم 

ایران در نهادهای رسمی امنیتی عراق شد. در واقع، واکنش سریع ایران در برابر ظهور داعش،  

ها را در این برهه به خود جلب کرد و به تقویت تصویر استراتژیک  رضایت بسیاری از عراقی 

اصلی  کننده  جمهوری اسالمی ایران، نزد مردم عراق و سایر کشورهای منطقه، به عنوان تأمین 

نفوذ ایران در عراق پس از سقوط داعش    . ( Majidyar, 2017: 6) امنیت در منطقه انجامید  

آن    ک ی روابط نزد   ژه ی و در عراق، به   جمهوری اسالمی   های هایی شد. فعالیتدچار پیچیدگی 

تصویر مثبت    ایجاد   کشور، لزوماً به   ن ی ا   ی مردمی نظام شبه   ی ها گروه و    عه ی ش   استمداران ی با س 

  ها نظرسنجی بر اساس    نکرده است.   ی کمک های ایران در افکار عمومی عراق  به سیاستنسبت  

سال   مجموع  2020در  در  عراق 71،  از  ش ی درصد  از  اعم  سن   عه ی ها،    یخارج   استی س   ، ی و 

اسالمی  منف   جمهوری  را  عرب  جهان  کردند   ی در  حال   ، ارزیابی  ا   ی در  سال   ن ی که  در    رقم 

سال  61،  2018 در  و  ز 2014درصد  در  قدرت ،  عراق،  مان  در  داعش    بود   درصد 48گیری 

 (Arab Opinion Toward Iran, 2020: 8 ) .  های جمهوری  ها در مقابل سیاستنگرش عراقی
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فرقه  تقویت  که  هرچند  است،  منفی  شدت  به  نیز  افکار  اسالمی  منطقه،  در  مذهبی  گرایی 

عراق در این مورد  عمومی عراق را نیز متأثر کرده است و بین نظرات جمعیت شیعه و سنی  

اساس  تفاوت  بر  دارد.  وجود  سال  ها،  نظرسنجی هایی  تنها  2020در  ش 14،  از    ان ی ع ی درصد 

به س  نگاه مثبت داشتند   ران ی ا   استی عراق  قبال کشورشان  رقم در  این  م   ،  اهل سنت    ان ی در 

ای  که در رابطه   ( Arab Opinion Toward Iran, 2020: 10) رود  ی درصد فراتر نم 2عراق از  

به عنوان متحد نزدیک جمهوری اسالمی در   نیز  نفوذ و جایگاه »حشدالشعبی« را  مستقیم، 

ها نسبت به جمهوری اسالمی  مواجه کرده است. این تصویر در میان عراقی   عراق با چالش 

های رو به تصاعد اقتصادی در  ایران تاحدود زیادی ناشی از عدم ثبات سیاسی و نابسامانی 

های جمهوری  کشمکش   افکار عمومی عراق تا حدود زیادی نتیجه   این کشور است که در 

انتخابات  از همین رو در  ایران و آمریکا در درون خاک عراق تصویر شده است.    اسالمی 

سال   و    2021پارلمانی  سیاستمداران  کشور  این  ملی گروه در  به  های  نسبت  عراقی  گرای 

ب  با اقبال  نزدیک به جمهوری اسالمی   :per.euronews) یشتری مواجه شدند  سیاستمداران 

که    .( 2021 در  ها و جریان گروه هرچند  اسالمی همچنان  به جمهوری  نزدیک  های سیاسی 

و   ایران  اسالمی  شیعی جمهوری  عمومی  دیپلماسی  اما  دارند،  انکاری  غیرقابل  نفوذ  عراق 

خصوصاً سطح متراکم آن در عراق نیز همچون لبنان و سوریه از عدم توازن در دستیابی به  

ا   اهداف دوگانه  برخوردار  نظامی خود  نفوذ سیاسی و  که  امنیتی جمهوری    - ست. همچنان 

با شکل  ارتباطات سیاسی اسالمی  تقویت  با    - دهی و  های سیاسی و تشکیالت  گروه نظامی 

افکار عمومی   در  اسالمی  یافته است، تصویر جمهوری  بسیاری  گسترش  عراق  در  مردمی 

اقتصادی    - ای امنیتی و سیاسی ه عراق، متناظر با این نفوذ و در ارتباط مستقیم با نابسامانی 

 های فراوانی شده است.  در این کشور دچار آسیب
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 ها در یمن و جمهوری اسالمی . جنبش حوثی 4

  1990های یمن در دهه  ها، تحت ساختار »انصاراهلل« ریشه در احیای سیاسی زیدیجنبش حوثی

یک نیروی جنگی با ساختار  دارد. با این حال جنگ داخلی هفت ساله در یمن، این گروه را به  

ها با تجربه خود در مبارزه علیه فشارهای مداوم از  یافته تبدیل کرد. حوثیو ایدئولوژی سازمان

سوی دولت مرکزی علی عبداهلل صالح و سپس عربستان سعودی بدون کمک خارجی و جنگ  

ای دولتی صالح که  با نیروه  2010تا    2004آنها به طور متناوب از سال  برای بقا، شکل گرفتند.  

یافتند.  نیز برخوردار بود، جنگیدند و تکامل  نظامی و تشکیالتی عربستان سعودی  از حمایت 

(Salmoni, Loidolt & Wells, 2010: 15  ) 
ای شروع به انتقاد از حمالت  ، مقامات رسمی جمهوری اسالمی، به طور فزاینده 2009از اواخر نوامبر  

ن کردند و بعضًا این حمالت را به عنوان حمله علیه جهان شیعه  سعودی علیه شیعیان زیدی در یم 

توصیف کردند. این امر نشان از اعالم همبستگی کامل جمهوری اسالمی با جمعیت تحت تبعیض  

عبداهلل صالح  های مردمی در جهان عرب و سقوط علی زیدی در یمن بود. تا قبل از خیزش   قرارگرفته 

گرایانه، با حمایت کامل عربستان  ن با پیگیری سیاست سرکوب جمهور این کشور، دولت یم رئیس 

ها بسته بود. با برکناری  های سیاسی یمنی از جمله حوثی گروه آفرینی مؤثر  سعودی راه را برای نقش 

ها  های مردمی در جهان عرب بود که نقش حوثی صالح از قدرت در پی قیام مردم یمن طی خیزش 

»انصاراهلل« در جغ  یافت  تحت عنوان  یمن اهمیت مضاعف   ,Johnston & others) رافیای سیاسی 

2020: 22 ) . 

 کند.میموقعیت استراتژیک جغرافیایی یمن اهمیت این کشور در منطقه غرب آسیا را دو چندان  

های  ترین تنگهدر جنوب این کشور خلیج عدن و دریای عرب قرار دارد. یمن یکی از راهبردی

آبی جهان را در اختیار داشته و این سبب شده است که یمن از جایگاه ژئوپلیتیک و راهبردی  

تواند به یک بازیگر میبرخوردار باشد. هر بازیگری که بتواند در این کشور نفوذ داشته باشد،  

از طرفی مرزهای مشترک این کشور با عربستان    (.1398)ایرنا،  ثیرگذار در منطقه تبدیل شود  تأ
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 :Terrill, 2014)ای دو چندان کرده است سعودی اهمیت استراتژیک یمن را در معادالت منطقه 

بازار استراتژیک و فرهنگی فضا را برای  .  (434 بازیگران مهم  سرمایهاین  از منطقهگذاری  ای، 

ها  بخش جنبش حوثیجمله جمهوری اسالمی فراهم کرد. جمهوری اسالمی به عنوان کشور الهام

ها در یمن و به عنوان حامی شیعیان جهان که از گذشته نیز به حمایت سیاسی از جمعیت زیدی

 در یمن پرداخته بود، ارتباطات سیاسی و معنوی با »انصاراهلل« را عمق بخشید. 

اهلل« به رهبری عبدالملک الحوثی، خود را به عنوان یک شریک راهبردی برای جمهوری  »انصار

اسالمی مطرح کرد. با توجه به اهمیت استراتژیک یمن و همچنین اهمیت یمن در امنیت عربستان 

دهی  ها، اهمیت این جنبش در شکلها و حوثیسعودی و نیز دشمنی و درگیری تاریخی سعودی

یابد. ای میبین جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی اهمیت گستردهبه مناسبات قدرت  

جانبه ائتالف نظامی تحت رهبری ریاض در جنگ داخلی یمن در  ها پس از حمله همهحوثی

ها  به دفعات با حمالت موشکی و پهپادی مناطقی در خاک عربستان، از جمله فرودگاه  2015سال  

 اده است. تأسیسات نفتی را هدف قرار دو 

ها نیز پیشرفت قابل  در فرودگاه ریاض در پی حمالت موشکی حوثی  2017اعتصاب نوامبر   

نشان که  بود  حوثیتوجهی  بالقوه  ظرفیت  متحدان دهنده  و  عربستان  برابر  در  مقاومت  در  ها 

به  منطقه  متقابل  ضربه  واردکردن  و  کشور  این  حوثیای  است.  تکمیل  آنها  در  همچنین  ها 

ای خود شبکه تلویزیونی »المسیره« مستقر در حومه جنوبی بیروت  های تبلیغاتی و رسانهقابلیت 

های سعودی علیه اهلل لبنان قرار دارد را در مقابله با تبلیغات منفی رسانهکه تحت کنترل حزب

راه کردند  آنها  نشان  ،(Solomon, 2015: 1)اندازی  کمککه  تخصصی  دهنده  و  ای  رسانههای 

پایهتبلیغاتی حزب از  یکی  به عنوان  لبنان  به حوثیاهلل  مقاومت«  »محور  یمن است  های  در  ها 

(Salisbury, 2017: 1) . 

ترین گروه  ها که عمده حمایت استراتژیک سیاسی و مذهبی جمهوری اسالمی ایران از جنبش حوثی 

آنها نیز، با الهام از  های اعتقادی  های سیاسی و ارزش دهند و برنامه جمعیتی در یمن را تشکیل می 
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کنار  ها و سیاست ارزش  ایران شکل گرفته است، در  انقالب اسالمی  های رسمی و مورد حمایت 

آنها را به شریکی بالقوه برای جمهوری  ها،  های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی حوثی قابلیت 

وجود در غرب آسیا تبدیل کرده است که در جهت تحکیم  ترین مناطق م اسالمی در یکی از حساس 

ای بین تهران و ریاض به نفع جمهوری  ای ایران و در ایجاد توازن قوای منطقه و گسترش نفوذ منطقه 

 کند.  می اسالمی ایران نقشی اساسی ایفا  

قویت  دهی و تیابیم که شکلبا بررسی موردی ارتباطات استراتژیک جمهوری اسالمی ایران درمی

های فرهنگی و ایدئولوژیک موجود در کشورهای هدف، قابلیت  این ارتباطات بدون وجود زمینه

روند شکل دیگر، شناخت  از سوی  است.  نبوده  موفق  و  نداشته  ارتباطات،  اجرایی  این  گیری 

دار تاریخی بین شیعیان و جمهوری اسالمی در چارچوب »وابستگی به  اهمیت ارتباطات ریشه

های شیعه شده است،  جمعیت گیری  دهد که در عین حال که منجر به قدرتمیوضیح  مسیر« را ت

متراکم   سطح  کارکردی«،  »منطق  یک  عنوان  به  و  داده  گسترش  نیز  را  ایران  استراتژیک  عمق 

شراکت   تمایز  نقطه  امر،  این  است.  داده  را شکل  اسالمی  شیعی جمهوری  عمومی  دیپلماسی 

های متحدین متشکل مردمی به عنوان متحدینی طبیعی، با مدل استراتژیک جمهوری اسالمی با  

 وکالتی است. 

فعالیت  در  این  یک  چارچوب  به  مقاومت«  »محور  و  ایران  اسالمی  جمهوری  دستاورد ها، 

اند. از سویی دیگر، المللی خود دست یافتهبینای و  استراتژیک در مقابله با تهدیدات رقبای منطقه

آفرینی، تهدیدات خاص خود را نیز پدید آورده است. به این معنی که با گستردگی این  نقش این  

پذیری را نیز برای جمهوری اسالمی به وجود آورده، زیرا هرگونه  ارتباطات، حدودی از آسیب 

ای به عنوان شکستی برای جمهوری اسالمی نیز  نظامی و سیاسی به این متحدین منطقه   ضربه

ها تصویر جمهوری اسالمی در افکار  شد. عالوه بر این، نتایج حاصل از این فعالیت   تعبیر خواهد

ای را نیز با توجه به افزایش تصاعدی نفوذ جمهوری اسالمی در منطقه در شرایطی عمومی منطقه

ای مواجه کرده است.  های گستردهکند، با چالشمیای را تجربه  های گستردهثباتیکه منطقه بی
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تثبیت جایگاه منطقه بنابرای ایران در گرو ترجمهن تداوم و  دستاوردهای    ای جمهوری اسالمی 

ارتباطات استراتژیک جمهوری اسالمی در میدان سیاسی است، تا همواره نوعی از توازن بین  

 دستاوردهای این ارتباطات، برای جمهوری اسالمی ایران برقرار باشد.ها و هزینه

 

 گیری نتیجه

نرم می   قدرت  را  قدرت  این  آن  به  اسالمی  جمهوری  فعالیت مذهبی  بر  تکیه  با  تا  های بخشد 

دیپلماسی عمومی آن و گسترش و تحکیم روابط شیعیان و آزادی   پذیرفته در سطح یکپارچه صورت 

دهی و تحکیم ارتباطات خواهان در دیگر کشورها و بر مبنای نیازهای استراتژیک خود، به شکل 

غرب آسیا و جهان بپردازد.   های متشکل مردمی به عنوان متحدینی استراتژیک در منطقه گروه خود با  

 های بومیِ دیپلماسی عمومی جمهوری اسالمی، بر استفاده از ظرفیت بر همین مبنا، سطح متراکم  

مردمی گروه  نقش های  که  است  استوار  زمینه آفرینی  ای  را  و آنها  سیاسی  مذهبی،  تاریخی،  های 

آنها میسر کرده است. جمهوری اسالمی نیز با تکیه بر اصول مندرج در اجتماعی کشورهای متبوع  

بر  مبنی  اساسی خود  منافع   قانون  در چارچوب  البته  و  جهان  تمامی  در  مستضعفان  از  حمایت 

آنها، از های موجود در کشورها و شناسایی شرکای مردمی در  استراتژیک خود، با شناخت زمینه 

های مورد ها و سیاست آفرینی در کشورهای خودشان بر اساس ارزش نقش هایی که مستعد  گروه 

کند. این حمایت اغلب به صورت حمایت سیاسی، می یت حمایت جمهوری اسالمی هستند، حما

های فنِی بومی موجود در هر کدام از های تخصصی در چارچوب گسترش ظرفیت مذهبی، کمک 

این ارتباطات فاقد ارتباط مفهومی   . گیرد های جمعیتی و روابط مستشاری نظامی انجام می گروه این  

ا ماهیتی دوسویه دارد و شراکتی است؛ به این معنی وکالتی است، زیر   - و عملیاتی با نظریات حامی 

های شیعه شده، عمق استراتژیک ایران را نیز جمعیت گیری  که در عین حال که منجر به قدرت 

گسترش داده است که به عنوان یک »منطق کارکردی«، به ارتباطات استراتژیک مردمی جمهوری 
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برآوردی واقع ارائه  به برای  در دستیابی  اسالمی  دیپلماسی عمومی جمهوری  از عملکرد  بینانه 

ای نیاز است.  های معتبر در سطح منطقهنظرسنجیذکرشده، به اطالعات و    اهداف اصلی دوگانه

یت دارند، غرب آسیا فعال  ای در حوزهاکثر مؤسسات نظرسنجی که در حوزه منطقهبا این حال  

با توجه به جهت  فارس هستند که  های  گیریوابسته به کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج 

ها نظرسنجیطرفی علمی نتایج این  توان اطمینان قطعی نسبت به بینمیها  سیاسی این مؤسسه

از  بررسی مقایسهداشت. هرچند   با پوشش  های صورتنظرسنجیای  تواند میای،  منطقهگرفته 

های  تصویری از افکار عمومی در این منطقه ارائه دهد که با ترکیب این نتایج، با تحلیل واقعیت 

منطقه،   در  قوا  توازن  و  عمومی  میمیدانی  دیپلماسی  عملکرد  از  جامع  نسبتاً  تصویری  توان 

 جمهوری اسالمی ایران ارائه کرد. 

های موجود، در  نظرسنجیوری اسالمی ایران، بر اساس  با این تفاسیر، دیپلماسی عمومی جمه

افکار عمومی منطقه را نشان  نتایج موفقیت   ،هدف اول یعنی جذب  دهد. در هدف  نمیآمیزی 

های مردمی موجود در دیگر کشورها است،  گروهدوم، که ناظر بر ایجاد ارتباطات استراتژیک با  

ها، طی دهه گذشته نظرسنجین شد، بر اساس برخی  بسیار مؤثر عمل کرده است. همانطور که بیا

ای آن بسیار افزایش یافته است. به  از محبوبیت ایران در جهان عرب کاسته شده، اما تأثیر منطقه

رسد موفقیت کلی جمهوری اسالمی ایران در حوزه دیپلماسی عمومی که در ارتباط با  نظر می

افکار عمومی  ملت  دیگر کشورها و  تعریف  آنههای  بین میا  توازن  نوعی  ایجاد  شود، مستلزم 

رویکردهایی است که در راستای رسیدن به اهداف اصلی دیپلماسی عمومی جمهوری اسالمی  

می منطقهصورت  عمومی  افکار  جذب  در  موفقیت  عدم  زیرا  فعالیت گیرد  به  نسبت  های  ای 

های جدی مواجه  دت با چالشجمهوری اسالمی، ارتباطات استراتژیک این کشور را نیز در بلندم

در  توازن  نوعی  ایجاد  مستلزم  استراتژیک،  ارتباطات  این  گسترش  و  تضمین  کرد.  خواهد 

رویکردهای کلی سیاست خارجی جمهوری اسالمی در سطوح مختلف و همچنین دیپلماسی 

 عمومی آن است. 
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