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Abstract 

The US military invasion of Iraq in 2003 and its occupation, while 

demonstrating US military superiority over Iraq, were a major challenge for the 

United States in maintaining its military gains, stabilizing its military position, 

and expanding it into the political, economic, and social. In addition to the 

United States, other countries in the region, including Iran, have been trying to 

take advantage of opportunities in Iraq to expand their sphere of influence. 

These developments led to intense competition in the field of soft power in Iraq 

between other countries. The present article addresses the question of what are 

the differences and similarities between the sources of soft power of the United 

States and Iran, which are the most influential actors in the Iraqi political scene? 

In this study, using a comparative method, referring to the sources of soft power 

between Iran and the United States in Iraq, it was hypothesized that common 

identity bases, including religious, historical and cultural commonalities have 

led to further consolidation of Iran's soft power in Iraq. Developments such as 

the emergence of a common terrorist threat (ISIS) have also paved the way for 

Iran to be more at the forefront of Iraq's soft power than the United States. 
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 دهیچك
کشور، گرچه نشاندهنده   نیو اشغال ا  2003متحده به عراق در سال    االتیا  یتهاجم نظام

باا آ  مواجاه باود   کاایکه آمر  ی در قبال عراق بود، اما چالش مهمتر  کایآمر  ینظام  ی برتر

 ،یاسایس ی هااو بسا  آ  باه حو ه  ینظاام  تیوضا   ی داریپا  ،ینظام  ی حفظ دستاوردها

باه   زیان  را یامنطقه ا  جملاه ا  ی کشورها  ریسا  کا،یآمر  بربود. عالوه    یو اجتماع  ی اقتصاد

گساترش عرصاه  ی باه وجاود آماده در عاراق بارا ی هادر تالش بودند تا ا  فرصات  ینوع

در عرصاه قادرت  ی دیتا رقابت شاد دیتحوالت باعث گرد نی. ارندیخود بهره بگ  ی کنشگر

ابع کاه منا  پاردا دیمپرسش    نیکشورها آغا  گردد. مقاله حاضر به ا  ریسا  نینرم عراق، ب

عاراق باه شامار   یاسایکنشگرا  بر صحنه س  نیرگذارتریکه تأث  را یو ا  کایقدرت نرم آمر

پاووهش باا اساتفاده ا  روش   نیبوده است؟ در ا  یچه افتراقات و اشتراکات  ی دارا  ند،یآیم

مطرح شاد   هیفرض  نیدر عراق، ا  کایو آمر  را یضمن اشاره به منابع قدرت نرم ا  ی اسهیمقا

منجار باه   یو فرهنگا  یخیتاار  ،یمشترک ا  جمله اشتراکات مذهب  یتیهو  ی هاگاهیپا  هک

بارو   لیاا  قب یتحاوالت نیاسات. همننا دهیدر عراق گرد  را یقدرت نرم ا  شتریب  میتحک

 کاایباا آمر  سهیدر مقا  را یا  شتریب  ی شتا یپ  سا نهی)داعش(  م  یستیمشترک ترور  دیتهد

 در عرصه قدرت نرم عراق شده است.
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 . مقدمه1
تهاجم نظامی آمریکا به عراق و سقوط رژیم بعث،  ایثا م مدهثبر بثرا  به دنبال  

چنبین سال در این کشور حضور نظامی داشت  اما نفثرم مثردع عثراق رثر رو  
را  گیر  گرورشب؛ بعب ا  صباع  در مناطق مخدلف عراق  شکلبیشدر و بیشدر می

انه در مناطق سنی را  مسلهرا  مبار  مسلح شیعی و جنبشنامدقارن رماننب گرور
را  جب  برا  این کشور بثه نشین  در راسدا  منافع امنیدی آمریکا نبود و چالش

 ا   رمثوارر مثرترتر  امنیدثی   ث  نظثامی  را عرصثه  در  مثردع  بثر  وجود آورد. تکیثه
 شثعبی   حشثب  رو   رمثین  ا   و  بثودر  خثارجی  امنیدی  -  نظامی  قبرم  به  وابسدگی
 بثودر  امنیدثی  -  نظامی  صهنه  در  بزرگی  درا دسداور  دارا   مسایل   برخی  علیرغم
 پثیش  ا   بیش  را  آمریکا  نظامی و امنیدی  رویکردرا   ناکارآمب   که  ا گونهبه  است؛
 «مردمثی و ار شثی را پایثه بثر  امنیت  ایجاد»  سمت  به  را  رانگار  و  ساخت  آشکار
قثرار داد  بنابراین یکی ا  مهم ترین ابعاد  که مورد توجثه ایثا م مدهثبر    سوق

گرفت »قبرم نرع« بود. ایثن کشثور در راسثدا  افثزایش نفثو  خثود در عثراق  
را  با سا   قبرم نرع خثود را در دسثدور کثار قثرار داد و بثا اجثرا  سیاسثت

مخدلف سعی نمود  تا وجهه و جذابیت خود را در عراق با سا   کنثب  ا  طرفثی 
ونب که شیعیان بخش شجمهور  اسالمی ایران و عراق نیز کشوررایی مهسوب می

غالب جمعیت آنها را تشکیل دادر و رویت شیعی بخشی ا  مناسبام روابط آنها را 
 نب. روابط ایران و عراق در دورر پساصثباع یکثی ا  مدثادیق بثار  تث تیر رقم می

رویت شیعی بر نزدیکی روابط دو کشور اسثت. پثا ا  سثقوط صثباع و مدجلثی 
یاسی ایران و عراق وارد عدر جبیب  شب. شبن حاکمیت اکثریت شیعی  روابط س
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 (4  ص. 1397) سیفی و پورحسن  
با سقوط صباع به عنوان بزرگدثرین مثانع ارتبثاط شثیعیان  روابثط ایثران و عثراق 

را  سیاسثی و اجدمثاعی بثا تغییرام مهسوسی کرد و شیعیان توانسدنب در عرصه
جویانثه بثا ط رمکار نفو  قبرم نرع بین دو کشور  به شبم فعالیت کننب و رواب

توجه به اشدراکام قومی   بانی و دینی ایران و عثراق را فثرارم آورنثب. )خواجثه 
( بثا تسثلط داعثش در بخشثی ا  قلمثرو عثراق  95  ص. 1393سرو  و بهرامی  

 حشثب  گسثدر    و  گیر شثکل  روابط ایران و عراق وارد مرحله جبیب  شب  لثذا
درروابط ایران و عثراق و رثم   موضوعام  مهمدرین  ا   یکی  بایب  را  عراق  در  شعبی

آورد. شثیعیان ایثران داوطلبانثه   شمار  داعش  علیه  امنیدی  –  نظامی  عرصه  چنین در
 برا  کمک به شیعیان عراق با دولت عراق رمکار  کردنب.

 . بیان مسئله2
الملل  دیپلماسی عمثومی نمونثه بثار  و پردا ان روابط بینبه نظر بسیار  ا  نظریه

درثب کثه در رجسده قبرم نرع است که به کشوررا ایثن امکثان و فرفیثت را میب
رثا و طرف مقابل نفو  کردر و آن کشور را ا  طریق عناصر  چون فررنگ  ار   

نظران را تشویق به رمکار  کننب. ا  دیگار جو ف نا   ا  مشهورترین صاحبایبر
سخت قرار دارد که در این حو ر  یک چنین رویکرد  در تعارض کامل با قبرم  

 (.Nye, 2003, p. 43آن سلطه ا  طریق نیرو  نظامی پیشدا  است ) 
نیرورثا  بسثیم مردمثی عثراق   حامیثان  و  طرفبارانبعب ا  حمله داعش به عراق   

 بثه   یثرا  رسدنب؛  مخدلف  اشکال  به  آن  تقویت  به دنبال  ایجابی  بُعب  ا   )حشبشعبی(
 به دنبال  سلبی  بُعب  ا   آن   دشمنان  که  حالی  در  واقف شبر انب   آن  توانایی  و  قبرم

 و  قثبرم  بثه  رثم  آنهثا  که  ا گونهبه  رسدنب؛  آن  نقش  تقلیل  یا  تضعیف  اضمهالل 
 مثذربی  -  قثومی  ا وجهثه  پبیثبر  ایثن  به  تا  صبدنب  در  و  پی بردر انب  آن  توانایی
 کشثوررا   برخثی  و  راآمریکایی  رویکردرا   برخالف  کرد  اعالع  بایب  البده.  ببرنب
 جریثان   این  به  خاص  رویدی  وجهه  اعطا   در  سعود   عربسدان  نظیر  عربی  مناطق
 را  خثود  مهبوبیت  ا   میزانی  و  یافده  سوق  مذربی  -  قومی  فرا  راری  به  شعبی  حشب

 چیز  رر  ا   بیش  مهم  این.  است  عراق به دست آوردر  غیرشیعی  جغرافیایی  مناطق  ا 
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 بثه  عثراق  عمثومی  افکار  اقبال  و  عراق  2018  مجلا  اندخابام  برگزار   جریان  در
 . مشاربر شب السائرون  و الفدح ائدالف

 . چارچوب مفهومی3
الملثل اسثت کثه معثانی تقابل ا  مفاریم کلیب  در عرصه روابط بین  . تقابل:1-3

مخدلفی ا  قبیل برابر شبن  روبرو  رم واقع شثبن  رویثارویی  تضثاد و تنثاق  
 (1387دارد. )معین  

در اغلب منثابع علمثی اخیثر  پیثبایش قثبرم نثرع را ا  نظثر   .  قدرت نرم:2-3
درنثب امثا بثه نظثر  « نسثبت میبنب  علمی  به آتار »جثو ف نثامفهومی و طبقه

تر ا  آن  که او اصطالح قبرم نرع را ابباع نمایثب  برترانثب رسب که بسیار پیشمی
راسل  در کداب »قبرم« ماریت این قبرم را به تفدثیل مثورد تجزیثه و تهلیثل 

تثوان ( در توضیح بیشثدر قثبرم نثرع می164  ص.  1389قرار دادر است. )ساعب   
م مهدول و برآینب تدویرسا   مثبت  ارائه چهرر موجه ا  گفت که این نوع قبر

خود  کسب اعدبار در افکار عمومی داخلی و خثارجی  ت تیرگثذار  غیثر مسثدقیم 
توأع با رضایت بر دیگران  ارادر دیگران را تابع خویش ساخدن و یا ررگونه اقثباع 

یر قثرار را و رنجاررا  جامعه ربف را تهت تث تآمیز است که ار   غیر خشونت
کنثب. ) نثائینی  درب و سرانجاع منجر به تغییر در الگورا  رفدار  مورد نظر میمی

.قثبرم 1( در نگاری کلی  برخی ا  تعاریف قبرم نرع عبارتنثب ا    6  ص.  1389
را ا  طریق مجذوب کردن به جا  اجبثار یثا نرع  توانایی به دست آوردن خواسده

گیثرد. را  سیاسی صورم میفررنگی و ایبررا   اخدیار است و ا  طریق جذابیت
ریز  شبر  بثرا  اسثدفادر ا  . تال  برنامه2(  19  ص.  1390)آدمی و  والفقار    

را شناخدی  برا  ت تیر نهادن بر حکومترا  تبلیغی  سیاسی و روانابزاررا و رو  
را رثا و رفداررثا  آنثان  و مردع کشوررا  آماج  به منظثور تغییثر نگثر   ار   

را  را و تواناییبه آن دسده ا  قابلیت -3( Fazio, 2007, p. 19داننب ) قبرم نرع می
رثا  شود که با به کارگیر  ابزار  چون فررنگ  آمال و یا ار   کشور اطالق می

 گذارد.اخالقی به صورم غیرمسدقیم بر منافع یا رفداررا  دیگر کشوررا  اتر می
 و  آسثیا  غثرب  را   کشور  خود  رایم  کاربرد  در  طقهمن  این  :خاورمیانه  . منطقه3-3
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 جهثانی  جنگ  ا   پا  که  است  اصطالحی  خاورمیانه  .گیردمی  بر  در  آفریقا را  شمال
 ا   چثه  دارد   وجود  آن  گسدرر  با  رابطه  در  نظررایی  اخدالف  گرچه  و  شب  رایم  دوع
 را  آفریقثایی  عربثی  کشوررا   و  شبر  مهبودتر  بایب  اصطالح  این  آیا  که  لهاظ   این

 مسثلمان  را جمهور   و  شبر  تر  گسدردر  بایب  که  لهاظ   این  ا   چه  سا د و  مسدثنی
 . گیردمی صورم مسامهه با اغلب آن تعریف گردد  شامل را مرکز  آسیا 
تثوان بثه عنثوان جبیثبترین نیثرو  نیرو  حشب شعبی را می  . حشد شعبی:4-3

نظامی  ملی و عقیبتی در عراق و حدی منطقه قلمباد نمود که در حثو ر مقاومثت  
رمچون حزب اهلل لبنان  انداراهلل یمن و حماس فلسطین توانایی بثا یی دارد و در 

دثی کشثور حال انجاع کارکردرا  مهم و نقشی مهور  در تهو م نظثامی و امنی
عراق  به طور خاص در جنگ با داعش می باشب. این نیرو ا  درون فدثوا  جهثاد 
کفایی آیت اهلل سیسدانی مرجع شیعه و رنگامی که داعش مناطق عمبر ا  ا  عراق 

 را عرصه تاخت و تا  خود قرار داد  ایجاد شب.
 . چارچوب نظری4

را  سیاست خثارجی پبیبرقبرم یکی ا  مهمدرین مفاریم مورد اسدفادر ا  تبیین  
را  مخدلفی برخوردار است. رابثرم دال معدقثب بنب است که ا  تعاریف و دسده

است قبرم توانایی فرد یا گرور در ترغیب دیگران به انجاع کار  است که در غیر 
( واژر قبرم مدرادف با مفثاریمی Dahlt, 1996, p. 39دادنب. ) این صورم انجاع نمی

ر  فرمان  تسلط   اخدیار قانونی و توانایی انجاع قضاوم و داور  چون کندرل  اقدبا
( ا  نظر صثاحبنظران قثبرم انثواعی Gove, 1986, p. 17به کار گرفده شبر است. ) 

-قبرم ماد  و قبرم معنثو  ب-توان به پنم مورد تقسیم کرد  الفدارد که می
رم منفثی قثب-( ج146  ص. 1378قبرم مشروع و قبرم نامشروع )مطهر  نیا  

قبرم نثرع -قبرم بالقور و بالفعل ر-( د76  ص.  1380و قبرم مثبت )سنجابی   
 (68  ص. 1376و قبرم سخت. )دوئرتی و فالدزگراف  

را  قبرم است کثه در اواخثر افزار  قبرم یکی ا  جلورقبرم نرع یا جنبه نرع
جثه واقثع الملل مثورد توقرن بیسدم و مدعاقب تغییر و تهو م جبیب در نظاع بین
الملل بسط یافده است. رر گردیبر و توسط انبیشمنبان لیبرال در ادبیام روابط بین
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چنب که سایر انبیشمنبان نیز در گذشده به ایثن بعثب ا  قثبرم توجثه کثردر و در 
را  خود آن را به صورم غیرمسدقیم مورد ت کیب قرار دادر بودنب. بثه ور  انبیشه

افثزار  قثبرم لح دموکراتیک اساساً بثه جنبثه نرععنوان مثال کانت در دیبگار ص
گیثرد. المللثی در نظثر میکنب و آن را تضمینی برا  صثلح و امنیثت بینتوجه می

گرامشی انبیشمنب مارکسیسدی نیز در نظریه رژمثونی خثود قثبرم نثرع را مثورد 
( قبرم نرع ابدبا به طور رسثمی ابدثبا 224   1400توجه قرار دادر است. )دشدگرد 

توسط جو ف نا  مطرح گردیب و پا ا  آن در کاررثا  بعثب  او   1990دره    در
توسعه یافت و به یکی ا  اصثطالحام مرکثز  تهلیثل سیاسثت خثارجی تبثبیل 

 ( J. Wilson,2008, p. 114گشت. ) 
گیرد که یک کشور منجر بثه ایثن شثود کثه ا  نظر نا  قبرم نرع  مانی شکل می
خوارثب. قثبرم نثرع در برابثر آن کشور می  دیگر کشوررا چیز  را طلب کننب که

قبرم سخت یا قبرم تهکم آمیز قرار دارد. قبرم سثخت یعنثی ایثن کثه یثک 
دولت آن چیز  را که خواران آن است را ا  طریق فرمثان دادن ا  دیگثران طلثب 

( بثثر اسثثاس دیثثبگار نثثا  در عدثثر اطالعثثام اسثثدراتژ  133  1378کنثثب. )نثثا  
کنب و برآینبرا و ندایم صرفاً بر اساس پیرو   و با میارتباطام ارمیت بیشدر  پی
را گیرد بلکه این ندایم بر پایه پیرو   و فدوحام روایتفدوحام ارتش شکل نمی

است. برا  مثال در مبار ر با تروریسم   ع است که یک روایت داشده باشثیم کثه 
جلوگیر  کنب.  رابرا  جریان اصلی جذاب باشب و ا  اسدخباع آنها توسط رادیکال

افزار  رمرار باشب که به در مبار ر با شورشیان نیز قبرم نرع بایب با قبرم سخت
 (Nye, 2013, p. 4تسلط بر ا ران و قلوب اکثریت جمعیت کمک خوارب کرد. ) 

بر این اساس منابع قبرم نرع بسیار مدفثاوم ا  منثابع قثبرم سثخت اسثت و ا  
شثود. قثبرم و دیپلماتیک حاصثل می  مجموعه قبرم فررنگی  آمو شی  سیاسی

سیاسی شامل سیسدم سیاسی  ارباف اسدراتژیک  تبثام اجدمثاعی  انسثجاع ملثی  
گذار  اسثت. قثبرم سیسدم رربر  ملی و توانایی سا مانبری و انجثاع سیاسثت

گذار  در آمثو    آمو شی و فررنگی شامل منابع انسانی و کیفی توسعه  سرمایه
سیسثثدم آمو شثثی  قثثبرم رسثثانه و تلویزیثثون و رو نامثثه و تثث تیر آن بثثر صثثهنه 
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المللی است. قبرم دیپلماتیک نیز روابط خارجی  سیاسثت خثارجی  فعالیثت بین
 Hanes andشثود. ) المللثی را شثامل میخارجی و فرفیت حضثور در جامعثه بین

Andrei, 2015, p. 33) 
ک کشور را شامل سه مرلفه اساسثی فررنگثی  ار شثی و نا  عناصر قبرم نرع ی

توانب  مینه را برا  برتر  یک کشثور فثرارم دانب که رر یک ا  آنها میسیاسی می
سا د. قبرم فررنگی  مانی است که فررنگ یک کشور باع، مسرم و خشنود  

شود قبرم ار شی  مانی است که کشوررا جثذاب باشثب و ا  قثبرم دیگران می
را مشثروع و بگی برخوردار باشب و قبرم سیاسی نیز  مانی است که آنکننجذب

 ( Nye, 2009, p. 160فراگیر به نظر برسنب. ) 
 و  اجبثار  نثه  اسثت و  ترغیثب  و  جلثب  پدانسثیل  معنا   به  نرع  قبرم  نا    به باور

 مدهثبر  ایا م  که  کننبطلب می  را  چیز   دیگران  به این معنا است که  تهمیل؛ این
 ا   ناشثی  تهمیل  و  اجبار  توانایی  که  سخت  قبرم  خالف  بر  نرع  برمق  .خواربمی

فررنثگ   جثذابیت  ماحدل  است   یک واحب سر مینی  در  اقدداد   و  نظامی  قبرم
اسثت.(   حکومثت  سیاسثی  رثا آرمان  رسثوع   و  آداب  رنجاررا   را ار     شامل) 
 (Nye, 2003, p.63واقعیت )بثر صثرف ت کیثب کثه درنبر آن استرا  کنونی نشان 

. داشثت  نخوارثب  و  نباشده  بر  در  پایبار   موقعیت  افکنی   قبرم  در  سخت  قبرم
 آنکثه  مگر  مانب  نخوارنب  باقی  کشوررا   ترینقو   انبیشمنبان   ا   بسیار   اعدقاد  به

 بثه سثخت قثبرم تبثبیل گفدثه  ایثن کننب  ترجمان تببیل  حق  به  را  خود  قبرم
 و جذب موضوع به رفدار  بعب ا  نرع قبرم (52 1390عسکر  ) نرع است.  قبرم
 و  نهادرثا  و  راسیاسثت  فررنگ   را ار     به  اولیه  عناصر  حی،  ا   رااولویت  تنظیم

بثر   جانبثه  چنثب  و  دوجانبثه  عمثومی  دیپلماسثی  به  حکومت  را سیاست  حی،  ا 
گردد. در آتار دیگر مدفکران مطالعام قبرم قبرم نرع ا  ابعاد مشابهی با آتثار می
 ا  را آن کثه اسثت صثفاتی دارا  مایسثن نظثر ا  نرع  برخوردار است. قبرمنا   
 سا د. این صفام عبارتنب ا  می مدمایز قبرم انواع سایر
 است فراگیر نرع  قبرم ▪
 است  تغییرپذیر نرع  قبرم ▪
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 است اقناعی نرع  قبرم ▪
 است مبم درا  نرع  قبرم ا  حاصل تهبیب ▪
 (.53  ص. 1391)مایسن  است  فررنگ جنا ا   نرع قبرم ▪

 

 (: انواع قدرت نرم و ابزارهای آن 1شکل شماره )
 
 جمهوری اسالمی ایران عمومی و دیپلماسی نرم قدرت . منابع5

 و  منطقثه  در  خثود  نرع  قبرم  ا   توانست  خوبی  به  انقالب  پیرو    ابدبا   در  ایران
 .باشثب  داشثده  طرفثبارانی  منطقه  اسالمی  کشوررا   در  خدوصاً  و  ببرد  بهرر  جهان
 باوررثا   مبنثا   بر  حکومت  تشکیل  جمهور  اسالمی ایران   شعاررا   ترین  مهم
( رر) خمینثی    اماع  انقالب   رربر   فکر   چارچوب  در  دینی   سا ر   مردع  و  دینی
 ایثن  در  دارد   ت کیثب  اخثالق  بثر  ایران  در  اسالمی  انقالب  گفدمان  که  آنجا  ا .  است
 دیپلماسثی  طریثق  ا   توانثبمی  و  اسثت  برخثوردار  ا کننثبرجذب  تثوان  ا   حالت

 کلثی طثور (. بثهSharp, 2005, p. 115نمایثب )  تقویت را ایران نرع قبرم عمومی 
 داد  قرار بررسی مورد بخش چهار در را ایران نرع قبرم منابع توانمی

 ا   بثالقور  صثورم  بثه  که  راییمرلفه  ا   یکی  :مذهب )شیعه(  و  دین )اسالم(  1-5
 رثا ار     اسثت   ایثران  عمثومی  دیپلماسثی  و  نرع  تقویت قبرم  در  مهم  عوامل

قدرت نرم

ابزارها

دیپلماسی  رسانه

اهداف

ر تاثیرگذاری ب
ادراک طرف 

مقابل

منابع

فرهنگ و ار ش 
های سیاسی

فرهنگ و ار ش 
های اجتماعی

قدرت ملی و 
جایگاه بین 
المللی
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 رثا وایرانی توسط  آن  پذیر    و  ایران  به  اسالع  ورود  ا   بعب.  است  شیعی  و  اسالمی
 بثه ا تثا ر رویثت  و  فررنگ  آن   با  ملی  فررنگ  مثبت  و  را  سا نبرمرلفه  ترکیب

 پشثدوانه  کارآمثب  و  دینامیک  فررنگ  گرفت  اینشکل    اسالمی  -ایرانی  فررنگ  ناع
بثا یگران   دیگثر  برابثر  در  ایثران  سر مین  به  بخشیرویت  و  درون سر مینی  اتهاد

 انقثالب پیثرو   ابدثبا  در توانمی چنین رم را ویژگی این .است منطقه ا  بودر
اسالمی   ( جمهور 54  ص.  1386دریافت. )دادانبیش     خوبی  به  ایران  در  اسالمی
 علیثثه منطقثثه شثثیعیان بثثرانگیخدن ماننثثب رثثاییاتهاع ا  جلثثوگیر  بثثرا  ایثثران

 جامعثه بثین در مشثدر   را ار    بر بیشدر غرب  به  مددل  و  سنی  را حکومت
 را حساسثیت  آن   القرایثی«  »اع  نقش  رمسویی با  ضمن  که  کنبمی  ت کیب  اسالمی 
 (60  ص. 1384شود. )توال  سبب می را کمدر 

 تمثبن  و  فررنثگ  بثر  ت کیب  عموماً  ایرانی   تمبن  ویژگی  در:  و فرهنگ  تمدن  2-5
 است   ساله  رزار  چنب  تمبن  دارا   کشوررا   ا   یکی  ایران  که  آنجا  ا   .است  ایرانی

 دارا   ایران  اگرچه  داخلی   بعب  در.  است  برخوردار  نیز  رویدی  بسیار  یاد   خیرر  ا 
 تمثبنی و  بثانی فررنگثی  مشدر   رویت ولی  باشبمی  مدنوعی  گرور را   و  اقواع

 بثه طثور قطثع  خارجی   بعب  در.  است  کشور شبر  این  در  اسدهکاع داخلی  موجب
 بثه  فررنثگ   و   بثان  کهن   را سنت  را اسطورر  ماننب  ایرانی  تمبن  عناصر  تقویت

 موجثب  توانثبمی  دارنثب  قثرار  ایثران  تمثبن  عرصه  در  که   مناطقی  در  طور خاص
 مشثدر     بثان  (. ببون1387ملکی   ) شود    مناطق  این  مردمان  میان  بیشدر  رمگرایی

 بثه.  شثودنمی  منقل  بعب   را نسل  به  فررنگ  و  نیست  پذیر  امکان  فررنگی  تباوع
 ا . اسثت آن برسا نبر دیگر  سو  ا  و فررنگ ساخده سو یک  ا    بان  دلیل  رمین
 بثه  رثا  عراقثیتودر  ترغیثب  و  جذب  گفدگو   ابزاررا   مهمدرین  ا   یکی  که  آنجا
 فارسثی    بثان  اسثت   مشثدر     بثان  ا   گیر بهرر  عمومی   دیپلماسی  اساس   مثابه

گثذارد. می  اسثالمی  جمهثور   رو   پثیش  عرصثه  ایثن  در  را  فراوانی  را فرصت
  (163  ص. 1389)پوراحمب   

 ا   دیگثر  یکثی  دولثت   یثک  توسثط  شثبر  اتخا   را سیاست:  سیاسی  رفتار  3-5
 ا چهرر  دادن  نشان  و  جذابیت  ایجاد.  شودتلقی می  نرع  قبرم  در  ت تیرگذار  عوامل
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بثه طثور  کشور  یک مردع میان ایبر در این تقویت و داخل  در  کشور  یک  ا   موفق
خارجی )مثردع   مخاطبان  برا   جذابیت  ایجاد  و  المللیتدویر بین  ایجاد  در  مسدقیم
 میثزان  عمثومی   دیپلماسثی  کارآمثب   رمچثون  راییمرلفه.  ت تیرگذار است  عراق(
 میثزان  جهثانی   موضثوعام  بثا  برخثورد  نهثور  المللثی بین  مجامع  با  مثبت  ارتباط

 و  داخلثی  کننثبرناتوان  مسثائل  برابثر  در  مناسثب  العمثلعکا  سیاسثی   ارتباطام
 رانمایشثگار  و  رثاکنفرانا  جهثانی   را سا مان  میزبانی  حجم  رمچنین  و  خارجی

 را مرلفثه  شکسثت  یثا  موفقیثت  ار یثابی  راسثدا   در  مطلوبی  معیاررا   توانبمی
 مثرتر   عناصثر  کنثار  در.  شمار آینب  جمهور  اسالمی ایران به  نرع  قبرم  سیاسی
 نهادرثا  ارتقا   توانبجمهور  اسالمی ایران می  نظاع  مشروعیت  و  مذرب  رمچون

جمهثور    نظثاع  و  ایرانی  جامعه  درونی  تقویت  نوعی  داخلی  به  جامعه  نمادرا   و
 گلشن)  .ایمن نمود نقص این ا  ناشی احدمالی را چالش برابر در اسالمی ایران را

 (152  ص. 1389پژور  
نظثاع   در  کشثور  رر  نرع  قبرم  را مرلفه  و  رامشخده  ا   دیگر  یکیاقتصاد:    4-5
 نمایب  اتخا   را  مناسبی  الگو   بدوانب  که  کشور   است. رر  اقدداد   الملل  توانبین
 و  رفثار  وجور  مناسب   اقدداد   را ت مین کنب  رشب  خویش  کشور  پویایی  و  رفار  و
کشثور    یثک  مثردع  آینثبر  بثه  امیثب  نثر   افزایش  و  اجدماعی  عبالت  حال  عین  در
 دیگثثر ا  بیشثثدر دیگثثران  جثثذب راسثثدا  در را جثثذابی بسثثیار الگثثو  توانثثبمی

 ,Rossآورد )  پبیب اجدماع یا و  فررنگ  رمچون  کشور یک  نرع قبرم  را مشخده

2002.) 
 های قدرت نرم ایران در عراق پساصدام. ابعاد و مؤلفه6

 بهبثثود بثثه عراقثثی  نیثثا  عثثراق -ایرانثثی ایثثبئولوژیک و فررنگثثی اشثثدراکام
 جمهثور   جهانی   دررا   شبن  با   کنار  در   کمدر  رزینه  صرف  با  رایش یرساخت
 در عراق ترغیب نرع قبرم ابزاررا  ا  گیر بهرر در پیش ا  بیش را ایران اسالمی
 و  فررنگی  امنیدی   -سیاسی  را نظاع  عراق   در  جبیب  تهو م  برو   است. با  نمودر

 بثا یگران  ا   رریثک  اسثاس   ایثن  رسدنب. بر  گیر شکل  حال  در  جبیب   اقدداد 
 رثر  باشثنب؛خود می  ا منطقه  جایگار  سا  مناسب  حال  در  عراق  نفو  در  صاحب
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 فثرارم  ایثران  اسثالمی  جمهثور   بثرا   را  سثا  فرصت  بسثیار  را فرفیت  چنب
 درجثه  انب    فرصت  عراق   با  برخورد  ایران در  خارجی  سیاست   اویه  آورد. ا می

 و  نقش  تقویت  برا   ا منطقه  فرا  و  ا منطقه  با یگران  را رقابت  و  با   را چالش
 کثه  اسثت  ایثن  فثوق  رثا ویژگی  منطقثی  ندیجه  است؛  حال تقویت  در  خود  نفو 

 ا   بثردار بهرر  جهت  در  شرایط  بهدرین  ا   بایب   مان  ترینکوتار  در  ایران  دیپلماسی
 در جهثت  جبیب  عراق  را چالش  مهمدرین.  کنب  اسدفادر  راچالش  رفع  و  رافرصت
 -عربی  نفو   چنین  رم  و  را  جبیبدولت  رونب  ا   ناشی  به مسائل  ایران   ملی  منافع
اسثت   جبیثب  عثراق  در  ایا م مدهبر آمریکا  نرع افزار   نفو   آن  ا   ترمهم  و  سنی

 ا  تثثا آمثثب بثثر صثثبد در اسثثالمی رمثثوارر (. جمهثثور 143  ص. 1385بر گثثر  ) 
کنب. برخثی ا    بردار بهرر  عراق  تهو م  بر  اترگذار   برا   نرع   قبرم  را مرلفه

 رتنب ا  موارد  یر را  قبرم نرع ایران در عراق پساصباع عبامهمدرین مرلفه
 های مقاومت. حضور فعال گروه1-6

گرور را  مقاومت و به خدوص حشبالشعبی ا  مهمدرین ابعاد قبرم نرع ایثران 
 تقویت  به دنبال  ایجابی  بُعب  حشبشعبی ا   رواداران  و  باشنب. طرفباراندر عراق می

 در انثببردر پثی آن توانثایی و قبرم به  که  چرا  باشنب؛می  مخدلف  را رو    به  آن
 رسثدنب؛  آن  نقثش  تضثعیف و کثارش  پثی  در  سثلبی  بُعب  ا   آن   مخالفان  که  حالی

 ایثن  بثه  تا  صبدنب  در  آن آشنا شبر انب و  توانایی  و  قبرم  به  رم  آنها  که  ا گونهبه
 برخثی  و  راآمریکایی  رویکردرا   برخالف  ببرنب.  مذربی  -  قومی  ا وجهه  پبیبر

 ایثن  بثه  خثاص  رثویدی  وجهثه  دادن  در  سثعود   عربسدانماننب    عربی  کشوررا 
 ا   میزانثی  و  تغییثر جهثت دادر  مذربی  -  قومی  فرا  مسیر   به  شعبی  حشب  جریان 

 ایثن. اسثت به دسثت آوردر عراق غیرشیعی جغرافیایی مناطق ا  را  خود  مهبوبیت
 اقبثال  و  عثراق  2018  پارلمثانی  اندخابام  برگزار   جریان  در  چیز  رر  ا   بیش  مهم
 نظثر  بثه  رو   ایثن  ا .  یافثت  نمود  السائرون   و  الفدح  ائدالف  به  عراق  عمومی  افکار
 رثا چالش  ا   عثراق  عبور  برا   سیاست   در  حشبشعبی  الگو   اعمال  که  رسبمی

 (Hesselink, 2019)  .است امکان پذیر قومی  – رویدی
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 . جمعیت باالی شیعیان عراق2-6
 لهثاظ  بثه کثه  درنثب؛می  تشثکیل  را  عراق  جمعیت  درصب  65  تا  60  حبود  شیعیان

 در  قثبرم  در  سثهم  میثزان  بثا  مسثاو   جمعیت  میزان  معنا   به  عبد   دموکراسی
 باشنب. تهت ت تیر رمین مسثلله  پثا  داشده  حکومت  در  را  غالب  وجه  بایب  عراق 

 موانثع   یثاد   حثبود  تثا  شیعه   حکومت  یک  آمبن  کار  رو   و  صباع  فروپاشی  ا 
 مسائل  ا   بعضی  در  کشور  دو  تبریم  به  و  ا  بین رفت  عراق  و  ایران  میان  رمکار 

 .یافدنب دست رمکار  به
 . دیپلماسی سازنده ایران در قبال عراق3-6
 کثرد  تثال    بثود   اتخا  کردر  را  مثبت  طرفیبی  سیاست  عراق   بهران  در  که  ایران
 انجاع  با  و  برقرار کنب  عاد   ا گونه  به  کشور   این  جبیب  حکومت  با  را  خود  روابط

 رژیثم سقوط ا  بعب سا د. ایران  رموار  آینبر  در  روابط  بهبود  برا   را  رار  مذاکرام 
 سثطح  در.  اسثت  داشده  حضور  عراق  مناطق  و  شهررا  ا   برخی  با سا    در  صباع 
 ا   آمثبر  وجثود  بثه  بهثران  ا   عثراق  گیر فاصثله  راسثدا   در  ایثران  نیز  المللبین

 برگثزار  سوریه  و  عربسدان  در  که  عراق  رمسایگان  خارجه  امور  و را   را نشست
 در  رمسثایگان  گثردآور   با  میزبان   عنوان  به  نیز  خود  چنینرم  و  حاضر بود  شبر 
 موضثع  ( در38  ص.  1386مریجثی   )   .اسثت  رمت کردر  عراق  وضع  بهبود  جهت

 و  کثرد  اصثرار  عثراق  سثر مینی  تمامیثت  بر  ایران  صباع   ا  فروپاشی  بعب  سیاسی 
  مینثه  در.  داد  قثرار  حمایثت  مثورد  را  واحب سثر مینی  این  رسمی  دولت  رمچنین
 یکثبیگر بثا کثاملی  رثا رمکار   رر دو بثا یگر منطقثه ا   نیز  اقدداد   مباد م
 (Hunter, 2010, p. 218انب ) داشده
 . مرجعیت شیعه:4-6

 دربارر  و  است  بودر  داخلی  ت تیرگذار  منابع  ا   یکی  رموارر  عراق  در  شیعه  مرجعیت
 بثه در قثبرم مرجعیت  برنبر برگ که  با  رمین  در عراق  شیعه  مرجعیت  ارمیت
 عثثراق در مطلثثق سیاسثثی قطثثب قبرتمنثثبترین و اسثثت مثثردع آوردن در صثثهنه
 کثه  معدقبنثب  نظرانصثاحب  ا   ( برخثی108  ص.  1384)را انی     .است  مرجعیت
 مبرن  خاورمیانه  با یگران  ترین  مهم  مقاع  در  تواننبمی  دینی  مراجع  و  عراق  شیعیان
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 و راگرور مشارکت و شعبی حشب (. تکوینGerecht, 2004, p. 18 )  .کننب ایفا نقش
آن به رمرارثی جمهثور  اسثالمی   اصلی  قالب  در  مذربی  -قومی  مخدلف  احزاب

تلقثی   داعش  تهاجم  ا   پا  عراق  امنیدی  -سیاسی  حو ر  در  تهول  ترینایران مبنایی
 می باشب. مهور مردع و مهور  مرجعیت آن اساسی را ویژگی که شودمی

 . قرابت قومی و ملی با بخشی از جمعیت عراق5-6
 صثباع  سثقوط  ا   پثا.  شثونبمی  مهسوب  ایرانی  اقواع  ا   یکی  نیز  عراق  کردرا 
 پیگیثر   ا   جلثوگیر   و  مرکثز   حکومت  در  مشارکت  به  را  کردرا  ایران  حسین 
 ایثن در خثود  راربثرد اعمثال  جهت  در  کرد و  تشویق  طلبانهگسدر    را سیاست
 در  خثود  اطالعثاتی  توانثایی  کردرا  گسدر    با  اقدداد   روابط  تقویت  به  مهبودر
 سلیمانیه دست  د.  مناطق در طور خاص به گذار سرمایه و عراق شمالی مناطق
 . ابزار دانش در عراق جدید6-6

 ا    تکنولثوژیکی  و  علمثی  بزرگ  را پیشرفت  به  توجه  با  ایران  اسالمی  جمهور 
 خثود  نثرع  قثبرم  بهبثود  کشوررا به ویژر عثراق بثرا   در  نفو   برا   ابزار  این  ا 

 پثایین  بثه  توجثه  به ویژر عراق بثا  منطقه  کشوررا   مثال  برا .  کردر است  اسدفادر
  یثر احثبا  بثرا  ایرانثی  مدخددثان  و  سثرمایه  ا   درنبمی  ترجیح  رزینه   بودن

 نظثامی  تجهیزام  رادیویی   ارتباطام  سا     جادر  سبسا     ماننب  رایشان  ساخت
 (55  ص. 1394کننب. )حسین آبادیان   اسدفادر...  و

 . ابزار فرهنگ در عراق جدید7-6
 توجثه نرع قبرم  که است عقیبر این بر  نرع«  قبرم  کداب »کاربرد  در  نا   جو ف
 جثذاب بثودن  گیر شکل  طریق  ا   دیگر  کشور  درگیر   رنیت سیاسی  به  ا ویژر
 و اطالعثام بدوانثب کثه شودمدوسل می نرع قبرم  به  کشور  یک   مانی  نیز  و  است
 و  گیثرد  کثار  بثه  اخثدالف  مثورد  موضثوعام  بثه  خاتمثه دادن  منظثور  به  را  بینش

  1382نثا      جثو ف)   .بگیثرد  امدیثا   آنها  ا   که  کنب  ا  ایجادگونه  به  را  اخدالفام
 تاریخچه  و  بودن  اسالمی  و  بودن  ایرانی  اعدبار  به  ایران  اسالمی  ( جمهور 10ص.  
عثراق و   در  جثذابیت  ایجثاد  در  تثوجهی  قابل  اسدعباد  دارد   سر  پشت  در  که  غنی

 منطقه خاورمیانه دارد.
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 راستای ایران و عراق. ایدئولوژی هم8-6
 در  کثه  اسثت  معینی  و  مشخص  ضوابط  و  معیاررا  قبرم   درنبرتشکیل  ایبئولوژ 

 ملثی  منافع  و  راربف  چهارچوب  آن  اساس   بر  گیرد تامی  قرار  سیاسدگذاران  اخدیار
 کثه  رسثدنب  راایبئولوژ   این  واقع در بسیار  ا  مواقع  نمایب. در  ترسیم  را  خویش

 و عثبالت  بیگانگثان   تسلط  نفی  چون  مبانی.  کننبمی  مشخص  را  کشوررا  میان  مر 
 جهثت  در  و  گرفدثه  قثرار  ایثران  خثارجی  سیاسثت  سرلوحه  سیاست  و  دین  پیونب

 (1380گردد. )قواع  می اسدفادر نرع قبرم افزایش
 . پیوند دین و سیاست بین ایران و عراق جدید9-6

 بثا  فثراوان  اشثدراکام  دلیثل  بثه  ایثران  اسالمی  جمهور   ایبئولوژ   ت تیر  بیشدرین
 قثشن  امرو ر مذرب.  است  خاورمیانه و به خدوص کشور عراق  منطقه  کشوررا 

شثبر   معرفی  سیاسی  قبرم   بان  عنوان  به  و  کرد  پیبا  ایران  ایبئولوژ   در  را  مهمی
 باع،  کردر   معرفی  منطقه  کشوررا   به  سیاست  ا   ایران  که  جبیب   است. تعریف

 خواسثدار  ایثران   ا   گثرفدن  الهثاع  با  منطقه خاورمیانه  شهرونبان  ا   بسیار   که  شب
 در  کثه  جثایی  تثا  شونب   شان  خارجی  و  داخلی  امور  در  مذرب  نقش  شبن  پررنگ
  ص. 1389پوراحمثب    )   .بثودیم  ا فرقثه  درگیثر   شثارب  کشوررا  این  ا   برخی
347) 

 های خارجی در ایران و عراق پساصدامقدرت تسلط . نفی10-6
 تسثلط  ا   جلثوگیر   شثب   توجثه  آن  به  اسالمی  انقالب  ا   پا  که  اصولی  ا   یکی

 سثرلوحه رمثوارر  مثان  آن  ا   کثه  شعار .  بود  مسلمانان  امور  بر  بیگانه  کشوررا 
 بثه.  بثود  اسالمی  جمهور   غربی   نه  شرقی   نه  گرفت   قرار  ایران  خارجی  سیاست

 اسثالمی جمهور  اخدیار در را فرصدی اصل  گوینب. اینمی  سبیل«  قاعبر »نفی  این
 حکامشثان شبیب وابسدگی ا  که مسلمان را ملت میان  در  خدوص  به  تا  داد  قرار
نمایثب.   خثود  بثا  رمثرار  و  رمسثو  را  آنهثا  و  کثردر  نفثو   داشثدنب   نارضایدی  بسیار

 (89  ص. 1389)پوراحمب   
 ورزی ایران در عراق پساصدام. عدالت11-6
 را  ایثران  اسثالمی  جمهور   ایرانی  و  اسالمی  رویت  ا   مهمی  بخش  ور   عبالت
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 سیاسثی واحثب یثک عنثوان بثه تثوانمی را  ایثران  اسثاس   بثر ایثن.  شودمی  شامل
 ا   بعضثی  اتخثا   در  نثوعی  بثه  ار     ایثن  که  کرد  معرفی  جوعبالت  و  گراعبالت
 ا   حمایثت  و  مسدضثعفان  ا   حمایثت  رمچثون  خثارجی  سیاست  را گیر جهت
 (144  ص. 1389پوراحمب   )  .دارد تجلی  ...و  بخش آ اد  را جنبش

 
 پساصدام عراق در آمریکا نرم های قدرت. منابع و مؤلفه7

عثین   در.  به شمار مثی آیثب  آمریکا  نرع  قبرم  برا   ویژر  چالشی  غرب آسیا  منطقه
 ضثب  نگثر    بیشدرین  که  است  مبرن  ارتباطام  در  ورغوطه  غرب آسیا  منطقه  حال

 را خثاص چالشثی  منطقثه  ایثن.  وجثود دارد  منطقثه  این  مردمان  میان  در  آمریکایی
 بثرا  تغییثر  بلنبمثبم  راربثرد  لذا.  کنبمی  عمومی  دیپلماسی  و  نرع  قبرم  مدوجه
 حثو ر  در  درگیثر  کشثوررا   دیگر  و  آمریکا  برخوردار   ببون  غرب آسیا  و  عراق
 نثرع  ( قثبرم72  ص.  1382رینوبثو    )   .بود  نخوارب  موفق  نرع   قبرم  ا   عراق
 ایا م  بین  را  فررنگیشکاف  و  است  نیز  آن  کننبگان  دریافت  خواست  به  مرتبط
 غثرب آسثیا  کشوررا   و  مدهبر  ایا م  بین  اخدالفام  گسدردگی  به  اروپا  و  مدهبر
 نویسثب  سیاسثتمی ا مقالثه در الجزیثرر سیاسثی  تهلیلگر  آنبونی   میا.  نیست
. اسثت  شثبر  روبه رو  با رزیمت  کامالً  مسلمان  را دولت  و  عرب  جهان  در  آمریکا

 عثرب  جهثان  و  اسالع  جهان  در  عمومی  دیپلماسی  و  نرع  قبرم  که  رسبمی  نظر  به
را اسثت. سیاسثت  تغییر  موفقیت   حدول  رار  تنها  نیست بلکه  اوضاع  تغییر  به  قادر
 (Ayubi, 1991, p. 88دیویب .) دیپلماسثی ا  »فراتثر عنوان تهت ا مقاله در رافمن 

 ایثا م  نوشثت   آمریکا  عمومی  دیپلماسی  و  نرع  قبرم  شکست  مورد  در  عمومی«
تبثبیل گردیثبر   مخفثی  تروریسثدی  به  تبلیغاتی بودر و  جنگ  باخدن  مشغول  مدهبر
 تبلیغثام  انجثاع  سثرگرع  اسثالمی  مثبارس   و  دولدی  را رسانه  که  حالی  در  است 

 آ اد  را رسثانه  ا   دولثت  کثه  کنبمی  ایجاب  ضرورم.  رسدنب  آمریکا  ضب  گسدردر
 نمایثب.  پشثدیبانی  خاورمیانثه  و  اسثالع  جهثان  در  مثبنی  جامعه  دموکراسی   مهلی 
 و  نثرع  قبرم  تقویت  برا   کشوررا  قبیل  این  به  کمک  که  است  باور  این  بر  رافمن
 تلویزیثونی و  رادیثویی  معمثولی  را برنامثه  ا   تراتربخش  بسیار  آنها  ساخدن  مبرن
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 بهرانی آنهثا  منطقه ا  خارج و رسدنب غرب آسیا مردع  آن  مخاطب  که  است  دولدی
 ا  رثثاعرب ا  ( بسثثیار 67  ص. 1385مندثثور   )  .شثثودمی ارسثثال برنامثثه
 آن  بثا  و  انبشثبر  آن  مثورد  در  سثوتفارم  دچار  دارنب   وحشت  آمریکا  را سیاست
 در  آمریکثا  امثا  دارد  نرع امکان  قبرم  ا   اسدفادر  را  مینه  چنب  رر.  رسدنب  مخالف
ناشثیگر   خثود ا  رافرصت  این  ا   گیر بهرر  در  عجیبی  نهو   به  ارتباطام   مینه

 غرب آسثیا  مردمان  تدور  به  توجه  ( با33  ص.  1383طارر     میر)   .است  برو  دادر
 گسدردر  نفو   به  توجه  با  و  عربی  ضب  و  ضباسالمی  گر مباخله  عنوان  به  آمریکا  ا 

 افثزایش  در  ارتباطام  این  نقش  و  منطقه  این  کشوررا   عمومی  افکار  در  ارتباطام
 بثا  غثرب آسثیا  در  آمریکا  نرع  سیاست  که  رسبمی  نظر  به  مردع   یادگیر   و  آگاری
 (.119  ص. 1384مظفر   )  است شبر مواجه جب  چالش

 کلثی  طور  به  عراق  در  آمریکا  مدهبر  ایا م  نرع  با عنایت به آنچه گفده شب  قبرم
 را   یل است عوامل و مرلفه ا   مد تر
 فرهنگی. قدرت نرم آمریکا در حوزه 1-7
 مردمثان  نثزد  در  را  مدهثبر  ایا م  فررنگی  جذابیت  که  عناصر   ترینمهم  ا   یکی

  یسثت  تجربثه  درثب می  افزایش  دیگر کشوررا رم چون عراق و منطقه خاورمیانه
 سر  پشت  را  آن  یا  و  داشده  قرار  آن  در  عراق  جامعه  که  است  شرایطی  و  مردمان  این

 سیاسثی   بسدر  فضا   در  جامعه  یک  مردمان  انبا ر  رر  ترتیب  ببین.  است  گذرانیبر
 و  قثومی  و  فررنگی  سا    یکسان  سیاست  ا   مد تر  و  بشر  حقوق  رعایت  ا   مهروع
 داشثده  مشثدر     یسثت  تجربثه  قومی   تنوع  و  فررنگی  گراییکثرم  گرفدن  نادیبر
 عناصثر.  کنثبمی  پیبا  افزایش  مدهبر  ایا م  فررنگی  جذابیت  رم  رمان قبر  باشنب 

 و کثردر تهدثیل نسثل ویژر به و مردع میان در تبریم به عراق در آمریکا  فررنگی
 ا رثان  در  آمریکثا  مدهثبر  ایا م  تدویر  و  کردر  نرع  قبرم  خلق  کشور  این  جوان
 آمریکا  مدهبر  ایا م  طرف   یک  ا    یرا.  گردیب  پارادوکا  نوعی  دچار  عراق  مردع

 سثایه  کثه  بثود  کشور   دیگر   سو   ا   و  بود  کردر  اشغال  را  عراق  که  بود  کشور 
 توجثه  با  فررنگی  نظر  ا   و  برداشده  عراق  جامعه  ا   را  بع،  حزب  دیکداتور   رژیم
 .کثردمی  جثذابیت  خلثق  کشثور  ایثن  عامثه  فررنثگ  عراق   مردع   یست  تجربه  به
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 (122  ص. 1384)مظفر   
 . عامل سیاست2-7

 نیل  برا   مشخص  قواعب   کاربست  به  نرع   قبرم  حو ر  دومین  عنوان  به  سیاست
 بثه  سیاست  تعریف  در  آنچه.  دارد  اشارر  قبرم  کلی  حالت  در  یا  سیاسی  ارباف  به

 خثود  سیاسثت  که  است  این  شود   گرفده  نظر  در  بایب  نرع  قبرم  برا   منبعی  عنوان
 اتفثاق فررنگی بسدر یک در دیگر عبارتی  به  و  اجدماعی  و  فررنگی  ساخت  یک  در
 در  آمریکثا   مدهثبر  ایثا م  سیاسثی  مرلفثه  ترینبنیانی  عنوان  به  لیبرالیسم.  افدبمی

 شثبر  با نمثایی  دموکراسثی  قالثب  در  کثه  است  اجدماعی  آ اد   و  حقوق  بردارنبر
 نبایثبرا   و  بایثبرا  خثود  سیاسثی  رثا ار     طریق  ا   فررنگی  بسدر  این  و  است
 اصول  اجرا   راسدا   ( در55  ص.  1390درب. )قواع   می  تشکیل  را  سیاسی  عرصه
 در  سیاسثی   نخبگثان  میثان  در  قبرم  چرخه  و  اندخابام  برگزار   و  اساسی  قانون
 سثال  ژانویثه  در  و  شثب  برگثزار  عثراق  در  پارلمانی  اندخابام  نخسدین   2005  سال
رفدنثب. )یثزدان فثاع   رأ  را صثنبوق پا  به عراق مردع بار  نخسدین  برا   2005
 چهثرر  با سا    جهت  در  مدهبر  ایا م  که  راییسیاست  دیگر  ( ا 34  ص.  1393
 عثراق  در  بعب  به  2019  اکدبر  اعدراضام  ا   حمایت  است   دادر  انجاع  عراق  در  خود
 داشثده  عثراق  معدرضان  حمایت  جلب  جهت  در  کشور  این  که  است  بودر  تالشی  و

 اعدراضثام دادن جلور ایرانی ضب در تال   با آمریکا مدهبر ایا م است. رمچنین
 با سثا    بثرا   عراقثی  معدرضثان  ا   حمایت  و  ایران  نفو   کارش  در  سعی  عراق 
 (The white House, 2019 داشت )  عراق در خود چهرر

 رثثبف را ایثثران اسثثالمی جمهثثور  مخدلفثثی  رثثا آمریکثثا در موقعیت مقامثثام
طرفبار ایران را  مقاومت انب و برا  این امر گرورمعرفی کردر عراق در اعدراضام

( با Martini & Tabatabai, 2019انب. ) ا  قرار دادررا ربف حمالم سیاسی و رسانه
وجود رمه اینها  موفقیت یا عبع موفقیت آمریکا در این سیاست  نامشخص است. 

 ت سیسثام و سثفارم  بثه  رثا  عراقثیو گرور  مردع  به عنوان مثال حمالم مکرر
 یت نسبی ایا م مدهبر است.عراق  بیانگر عبع موفق آمریکا در
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 سازی آمریکا در عراق. دولت3-7

 پشثدیبانی  موضوع  مورد  در  یکبیگر  به  مبنی  جامعه  و  دولت  ت تر  و  ت تیر  که  آنجا  ا 
طرفثبار   دولت  یک  ساخدارسا    دلیل  رمین  به  است   انکار  غیرقابل  بشر  حقوق  ا 

 قثرار آمریکثا کار دسدور در صباع فروپاشی  ا   پا  که  است  چیز   قویدرین  غرب 
 شثبم  بثه  عراق  قضیه  در  مبنی  جامعه  و  دولت  رابطه  موضوع  اینکه  ضمن  گرفت 
 و  کندثرل  دلیثل   رمثین  داشت. به  قرار  مدهبر  ایا م  یعنی  سوع  نیرو   ت تیر  تهت
 ایثن  تث تیر  تهثت  نیز  بشر  حقوق  ا   پشدیبانی  در  دولت  این  را چالش  کندرل  عبع

 بثر بدوانثب  مدهثبر ایثا م که داشت آن به بسدگی جبیب است. عراق  سوع  نیرو 
 .Nye,2002, p) . گذارد اتر کشور این رنجار  و ار شی ساخداررا  و انبیشه فکر 

552 ) 
 . مبانی حقوق بشر، ارزش های آمریکایی و دموکراسی4-7

 و ار    آمریکثثایی  فررنثثگ ا  برآینثثب  عمثثبر  شثثکل بثثه نثثرع آمریکثثا قثثبرم
 نظثر  در  کشثور  آن  مجموعثه  عنثوان  بثه  عبارتی  به  و  رایشسیاست  در  مشروعیت

  نبگی  در  آنقبر       جان  لیبرالیسم  (. سنت102  ص.  1387شود. )نا    می  گرفده
 مر رثا   ا   خثارج  در  را  قثرارداد   دموکراسی  ترویم  که  حضور دارد  راآمریکایی

 سرچشثمه  رایشانانبیشه  ا   مسلله  این  آورد؛به شمار می  خود  خواست مهم  کشور
 و  رثاار     ایثن  در واقع ایثا م مدهثبر  .درنبجهت می  را  راآن  سیاست  و  گرفده
غرب  به خاص چارچوبی  قالب  در  بشر  حقوق  مدادیق  اعمال  جهت  در  را  راسنت
 نشثان  مدهبر  ایا م  بشر   حقوق  سیاست  رونبپژوری  چنب  رر  درب؛می  ارائه  آسیا
 و  داخثل  در  بشثر  حقثوق  و  دموکراسثی  مبثانی  کثردن  نهادینه) جلو    به  یک قبع  ا 

 و  مدنثاق   برخوردرثا ) عقثب    بثه  قثبع  یثک  و(  مر را  ا   خارج  به  آن  گسدر  
اسثت.  داشده( بشر حقوق گسدر    مینه در کشوررا  برابر  در  دوگانه  اسدانباردرا 

 (Dietrich, 2006, p. 269ولی ) حقوق چهرر شاخص عنوان به دولت ا  این رموارر 
 قثبرم  سثوع  مرلفه)   روابط خارجی   مینه  در.  کننبمی  یاد  خارجی  سیاست  در  بشر
 عثبع توجثه  و  غثرب آسثیا  رثا دولت  را توانمنثب   بثه  توجثه  بثا  آمریکا   (نرع

 رثا آ اد  و سرنوشت تعیین حق چون مسائلی به عرب به ویژر عراق   حکمرانان
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کوشش   مردع  نظر  جلب  و  حفظ  برا   جزئی  را دگرگونی  راسدا   در  افراد  بنیادین
 جهثت  در  را  اقثبامام  ا   ا گسدردر  طیف  مخدلف  ابزاررا   ا   اسدفادر  با  تا  کنبمی

 کثار  بثه  غرب آسیا  در  نرع  قبرم  چارچوب  در  خود  بشر   حقوق  ارباف  ربایت
 (Freeman, 2011, p. 9گیرد. ) 

 سازی ساخت سیاسی. وابسته5-7
 در  کثرد  تثال    صثباع   فروپاشی رژیم  ا   پا  الگو   دولت  راربرد  در قالب  آمریکا

 و  کنثب  ایجثاد  کشور  این  در  جبیب   نظم  خود   امنیدی  –  نظامی  رویکرد  چارچوب
 ایثن  بثر  نمایثب؛  وابسثده  خثود  به  را  آن  عراق   امنیدی  –  نظامی  ساخدار  تغییر  ضمن
 حثذف  پیشثین  امنیدثی  –  سیاسثی  نهادرا   و  ساخداررا  بایب  گاع نخست  در  اساس 
 پثا  آمریکا.  شکل گیرنب  و  ایجاد  جبیب  امنیدی  –  سیاسی  ساخداررا   تا  گردیبمی
 اعثالع  را  ارتش  انهالل  عراق   به  برمر  پل  ورود  ا   پا  بالفاصله  و  صباع  سقوط  ا 

 بثه کثه  دیگثر  نفثر  رزار  صب  ا   بیش  نفر    رزار  300  ارتش  انهالل  بر  عالور.  کرد
 سثایر  و  جمهثور   ریاسثت  گثارد  اطالعاتی   را   سرویا  در  مخدلف  را رو  

 .با نشسثده شثبنب کردنثب می خثبمت  صثباع  اطالعاتی  و  امنیدی  و  نظامی  نهادرا 
 (163  ص. 1393اسب   ) 

 ایران در عرصه عراق و ای رقابت چندسطحی آمریکاگیری: تحلیل مقایسهنتیجه

مثورد برشثمرد کثه توان در چنب  می  را  خاورمیانه  در  آمریکا  اسدراتژ   کلی  خطوط
 آیثب.اسرائیل« یکی ا  مهمدرین موارد آن به شمار می  بقا   تضمین  و  امنیت  »ت مین

 روابثط  در  آن  نظیثر  کثه  دارد  وجثود  آمریکا  و  اسرائیل  بین  ا ویژر  روابط  شک  بی
 آن را بنیان و منشاء  و رابطه این ماریت. نبارد  وجود  دیگر   کشور  ریچ  با  آمریکا

 احدمثالی  حمثالم  مقابثل  در  اسثرائیل  ا   آمریکا  حمایت  عبع  تدور  باشب   چه  رر
نفت« ا  دیگر ارباف   و  انرژ   جریان  نمایب. »حفظنمی  مهدمل  چنبان  رمسایگان 

 رشثب و راربرد  آمریکا در منطقه و به خدثوص در قبثال عثراق اسثت. فعالیثت
پیونثب   نفدثی   را فرآوردر  و  نفت  با  ناپذیراجدناب  شکلی  به  معاصر  جهان  اقدداد 

 ا   یکثی  عنثوان  غرب آسیا بثه  منطقه  ا   انرژ   اندقال  جریان  در  اخدالل  .است  یافده
را در   اقددثاد   رکود  و  نفت  قیمت  شبیب  افزایش  جهان   انرژ   ت مین  اصلی  مراکز
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 جهثان  اقددثاد  بزرگدثرین  عنثوان  بثه  آمریکثا  آن  در  که  وضعی.  پی خوارب داشت
 آمریکثایی«  ضب  را   قبرم  فهور  ا   شود. »جلوگیر می  مدهمل  را  ضرر  بیشدرین

در   که  یکی ا  دیگر ا  مهوررا  مهم اسدراتژ  آمریکا در منطقه است. تهبیبرایی
 دربثارر رادیکال و گرااسالع را گرور یا و  خیز  نفت  کشوررا   برخی  برخی مواقع

 دور  آمریکاییان  شمچ  ا   درنب انجاع می  غرب  علیه  سالح  عنوان  به  نفت  ا   اسدفادر
 و  کشثوررا  چنثین  گیر قثبرم  بنثابراین.  شثودمی  گرفدثه  جب   اغلب  و  مانبنمی
 در.  مضثطرب سثاخده اسثت  را  غرب  جهان  کلی  طور  به  و  راآمریکایی  رایی گرور
 تهبیثب   توانبمی  رم  منطقه  به  روسیه  چون  رقیبی  را   قبرم  دسدیابی  حال   عین
آمریکا« یکی دیگر  با رمارنگ  و  موافق  را رژیم  ا   شود. »حمایت  مهسوب  مشابه

 ا   جلثوگیر   را  آمریکا در ت مین منافع خود در منطقثه اسثت چثرا کثها  رو  
 ا   حمایثت  مسثدلزع  منطقثه   در  رقیب  را دولت  نفو   یا  و  گراییافراط  گیر قوم
را  دار غرب رسدنب. در چثارچوب ایثن اسثدراتژ طرف  که  بود  خوارب  راییرژیم
ترین چالش آمریکا  حضور قبرتمنب ایران در منطقه اسثت. بثه عنثوان مثثال اصلی
داشثده تثا   رمثوارر تثال    عثراق   در  تظثاررام  گیر شثکل  آغا   رمان  ا   آمریکا

 سوق  ایران  علیه  شعار  سمت  به  را  کشور  این  جنوب  شیعیان  ویژر  به  تظاررکننبگان
 نیز به کار بردر است.آمریکا این اسدراتژ  را در قبال لبنان . درب

تشبیب رقابت راربرد  بین ایران و آمریکا که بخشثی ا  آن در عرصثه نثرع بثودر 
 آمریکثا  سثفارم است  منجر به برو  تهو م مهم در عراق شبر است. مهاصثرر

رثا  گرور مجثبد آفرینثینقش و عثراق شثمال در کشثور  را  اینپایگار  به  حمله
شان ا  تضعیف حضور آمریکا در عراق داشدنب. رمگی ن  کابینه   تشکیل  مقاومت در

اشثغالگران«  مثورد پثذیر  بخثش قابثل تثوجهی ا    »طثرد  بر  مبنی  ایران  مواضع
را  شبیب  ا  جانب آمریکا گردیبر اسثت جمعیت عراق شب که منجر به واکنش

توانست پاسخ شبیبتر  که یکی ا  آنها ترور سردار سلیمانی بود. گر چه ایران می
آمریکا درب  اما ضرورم وحبم در عراق و فثرارم شثبن امکثان بیثرون   به اقباع

رانبن نیرورا  آمریکا ا  عراق  مانع ا  واکنش شبیب ایران گردیب. ایثن تهثو م 
در کنار رقابت چنب ساله ایران و آمریکا در عرصه قثبرم نثرع عثراق  در نهایثت 
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 تا توا ن قبرم نرع به نفع ایران تغییر کنب. شب باع،
دیپلماسی عمومی ملی و فراملی نظاع جمهور  اسالمی چهار عامثل راربثرد  در  

انب  ایثن عوامثل عبارتنثب ا   وجود دارد که روابط مخدلف بر پایه آنها ایجاد شثبر
عوامل سیاسی  عوامل فررنگی  عوامل دینی و عوامل امنیدی و نظامی؛ که در مرتبه 

سیاسثثت خثثارجی و در سثثطح الملثثل تعیثثین کننثثبر رسثثمی و ا  منظثثر نظثثاع بین
درنبر دیپلماسثی عمثومی و غیررسمی با اسدفادر ا  عوامل فراتر ا  دولدی  تشثکیل

قبرم نرع نظاع رسدنب. گرچه عوامل مزبور در ساخداررا  مدفاوم رمگرایی   ع 
را دارنب  اما فهور رر عامل بسدگی به درجه و شبم روابطی دارد که بثر پایثه آن 

با یکبیگر دارنب. با توجه به تدور مردع عثراق ا  آمریکثا بثه   عامل یا عوامل دیگر
رسب که سیاست نرع آمریکا در عنوان کشور  ضب اسالمی و ضب عربی  به نظر می
ا  طرفبار آمریکثا را  رسانهعراق با چالش جب  مواجه شبر است؛ اگرچه شبکه

ولثی در عمثل  انثبا  در راسدا  منافع ملی آمریکثا دسثت  دربه تبلیغام گسدردر
را  آمریکا عمالً باع، به حاشیه رفدن قبرم نثرع و جثذابیت رثا  ایثن سیاست

 کشور شبر است.
 بثا  مقایسثه  در  بسیار   دسداوردرا   پایه«مردع  »امنیت  بر  تمرکز  با  را  عراقیگرور
رمزمثان  .  انثببثه دسثت آوردر  حاضر  تروریسم«  با  مبار ر  حال  »در  نیرورا   سایر

 در  سعی  عراق   اعدراضام  دادن  جلور  ایرانی  ضب  در  تال    با  آمریکا  مدهبر  ایا م
 بثرا   عراقثی   معدرضان  ا   ایا م مدهبر آمریکا با حمایت  دارد.  ایران  نفو   کارش

 رویارویی بثا  صهنه  را به  ایران  عراق  نفو   کارش  عراق و  در  خود  چهرر  با سا  
 بدوانب  آمریکا  رسبنمی  نظر  به  عراق  داخل  کردر است. با این وجود در  تببیل  ایران
نثبارد؛ ایثن  اخدیار در را تغییر ابزاررا  که  چرا  کنب  ایجاد  تغییر   قبرم  توا ن  در

امر خواسده یا ناخواسده فرصدی بالقور را برا  ترویم قبرم نثرع ایثران در عثراق 
نطقثه را  قبرم نرع جمهور  اسالمی ایران در مفرارم کردر و با توجه به فرفیت

و عراق جبیب  ایران بخش قابل توجهی ا  منطقه خاورمیانه و رمچنین عراق را به 
درنبر موفقیثت جمهثور  اسثالمی ایثران در  مینثه خود جذب کردر و این نشان

  قبرم نرع در منطقه و رمچنین عراق پساصباع است.
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 فهرست منابع
  منابع فارسی

(. اترگثذار  قثبرم نثرع در دیپلماسثی 1390) آدمی  علی و  والفقثار   مهثب   
المللثی  عمومی جمهور  اسالمی ایران  فدلنامه رریافت را  سیاسی و بین

   بهار.29شمارر
 تولیثب  الگو   تغییر  ضرورم  به  اقدداد   (. رویکردرا 1389پوراحمب   حسین ) 

رسانه  پژورش را  ارتباطی  دورر نهثم  شثمارر   نقش  بر  تاکیب  با  مدرف  و
 اول.

(. تهلیل روابط ایران و عراق بثر 1393خواجه سرو   غالمرضا و بهرامی  سمیه ) 
اساس گفدمان ایران رراسی  پژورشها  سیاسی جهان اسالع  جلثب چهثارع  

 . 4شمارر
 تعامل  را عرصه   مرکز   آسیا   در  ژئوپلیدیک  (. گفدمان1386دادانبیش  پروین ) 

   فروردین. 7یک  دورر سوع  شماررالمللی ژئوپلدروسیه  فدلنامه بین و ایران
(. چین و قبرم نرع با تاکیب بر ادبیام جهان پسثاامریکایی  1400دشدگرد  مجیب ) 

 .16  پیاپی1فدلنامه راربرد سیاسی  سال پنجم  شمارر
(. با دارنبگی نرع مبانی و کاربست دفاعی ان  فدثلنامه راربثرد 1389ساعب  نادر ) 

 بهار.  28  شمارر 8دفاعی  دورر
 (. اسدراتژ  و قبرم نظامی  تهران  نشر پاژنگ1380سنجابی  علیرضا ) 

 در  تهبیثب  موا نه  پبیبار   و  (. داعش1397سیفی  عببالمجیب و پورحسن  ناصر ) 
  41  شثمارر11الملل  دوررعراق  فدلنامه مطالعام روابط بین  و  ایران  روابط

 تابسدان.
اندقاد  به نظریه قبرم نرع   فدثلنامه راربثرد (. رویکرد  1389عسگر   مهمود ) 
   بهار.28  شمارر 8دفاعی  دورر

  نگثار کنیثب بثه خروج آمریکا ا  عراق مسثلله  مثان اسثت(.  2020عداع  وائل ) 
 foreignmedia.farhang.gov.ir/fa/news/509982تارنما  الکدرونیکی    

 اندشارام  سمت.(. سیاست شناسی  نوبت چاپ  نهم  1390قواع  عببالعلی ) 



 767     (2003-2020در عراق پساصدام ) کایو آمر  رانیمنابع قدرت نرم ا یاسهیمقا لیتحل

(. تبیین نظر  قبرم نرع بر 1390کیوان حسینی  سیب اصغر و جمعه  ادر  راحله ) 
مبنا  نگرشی فرانا  به کاربست منابع غیر ماد  قبرم در سیاست خارجی  

 .13دو فدلنامه پژورش سیاست نظر   دورر جبیب  شمارر 
 و منابع  شناسی  یبآس   عمومی  دیپلماسی  و  (. ایران1389گلشن پژور  مهمودرضا ) 

ایران  پژورشثنامه سیاسثت خثارجی    اسالمی  جمهور   نرع  قبرم  ابزاررا 
   شهریور. 24شمارر 
   با ترور سلیمانی گو  آتشین رو  نقشه آشکار به رار افداد(. 2020مدی  وساع ) 

نگار کنیب به تارنما  الکدرونیکی   
foreignmedia.farhang.gov.ir/fa/news/506836/ 

(. تبیین نثوین بثر مفهثوع قثبرم در سیاسثت و روابثط 1378مطهر  نیا  مهب  ) 
 الملل  تهران  مرکز چاپ و اندشارام و ارم امور خارجه.بین

جبیب   عراق در انایر. ا.ج اسدراتژ  در نرع قبرم (. جایگار1384مظفر   فرشده ) 
   دورر سوع  تابسدان.8مطالعام دفاعی راربرد   شمارر

 ( فررنگ معین  چاپ سوع  اندشارام   رین.1387معین  مهمب ) 
(. قبرم در عدر اطالعام  ا  واقع گرایی تثا جهثانی شثبن  1378نا   جو ف ) 

 ترجمه  سعیب میرترابی  تهران  پژورشکبر مطالعام راربرد .
(. درامب  بر ماریت شناسی جنگ نرع  فدثلنامه راربثرد 1389علی ) نایینی  مهمب

   بهار.28  شمارر 8دفاعی  دورر
آمریکثا    و  عثراق  امنیدثی  -نظثامی  مناسبام  انبا (. چشم1393یزدان فاع  مهمود ) 

 .19  دورر 47فدلنامه مطالعام راربرد   شمارر
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