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نقش و تاثير رفتارهاي حمايتگرانه در پيشبرد و اثر بخشي ديپلماسي عمومي 

 جمهوري اسلامي ايران )مطالعه موردي لبنان(

 
 ستار آهنين جان1 

 

 چکيده

ملتهاا  -المللی تا اوايل قرن بیستم، ارتباطاات میاان دولات ملتها در عرصه بین -گیري دولتكلاز زمان ش     

-مانناد انقلااب  يهااي جديادشد. اما مطرح شادن مولفاهیك انجام میتعمدتا به شیوه هاي رسمی و ديپلما

 يهای خود استراتژيمنافع مل ارتباطات، فعال شدن بازيگران غیردولتی و...  باعث شد تا كشورها براي تحقق

از كارآمادترين ايان ديپلماسای عماومی  جديدي را در كنار ديپلماسی رسمی خود تعريا  و بكاار گیرناد.

ايرانای، داراي موقعیات و تاوان  -ايران با برخورداري از فرهنگ و تمدن غنی اسالامی  باشد.میها استراتژي

، ايان امار را در اين كشور پیروزي انقلاب اسلامی باشد، كهاز ديپلماسی عمومی میمندي فراوانی براي بهره 

در ديپلماسای عماومی خاود را در صادد اسات، جمهاوري اسالامی اياران تا اندازه اي محقاق كارده اسات. 

هاا نموناه اي دارا بودن اين شاراي  و مولفاه لبنان با. فعال نمايدمشابه به لحاظ فرهنگی و تاريخی  كشورهاي

تااییر و ، مفهاوم رفتارهااي امايتگراناهتبیاین شود تا با در اين مقاله تلاش می .باشدمناسب براي اين مدل می

 نقش آنها در پیشبرد ديپلماسی عمومی جمهوري اسلامی ايران در لبنان مورد بررسی قرار گیرد. 

 .، اقدامات انساندوستانه، جمهوري اسلامی ايران، لبناننهرفتارهاي امايتگرا کليدي: گانواژه
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 مقدمه

موضوع رفتارهاي امايتگرانه از جمله مبااثی است كه در معارف دينی و در نزد اديان      

و مذاهب مختل  مورد توجه جدي قرار گرفته است. مروري در منابع دينی در زمینه هاي 

اي مورد اهتمام بوده است كه  سازد كه مبارزه با فقر به اندازه امايتگري مشخص می

ه عنوان يك اصل مشترک در عموم اديان و مذاهب قابل شناسايی تجويزات امايتگرانه ب

است. تا آنجايی كه هیچكدام از اديان، ملل، مكاتب و... به نقض و نفی امايتگري و 

اصول امايتی نپرداخته اند بلكه تجويز رفتارهاي امايتگرانه را به عنوان نقطه درخشان 

قرار داده اند. اين موضوع در اسلام نه  هايشان مطرح نموده و در معرض ديد ديگران آموزه

ناشدنی تلقی گرديده بلكه يكی از معیارهاي تحقق دين  تنها به عنوان يك اصل انكار

گري انسان به كمال خود نمی رسد و  مداري و ايمان شناخته شده است و بدون آن عبادت

 داند. خارج می كسانی را كه نسبت به امايت از محرومین غافل باشند را از دايره ايمان

 ( 12: 1931، )سرخیل

رفتارهاي امايتی در ساختار اقتصادي و سیاسی جمهوري اسلامی ايران به عنوان نظامی      

اسلامی نسبت به ساير كشورهاي جهان و علی الخصوص كشورهاي اسلامی، نمود بارز و 

ی كه به شدت تري دارد. چنانچه با پیروزي انقلاب اسلامی ايران، يكی از طبقاتملموس

مورد توجه معمار انقلاب قرارگرفت، محرومین و مستضعفین داخلی و خارجی بوده اند، تا 

اندازه اي كه امام خمینی)ره( انقلاب اسلامی را انقلاب محرومین و مستضعفین نامیده اند. به 

بیانی ديگر يكی از محورهاي اصلی در تفكرات امام خمینی)ره( كه ناظر بر نگرش ااساس 

سئولیت دينی و تعهد انسانی به سرنوشت محرومین و مستضعفین عالم بوده و بازتاب آن م

در قانون اساسی و راهبردهاي كلان سیاست خارجی متجلی است موضوع رفتارهاي 



 47/   شبرد و اثر بخشي ديپلماسي عمومي ...؛ ستار آهنين جاننقش و تاثير رفتارهاي حمايتگرانه در پي 

 

امايتگرانه بین المللی می باشد.پیگیري اصل امايت از محرومین به منزله يكی از سرفصل

تواند عامل مهمی در شكل گیري و ساماندهی ر میهاي مهم دستگاه سیاست خارجی كشو

ارتباط با توده هاي مردمی در جوامع هدف باشد، بويژه آنكه تعامل با ملل و جوامع 

گوناگون در كنار ديپلماسی رسمی با دولتها منجر به تحقق هرچه مطلوبتر منافع ملی می

 (33: 1911 )آهنین جان،شود.

 

 ف، ويژگي و محورها(مفهوم رفتاهاي حمايتگرانه)تعاري

براي پی بردن به چیستی رفتارهاي امايتگرانه، ابتدا بايد به اين سوال پاسخ داده شود كه      

اساسا محروم كیست و چه عواملی سبب محرومیت می شوند؟ در يك بررسی اجمالی می

و شوند توان گفت كه تمام انسان هايی كه دچار ريزش از سطح رفاه و تامین اجتماعی می

امكان بهره مندي از خدمات متعارف نظام رفاه و تامین اجتماعی را ندارند به عنوان محروم 

شناخته می شوند. به عبارت ديگر ريزش هاي نظام رفاه و تامین اجتماعی را محرومین می 

نامند. محرومیت دلايل متعددي از قبیل اوادث و بلاياي طبیعی و غیر طبیعی، مسائل 

اقتصادي و ... را دارد كه البته بعضی از آنها ريشه در معادلات بین  اجتماعی و مشكلات

 شوند.المللی و عناصر خارج از مرزهاي جغرافیايی داشته و به مردم كشوري تحمیل می

 (31)سرخیل، پیشین: 

رفتارهاي امايتگرانه در اين پژوهش در معنايی خاص بكار رفته است و با امايت هاي      

ي كه در ديدگاه ماديگرايانه غربی و نظام سرمايه داري وجود دارد تمايز انساندوستانه ا

شود كه از محی  داخلی جامعه  جدي دارد؛ يعنی امايت به اقدامات و سیاستهاي اطلاق می

شود و در امتداد از مرزهاي ملی فراتر می رود و از معبر سیاست خارجی به اسلامی آغاز می
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. به بیان ديگر كمك هاي بشر دوستانه مبتنی بر آموزه هاي جوامع ديگر نیز سرايت می كند

نامیم. رفتارهاي امايتگرانه را به اين دين اسلام و مذهب تشیع را رفتارهاي امايتگرانه می

توانیم تعري  كنیم: هدف از امدادرسانی و كمك يك جامعه به جامعه صورت نیز می

ی، هم بومی و ... همواره يك نوع ديگر به خاطر اشتراكات اعتقادي، نژادي، هم كیش

نام دارد. منظور از مداخله برتر يا رفتارهاي امايتی  «مداخله برتر»مداخله می باشد كه 

يك مداخله اعتقادي در جبهه باز است. در اين مداخله، مداخله گر به تخريب صدمه زدن 

معه هدف را پردازد بلكه با مجموعه اي از كمكها، نظم اجتماعی جابه طرف ديگر نمی

بهبود می بخشد و با تقويت و  تصحیح افكار، عقايد و سنن و قوانینشان، موجبات تعالی 

 (14: 1933)فتاای، سازند.معنوي و تكامل سیاسی توده هاي مردم را فراهم می

و نیز  (امايتهاي غیر نظامی و غیر سیاسیمالی) –مداخله مدنظر ما، امايت اقتصادي      

ترتیب در اين رفتارها، توجه تنها معطوف به وام و متعاقب آن است. بدينمداخله اعتقادي 

كمكهاي بلا عوض يا انواع گوناگون كمكهاي فنی نخواهد بود، بلكه كمكها به گونه اي 

خواهد بود كه در تربیت نیروي انسانی ماهر براي آن كشور ها)رفع محرومیت همراه با 

رفتارهاي امايتگرانه مبتنی بر ( 14-13)همان: شود.توانمندسازي محرومین( نیز مویر واقع 

ارزشهاي دينی)مورد نظر نگارنده( به انحاءگوناگون تاكید می كنند كه مقوله امايتگري 

معطوف به بطن جامعه و يك يك افراد اجتماع می باشند. اين دراالی است كه رفتارهاي 

بی و مبتنی بر اصل سود و زيان امايتی ساير كشورها كه برگرفته از مبانی و ايدئولوژي غر

 ماديگرايانه است، الزامی براي ارتباط با توده هاي مردمی و محرومین نداشته است. 

هاي رفتارهاي امايتگرانه و اقدامات  ترين ويژگی بر اساس مطالب ذكر شده، مهم     

ارها از اين رفت -1انساندوستانه جمهوري اسلامی ايران در عرصه بین المللی عبارتند از:
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باشند. يعنی بنیان اين گونه رفتارها در منبعی فراتر از عرف مفاهیم مهم اقتصاد اسلامی می

نگرش دفع ضرر و يا تقويت سود و  -1باشد. بین المللی و در آموزه هاي متعالی اسلام می

-منفعت در اين رفتارها معنا ندارد و تحديد منافع شخصی موجب تعطیل امايتگري نمی

اين رفتارها و كمك ها بعد از اوادث و بلاياي طبیعی و غیر طبیعی)جنگ،  -9شود.

اين رفتارها با  -4شوند.شورش(، مسائل اجتماعی و مشكلات اقتصادي و ... عملی می

امايت هاي انساندوستانه اي كه در نگرش ماديگرايانه غربی و نظام سرمايه داري وجود 

در اين رفتارها، امايت هاي غیر نظامی و غیر  منظور از امايت -2دارد تمايز جدي دارد.

-رفتارهاي امايتگرانه معطوف به بطن جامعه و يك يك افراد اجتماع می -6سیاسی است.

باشند و كشور امايت كننده، هیچ گونه سود و منفعت اقتصادي ندارد و از كشور امايت 

در امور سیاسی اين رفتارها بدون دخالت  -3شونده مطالبه اقتصادي نخواهد داشت. 

 -1 هدف ارائه اين كمكها انسانی است و نه ابزاري. -3كشورهاي هدف صورت می گیرد.

اين امايت ها عمدتا از سوي نهادهاي فروملی و غیردولتی)عام المنفعه و خیريه( اعمال 

 شوند.می

خت پردا -1از:  اما برجسته ترين محورها و مولفه هاي رفتارهاي امايتگرانه عبارتند     

جمع  -1 مستمري و كمكهاي نقدي به افراد نیازمند و واجد شراي  در كشورهاي هدف.

آوري كمك هاي نقدي و غیر نقدي در مناسبت هاي ملی و مذهبی مختل  و ارسال آنها 

كمك به ساخت و بازسازي مسكن  -9 جهت رفع فقر و محرومیت در كشورهاي هدف.

اخت و بازسازي مدارس و فضاهاي كمك هاي آموزشی و س -4 در كشورهاي هدف.

تاسیس مراكز مشاوره و  -2 آموزشی مانند آزمايشگاهها و كتابخانه ها در كشورهاي هدف.

اشتغال و  -6 راهنمايی و ارائه خدمات مشاوره تخصصی به افراد در كشورهاي هدف.
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پرداخت وام هاي قرض الحسنه و  -3 تاسیس كارگاههاي خود كفايی در كشورهاي هدف.

پرداخت كمك هاي مالی  -3 م هاي بلاعوض به افراد واجد شراي  در كشورهاي هدف.وا

كمك به ساخت  -1 جهت ساخت و بازسازي اماكن مذهبی و عبادي در كشورهاي هدف.

و بازسازي امور زيربنايی كشورهاي هدف، مانند راهها، پلها، بیمارستانها و مراكز بهداشتی. 

رپرست و معلولان و ايجاد مراكز نگهداري از سالمندان امايت مالی از كودكان بی س -11

امايت از خانواده هاي شهدا و جانبازان در كشورهاي  -11 و ايتام در كشورهاي هدف.

 هدف.

 

 جايگاه رفتارهاي حمايتگرانه در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران

ايت از محرومین كه اصول سیاست خارجی جمهوري اسلامی ايران، اصل ام از آنجايی     

داخلی و بین المللی را توصیه و تجويز می نمايند، لذا در آغاز، اصول سیاست خارجی 

شوند. اين اصول با توجه به قانون اساسی و ديگر منابع معتبر جمهوري اسلامی ايران ذكر می

 -9افظ عزت، استقلال و نفی سبیل،  -1افظ دار الاسلام،  -1اسلامی عبارتنداز: 

برقراري رواب  همزيستی و همكاري با ساير  -4امل قواعد وسع، لاضرر، تقیه(، مصلحت)ش

دعوت و تبلیغ و تبشیر،  -6امايت از اقوق مسلمانان و مستضعفان در جهان،  -2كشورها، 

 هاي آزادي بخش. پشتیبانی از نهضت -1تشكیل امت وااد جهانی،  -3تالی  قلوب،  -3

 (12-61: 1961)لاريجانی، 

هاي شود كه، رفتارهاي امايتگرانه بخشی از مسئولیتدقت در اين اصول مشخص می با     

سیاست خارجی نظام جمهوري اسلامی ايران است كه به امر امدادگري و ياري رسانی به 

پردازد. در واقع امايت از محرومان و مستضعفان جهان، به عنوان بال محرومان جهان می
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خارجی و از اصول قانون اساسی است كه به توسعه منطق عاطفی نظام، جزء مبانی سیاست 

امايت از انسانهاي ضعی  و امور بشردوستانه و گفتمان امدادي به عنوان زبان مشترک 

فرامرزي و فرانژادي ایرگذاري مضاع  براي دستیابی در زمینه هاي همكاري مشترک در 

جه در جهت امايت رسانی، فضاي بین الملل توجه دارد. از آنجا كه صرف مبالغی از بود

بازده بالا و غیر قابل مقايسه با هزينه صرف شده دارد و پیشبرد اهداف سیاست خارجی را 

كند همواره موارد گوناگونی از تصمیمات مربوط به سیاست خارجی تسريع و تسهیل می

كشورمان به اين گونه كمكها اختصاص دارد. بررسی عملكرد سیاست خارجی ايران در 

هاي مختل  نیز اكايت از آن دارد كه رفتارهاي امايتگرانه جمهوري اسلامی ايران  دوره

  (.www.emdad.ir)با توجه به آموزه هاي دينی محدود به مرزهاي جغرافیايی نبوده است

مشاهده در سیاست خارجی جمهوري اسلامی ايران موارد متعددي از عمل به اصل امايتی 

آذر  11شود: مانند تصويب قانون تحويل يك میلیون تن نفت خام سنگین به سوريه)می

دولت جمهوري دموكراتیك  بدهی میلیون دلار 131و تقسی   (، و تصويب قانون استمهال62

( از سوي مجلس و فعالیت هاي عمرانی و 1962آذر  16خلق كره به جمهوري اسلامی)

 (61: 1931.)بیكی، فلسطین امدادي در لبنان، سوريه و

 

 المللي جمهوري اسلامي ايران کارگزاران رفتارهاي حمايتگرانه بين

و مستضعفین  محرومین توجه و رسیدگی به اسلامی ايران لزوم از آغازين روزهاي انقلاب     

مورد تاكید قرار گرفت و عملا به يكی از اصول سیاست خارجی جمهوري اسلامی ايران 

هاي امدادي جهت رسیدگی به وضعیت  ر اين زمینه نیز نهادها و سازمانتبديل شد. د

محرومان و مستضعفان داخلی و خارجی تشكیل شد. در اال ااضر در جمهوري اسلامی 

http://www.emdad.ir/
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ايران، سازمان ها و نهادهاي بسیاري مانند، كمیته امداد امام خمینی)ره(، جمعیت و هیات 

روزه، اتحاديه بین المللی امت وااده،  99ايرانی كمك به بازسازي لبنان بعد از جنگ 

جهاد سازندگی، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و امور ايثارگران و ...اشاره كرد. علیرغم 

كثرت سازمانهاي امايتی در ايران، كمیته امداد امام خمینی)ره( با توجه به استقلال نسبی 

قام معظم رهبري و مردم و اين نهاد و همچنین امايت هاي مادي و معنوي كه از جانب م

دولت از آن می شود، به عنوان مسئول اصلی سازماندهی و اجراي سیاستهاي امايتی و از 

 شود.اين رهگذر متولی اصلی امايتگري بین المللی جمهوري اسلامی ايران قلمداد می

 

 ديپلماسي عمومي جمهوري اسلامي ايران)با تاکيد بر قدرت نرم(

كامل كلمه تجلی گاه قدرت نرم و غلبه آن بر قدرت سخت رژيم  انقلاب به معناي     

قدرت نرم انقلابیون بر قدرت سخت رژيم ها مستقر غلبه يافته  و در انقلابها، ااكم می باشد

 و انقلاب اسلامی هم از اين قاعده مستثنی نیست. به همین دلیل است كه شودو مستولی می

در بعضی مواقع آنهايی » قدرت نرم معتقد است: جوزف ناي در جايگاه نظريه پرداز اصلی

نیرويی تحت فرمان دارند و يا سرمايه اي در اختیار دارند،  كه مديريتی بر عهده دارند،

 «يابند.محسوب نمی شوند. اينجاست كه انقلابها معنا می د در انقلاب هاقدرتمندترين افرا

 (32: 1936، )ناي

 توان به؛میشد وضوح در انقلاب اسلامی ايران ديده  رت نرم كه بهداز جمله منابع ق     

ايدئولوژي، توام ساختن ديپلماسی با اخلاق،  مذهب مبتنی بر دين اسلام و تشیع، فرهنگ،

هاي اقتصادي و  هاي رهايی بخش، كمك قدرت مبتنی بر كاريزما، امايت از نهضت

ر و استضعاف و...اشاره كرد. به مسلمانان به ويژه مسلمانان محروم و دچار فقانساندوستانه 

باشند، عناصر اعث و منبع قدرت نرم میبعلاوه بر عوامل فوق كه در انقلاب اسلامی ايران 
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كه در اين میان جمهوري  دنشونیز باعث تقويت قدرت نرم كشورها می چندي ديگر

مناسبات  از جمله؛ موقعیت ايدئولوژيك، باشد،اسلامی ايران نیز از اين عوامل برخوردار می

ترويج زبان و ادبیات، كسب  ارزشها و اهداف متعالی، تبلیغ آرمانها، و مبادلات فرهنگی،

 ،مناسب وضعیت جغرافیايی وري هاي تكنولوژيك،اجايگاه و موقعیت علمی پیشرفته و فن

 (113: 1961)كاظمی، جمعیت و نیروي انسانی و ...

هنگی و مذهبی خود از منابع قدرت نرم فر تاريخی، ايران با توجه به پیشینه تمدنی،     

كه در صورت توجه و برنامه ريزي ، مناسبی در مقايسه با بسیاري از كشورها برخورداراست

تواند يكی از كشورهاي موفق در می براي هدفمند كردن و بهره برداري از منابع بالقوه،

ی ايران، به صورت نظام جمهوري اسلام. كاربرد ديپلماسی عمومی در منطقه و جهان باشد

را داراست و در  ايرانی - بالقوه بسیاري از ابزارهاي قدرت نرم يك تمدن عظیم اسلامی

لازم به ذكر گذشته برخی از آنها را تعري  و مورد بهره برداري قرار داده است.  ايدهه

كند، ديپلماسی عمومی كشورهاست، يعنی آنچه در قدرت نرم اهمیت پیدا میاست كه 

ی اي كه هدف آن جذب قلوب و افكار مردم كشورهاي ديگر و همراه سازي ديپلماس

ديپلماسی . با سیاستهاي خود باشد -و نه لزوما دولتمردان و سیاستمداران آنها -آنان

با توجه به مطالب فوق  .دهدعمومی، قدرت نرم را به عمل واداشته و االت بالفعل به آن می

سلامی ايران لااقل از نظر پتانسیل هاي لازم براي اعمال الذكر بايد عنوان كرد كه جمهوري ا

ديپلماسی عمومی در سیاست خارجی خود با وفور اين منابع روبه رو می باشد. به نحوي 

سازد تا با پشتوانه اي قوي اعمال و اجراي ديپلماسی كه دستگاه سیاست خارجی را قادر می

عمومی در سیاست  یارگیري ديپلماسسابقه بك عمومی را در دستور كار خود قرار دهد.

جمهوري اسلامی  گردد. بر اين اساس،باز می (1923)خارجی ايران به سالهاي اولیه انقلاب
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مبناي اولويت و ارجحیت رابطه با ملتها، از  ايران در قبال كشورها و اكومتهاي متخاصم بر

غیر دولتی و جنبشهاي برد. از اينرو تعامل با گروههاي میديپلماسی عمومی و مردمی سود 

آزادي بخش در منطقه در دستور كار ديپلماسی ايران قرار گرفت. گروههاي فروملی 

 ، لبنان، فلسطین و....عربستان ،اردن سیاسی فعال و نخبگان مختل  در كشورهاي مصر،

همچنین صدور مسالمت آمیز به معناي اشاعه آرمانها  هدف ديپلماسی عمومی ايران بودند.

اي انقلاب اسلامی نیز جايگاه رفیعی در ديپلماسی عمومی جمهوري اسلامی ايران و ارزشه

 (146-121: 1911)داد انديش و اادي،يافت.

 

 معرفي کشور لبنان

لبنان كشوري كوچك و كوهستانی در خاورمیانه و در ساال شرقی درياي مديترانه می      

از اين كشور  به دست آورده است. به طور رسمی استقلال خود را 1149در نوامبر  كه باشد

كیلومتر(و از سمت جنوب به سرزمینهاي اشغالی  932شمال و شرق به سوريه )با طول مرز 

كیلومتر(  112نه )با طول مرز اكیلومتر( و غرب به درياي مديتر 31فلسطین )با طول مرز

خاک  پرجمعیت ترين كشور نسبت به وسعتاين كشور از لحاظ جمعیت،  .شودمنتهی می

-باشد و ساختار سیاسی و جمعیتی آن به قدري گوناگون و متنوع میخود در خاورمیانه می

-باشد كه بسیاري از مشكلات فعلی اين كشور ناشی از اين ساختار منطقه اي و ناهمگرا می

 (1: 1936 ،)نادريباشد.

 .باشدر میمیلیون نف 4طور تقريبی ادود بر اساس آمار غیررسمی، جمعیت لبنان به      

دراال ااضر با توجه به سرشماري هاي غیر رسمی و اسناد و مدارک موجود اين ادعا 

باشند و يكی از دلايل آن بالابودن نسبت زاد و اكثريت می يمطرح است كه شیعیان دارا
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درصد جمعیت لبنان را  31تا  62شود ولد در اين طايفه است. در اال ااضر برآورد می

همچنین میانگین  دهند.ن را مسیحیان و ساير فرق تشكیل میآدرصد  92ا ت 91مسلمانان و 

 31و میانگین عمر مردان  32درصد و میانگین عمر زنان  4/1رشد سالیانه جمعیت در لبنان 

كشور لبنان با همه كوچكی خود از ایث تعداد و تنوع  (.42: 1934 اسداللهی،)باشدمی

از وضعیت پیچیده  اين نظر ين كشورهاي دنیا و ازمذاهب موجود در آن يكی از متنوع تر

 11 اي برخوردار است، به طوري كه بیش از هجده مذهب رسمی در لبنان وجود دارد.

طايفه مسلمان )شیعه، سنی، دروزي، علوي و  2چهارم و  طايفه مسیحی ادود يك

كم اهمیت دهند. يهوديان از آخرين و چهارم جمعیت را تشكیل می اسماعیلی( ادود سه

اي به ترتیب با ترين فرقه هاي لبنانی هستند. بر اساس آمارهاي غیررسمی، اكثريت طائفه

( %3تا  2(، دروزي )%11(، مسیحیان مارونی )ادود %13(، اهل سنت )%92شیعیان )بیش از 

 (21: 1933)سلیمانی زاده،باشد.و غیره می

 

 ن در لبنان رفتارهاي حمايتگرانه و اقدامات انساندوستانه ايرا

 از منظر قدرت نرم

با توجه به جايگاه استراتژيك لبنان در دستگاه سیاست خارجی ايران، سازمانها و      

موسسات متعددي متولی امايت و امدادرسانی به مردم اين كشور خصوصًا شیعیان جنوب 

 ت دولتینمايندگی از سازمان ها و موسسا 13جمهوري اسلامی ايران قريب به لبنان هستند. 

مجمع جهانی اهل  بنیاد مسكن، بنیادشهید، مانند كمیته امداد امام خمینی)ره(،و غیر دولتی 

اين كشور و غیره را در  ايرانی بازسازي لبنان ، هیاتبنیاد جانبازان سازندگی، جهاد بیت)ع(،

ه نموده، اما در اين مقاله، صرفاً اقدامات و فعالیت هاي صورت گرفته توس  كمیتتاسیس 
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امداد امام)ره( و هیات ايرانی بازسازي لبنان شرح داده می شود و از توضیح فعالیتهاي ساير 

 شود.سازمان ها اجتناب می

 

 امدادي کميته امداد امام خميني)ره(  و اقدامات و فعاليت هاي حمايتي 

ن نهاد با در لبنان تاسیس و فعالیت خود را آغا كرد. اي 1966نهاد امداد، در اواخر سال      

تحت امايت قراردادن مسلمانان محروم لبنانی تا ادودي توانست، باعث ااكمیت روح 

امداد در لبنان بدون دخالت در شئون سیاسی و  اسلامی بر قلوب جامعه اسلامی لبنان گردد.

قبیله اي به عنوان يكی از مهمترين موسسات خدمات اجتماعی و امايتی كه به محرومان و 

بنابر آمارهاي (. www.emdad.ir)باشدمیكشور كمك می كند مطرح  مستضعفان آن

هزار  11اين نهاد بیش از   1911ارائه شده، از ابتداي تاسیس نهاد امداد در لبنان تا پايان سال 

و علاوه بر قرار داد صورت مستمر تحت امايت  را بهلبنانی هزار يتیم  4خانوار نیازمند و 

صورت موردي و مقطعی از خدمات هزار نفر به  12طور متوس   اين تعداد، سالانه به

 شامل، شوند. خدمات ارائه شده به افراد نیازمند لبنانیمند میامايتی اين نهاد در لبنان بهره

و  ، غیرنقدي، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی، اشتغال و خودكفايینقديهاي كمك

ديده نیز  هاي آسیببه هنگام وقوع اوادث غیر مترقبه به خانوادهنهاد اين همچنین 

 (143: 1911 گزارشات سالیانه كمیته امداد،.)باشدنقدي و غیر نقدي میهايی كمك

از ديگر فعالیتهاي امايتی امداد در لبنان، اعطاي وام ها و تسهیلات خود كفايی به مردم      

جهت گشايش فروشگاه، نیازمند در هاي خودكفايی به افراد مكمیته امداد واباشد. لبنان می

اي، دامپروري، تولیدات لبنی و پرورش هاي كشاورزي از جمله محصولات گلخانهفعالیت

شناسايی و با  هاي مستعد كارخانواده اقتصادي، كند. در اين پروسهزنبور عسل پرداخت می

http://www.emdad.ir/
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شود تا جاد فرصت شغلی براي آنان فراهم می، زمینه اياز سوي امداد هاي لازمارائه آموزش

به آستانه خودكفايی برسند كه بر اين اساس خودكفايی از مهمترين اهداف استراتژيك 

-از ديگر اقدامات امايتی میطرح اكرام ايتام .  پیشین(برنامه عملی امداد در لبنان است.)

نفر يتیم از  211هزار و  4 شورشود. در اين كباشد كه توس  نهاد امداد در لبنان عملیاتی می

هزار اامی در داخل لبنان و هزار اامی در خارج از كشور  9هاي مادي و معنوي امايت

امايت از معلولان و علاوه بر اين، شوند. مند میلبنان در داخل خانواده خودشان بهره

هر سالمند  می باشد. دولت در ماه به سالمندان از ديگر فعالیت هاي امايتی امداد لبنان

 (www.emdad.ir).كنددلار پرداخت می 121متعلق به مركز سالمندان و معلولین امداد  

امايت از اطفال معلول و عقب مانده ذهنی يكی ديگر از نمادهاي رفتارها و سیاستهاي      

هداري از اطفال معلول و عقب مانده نگ مركزپنچ باشد. در لبنان امايتی امداد در لبنان می

دولت براي هر علاوه بر بودجه خاص اين مراكز،  باشد.ذهنی وابسته به كمیته امداد داير می

از ديگر خدمات ارائه شده توس  نهاد امداد . كنددلار به امداد پرداخت می 4يتیمی در روز 

ن مشكلات نیازمندان از طريق توان به ايجاد زمینه جهت برطرف كردبه مسلمانان لبنانی می

نامه و توزيع بین افرادي كه قرار آشنايان، آزادسازي زندانیان غیرعمد، تنظیم فرم وصیت

هاي تحت پوشش از تخفیفات در زمینه مندي خانوادهاست به اج مشرف شوند، بهره

ارائه ار طبق آم. (113: 1911)گزارشات سالیانه امداد،پزشكی، لوازم خانگی و ... اشاره كرد

و  هاي پرداختی به مددجويانمجموع كمكشده توس  سرپرست كمیته امداد امام، 

میلیارد  4/4بیش از  1931طی سال هاي امداد لبنان  كمیتههمچنین هزينه هاي عملیاتی 

میلیارد ريال و  3/141بیش از 1934میلیارد دلار، در سال 4/91بیش از 1939ريال، در سال 

اين نهاد رسیدگی به به عنوان مثال   بوده است. میلیارد ريال 9/141ز بیش ا 1932در سال 

http://www.emdad.ir/
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هاي اصلی و مهم خود قرار داده و  مورد امايت را جزء برنامهافراد امور بهداشت و درمان 

در . تعداد موارد خدمات درمانی ارائه شده استانجام داده  اين ارتباط خدمات مؤیري در

از نظر  33دلار بوده كه در مقايسه با ارقام سال  166364زينه مورد با ه 11234، 1933سال 

 (999 )همان:.داشته استافزايش درصد  1/13از نظر مبلغ هزينه  ودرصد  9/41تعداد 

با فراهم آوردن تسهیلات و امكانات لازم، زمینه ادامه تحصیل دانش همچنین اين نهاد      

تعداد  1933در پايان سال  راهم آورده است.آموزان، دانشجويان و طلاب مورد امايت را ف

هاي امداد امام خمینی)ره( لبنان ، دانشجويان و طلاب مورد امايت كمیته آموزاندانش

كل هزينه  نفر دانشجو و طلبه بوده است. 611نفر دانش آموز و  1163نفر شامل  9231

دلار  399131ا رقم دلار بوده كه در مقايسه ب 336116معادل  1933خدمات فرهنگی ساال 

( در كشور لبنان از )رهكمیته امداد امام خمینی .داشته استافزايش درصد  2/11سال قبل 

، مدرسه  2، وااد مركز فرهنگی  1مدرسه و مؤسسه فرهنگی وابسته به امداد شامل  3طريق 

م در ، ارائه آموزشهاي لازوااد يتیم خانه نسبت به نگهداري 1وااد آموزشگاه كار و  1

، اجتماعی و بهداشتی مددجويان و فرزندانشان با هدف افزايش ، فرهنگیزمینه مسائل دينی

 (992 )همان:.نفر اقدام نموده است 9319سطح آگاهی آنان به تعداد 

 

سازمانها و دستگاههاي دولتي ايران به ها و اقدمات حمايتي و عمراني  فعاليت

 انهيات ايراني کمک به بازسازي لبنويژه 

مبتنی بر اهداف اقدامات صورت گرفته توس  اين هیات، از آن جايی كه فعالیتها و      

بشردوستانه و انسانی است و هیچ گونه سود و منفعت اقتصادي و مالی براي كشورمان 

آوريم.  به شمار میو ديپلماسی امايتی ايران  امايتی آنها را در زمره رفتارهاي ندارد،
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اسرائیل نخستین كشورهايی بود كه چند روز پس از جنگ  ن، از جملهاسلامی ايرا جمهوري

، با اعزام نمايندگانی، آمادگی خود را براي كمك به بازسازي اين 1116علیه لبنان در سال 

اسرائیل  1116كشوراعلام نمود. ستاد ايرانی كمك به بازسازي لبنان، پس از جنگ سال 

 را بر عهده گرفت. اين ستاد استري "نويسوشاسام خ"تاسیس شد و مهندس  علیه لبنان،

هاي داخل ها و راهي كمك به مردم لبنان، بازسازي جادهنخستین مرالهاين ستاد در 

بازسازي مدارس آسیب ديده و  دوم بازسازي،شهرهاي لبنان را هدف قرار داد. در مراله 

كار بازسازي آنها  كه توافق شدمورد توجه قرار گرفت بهداشتی و پزشكی ، اماكن مذهبی

 هايفعالیتلازم به ذكر است كه انجام شود.  توس  هیات ايرانی ترين زمان ممكندر كوتاه

تمديد شده است.جمهوري  1911تا سال براى سه سال ديگر  1931در سال اين هیات 

اين مبلغ  ،هزينه كرده استمیلیون دلار در لبنان  122 بیش از 1936اسلامی ايران تا سال 

از طريق آژانس بین آمريكا كه ايالات متحده  است میلیون دلار بیش از مبلغی 12دود ادر

 (روزنامه اعتماد ملی16/2/1936)ه براي بازسازي لبنان هزينه كرده است.المللی توسع

فعالیتهاي مربوط به ، در لبنان هاى بازسازى هیات ايرانىبهترين نمونه براى بیان فعالیت     

بر عهده هیات  1931از مجموع پروژه هاي جاده سازي كه تا سال  اشد.می ب سازىجاده

سازى به طور كامل اجرا شده و يا پروژه اساسى و مهم جاده 11ايرانی گذاشته شده است، 

كه هیات جاده فرعى و داخلى  233كیلومتر از 162از طرف ديگر در اال تكمیل است. 

كیلومتر از بزرگراه  111تكمیل شده و ، ايرانی متعهد شده است آنها را بازسازي كند

(. www.daavar.com)در اال تكمیل استنیز توس  هیات ايرانی بعلبك به بزالیه 

برعهده گرفته است.  را جمهوري اسلامی ايران همچنین ساخت جاده بعلبك به توفیقیه

 .براي بازسازي اين جاده هديه كرد ی بازسازي لبنانمیلیون دلار به شوراي عال12 ايران مبلغ

http://www.daavar.com/
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هیات امضا كردند كه بر اساس آن  1933در سال هديه را  توافقنامه اين مسئولین دو كشور،

د در شرق لبنان را انجام خواهد دا بعلبك به توفیقیه ، كار بازسازي جادهايرانی

((www.aftabnews.ir.  مراكزآموزشگاهیمدارس و در زمینه تاسیس و بازسازي ،

نیز جمهوري  لبنان مراكز بهداشتی و پزشكی، عباديمساجد، اسینیه ها و ديگر اماكن 

روستا كه  69: از مجموع عبارتند از اسلامی ايران خدمات ارزشمندي ارائه كرده است كه

كار  1931تا پايان سال كار بازسازي آنها به جمهوري اسلامی ايران واگذار شده است 

باب  111روستا به پايان رسیده است. ستاد ايرانی همچنین كار بازسازي  49بازسازي 

به پايان  1931در سال باب  141ساخت مدرسه را برعهده گرفته است كه از اين تعداد،

 مسجد كه توس  121ه است. ستاد كار بازسازي ديگر اماكن مذهبی از جمله رسید

در سال  مورد  21كه كار بازسازي  در لبنان تخريب شده است بر عهده گرفته، ها اسرائیلی

 به پايان رسیده است. همچنین بر اساس گزارش دفتر ايرانی كمك به بازسازي لبنان،1931

 بر عهده گرفته است.)همان(نیز  1933در سال  شكی رامركزپز 12بازسازي  اين ستاد كار

يك میلیون دلار  1933در سال  جمهوري اسلامی ايران در ادامه كمك به بازسازي لبنان     

در جنوب لبنان اختصاص داده است. مهندس  اي در شهر نبطیهبراي اجراي طراهاي توسعه

هاي ي تهران و شهردارياين كمك با امايت شهردار:»اظهار داشت نويساسام خوش

لازم به ذكر است كه  .www.farsnews.ir))«.گرفته استشهرهاي بزرگ ايران صورت 

تاییر نگذاشت بلكه در جذب نیروهاي غیرشیعی  لبنانی تنها بر شیعیاناين اقدامات و فعالیت 

كه در  تعدادي از جوانان شیعهده كه اين اقدامات باعث ش نیز موفق عمل كرده است.

 كردند،گروههاي مخال  اسلام فعالیت می ماركسیستی و كمونیستی و اازاب سیاسی،

شوند و متعاقب آن با الله  و جذب گروههاي اسلامی و ازبقرار بگیرند تحت تاییر 

http://www.aftabnews.ir/
http://www.farsnews.ir/
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 ديدگاههاي نظام جمهوري اسلامی ايران پیرامون موضوعات مختل  آشنا شوند و از اين

رهگذر زمینه براي ارتقاي جايگاه ايران در منطقه و خنثی سازي تبلیغات دشمنان فراهم 

 (113-113 :1933 )سلیمانی زاده،.شود

 (www.tpo.ir)1371تا پايان سال  جدول اقدامات هيأت ايراني بازسازي لبنان

 نام پروژه   

تعداد 

هاي پروژه

شدهتکميل  

حال  در

 تکميل

در حال 

 بررسي

مجموع 

هاپروژه  

141     مدارس      11       3      123  

21      اماکن عبادتى       19      1      62  

11      مراکز پزشکى        1      1       11   

هاي بزرگپل        11      4      6     11  

هاى فرعى و پل 

 کوچک
     19     33      1    11  

برق نتقال و توليدا       33      1     13    113  

-هاىپروژه 

شهردارى و 

 زيباسازى

    19      1     26     31   

هاى اساسىجاده  كیلومتر111    كیلومتر11    كیلومتر111    پروژه14      

هاى فرعى و جاده 

 داخلى
كیلومتر126    كیلومتر61    كیلومتر121  پروژه 639     

11     زيرساخت       23      1     31  

1       1        1      پاکسازي مين       1  

هامجموع پروژه      131      111     319   
 

 

 

http://www.tpo.ir/
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  و اثر بخشي پيشبرد در رفتارهاي حمايتگرانهتاثير ارزيابي بررسي و 

 لبناندر ايران جمهوري اسلامي ديپلماسي عمومي 

ديپلماسی  و ایر بخشی پیشبرد در ارهاي امايتگرانهرفتتاییر ارزيابی بررسی و در جهت      

تا با محور قرار دادن مولفه ها و ، شودتلاش می لبنان ايران درجمهوري اسلامی عمومی 

لبنان  موسسات و انجمن هاي فرهنگی و دوستی مابین ايران و مراكز، -1مانند معیارهاي 

لبنان و دوستی مابین ايران و موسسات و انجمن هاي فرهنگی  مراكز، -1)مقیم ايران(، 

مراكز آموزش  -4 ،موجود در لبنان مراكز ايرانی شناسی و مطالعات ايرانی -9)مقیم لبنان(، 

 ،لبنانهنري و تمدنی ايران در  مهم ترين آیار فرهنگی، -2، در لبنان زبان و ادبیات فارسی

موافقت  د شامل ال (كه خوجمهوري اسلامی ايران و لبنان اسناد فرهنگی منعقده بین  -6

تاییر اين رفتارها و بررسی  به ارزيابی، برنامه مبادلات فرهنگی ج( ،نامه ها ب( تفاهم نامه ها

 پردازيم. ب

موسسات و انجمن هاي فرهنگي و دوستي ايران و لبنان؛ مقيم  مراکز، -1

 ايران

و آغاز كرده فعالیت خود را  1931اين انجمن از سال انجمن دوستی ايران و لبنان: .1-1

 (121: 1931 )بیات،د.نباشنفر می 3تعداد اعضاء هیئت موسس آن 

اين گروه طی دوره هاي پنجم و ششم مجلس  گروه دوستی پارلمانی ايران و لبنان:. 1-1

در دوره هفتم مجلس شوراي اسلامی نیز گروه مذكور  شوراي اسلامی تشكیل شده است.

آقاي غلامعلی اداد عادل  جلس شوراي اسلامیرا در م تشكیل شده گرديده و رياست آن

ره اين گروه به فعالیت خود در دو نماينده مردم تهران و رئیس مجلس به عهده داشته است.

 )همان(هاي بعدي مجلس نیز ادامه داد.
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موسسات و انجمن هاي فرهنگي و دوستي ايران و لبنان؛ مقيم  مراکز، -8

 لبنان

كه وزارت  1949رايزنی فرهنگی ايران در بیروت از سال  فرهنگی: )رايزنی(نمايندگی. 1-1

سازمان اين رايزنی كه زير مجموعه فرهنگ و هنر تاسیس گرديد فعالیت داشته است. 

متولی اصلی ديپلماسی عمومی جمهوري اسلامی می باشد،  فرهنگ و ارتباطات اسلامی

 (42: 1911ی،)اسناد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامباشد.لبنان میايران در 

مراكز و نهادهاي  علاوه بر مراكز ذكر شده، فرهنگی ايران در لبنان: ساير مراكز. 1-1

-به قرار ذيل می باشندكه در لبنان فعال می فرهنگی مربوط به جمهوري اسلامی ايران

صدا و  دفتر منطقه اي سازمان -1، بیروت -رهبري مقام معظم دفتر نمايندگی -1باشند:

دفتر منطقه اي خبرگزاري جمهوري اسلامی  -9، بیروت -ي اسلامی ايرانسیماي جمهور

بیروت)اين انجمن وابسته به رايزنی  -انجمن مترجمان ايران و عرب -4، بیروت -ايران

 -اوزه علمیه رسول اكرم)ص( -2، فرهنگی جمهوري اسلامی ايران در بیروت می باشد(

دفتر كمیته امداد امام. كلیه مراكز و  -3 مدرسه ايرانی، -3، دانشگاه ايرانی -6ت، بیرو

نهادهاي ذكر شده، در راستاي سیاستهاي كلان نظام در اوزه فرهنگی اقدامات و فعالیتهاي 

دهند و همكاري خوبی در اين زمینه با هم را در جهت ديپلماسی عمومی كشور انجام می

 ( 163-132: 1931 )بیات،دارند.

 

 : ات ايرانيمراکز ايران شناسي و مطالع -3

با توجه به جايگاه و موقعیت سیاسی و فرهنگی ايران در منطقه و لزوم شناخت مشابهت      

هاي فرهنگی مابین دو كشور و همچنین امايتهاي صورت گرفته توس  جمهوري اسلامی 
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ايران از مسلمانان لبنان به ويژه شیعیان اين كشور، شناخت ايران و تاريخ و تمدن فرهنگی 

ي بسیاري از متولیان فرهنگی لبنان و قشر تحصیل كرده  آن در جهت ارتقا و افزايش آن برا

موسسات و مراكزي با هدف  باشد. به همین خاطررواب  فرهنگی دو كشور ضروري می

شناخت ايران در اوزه هاي مختل  و به ويژه اوزه فرهنگی تاسیس شد. كه مهم ترين 

فرهنگ و تمدن ايران در مراكزي همچون مركز  اريخ،مطالعات مربوط به تآنها عبارتنداز: 

انستیتو شرق شناسی دانشگاه  تحقیقات و مطالعات فرهنگ ايران وابسته به دانشگاه لبنان،

انستیتوي جغرافیاي خاورمیانه نزديك وابسته به مركز  (،1199فرانسوي سن ژوزف)تاسیس 

 )بیات،شود. كايی بیروت انجام میمطالعات عالیه فرانسه در بیروت و همچنین دانشگاه آمري

1931 :911) 

 

 ي:مراکز آموزش زبان و ادبيات فارس -7

مردم  و گوناگون به لبنان نفوذ كرده است شیوه هاي به زبان فارسی در طول تاريخ      

اين شناسند. را می اافظ و فردوسی به خوبی سعدي،و لبنان با فلسفه و ادبیات ايران آشنا 

هجرت هاي دو جانبه خانواده هاي ان در ايران آغاز و با صفويرت گرفتن قداز پس نفوذ 

رايزنی فرهنگی ايران فصلنامه )افزايش يافت ايرانی و لبنانی و تلاقی دو طرف در نج  اشرف

از طريق دولت عثمانی كه مدت چهارصد سال همچنین زبان فارسی (. 22: 1931در بیروت،

.)می دانیم كه زبان فارسی زبان دوم كرد راه پیدار به اين كشو ،ااكمیت داشتبر لبنان 

پیدا كند.( نام  واج كه در سراسر امپراطوري عثمانی ربود دولت عثمانی بود لذا طبیعی 

 همان:)دنبه شدت رواج دارد و بسیار زيبا تلقی می شو مردان و زنان لبنانیفارسی در بین 

 ارسی در لبنان به قرار ذيل می باشند:مراكز عمده آموزش زبان و ادبیات فمهم ترين . (26
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میلادي تاسیس گرديده و كرسی زبان و  1121دانشگاه در سال اين دانشگاه لبنان: . 4-1

 1992غاز نموده است. همچنین در سال آفعالیت خود را  1132ادبیات فارسی آن از سال 

: 1931 )بیات،.زبان فارسی در دانشكده علوم انسانی اين دانشگاه تاسیس شده استز مرك

911) 

 1121كرسی زبان و ادبیات فارسی اين دانشگاه در سال دانشگاه آمريكايی بیروت: . 4-1

تاسیس شده است. در اين كرسی درس فارسی جزء دروس رسمی كرسی ادبیات عرب و 

 )همان(باشداين رشته ها الزامی می موختن آن براي داوطلبانآتاريخ بوده و 

بیروت، زبان فارسی در دانشگاههاي  وه بر دانشگاهها فوق الذكر،علاساير مراكز: . 4-9

غالبا  سن ژوزف و امام اوراعی نیز به صورت وااد درسی و طرابلس، زاله، صیدا، بعلبك،

شود. همچنین زبان فارسی در تعدادي از مدارس لبنان و در رشته ادبیات عرب تدريس می

جمهوري اسلامی ايران در بیروت نیز كلاس ها و دوره هاي آموزشی رايزنی فرهنگی 

 (411همان:)شود.آموزش داده می

 

 : هنري و تمدني ايران در لبنان آثار فرهنگي، -7

وجود آیار فرهنگی و تاريخی يك كشور در كشورهاي ديگر و بهره برداري فرهنگی      

در موزه ت.توان به عنوان يكی از مولفه هاي ديپلماسی عمومی كشورها دانساز آنها را می

بیروت  در بیروت تاسیس شده است و موزه دانشگاه آمريكايی 1111ملی لبنان كه در سال  

بیزانسی و اسلامی وجود دارد. در كتابخانه  رومی، يونانی، ايرانی، آیاري از دوران فنیقی،

و كتابخانه دانشگاه سن ژوزف بیروت تعدادي  بیروت كتابخانه دانشگاه آمريكايی ملی لبنان،
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كتب و نسخ خطی فارسی موجود می باشد. در برخی از مراكز باستانی و نقاط تاريخی لبنان 

ی از آیار باستانی مربوط به ايران وجود دارد كه مهم ترين آنها آیار باروئی است كه يبقايا

رايزنی فرهنگی فصلنامه می شود.)ديده  توس  ايرانیان ساخته شده استكه در شهر جبیل 

 (31: 1931ت،ايران در بیرو

 

 اسناد فرهنگي منعقده بين جمهوري اسلامي ايران و لبنان -7

 بین دو كشور جمهوري اسلامی ايران و لبنان اسناد متعددي در زمینه هاي فرهنگی،     

 تبلیغاتی و رسانه اي منعقد گرديده است. راديو و تلويزيونی، گردشگري، آموزشی، علمی،

د. اسناد فرهنگی نیار ديپلماسی عمومی كشورها می باشاين اسناد در واقع مهم ترين مع

منعقده، به سه بخش تقسیم شده اند كه در اين مبحث مورد بررسی و موشكافی قرار می 

 گیرند.

 ها موافقت نامه الف(.

موافقت نامه فرهنگی بین دولت هاي ايران و لبنان مشتمل بر  :موافقت نامه هاي فرهنگی -1

در تهران به امضاي وزير امور خارجه ايران و  12/3/1992تاريخ  ماده در 19يك مقدمه و 

وزير مختار و نماينده فوق العاده جمهوري لبنان رسیده است. موافقتنامه مذكور در تاريخ 

لازم الاجرا  19/2/1991به تصويب مجلس شوراي اسلامی رسیده و از تاريخ  11/1/1996

اجازه  -1 باشد:ين موافقتنامه به قرار ذيل میگرديده است. اهم موضوعات مورد توافق در ا

، (11تاسیس انجمن هاي فرهنگی هر كشور در كشور مقابل بر طبق مقررات هر كشور)ماده

 سعی در تاسیس و توسعه كرسی هاي زبان فارسی و عربی در دانشگاههاي دو كشور -1

 -4 ،(1)ماده اي سودمنده و نشريه عام المنفعه كتب تسهیلات براي مبادله ايجاد -9 ،(4)ماده
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كماكان معتبر اين موافقتنامه كه . (1تنظیم برنامه هاي راديويی و مبادله فیلم هاي ملی)ماده 

، مهم ترين و بنیانی ترين موافقنامه فرهنگی  بین اين دو كشور می باشد كه می باشد

ايه مبادلات و برنامه هاي فرهنگی و چگونگی رواب  فرهنگی دو كشور بر اساس آن پ

 (114پیشین:  )بیات،ريزي شده است.

موافقتنامه همكاري جهانگردي بین دولتهاي ايران و لبنان مشتمل : موافقتنامه جهانگردي -1

در تهران به امضاء رسیده است. مدت اعتبار  13/1/1921ماده در تاريخ  1بر يك مقدمه و 

ماهه فسخ  6با اخطار قبلی  اولیه اين موافقتنامه يك سال بوده و مادامی كه يكی از طرفین

بر گردد. آن را خواستار نشود خود به خود براي دوره هاي متوالی يك ساله تمديد می

باشد، ايران و لبنان همكاري وسیعی را در اساس اين موافقت نامه كه كماكان معتبر می

زمینه توريسم و گردشگري آغاز كرده و متعهد شدند كه تسهیلات و خدمات زيادي در 

 (111همان:)اختیار گردشگران قرار دهند.

 : ب(تفاهم نامه ها

توان به موارد ذيل اشاره از مهم ترين تفاهم نامه هاي منعقده شده بین ايران و لبنان می     

يادداشت تفاهم همكاري هاي تبلیغاتی و رسانه اي بین خبرگزاري  1933ر سال د -1 كرد:

نیز تفاهم نامه همكاري هاي راديو و  6/9/1933و در تاريخ ايران و لبنان هاي رسمی 

و تلويزيون لبنان در بیروت به  تلويزيونی بین صدا و سیماي جمهوري اسلامی ايران و راديو

ل تمديد تا سه سال ديگربوده سال و قاب 1امضاء رسیده است. مدت اعتبار سند اخیر الذكر 

نامه همكاري میان دفتر مطالعات  تفاهم 12/3/1933در تاريخ  -1 .(966)بیات، پیشین: است

المللی وزارت امور خارجه جمهوري اسلامی ايران و مركز مطالعات وادت  سیاسی و بین

سال و قابل تمديد براي  1عربی لبنان در بیروت منعقد گرديد. اعتبار اولیه اين تفاهم نامه 
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يادداشت تفاهم  11/4/1931در تاريخ  -9 ،همان()ساله ديگر بوده است. 1دوره هاي متوالی 

موزش و پرورش جمهوري اسلامی ايران و آزارت وهمكاري هاي علمی و آموزشی میان 

 1سال و قابلیت تمديد براي دوره هاي متوالی  1سازمان ازب الله لبنان با مدت اعتبار اولیه 

میان يادداشت تفاهم همكاري هاي آموزشی  -4)همان(، ساله در تهران به امضاء رسید.

در بیروت به امضاء  9/9/1931در تاريخ آموزش و پرورش و وزارت آموزش لبنان  وزارت

 همان().گیرد را دربر می 1931-1931سال بوده و سالهاي  9رسید. مدت اعتبار اين سند 

 : ج(. برنامه مبادلات فرهنگي

سالهاي كه كماكان معتبر است در مابین ايران و لبنان  1992موافقتنامه فرهنگی  بر اساس     

علمی و آموزشی بین دو كشور منعقد گرديده كه آخرين  گذشته برنامه مبادلات فرهنگی،

تبادل  .درتهران به امضا رسیده است 1931-11براي سالهاي 14/11/1933آنها در تاريخ 

دانشجو و استاد و مبادلات دانشگاهی و علمی از مهم ترين برنامه هاي مبادلات فرهنگی بین 

دانشجويان شیعه لبنان به ايران باشد. بر اساس اين برنامه، ی ايران و لبنان میجمهوري اسلام

در لبنان دهها پزشك امروزه خوانند تا ادي كه و در دانشگاههاي ايران درس میآيند می

ايران وجود دارد. اين قشر تحصیل كرده سرمايه از دانشگاههاي و مهندس فارغ التحصیل 

و نفوذ فرهنگی اط فرهنگی بین ايران و لبنان و افزايش قدرت نرم ارتببرقراري بزرگی براي 

بین دو  مبادلات دانشگاهی و تبادل دانشجو در راستايآيند.به شمار میايران در لبنان 

دانشجوي لبنانی در مراكز آموزش عالی جمهوري اسلامی  121تا  111بین هر سال  ،كشور

بین دو فرهنگی رواب   تقاربراي ارا اعدي مسشوند و زمینه به تحصیل مشغول می ايران

 (133: 1931 ی،كبی)كنند.فراهم میكشور 
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طلبه لبنانی به همراه خانواده هاي خود در اوزه هاي  911بیش از  علاوه بر دانشجويان،     

 طلاب لبنانی تعدادي از. هستند در رشته هاي علوم انسانی علمیه ايران مشغول به تحصیل

و پژوهشی با همكاري و هماهنگی مسئولان ايرانی در قم ايجاد كردند، كه مراكز تحقیقاتی 

است اشاره از جمله می توان به كتابخانه اي كه علامه شیخ علی كورانی در قم ايجاد كرده 

موزش عالی و آايرانی در مراكز  اندر سوي ديگر ما شاهد اضور دانشجوي كرد.

در دانشگاه ملی لبنان و دانشگاه سن جوزف و دانشجويان ايرانی ، دانشگاهی لبنان هستیم

 در ادامه مبادلات آموزشی و دانشگاهیدانشگاه آمريكايی بیروت اضور فعالی دارند. 

كه اتباع ايرانی كرد جمهوري اسلامی ايران در بیروت مدرسه اي براي اتباع ايرانی تاسیس 

 يك موسسه غیر انتفاعیقابلا مت در قم هم لبنانی ها  .در اين مدرسه مشغول به تحصیل هستند

 (131ان:)همبراي اتباع لبنانی ايجاد كردند.

پس از ذكر اسناد فرهنگی منعقده و مراكز و موسسات فرهنگی بین دو كشور، در ادامه      

به فعالیتهاي صورت گرفته توس  رايزنی فرهنگی جمهوري اسلامی ايران به عنوان متولی 

رايزنی فرهنگی يكی از فعال لبنان پرداخته خواهد شد. اصلی ديپلماسی عمومی ايران در 

ي فرهنگی ايران در خارج از كشور است. نظر به تاريخ مشترک و پیوستگی اترين نهاده

اين رايزنی موظ  است تمامی داد و ستدهاي فرهنگی بین دو كشور  هاي فرهنگی فراوان،

موافقتنامه فرهنگی میان دو  را ساماندهی كند و در بس  و توسعه و تقويت آن در چارچوب

 و و با استفاده از تمام ظرفیت هاي قانونی تلاش نمايد. اعزام هیات هاي فرهنگی كشور

مشاركت در برنامه هاي فرهنگی كه توس   ريزي براي همايش هاي مشترک، برنامه هنري،

 اطلاع رسانی فرهنگی، همكاري با شود،دستگاههاي فرهنگی كشور لبنان ساماندهی می

مهمترين نهادهاي فرهنگی و تشكل هاي مردمی، برگزاري دوره هاي آموزشی مختل  از 
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مهمترين فعالیتهاي صورت گرفته توس  اين رايزنی به  باشد.می فعالیت هاي اين رايزنی

 (www.beirut.icro.ir)باشند:قرار زير می

س ها در موضوعات اين سمینارها و كنفران :ها و سمینارهاال ( برگزاري كنفرانس      

ايرانی را تحكیم  شود كه پايه هاي همكاري بین دو فرهنگ عربی ومختلفی برگزار می

آيند تا زمینه ها شخصیت هاي لبنانی، عربی و ايرانی گردهم می در اين كنفرانس بخشد.می

تا سال هاي بهبود رواب  ايران و جهان عرب و اسلام را مورد بحث و بررسی قرار دهند. 

هاي لبنانی و ايرانی كه در  كنفرانس به منظور بزرگداشت شخصیت 21نزديك به  1911

برگزار شده  توس  اين رايزنی بهبود رواب  بین ايران و جهان عرب و اسلام سهیم بوده اند،

 )همان(. است

اولین كتابخانه تخصصی در زمینه مطالعات  كه اين كتابخانه :ب( كتابخانه تخصصی     

هاي  اكثر كتابمی باشد.  كتاب جلد 11111داراي بیش از  بنان بشمار می آيدايرانی در ل

 )همان(.باشدمیدر اوزه ادبیات، تاريخ، هنر و فرهنگ فارسی اين كتابخانه تخصصی 

رايزنی فرهنگی برنامه هاي مهمی در جهت آموزش زبان  :آموزش زبان فارسی ج(     

رايزنی براي علاقمندان به يادگیري زبان فارسی  اينبه اجرا در آورده است. همچنین  فارسی

 )همان(. يدنماهايی با توجه به تخصص و اوزه تحقیقی و فعالیت آنها برگزاري میكلاس

رايزنی فرهنگی نمايشگاههاي هنري،  ي هنري و فرهنگی:نمايشگاهها د( برگزاري     

هنرمندان ايرانی و  با مداومیارتباط مستمر و و كند میتبلیغی و فرهنگی متعددي را برگزار 

شناساندن میراث و هنر اصیل ايران به مردم هدف را به اين نمايشگاهها رايزنی دارد. لبنانی 

 )همان(. كندبرگزار میلبنان 



 11/   شبرد و اثر بخشي ديپلماسي عمومي ...؛ ستار آهنين جاننقش و تاثير رفتارهاي حمايتگرانه در پي 

 

يكی از اولويت هاي رايزنی، اایاء ه( انتشار كتاب و برگزاري نمايشگاههاي كتاب:      

است. به همین منظور رايزنی اقدام به به مردم لبنان  فرهنگ ايران میراث اسلامی و شناساندن

چاپ كتاب در موضوعات مختل  و همچنین نشر مجموعه اي از كتاب هاي فارسی 

ترجمه شده به زبان عربی نموده است و از طريق نمايشگاههايی كه در بیروت برگزار نموده 

در گسترش جريان نشر و و يا نمايشگاه هايی كه ناشران لبنان در آنها شركت داشته اند 

 (همان).توزيع كتاب بین لبنان و ايران مشاركت داشته است

 

 نتيجه گيري

و اقدامات انساندوستانه جمهوري اسلامی  امايتگرانه اين مقاله، به بررسی تاییر رفتارهاي     

ايران در پیشبرد و ایربخشی ديپلماسی عمومی اين كشور در لبنان ذيل نظريه سه بعدي 

 رفتارهاي امايتگرانهنرم می پردازد. اين نوشتار در پی پاسخ به اين پرسش است كه قدرت 

چه تاییري بر  در قالب قدرت نرملبنان ايران در  جمهوري اسلامی و فعالیتهاي انساندوستانه

بر  ؟استداشته  ديپلماسی عمومی جمهوري اسلامی ايران در اين كشور ایر بخشیپیشبرد و 

مطرح شده، اين مكتوب در پی آزمون و بررسی اين فرضیه می باشد اساس سوال و پرسش 

در قالب قدرت  لبناندر و فعالیت هاي انساندوستانهرفتارهاي امايتگرانه كه بكارگیري 

 در اين كشور ديپلماسی عمومی جمهوري اسلامی ايرانایر بخشی توسعه و نرم، موجب 

استراتژيك، نزديكی با اسرائیل،  موقعیت كشورهاي منطقه، به لحاظ لبنان، در بینشده است. 

شراي  نامساعد اجتماعی و اقتصادي مردم اين كشور و همچنین به علت رواب  تاريخی و 

فرهنگی ديرينه با ايران از جمله كشورهايی است كه زمینه براي بكارگیري قدرت نرم و 

چهارچوب گسترش ديپلماسی عمومی در آن بسیار مهیا و فراهم می باشد. در همین 
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بكارگیري رفتارهاي امايتگرانه در قالب قدرت نرم در اين كشور، می تواند ديپلماسی 

 عمومی كشور را مویرتر و كارآمدتر نمايد. 

هاي اقتصادي و امدادي جمهوري اسلامی ايران در لبنان از طريق ايجاد بستري  امايت     

چه به لحاظ عملیاتی در بین  مناسب و فراهم كردن شراي  چه به لحاظ ذهنی و روانی و

توده مردم و همچنین دولتمردان اين كشور باعث پیشبرد و ایر بخشی ديپلماسی عمومی در 

اين كشور شده است. يعنی به عبارتی اين امايتها كاتالیزور سیاست خارجی و ديپلماسی 

يتی در عمومی است. طبیعی است هنگامی كه چنین فضا و زمینه اي به وسیله رفتارهاي اما

اين كشور به وجود بیايد، سیاست خارجی و همچنین ديپلماسی عمومی و فعالیت هاي 

 مربوط به آن ایربخش تر و مفیدتر خواهند بود. 

يابد كه گروههايی از علاوه بر اين، قدرت ديپلماتیك يك كشور هنگامی افزايش می     

اسی امايت و رفتارهاي درون ساير جوامع از سیاستهاي آن كشور امايت كنند. ديپلم

امايتگرانه به سادگی تامین كننده چنین امايتی است. هنگامی كه اقلیت تحت امايت در 

كشور هدف با كشور امايت كننده ارتباط داشته باشند، و زمانی كه اقلیت تحت امايت 

از دولت خود ناراضی باشند، شراي  براي اجراي كردن و همچنین تحقق اهداف ديپلماسی 

ی و سیاست خارجی كشور امايت كننده فراهم می شود. مصداق عینی اين مسئله را عموم

در لبنان و فلسطین ما شاهد هستیم. جمهوري اسلامی ايران با امايت از شیعیان  و اازاب 

شیعی مانند ازب الله لبنان و همچنین امايت از مبارزين فلسطینی، از قدرت و نفوذ بسیار 

رخوردارشد. بنابراين قدرت و نفوذ مطلوب جمهوري اسلامی مطلوبی در اين كشورها ب

ايران در اين كشورها و امايتهاي گروه كثیري از مردم اين كشورها از سیاستهاي 

جمهوري اسلامی ايران زمینه و شراي  را براي پیشبرد و ایربخشی هر چه بهتر ديپلماسی 
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رهاي امايتگرانه در سیاست عمومی فراهم كرده است. شايان به ذكر است بكارگیري رفتا

اي و برتري تكنولوژي  شود با دشمنی رسانه می ايران، باعث اسلامی خارجی توس  جمهوري

و اتی به شكل ماهرانه و پايداري  ارتباطی و تبلیغاتی كشورهاي مخال  ايران مقابله شود،

ين دهد. بد كشورهاي هدف را به سمت بی طرفی واتی همدردي نسبت به ايران سوق می

اي مخالفان  ترتیب رفتارهاي امايتگرانه يك ضد امله ديپلماتیك به تبلیغات رسانه

 شود. جمهوري اسلامی ايران است، بويژه كه موجب يك ديپلماسی عمومی فعال می
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 منابع
 يو فضا رانيا یاسلام يجمهور(. »1911ماشاءالله ) درپور،یمحمد و ا ،یتراب ن؛یافش ،يآزاد (1

، سال ششم، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، «هاال چالش يبرا يیراهكارها ؛يازمج

 .133-143، صص 9شماره 

تهران: انتشارات  ،جنبش حزب الله لبنان، گذشته و حال (.1934اسداللهی، مسعود ) (1

 پژوهشكده مطالعات راهبردي.

در پرتو  یرندگتحول مفهوم بازدا(. »1913روح اله ) ،يآباد نيعز یمحسن و ملك ،یاسلام (9

، 3، دوره فصلنامه مطالعات قدرت نرمدو  ،«المللنیدر رواب  ب يیامور معنا یبرجستگ

 .114-131، صص 1شماره 

 خرداد ماه.(. 1911اسناد اداره امور دانشجويان خارجي دانشگاه تهران ) (4

 ماه. مرداد: (. تهران1936) خميني امام امداد کميته راهبردي اسناد (2

 (. خرداد ماه.1911) رهنگ و ارتباطات اسلامياسناد سازمان ف (6

(. اداره امور 1931) اسناد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جمهوري اسلامي ايران (3

 دانشجويان داخل، اداره امور دانشجويان غیر ايرانی.

 هوشنگ ، ترجمه امیردوران باستان در اقتصادي کمکهاي(. 1961آلتهايم، فرانتس ) (3

 .اسلامی انقلاب آموزش و انتشارات انسازم: تهران امینی،

نقش و تاثير رفتارهاي حمايتگرانه در اثر بخشي و پيشبرد (. 1911جان، ستار ) آهنین (1

، لبنان، سوريه و فلسطين(در کشورهاي شرق درياي مديترانه) ديپلماسي عمومي

 پايان نامه علوم سیاسی دانشكده اقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

و انقلاب،  مقاومت، تشیع مقالات مجموعه ،حکومت لبنان و شيعيان(. 1963) جوزف اولمرت، (11

 تهران: وزارت ارشاد اسلامی.

در  نينو يهانقش رسانه یبررس(. »1913) دیناه ،يو كرد یعل ،يزاده، محمد؛ جعفر یرجعلب (11

، شماره 1، دوره فصلنامه مطالعات قدرت نرمدو ، «الملل نیدر عرصه ب سميگسترش ترور

 .131-191صص ، 1
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رويكردها و تحولات فرهنگی ؛ رواب  تاريخی و فرهنگی بین ايران و بیروت(. »1931بی نام ) (11

 ،تیر و مرداد.11، شماره ماهنامه رايزني فرهنگي ايران در بيروت، «جهان عرب

 ؛جلد اول ،مناسبات و اسناد فرهنگي جمهوري اسلامي ايران(. 1931بیات، فرهاد ) (19

، تهران: مراكز اسناد و تاريخ ديپلماسی، مركز چاپ و انتشارات وزارت نگینهادها و مراكز فره

 امور خارجه.

مناسبات و اسناد فرهنگي جمهوري اسلامي ايران،جلد دوم، (. 1931بیات، فرهاد ) (14

، تهران: مركز اسناد و تاريخ ديپلماسی، مركز چاپ و انتشارات نهادها و مراکز فرهنگي

 وزارت امور خارجه.

، نرم جمهوري اسلامي ايران؛ مطالعه موردي لبنان قدرت(. 1931هدي )بیكی، م (12

 تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق)ع(.

در مقابله با  رانيا یاسلام يبر قدرت نرم جمهور یمبتن يراهبردها(. »1913مسعود ) ،یرضا و ملائ ،يدیجن (16

 .31-62، صص 3، شماره 9دوره  ،ياسيفصلنامه راهبرد س ،«كايمتحده آمر الاتيقدرت هوشمند ا

 استیبر س رانيا كیتیژئوپل تیموقع ریتای یبررس»(. 1913اسدالله ) دیس ي،اطهر و دیسع ي،ریجهانگ (13

 .33-22 ، صص6، شماره 1، دوره ياسيفصلنامه راهبرد س ،«(ی)قبل و بعد از انقلاب اسلام یخارج

 یرواب  خارج طهیپسا دفاع مقدس در ا ۀاستگذارانیس يوانموده ها(. »1913) دیچهرآزاد، سع (13

 .144-113، صص 4، شماره 2، سال فصلنامه مطالعات دفاع مقدس ،«رانيا

رهبر معظم انقلاب  شهيدر اند یو فرهنگ يمقابله با نفوذ فكر يراه ها(. »1913قاسم ) ،یخانجان (11

، 1، شماره 1، دوره فصلنامه مطالعات قدرت نرمدو «. (ی)مد ظله العالياالله خامنه تيآ یاسلام

 .91-1صص 

راهبرد  ياسهيمقا یبررس(. »1913باوند، داوود ) داسیو هرم رضایعل ،يازغند لا؛یل ،یخدابخش (11

فصلنامه مطالعات دفاع  ،«يیگرانوواقع يۀبر نظر هیبا تك هيو عربستان در بحران سور رانيا

 .43-11، صص  9، شماره 2، سال مقدس

ديپلماسی عمومی در سیاست خارجی جايگاه (. »1911داد انديش، پروانه و اادي، افسانه ) (11

 ، سال سوم، شماره اول.فصلنامه روابط خارجي، «جمهوري اسلامی ايران
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با  كا؛يدر اعمال قدرت نرم آمر روانهیمشبكه مسلمانان  گاهيجا(. »1913محسن ) ،یو خاك لیدارا، جل (11

 .33-26، صص 1، شماره 3، دوره فصلنامه مطالعات قدرت نرم ،«رانيا یاسلام يبر جمهور دیتأك

 یاسلام يقدرت نرم جمهور يهاتیها و ظرفمؤلفه(. »1913فرزانه ) ،یو دشت يمهد ،يذولفقار (19

، صص 1، شماره 3، دوره فصلنامه مطالعات قدرت نرمدو  ،«یفرهنگ یپلماسيدر د رانيا

113-124. 

فصلنامه  ،«رانيا یدر پرتو انقلاب اسلام یتيمهم هو يهاانگاره يایاا»(. 1913) ميمر ،نژاد يیبايز (14

 . 116-133 ، صص11، شماره 3، دوره يانقلاب اسلام يپژوهش ها

 )ره(م خمينيالمللي در انديشه اماجايگاه رفتارهاي حمايتگرانه بين .(1911رخیل، بهنام )س (12

 .، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق)ع(و تاثير آن در پيشبر سياست خارجي ايران

، انقلاب اسلامي و احياي هويت ديني شيعيان لبنان  (.1933سلیمانی زاده، داود ) (16

 .تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامی

انتشارات دانشگاه  تهران: ،ديپلماسي حمايت در روابط بين الملل (.1931فتاای، اسن.) (13

 امام صادق)ع(.

سازوكارهاي تضمین اقوق بنیادين بشر در نظام »(. 1913اكبر ) ،بشیريو  پريسا ،كاظمی (13

، بهار 16، شماره 3، دوره مطالعات حقوق بشر اسلاميدو فصلنامه ، «اقوقی عمومی ايران

 .111-141و تابستان، صص 

 ، تهران: انتشارات قدس.الملل بين در جامعه روابط قدرت نقش(. 1961) اصغر علی كاظمی، (11

(. تهران: كمیته امداد 1911) 1318تا  1373گزارشات ساليانه کميته امداد امام خميني از  (91

 امام خمینی)ره(.

 .و نشر كتاب تهران: مركز ترجمه ،ملي يدر استراتژ مقولاتي(. 1961) جواد لاريجانی، محمد (91

)مطالعه  رانيا یاسلام يجمهور یخارج استینقش قدرت نرم در س(. »1913سوناز ) ،يرینص (91

 .133-162، صص 1 ، شماره1، دوره فصلنامه مطالعات قدرت نرم دو، «عراق( يمورد

33) http://:www.farsnews.ir 
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