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هراسيبرايمقابلهباايران

 1محمدرضا دهشيري
 2پريسا پورعلي                                                                        چکيده

های فراروی دستگاه دیپلماسی ایران  ترین ضرورت هراسی یکی از مهم ایرانمواجهه و مقابله با 
سازی وجهه  طی چند دهه گذشته بوده است. با توجه به تمرکز طرح ایران هراسی بر مخدوش

المللی، کانون تمرکز تهران در تقابل با این پدیده بر حوزه  و پرستیژ ایران در عرصه بین
اشد. دیپلماسی فرهنگی ایران در مواجهه با ایران هراسی در ب دیپلماسی فرهنگی متمرکز می

گیری از الگوی برندسازی ،به عنوان روشی موفق در سطح  قالب چند الگو قابل طرح است. بهره
المللی برندسازی در سه حوزه  سیاست داخلی ،یکی از این الگوهااست. در سطح سیاست بین

تواند نقشی بزرگ در ارائه   م تمدنی میهای سیاسی و فرهنگی ،گردشگری و اسال شخصیت
الملل داشته باشد. بنا بر رهنمود رهبر انقالب اسالمی ایران،  چهره مثبت از ایران در نظا م بین

های اصلی در حوزه دانش  تمرکز بر الگوی توسعه علمی و تبدیل شدن ایران به یکی از قطب
ایران هراسی دارد. الگوسازی در اهمیت زیادی در ارائه چهره مثبت و باطل شدن تبلیغات 

ساز جذب  تواند زمینه بخشی دینی ،در قالب ارائه طرح هویتی متکثر و نه تکواره، می حوزه الها م
گری هم به  های بزرگ غرب آسیا به سوی ایران باشد. زمانی که الگوی میانجی هویت

وده شود، به نظر الگوسازی هویتی و الها م بخشی از نظا م سیاسی و مرد م ساالری دینی افز
 هراسی را با شکست مواجهه کند. تواند طرح ایران رسد دیپلماسی فرهنگی ایران می می

القرای اسالمی،  هراسی، دیپلماسی فرهنگی، برندسازی سیاسی، ا م ایران واژگان كليدي:
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 مقدمه
دین در های بنیا با دگرگونی 2000و  1990های  دههدردامنه گسترده تحوالت جهانی 

الملل، کشورها را وادار کرد تا با ارزیابی استراتژیک از  های روابط و سیاست بین عرصه
های  الملل، ضمن بازبینی در استراتژی سیاست خارجی با تاکتیک جایگاه خود در نظا م بین

حوی پایدار اقدا م نمایند ن هنوین، برای پیگیری و تامین بهینه منافع داخلی و خارجی نیز ب
ای با  (. جمهوری اسالمی ایران نیز به عنوان یک قدرت منطقه18: 1381ت و استار، )راس

های روابط  المللی، ضمن اثرپذیری از دگرگونی های بین های مؤثر بازیگری در عرصه پتانسیل
المللی  ای و بین در سطح منطقه دنبال تاثیرگذاری بر روابط و ساختارهای موجود الملل، به بین

 بوده است. 
که بر اساس راهبرد  بیش از آن ،کنونرویکرد سیاست خارجی ایران از ابتدای انقالب تا 

اما ،ریزی شده است  گیری از قدرت سخت باشد، بر مبنای نفوذ از طریق قدرت نر م پی بهره
یا کرده های خود قدرت سخت را فراموش  گذاری این بدان معنا نیست که تهران در سیاست

ر حالی که ایران به طور سنتی از قدرت نر م بهره برده، در حقیقت، کنار گذاشته باشد. د
اعم از نیروی دریایی چریکی، نیروی موشکی قوی و برنامه این کشور ) های جنگی توانایی
های قدرت سخت در پیشبرد اهداف سیاست  توانایی ایراندهنده آن است که  نشان (ای هسته

نظامی اخیر ایران در سوریه و عراق اهمیت خارجی را نیز نادیده نگرفته است. حضور 
اساسی قدرت سخت را در شرایط خاص کنونی منطقه دوچندان کرده است. ایران برای 
کمک به سوریه و عراق در جنگ با داعش و حفظ دستاوردها و منافع خود در این کشورها 

است، برای  مدت بوده های زمانی طوالنی در دورهمختلف کارگیری ابزارهای  که حاصل به،
دهنده اهمیت  نشان عموضواین اولین بار مشاوران نظامی خود را به سوریه و عراق فرستاد. 

توامان قدرت نر م و سخت )و رویکردهای غیرمستقیم و مستقیم نسبت به استفاده از نیرو( 
  (.Cottey, 2004) است.های خارجی و دفاعی ایران  در سیاست

 گرایانه د جمهوری اسالمی ایران بر مبانی معرفتی، نر م و معناهای بعد از انقالب تاکی در سال
باعث شد تا زمینه برای اتخاذ یک رویکرد  .این امروی فرهنگی داشتب و که رنگبود 
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فراهم شود. از سویی  این کشوردر کانون سیاست خارجی  3فرهنگی یا دیپلماسی فرهنگی
کت جوامع و الگوهای رفتار سیاسی، ساز حر به عنوان موتور محرکه توسعه، زمینه، فرهنگ

های ایدئولوژیک نقش آن به  تدریج با فروکش کردن چالش به واجتماعی و اقتصادی است 
فرهنگ (. از سوی دیگر، 45: 1382عنوان پارادایم جایگزین اهمیت یافته است )توحید فا م، 

تر از مبانی تاثیرات آن بسیار بیش ومتحول کنونی است  و عامل اساسی در جهان فرهنگی
 .باشد میسخت پیشین در تولید معنا در سیاست خارجی 

های بعد از انقالب اسالمی در  تمرکز ایران بر دیپلماسی فرهنگی و نفوذ در منطقه، در سال
با ،المللی با مقابله و حتی ضدیت همراه شد.  طی چهار دهه گذشته  ای و بین سطح منطقه

و م، سطحی از فشارهای خارجی بر تهران وارد شده شدت و گستره متفاوت اما به شکل مدا
یک  به مثابه ،یاد کرد. ایران هراسی« 4ایران هراسی»آن با عنوان طرح از توان  که میاست 

محور اساسی تبلیغ  7های صهیونیستی در قالب  با رهبری آمریکا و البی، المللی  رویکرد بین
حمایت از  -2ای  های هسته به سالح دسترسی ایران -1اند از:  عبارت.این هفت محورشد 

 -5تکنولوژی و توانمندی  تهاجمی و دفاعی ایران  -4نقض حقوق بشر  -3تروریسم 
مخالفت با صلح و  -7نظا م سیاسی اسالمی  -6مداخله در امور کشورهای دیگر )دیگران( 

للی الم ای. نقطه اشتراک و اصلی تمامی این محورها مخدوش کردن چهره بین ثبات منطقه
هراسی، به ویژه پس از  (. روند ایرانSoleiman Pour, February 2017ایران است )

تر طرح و در  در سیاست خارجی آمریکا به شکل جدی، 2001سپتامبر  11حوادث 
 (.Anlar, 2006چارچوب محورشرارت به ایران نیز تعمیم داده شد )

المللی علیه جمهوری  روانی بین و 5رویکرد جنگ نر مظهور شاهد  سپتامبر 11بعد از حادثه 
 آمریکایی  ضدیت افزایش . در نتیجه ، با توجه بههستیماسالمی، در چارچوب ایران هراسی 

 آنان ایران ارائه راهکار برای مقابله با فشارها و جنگ نر م با اعرابو  ها ، صهیونیستها

                                                           
3
 Cultural diplomacy 

4
 Iran phobia 

5
- Soft War 
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جمهوری »که  شود رسد. در نوشتار حاضر، این مساله مهم مطرح می ضروری به نظر می
تواند در حوزه  را می یچه الگوهای« ایران هراسی»اسالمی ایران برای مقابله با طرح 

و الگوسازی چندجانبه » است که  مقاله اینطرح اصلی « دیپلماسی فرهنگی در پیش بگیرد؟
ساالرانه در وضعیت فرهنگ جهانی  در ابعاد مختلف علمی، دینی، هویتی و مرد مکالن نگر 
ا موج ایران هراسی برای مقابله بترین ابزارهای جمهوری اسالمی  حول از مهمدر حال ت

ابتدا «. زدایی در سیاست خارجی قرار داشته باشد  بر مبنایی از تنش باید .این ابزاراست
شرحی کوتاه بر مفهو م و اهمیت قدرت نر م و دیپلماسی فرهنگی برای ایران ارائه شده و در 

 است.  توضیح داده شدهراهکار  به عنوانفرهنگی  دیپلماسی یالگو ششادامه 
 

 ديپلماسي فرهنگي در سياست خارجي ايران  -1
قدرت درگیر  «6چرخه سیستمی»ای به نا م  گرایانه، کشورها در چرخه براساس نگرشی واقع

چرخه قدرت و همچنین  دارند.در این چرخه هر کدا م از واحدها جایگاه خاصی .باشند می
الملل  الملل، موضوع آثار متعددی در روابط بین تار کشورها در سیستم بینپیامدهای آن بر رف

الملل برای تحقق اهداف و منافع ملی خود از ابزارهای  بوده است. واحدهای سیستم بین
در چنین سیستمی به دلیل فقدان دولت مرکزی و ماهیت آنارشی، این .برند متعددی بهره می

های فردی مبتنی است. در طول  ها بر توانایی ع آنر بوده و تحقق منافیاواحدها خود
از آن استفاده کرده تاریخ،دیپلماسی از جمله ابزارهای خودیاری است که واحدها و کشورها 

  های شدیدی شکل گرفته است. مورگنتا تحت محدودیت اند.با وجود این ،دیپلماسی همواره
اهداف خود با توجه به قدرتی    .تعیین1»داند:  خصیصه اسـاسی می  چهار  دارای  دیپلماسی را

ها و قـدرت  سایر دولت  اهداف  . برآورد نمودن2طور بالفعل و بـالقوه در اخـتیار دارد؛  که به
  کـارگیری  . بـه4اهداف مختلف؛   این   سازگاری  مـیزان  . تـعیین3؛  ها بالفعل و بالقوهء آن

 (.648: 1374)مورگنتا، « یابی به اهداف خود ابزار مناسب برای دست
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- System cycle 
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 الملل ارائه شده پردازان روابط بین که از سوی نسل اول نظریه،بر اساس این نگرش ابتدایی 
اما نسل متاخر ،گیرد  افزاری بیشتر مورد توجه قرار می ، حوزه قدرت سختاست
را بر قدرت نر م و تبلور آن در دیپلماسی  خود توجهپردازان در حوزه دیپلماسی،  نظریه

سازی نظم  اند. قدرت نر م در قالب دیپلماسی عمومی وظیفه مشروع رهنگی معطوف کردهف
، قدرت نر م در قالب پیش گفته اصول مد نظر کشورها را بر عهده دارد. با توجه به

های  ها و یا خلق واقعیت دیپلماسی فرهنگی  به دنبال معنا بخشیدن به برخی از واقعیت
شود. در این الگو، دیپلماسی از  ی و غیر دولتی تعریف میهای رسمی دولت جدید، از کانال

طریق فرایندهای شناختی، مشروعیت بخشیدن به الگوهای ایجادی و یا ایجاد الگوهای 
به طور ضمنی، رابطه متقابل   ،گیرد. دیپلماسی فرهنگی نوین از رفتارها را بر عهده می

شناسد  به رسمیت می را للی در جهانالم همزیستی مربوط به روابط بین ومردمان با یکدیگر
از جمله الگوهای نوینی از )به الگوهای نوین  مشروعیت بخشیو از این طریق به خلق و 

 (.24: 1391نماید )قاسمی،  کمک می(نظم 
دیپلماسی فرهنگی را تالش برای ارتقای سطح ارتباطات و تعامل میان  7فرانک نینکوویچ 

ها و توافقاتی بر اساس  نامه احی و بنیاد نهادن تفاهمطرآن هدف می داند که  ملل جهان
، 8(. در تعریف میلتون کامینگزNinkovich, 1996: 3) ی باشدهای مشترک م ارزش

ها و  ی زندگی، نظا م ارزشی، سنت ها، اطالعات، هنر، نحوه ی ایده دیپلماسی فرهنگی مبادله
ها  ویت تفاهم متقابل میان ملتدستیابی به مفاهیم مشترک و تق است که هدف آناعتقادات 

، 9(. در تعریفی دیگر و نهایی، گیفورد مالونCummings, 2003: 1)می باشدو کشورها 
هایی برای معرفی  دیپلماسی فرهنگی را معماری یک بزرگراه دوطرفه به منظور ایجاد کانال

یر های یک ملت و در عین حال، تالش برای دریافت درست تصاو تصویر واقعی و ارزش
داند. اگر تعریف  ( میMalone, 1988: 12ها ) های آن ها و فهم ارزش واقعی از سایر ملت
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- Frank Ninokovich 

8
- Milton Cummings 

9
- Gifford Malone 
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نخست را مالک قرار دهیم، از دوره هاشمی رفسنجانی تا به امروز جمهوری اسالمی تالش 
های مشترک در سیاست  ها و توافقاتی نوین بر اساس ارزش نهادن تفاهم دارد با بنیاد

ای اسالمی و دیپلماسی جهانی مبتنی بر  یک دیپلماسی فرهنگی منطقهخارجی خودبه ایجاد 
طبیعی است رویکرد  بنابراین،دور از استعمار و استبداد نایل آید.  ساالرانه و فرهنگ مرد م

که بر ایجاد یک مبنای معرفتی، معنایی و نوین از اسال م انقالبی قرار دارد  ،جمهوری اسالمی
، به عاملی است خود در روابط با کشورهای دیگر قرار دادهفرهنگ را کانون دیپلماسی  و

 المللی بدل شود. ای و بین افکنی بازیگران منطقه اندازی و هراس برای سنگ
در سیاست خارجی، ایران  کارگیری دیپلماسی فرهنگی هبا توجه به اهمیت تعریف و ب

ت نر م خود را تقویت و تا قدر بهره برده استای از این ابزارهای قدرت  گسترهاز همواره 
این کارگیری  بهمحورمسلمانان و دنیای پیرامونی خود ایجاد کند.  میاناتحاد و شراکت را 

برای مردمان  (یا همان مقاومت اسالمیسالمی )تعریف ایدئولوژی انقالب ا برای ایرانابزار 
هبی را رهبری گرایی های مذ منطقه است تا بتواند مبارزه علیه نیروهای استعمارگر و افراط

اعم از اشتراکات مذهبی، زبانی، تمدنی،  )گیری از ابزارهای قدرت نر م کند. ایران با بهره
سعی کرده است مقاومت و استقالل را طوری به تصویر (قومیتی و مناسبات اقتصادی و... 

بکشد که از مرزهای قومیتی فراتر رود. در ادامه نوشتار در حوزه دیپلماسی فرهنگی ایران 
به ها را  توان آن هراسی ارائه خواهد شد که می برای مقابله با روند ایران گانه ششالگوهایی 

 راهکارهایی برای دستگاه دیپلماسی ایران نیز مدنظر قرار داد.   عنوان
 

 سياسي، فرهنگي و تمدنيالگوي برندسازي   -2
که برای  استهای مطالعاتی جدید در حوزه سیاست  یکی از زمینه 10برندسازی سیاسی

در علو م سیاسی برند به تاثیرگذاری بر اعتقادات و آراء عمومی موردتوجه واقع شده است. 
رود  ها و مسائل مربوط به سیاست به کار می منزله برچسب به احزاب سیاسی، شخصیت

(Blackett, 2003: 18 در واقع، 919: 1394خانی،  به نقل از حسینی و بیداهلل .)
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فردترین راهکارها  ن امروزه در مقا م یکی از قدرتمندترین و منحصربهتوا برندسازی را می»
عقاید مرد م به سوی یک ایده مشترک ارزیابی کرد. این راهکار به یکی از و نظر برای جلب

ها برای رای دادن  های انتخاباتی تبدیل شده که برای جلب نظر توده های اصلی کمپین ستون
. برندسازی سیاسی در (Robertson, 6 Nov  2018) «شود. گرفته می به یک نامزد بهره

مورد توجه واقع شده است. در انتخابات سیاسی این کشور  آمریکا بیش از هر کشور دیگری
های  طرح و های رنگی در تمامی سطوح شاهد ارائه هزاران برند شخصیتی، آر م، طرح

 (.Campbell-Dollaghan, 28 Jan 2019ای هستیم ) رسانه
نیز مورد  تر از عرصه سیاست داخلی کشورها دسازی در سطحی فراتر و کالنالگوی برن

استفاده قرار گرفته است. برند سازی در مقا م راهکاری برای ارائه چهره مشروع و مورد 
ارائه تصویر »المللی طرح شده است. در واقع،  قبول یک بازیگر در عرصه معادالت بین

ها در  های مهم دولت المللی، از خواسته ت بینمطلوب از یک کشور و کسب وجهه و منزل
ها است. مقامات  الملل و راهکار مفید در جهت پیشبرد اهداف دیپلماسی آن عرصه بین

  المللی دولتی در کشورهای مختلف در پی آن هستند تا ضمن ارتقاء ابعاد مثبت وجهه بین
های  (. طی سال1397سفند ا 22)اصغری ثانی، « به تثبیت موقعیت جهانی نیز بپردازند خود

بعد از آغاز جنگ تحمیلی تا کنون، جمهوری اسالمی ایران با فشارهای زیادی در راستای 
جهت رفع تهدید  است، به همین دلیل، مواجه بوده خود المللی مخدوش کردن چهره بین

مند ، نیاز«برندسازی»های استراتژی  به عنوان نهاده« ساخت تصاویر خوب»به  «ایران هراسی»
ارائه الگوی برندسازی برای ایران در مقابل پروژه به منظور است. در مبحث حاضر 

 پیشنهاد شده است. محور سههراسی آمریکایی، صهیونیستی و عربی،  ایران
 هاي سياسي، هنري و... ايران برندسازي از شخصيت -1-2
 با و شود می ساخته جهانی جامعه افکار در کشور یک از که است تصویری «ملی برند»

 مهم بازیگر یک عنوان به عمومی، افکار کردن متقاعد. است محصوالت متفاوت  برندکردن
 آن در که المللی، بین جدید نظا م در. دارد استراتژیک اهمیت جهانی، جدید نظم در

 همچون کشورها شوند، می برجسته اعتماد و اعتبار تصویر، درک، استراتژیک، ارتباطات
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 از پیش مطلوب، سمت به خود موقعیت تغییر و بازسازی نیازمند تجاری، های نا م
 اعتماد، قابل درک ایجاد منظور به ترتیب بدین. هستند عمومی افکار نادرست کردن قضاوت
 و الزامی مثبت «تصویرسازی» جهت در برندسازی استراتژی کشور، یک از معتبر و قدرتمند

 (. 1397اسفند  22است )اصغری ثانی،  حیاتی
هایی که در ارتباط با برندسازی سیاسی مطرح است، برندسازی از  یکی از حوزه

مداران جهان در  های سیاسی به ویژه در انتخابات است. بسیاری از سیاست شخصیت
های انتخاباتی مختلف بر اساس برندهایی که از خود  در قالب آر م، رنگ، شعار و...  رقابت
توان در  (. این حوزه را می1394آذر  7اند )بابایی،  اند موفق به کسب پیروزی شده ساخته

الملل و به روسای قوه مجریه کشورها در عرصه سیاست جهانی بسط داد. بدین  سطح بین
معنا که رهبران کشورهای مختلف ویترین و نماینده گفتمان یک کشور در میان دیگر 

 بازیگران هستند. 
سازی و کسب  ی و فرهنگی در وجهههای تاریخ در حقیقت، رهبران سیاسی و چهره

سازی چهره  العاده برخوردار هستنند. مخدوش مشروعیت برای یک ملت از اهمیتی فوق
هایی بوده  طلبانه از رهبران ایران، یکی از سیاست جمهوری اسالمی با ارائه تصویری جنگ

در فضای  هراسی طی چند دهه گذشته بر آن تمرکز داشته است. بنابراین، که رویکرد ایران
ها و افکارعمومی جهانی، از اهمیتی  های ایرانی در رسانه جدید بازنمایی مشروع از شخصیت

ای در  هراسی پتانسیل ویژه العاده برخوردار است. از یک سو،ایران در مواجهه با ایران فوق
های سیاسی  های تاریخی خود دارد. برای نمونه وجود شخصیت زمینه معرفی و ارائه چهره

انند کوروش کبیر، شاعران و فیلسوفان بزرگ )همچون حافظ شیرازی، سهروردی، ،هم
ابوعلی سینا و دیگران( بستر مناسبی را برای معرفی ملت ایران به عنوان کشوری متمدن مهیا 

ها و تمرکز دیپلماسی فرهنگی ایران به  گذاری کرده است. مساله مهم این است که سرمایه
آوران ایرانی در جهان معطوف شود. همچنین،  هره مشروع از نا مسوی معرفی و ارائه این چ

حمایت از هنرهایی همچون سینما و موسیقی دیگر موضوع مهمی است که در شکست 
های سینمایی  تواند بسیار موثر واقع شود. برای نمونه، فیلم ایران هراسی در سطح جهانی می
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، جایزه گلدن 11انند جایزه فیلم کناصغر فرهادی چندین جایزه معتبر سینمایی جهان) هم
(را در سال های اخیر از آن خود کرده است . آثار سینمایی  13وجایزه معتبر اسکار 12گلوپ

مورد ارزیابی قرار  14شناختی وی و دریافت این جوایز را نباید تنها در بُعد فرهنگی و زیبایی
روزی ایران در جدال با داد. واقعیت این است که موفقیت این کارگردان سینمای ایران پی

 دکترین سیاست خارجی ضدایرانی دونالد ترامپ نیز بود. 
مداران ایرانی در صحنه سیاست جهانی به عنوان  از سوی دیگر،تا زمانی که سیاست

های ایران هراسی را  توان اهداف و برنامه طلب شناخته شوند، می های نامشروع و جنگ چهره
مداران ایرانی با گفتمان  هانی ارزیابی کرد. همراهی سیاستنیز همراه با موفقیت در سطح ج

ای صلح طلب و خواستار همکاری با  ها به عنوان چهره المللی و برندسازی از آن غالب بین
باشد. برای نمونه،  نظا م جهانی و دیگر بازیگران می تواند  باطل کننده رویکرد ایران هراسی 

نادیده گرفتن اهمیت دیپلماسی فرهنگی از (، با 1392-1384در دولت نهم و دهم )
طلب برندسازی شده بود و در نتیجه   ای جنگ جمهور وقت ایران به عنوان چهره رئیس

شاهد موفقیت فزآینده ایران هراسی بودیم که باعث شد اجماع جهانی علیه تهران در 
و آشتی با  طرح گفتمان دوستی تجربهشورای امنیت سازمان ملل شکل گیرد.  بر خالف این 

ساز انفعال  ، زمینه1392های بعد از  جمهوری ایران در سال دنیا توسط حسن روحانی ،رئیس
رسد که برندسازی از  هراسی شد. بنابراین، به نظر می گیر شدن حامیان طرح ایران و زمین

های اساسی  های صلح طلب یکی از سیاست های سیاسی ایرانی به عنوان چهره شخصیت
های کشور به منظور مقابله با ایران هراسی و از طریق  ایست استراتژیستب است که می

 گیری نمایند.  ها و افکار عمومی جهانی در حوزه دیپلماسی فرهنگی پی گری میان رسانه البی
 برندسازي در حوزه گردشگري -2-2

                                                           
11

  Festival de Cannes 
12

  Golden Globe 
13

  Oscars 
14

  Aesthetic 
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در مواجهه با ایران هراسی برندسازی گردشگری یکی از الگوهای اساسی دیپلماسی 
های  باشد. طی دهه المللی می ای مثبت از ایران در عرصه بین گی ایران برای ارائه چهرهفرهن

اصلی تامین بودجه   گذشته، کشورهایی همانند ترکیه و اسپانیا از گردشگری به عنوان ستون
المللی با ارائه خود به عنوان برندی جهانی  اند و در عرصه بین اقتصادی خود بهره گرفته

 اند.  ریسم مشروعیت و اعتبار سیاسی کسب کردهبرای جذب تو
باورها، المللی ،بر این باور است که  ینروابط بگر  (، تحلیل1397حسین اصغری ثانی )

دهنده ذهن افراد در این حوزه بسیار مهم تلقی  های شکل ها، احساسات و برداشت ایده
رفتارها، غنای فرهنگی و  گذارند، طبیعت انسان، شوند. عواملی که بر برند ملی اثر می می

الملل، تحوالت فنی، کسب  اجتماعی، ساختار اقتصادی، دموکراسی، حقوق بشر، روابط بین
شود که هر یک از این  پذیری، مذهب و گردشگری را شامل می و کار، تاریخ، مسئولیت

دهنده تصویر مثبت و منفی از یک کشور باشد. این گستردگی باعث  تواند ارائه عوامل می
در  .الملل باشد نیز یک مسئله جدی در روابط بین« تصویر»شده تا همانند فرهنگ و هویت، 

عنوان یک  های مبتنی بر میراث فرهنگی، به ، به خصوص بخش«گردشگری»این میان، 
 سازی مورد توجه بسیاری از کشورها است. پتانسیل جذاب برای تصویر

کشورهای « امنیت داخلی»، القای «ردشگریتصاویر گ»اولین دستاورد از نظر اصغری ثانی، 
تواند در سایه خشونت  صنعت گردشگری نمی ، زیراالمللی است مقصد به افکار عمومی بین

و ناامنی رشد کند. دومین تصویری که برندسازی گردشگری به مخاطبان خارجی ارایه 
ز رونق صنعت گردشگری با حمایت ا .در سیاست خارجی است« صلح جویی»کند،  می

شود. بنابراین افکار عمومی  الملل ایجاد نمی خشونت و به خطر انداختن صلح و امنیت بین
سومین مزیت  .کنند کشور هدف گردشگران را یک تهدید محسوب نمی المللی بین

به توسعه صنعت  منجر  ر یک چرخهاین است که این فرآیند د برندسازی گردشگری
رندسازی گردشگری امنیت داخلی کشور هدف به عبارت دیگر ، بخواهد شد. گردشگری 
کند و این تبلیغات تاثیر زیادی در افزایش تعداد گردشگران خارجی و توسعه  را تبلیغ می
 دیپلماسی، کمک به برند سازی گردشگری چهارمین دستاورد .ها خواهد داشت زیرساخت
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واقعی از فضای  عمومی است و گردشگران خارجی به عنوان ابزارهای انتقال پیا م، تصویری
 (.1397اسفند  22)اصغری ثانی،  کنند کشور به مخاطبان محلی خود مخابره می

طی چند سال اخیر، رویکرد برندسازی از ایران در حوزه گردشگری تا حدود زیادی مورد 
توجه قرار گرفته و تالش شده است ایران به عنوان یکی از کشورهای امن و دارای قدمت 

دهای جذب گردشگران باشد. این امر در صورت تداو م و تاریخی یکی از مقص
ای همراه باشد. ترغیب  تواند با موفقیت ویژه گذاری بیشتر در میان مدت می سرمایه

شهروندان دیگر کشورهای جهان برای حضور در ایران و مشاهده میدانی وضعیت کشورمان 
توان به  ر همین زمینه، میتواند نقشی ویژه در شکست طرح ایران هراسی داشته باشد. د می

های  معرفی نمادهای گردشگری کشورمان در حوزه آثار باستانی و بناهای تاریخی در استان
های شمال و غرب ایران اشاره کرد. همچنین،  های طبیعی استان اصفهان، شیراز و جاذبه

د خراسان و هایی همانن های مساعد برای زائران مذهبی برای سفر به استان فراهم کردن زمینه
 باشد.  قم از اهمیت زیادی برخوردار می

 برندسازي اسالم تمدني  -3-2

هراسی حوزه مهم دیگر در برندسازی حوزه تمدن اسالمی است.  برای مقابله با طرح ایران
آمیز از جمهوی اسالمی ایران است.  تمرکز ایران هراسی بر ارائه تفسیری خشک و خشونت

های گذشته  کوس باید مورد توجه قرار گیرد. طی سالاین موضوع در برندسازی مع
،برندسازی اسال م تمدنی مورد تاکید رهبر انقالب اسالمی ایران نیز قرار گرفته است .به 
همین دلیل ،ارائه الگویی مبتنی بر سازش عقل و ایمان نیازمند توجه جدی است که باید در 

 دستور کار قرار گیرد.
های  برداری از امکانات و ابزارهایی است که در اثر پیشرفت رهتمدن نوین اسالمی در پی به

یش مادی و آساعلمی و فنی تمدنی بشر به دست آمده است. عالوه براین، ایجاد رفاه 
وآرامش معنوی بشر را نیز مد نظر دارد. تحقق تمدن نوین اسالمی بدون داشتن نقشه راه ، 

ود. به عبارت دیگر ، تمدن نوین چارچوب و الگویی جامع و پیشرو ممکن نخواهد ب
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مداری، خردگرایی، علم باوری و خودباوری در دو دسته  اسالمی تلفیقی از الگوهای اخالق
 افزای و نر م افزاری قابل خوانش و بررسی است.  سخت

افزاری دانش، اصولی همانند وجود دانشگاه  در برندسازی اسال م تمدنی در بُعد سخت
المللی، رشد  علمی، افزایش دانش سیاسی جهت تعامالت بین هدر عرصساز، نوآوری  تمدن

علمی، عامل انسانی آگاه )تربیت نیروی انسانی و مدیران الیق( و اجتهاد پویا الزاماتی هستند 
افزاری نگرش الزاماتی  بایست در عرصه عینی اجرایی شوند. همچنین، در بُعد سخت که می

المللی و  های تمدن اسالمی، کسب اعتبار بین همانند خودباوری، معرفی و تبلیغ ظرفیت
( 86-89: 1395احساس امنیت )فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و روانی( )فرمیهنی فراهانی، 

 بایست به عنوان اهداف اصلی مورد توجه قرار بگیرند.  می
هراسی مورد تبلیغ و اشاعه آمریکا و  اثر کردن یا کاهش فشارهای روند اسال م برای بی
عربی این کشور، برند سازی اسال م تمدنی نیازمند توجه به الزامات  -صهیونیستیمتحدان 

باشد. ایجاد نوآوری در عرصه فرهنگی، ارائه تفسیری  افزای برای ارائه تمدن اسالمی می نر م
عقالنی از دین اسال م) با تمرکز بر تشیع( تاکید بر سازش عقل و ایمان، تمرکز بر بهبود 

ن در سطح جهانی، تقویت تفسیرهای متساهالنه از شریعت اسالمی و جایگاه اقتصادی ایرا
توان الزاماتی مهم ارزیابی  افزایش اعتماد عمومی شهروندان در سطح داخلی ایران را می

 نمود. 
در مجموع، توجه به برند سازی در حوزه اسال م تمدنی در کنار دیگر ابعاد برندسازی، 

اصلی  هراسی داشته باشد. یکی از ارکان ثر کردن طرح ایرانا تواند تاثیر مثبت و مهم در بی می
آمیز و غیرمتساهل از ایران در بُعد فرهنگی است.  در مبانی ایران هراسی ارائه تفسیر خشونت

در همین راستا، جمهوری اسالمی ایران همواره در ردیف کشورهای ناقض حقوق بشر و 
شود.  های مختلف معرفی می حوزه های جدید جامعه انسانی در ناسازگار با پیشرفت

بنابراین، ضروری است برای ارائه تصویر ایران مبتنی بر خوانش نر م و متساهالنه از دین 
ها و  اسال م)به عنوان یک تمدن عقالنی و منطبق با تحوالت جدید جامعه انسانی ( به رسانه
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اثر  ین تاثیر را در بیتواند بیشتر افکار عمومی جهان تالش فراوانی صورت گیرد. این امر می
 ای برای ایران هراسی داشته باشد.   کردن تبلیغات رسانه

گرایی در مذهب تشیع و ارائه آن به جهان، به ویژه مسلمانان  برای نمونه بازنشر میزان عقل
،در قالب آثار اندیشمندان سیاسی کشور از اهمیتی ویژه برخوردار است. آشنا کردن 

فکران دینی )همچون مصطفی ملکیان، داود فیرحی، حاتم قادری مسلمانان با افکار روشن
دهند، در  گرایانه از اسال م ارائه می هایی که تفسیر متساهالنه و عقل و...( به عنوان شخصیت

 تواند نقش اساسی داشته باشد.  موفقیت و افزایش نفوذ ایران در بُعد دیپلماسی فرهنگی می
 

 و فناوري يتوسعه علمي الگو  -3
گذاری فزاینده بر روی حوزه علمی، دیگر بستری است که  به توسعه دانش و سرمایه توجه

های  فراروی دیپلماسی فرهنگی ایران در مواجهه با ایران هراسی قرار دارد. در بررسی
ی آن جهت  کاربست و کاربرد بهینه،تولید علم :ی علمی عبارت است از  توسعهمفهومی، 

ی علمی در اثر تعامل  ندگی مرد م و شهروندان. توسعهارتقا و بهبود شرایط و سطح ز
هدفمند و متوازن علم، دانش، فناوری، آموزش، پژوهش و فرهنگ در یک جامعه محقق و 

 ،های علمی ها و قابلیت ی علمی متضمن رشد و ارتقاء ظرفیت شود. توسعه تأمین می
ستقیم و باواسطه بر به صورت مستقیم و غیرمو  فیزیکی، نهادی، انسانی و اجتماعی است

الملل موجود، از یک سو، علم و  گذارد. در جهان امروز و نظا م بین قدرت ملی تاثیر می
ی  قدرت علمی زیربنا و پایهاین  از سوی دیگر و دانش خود یک نوع قدرت مستقل است

ی علمی در  بسیاری از عناصر دیگر قدرت ملی است. یکی از نمودها و تجلیات توسعه
فناوری فکری معطوف به افراد،  :های نر م است. فناوری نر م عبارت است از وریتولید فنا

بینی، رفتار انسانی و سازمانی و  تفکر انسانی، ایدئولوژی، احساس، نگرش، ارزش، جهان
 (.1395ی انسانی برای آفرینش )دهقانی فیروزآبادی،  جامعه
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کشور در حوزه دانش و  توانایی و پیشرفت یک ،های الگوسازی از قدرت  یکی از راه
و  15فناوری باالشدن به یک اقتصاد  فناوری است. امروزه تولید دانش و فناوری برای تبدیل

پیشرو از اهمیت زیادی در عرصه جهانی برخوردار است و کشورهای دارای توانایی تولید 
ه بارز ی چون ژاپن و کره جنوبی نمونیای برخوردارند. کشورها علم و دانش از جایگاه ویژه

اند از این راه به تولید ثروت شگرفی برای  از این الگوسازی هستند که توانسته یو آسیای
ای از تولید  به دنبال الگوسازی منطقه شوند. در این میان، ایران در غرب آسیا نائلکشورشان 

های اخیر در حوزه جهانی دارای جایگاه مترقی بوده است  دانش بوده و در سال
(Gharibi, 2017: 16 Rezaalizadeh and Goodarzi; با عنایت به سند .)

بر » در پایگاه رهبری جمهوری اسالمی ایران، در این خصوص آمده است؛ 1404انداز  چشم
زمان مشخصی به رتبه  ساله کشور، ایران می بایست در مدت انداز بیست اساس سند چشم

باید رسالت و وظیفه حوزه  ،ایناول در حوزه علم و فناوری در منطقه صعود کند. بنابر
عنوان یکی از ارکان موفقیت کشور مشخص شود و کشور بر آن اساس و  ترویج علم به

(. دلیل Khamenei.ir, 12/08/1382« )شده حرکت نماید متناسب با رهنمودهای تعیین
های فرهنگی  تاکید فراوان بر این الگوسازی اهمیتی است که دانش و فناوری بر مولفه

 دادن ترقی و پیشرفت و توسعه آن کشور دارد.  ت نر م یک کشور و نشانقدر
بر خالف ،ی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است. امروزه  ساز توسعه پیشرفت علمی، زمینه
داشتن منابع اولیه تنهاتر است که از لحاظ تولید علم قدرتمندتر باشد.  گذشته، کشوری قوی

شود. امروزه سالح اصلی  ندی یک کشور نمیجمعیت یا مساحت سرزمین باعث قدرتم ،
شود.  ی جغرافیایی محدود نمی کشورها و زبان رقابت آنها دانش است که در هیچ محدوده

بعد از انقالب، ،ایران  افزاری یک کشور است. در نتیجه، دانش و تولید علم بیانگر قدرت نر م
ی توسعه و بقای خود وارد های دنیا برا ویژه بعد از جنگ تحمیلی، مانند دیگر کشور به

ی  ی جوانان بهره جست. جوانانی که هم از نظر بهره رقابت علمی شد و از نیروی بالقوه
های دینی، که اهمیت هوشی در سطح باالیی قرار دارند و هم به لحاظ برخورداری از آموزه

                                                           
15

- Hitech economy 



 
 
 
 
 
 
 
59 
 

 پريساپورعلي،محمدرضادهشيري

 

اه و دیانی، دار علم و دانش هستند )مرادی، داورپندهند، پرچم زیادی به تعلیم و تعلّم می
های (. به دلیل وجود برخی مشکالت قبل از انقالب و اوایل تشکیل نظا م، ایران گا م1395

ها  ها و گزارشدهد. شاخص علم و دانش را دیر اما پرشتاب برداشته است و آن را ادامه می
 کند. را اثبات می ادعابه روشنی این 

های دومین کشور جهان است که در رشته و ایران از نظر تعداد دانشجو بیست ،پس از انقالب
چنین، به  بعد از مصر قرار دارد. هم خاورمیانهفنی در جهان در جایگاه چهاردهم، و در 

ای جزء ده کشور اول جهان است و در خاورمیانه مقا م لحاظ پیشرفت پزشکی و هسته
من سلطنتی موسو م به انج)های آکادمی ملی علو م انگلستان بنا بر گزارش نخست را دارد.

ی قبل داشته است. بر اساس این  ترین رشد علمی جهان را در دهه ایران سریع (علو م بریتانیا
اند؛  مقاله علمی چاپ کرده 13238، دانشمندان ایرانی 2000 – 1996های  گزارش، بین سال

 18مقاله بوده است که این رشد  736ی قبل از آن،  در حالی که این رقم در دو دوره
برابر متوسط جهانی قلمداد شده  11دهد. همچنین رشد علمی ایران  را نشان میدرصدی 

 (. 115ـ  113: 1391پناه و میراحمدی،  تر از هر کشور دیگر است )جعفری است؛ که سریع
جهان اسال م منتشر شده علو م ، که از سوی پایگاه استنادی 2018بر اساس آمارهای سال 

با رشد زیادی مواجه بوده و به لحاظ تولید مقاالت  2018ماه نخست سال  6ایران در  ،است
درصد کل  22ایران توانسته بیش از  .علمی کشورهای اسالمی در رتبه اول ایستاده است

تولیدات علمی کشورهای اسالمی را به خود اختصاص دهد. محمدجواد دهقانی سرپرست 
ایران از لحاظ کمیت تولید جمهوری اسالمی »گوید:  پایگاه استنادى علو م جهان اسال م می

)پایگاه استنادی علو م   «.استرشد را در بین کشورهای دنیا تجربه کرده  ترین یععلم، سر
اگر نگاهی به جایگاه  بنابراین، (https://isc.gov.ir/faجهان اسال م، قابل دسترس در: 

قرار جهان   52 به لحاظ تولید علم در رتبه ایران بینیم که بیندازیم می 1998ایران در سال 
در آن سال ایران در میان  است.به پانزده رسیده  52رتبه ایران از  2018اما در سال ،داشت 

کشورهای اسالمی در رتبه چهار م قرار داشت که اکنون مقا م نخست و سردمداری 
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کشورهای اسالمی به ایران رسیده است. نمودار ذیل جایگاه ایران را بر اساس آمار مذکور 
 (.1397دی  14دهد )جعفری،  کشورهای اسالمی نشان می در میان

 2018جايگاه توليد علم ايران در ميان كشورهاي اسالمي 

 
 (1397بهمن  10) پایگاه استنادی علو م جهان اسال ممنبع: 

هم  زیراای دارد،  گانه و فناوری نر م، کارکرد دو یی علم توان گفت توسعه در مجموع، می
های  کشور ما در این زمینه تالش است. ای از قدرت هم نمود و نشانهی قدرت و  کننده تولید

ها زمینه را برای بدل شدن جمهوری اسالمی به یک  فراوانی را به کاربسته است و این تالش
ای موارد در سطح جهانی، فراهم نموده است.  و در پاره،ای  قدرت علمی در سطح منطقه

 اسگیرندگان کشور و در ر توجه ویژه تصمیم الگوسازی در حوزه دانش و فناوری مورد
 محور کنونی بنیان و فناوری در جهان دانش بنابراین،بایدآنها رهبری انقالب قرار گرفته است. 

ترین نقاط  کانون دیپلماسی فرهنگی ایران قرار گیرد و یکی از اساسی این موضوع در
این  باشد. غرب آسیا، دیپلماسی فرهنگی کشور با کشورهای جهان، خصوصاً همسایگان

هراسانه نقشی کلیدی را ایفا  تواند در کاهش تاثیرگذاری و اعتبار تبلیغات ایران الگو می
ای  نماید. در حقیقت، کشور یا ملتی که در حوزه دانش و معرفت در جهان جایگاه ویژه
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خود  های روانی و تبلیغات منفی دشمنان و رقبای پذیری کمتری از جنگ داشته باشد، آسیب
 دارد. 

در همین زمینه، توجه به ارتقا سطح علمی نویسندگان و دانشمندان ایرانی ،به ویژه در حوزه 
تواند شکوفایی فزاینده  تر در داخل کشور می علو م طبیعی ،و انجا م مطالعات و نظارت دقیق

و  پژوهان را به همراه داشته باشد. با وجود فراوانی انتشار مقاالت تولیدات علمی دانش
های گذشته، یکی  های مختلف از سوی نویسندگان ایرانی در سطح جهانی طی سال پژوهش

ها بوده است. بنابراین، برای ارائه  از معضالت اساسی پایین بودن کیفیت و سطح پژوهش
و باال بردن جایگاه علمی ایران در سطح جهانی باید به باال بردن کیفیت   وجهه مناسب

 ه شود. تحقیقات علمی نیز توج
 
 دينيبخشي  الهامي الگو -4

موقعیت جغرافیایی و جایگاه فرهنگی و هویتی خاص ایران در منطقه غرب آسیا، شرایطی 
گیری و توسعه آن  را برای ایران در حوزه دیپلماسی فرهنگی ایجاد کرده است که پی

رب آسیا هراسی باشد. رهبری شیعیان غ تواند مانعی بزرگ برای موفقیت پروژه ایران می
بخشی دینی  های اهل سنت در منطقه، الها م توسط ایران و تقابل ناخواسته تهران با حکومت

رسد که تحت هر  را به الگویی مهم در حوزه دیپلماسی فرهنگی بدل کرده و به نظر می
 شرایطی جمهوری اسالمی ایران ناچار به تداو م این گفتمان است. 

ترین  القرایی ایران در جهان اسال م از مهم بر جایگاه ا مبا تاکید  دینیالگوسازی در واقع، 
دهه از شروع انقالب تا به امروز  4مبانی گفتمانی ناشی از انقالب اسالمی است که در طی 

القرای جهان اسال م مذهب تشیع  نمودن ایران به ا م شود. در راستای بدل با جدیت پیگیری می
مادامی که این توانایی به سایر  است وهانی از مبانی و اصول اصلی تولید یک گفتمان ج

ای نوین در ادبیات و گفتمان دینی و  مبانی گفتمانی انقالب اسالمی ایران افزوده شود، زمینه
های چندی را  نماید. در این راستا، جمهوری اسالمی ایران تالش ساالرانه را فراهم می مرد م
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خش الینفک از انقالب اسالمی پیگیری را به عنوان ب دینیبه انجا م رسانده و الگوسازی 
 نماید.  می

ای برآمده از پیروزی  ایده ایران جمهوری اسالمی دینیبر همین اساس، سیاست الگوسازی 
دارد ایران باید در سیاست خارجی خود  انقالب و نظا م جمهوری اسالمی است که بیان می

برای دیگر کشورها؛ به ویژه  باشد و شیوه حکومتی خود را به عنوان یک الگو« بخش الها م»
(. این سیاست یکی 131: 1388کشورهای اسالمی، مطرح کند )دهقانی فیروزآبادی و رادفر 

القری را بسط  ( و نظریه ا م1392دی  13شود )فهیمی،  های صدور انقالب محسوب می از راه
سالمی به از دیدگاه حضرت اما م خمینی )ره( و مقا م معظم رهبری، صدور انقالب ادهد.  می

هاى الهی انقالب و رساندن این رسالت بزرگ به گوش   مفهو م شناخت صحیح ارزش
مفهو م به  ز دیدگاه اما م خمینی )ره(، صدور انقالب ااست. ،جهانیان، خصوصا جهان اسال م 

تأکید بر تحقق ارزش های انقالب اسالمی در داخل و اهتما م به ارائه دستاوردهای عملی در 
دانستند که در داخل محقق شده،  این ایده را در صورتی موفق می یعنی اشد.ب سایر نقاط می

(. لذا، 1394دی  19تایمز،  به عنوان الگو و نمونه برای افکار جهانی قابل عرضه باشد )اسال م
 القرای جهان اسال م وظیفه تولید یک الگوی دینی و صدور آن را دارد. ا م

برای نخستین بار توسط عبدالرحمن کواکبی در مورد القری  ی ا م الز م به ذکر است که نظریه
کار برده شد. وی برای حل معضالت جهان اسال م  ه(بمرکز دینی جهان اسال م  )شهر مکه 

پیشنهاد داد کنفرانس سران و اندیشمندان دینی، عالمان و روشنفکران جهان اسال م در شهر 
(. این نظریه به شکلی متمایز 304: 1376)نخعی،  ،برگزار شودالقرای اسال م عنوان ا م  به،مکه 

القری دکترینی برای  و تحلیلی برای ایران پس از انقالب اسالمی استفاده شده است. نظریه ا م
ایران و موقعیت ایران در جهان اسال م   تبیین خط مشی سیاست خارجی جمهوری اسالمی

: 1376جانی، الریشد )از سوی محمدجواد الریجانی مطرح  1360ی  است که اواخر دهه
های مطرح شده پس از انقالب  این دکترین در راستای جمع بین منافع ملی و آرمان (.30-6

ایران مطرح گردیده است. در تدوین استراتژی ملی جمهوری اسالمی ایران،   اسالمی
القری را در کنار امنیت )دفاع مؤثر( و آبادی )توسعه( یکی از ارکان مهم  الریجانی ایران ا م
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بدون   داند. بر اساس این نظریه ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی اتژی ملی ایران میاستر
  زیرا ایران پس از انقالب با تشکیل حکومت اسالمی ،القرای جهان اسال م شده است تردید ا م

ی مسلمانان وظیفه دارند  گردید و همه  دارای دو شأن رهبری مرد م ایران و امت اسالمی
 دینبپذیرند. ب  ی اسالمی اما م خمینی)ره( را به عنوان رهبر امت واحده والیت و رهبری

بر منافع ملی به منافع جهان اسال م نیز بپردازد و دیگر  عالوه دحکومت ایران بای،ترتیب 
القرای جهان اسال م حمایت و دفاع کنند. در صورتی  عنوان ا م کشورها نیز موظفند از ایران به

و منافع امت تزاحمی پیش آید منافع امت همواره مقد م است، مگر در  القری که میان منافع ا م
گر نظا م ا (.48)الریجانی، پیشین، القری باشد حالتی که مسئله بر سر حفظ نظا م اسالمی در ا م

بدین معنا که تمامیت ارضی آن مورد حمله قرار گیرد  -سیاسی ایران با شکست مواجه شود
یا نظا م ،هبری و والیت فقیه مورد تعرض قرار گیرد ی اصلی حکومت آن یعنی ر شالوده،

در واقع شکست آن شکست و ناتوانی نظا م سیاسی -گو باشد  مبتنی بر آن نتواند جواب
نه تنها   گونه موارد پاسداری از نظا م اسالمی در این .بنابراین،شود  اسال م محسوب می

: 1386بهمن  23و غفاری، ی هر مسلمانی است )اسکندری  ی ایرانیان بلکه وظیفه وظیفه
17.) 

القرای جهان اسال م مبتنی بر سه عامل دیپلماسی عمومی، استفاده  ابزارهای اجرایی سیاست ا م
اهلل لبنان و  گرایی مانند حزب های اسال م المللی و حمایت از گروه های بین از تریبون سازمان

آمدن دولت نوری  های اخیر و روی کار اهلل لبنان در سال حماس است. خط مشی حزب
است )دهقانی فیروزآبادی   مالکی در عراق پس از سقوط صدا م در راستای این سیاست بوده

 (.143ـ  130و رادفر، پیشین: 
توان گفت، تالش برای ایجاد یک الگوی نمونه مذهبی از جمهوری اسالمی  در مجموع می

هنگی، اجتماعی و های مختلف اقتصادی، سیاسی، فر دستاوردهای آن در بخشو  ایران
در مقطع  القرای اسالمی است. شدن ایران به ا م ی بدل زمینه خصوصاً دینی ـ معنوی پیش

بخشی مذهبی به ویژه برای شیعیان منطقه، از اهمیتی  کنونی نیز الگوسازی در زمینه الها م
ه قابل توجه برای مقابله با پروژه ایران هراسی برخوردار است و بازخوانی مداو م و ارائ
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تفسیر جدید از آن، باید در دستور کار قرار گیرد، زیرا همواره باید جذابیت گفتمانی الگوی 
ای که حتی برای مسلمانان غیر شیعی دارای جذابیت باشد  ایران اسالمی حفظ شود. به گونه

شدن تبلیغات ایران هراسانه را در میان مردمان منطقه غرب آسیا به همراه  رنگ و موجبات کم
 ه باشد. داشت

دهنده ماهیت  تواند به مثابه الگویی نمونه، در قالب برندی اختصاصی به عنوان نشان ایران می
و اهداف واالی انقالب اسالمی در گفتمان مذهبی میان مسلمانان و مرد م جهان مطرح شود. 

ای که در آن سطحی متعالی از آزادی، رفاه، امنیت، شکوفایی علمی، حقوق  جامعه اسالمی
تواند اثرگذاری قابل توجهی  سانی متفاوت از سایر کشورهای اسالمی ارائه می شود و میان

ها داشته باشد. ضروری است  هراسی تحت حمایت آمریکا و صهیونیست در تضعیف ایران
های اقتصادی،  در سطح داخلی برخی اصالحات اساسی از سوی مدیران و استراتژیست

 کار قرار بگیرد. اجتماعی و فرهنگی کشور در دستور 
 
 اي در مناسبات منطقه ييزدا تنشي الگو -5 

یکی از  غرب آسیاهای اخیر،تالش جمهوری اسالمی برای حفظ ثبات و امنیت در  در سال
خصوصاً پس از حمله آمریکا به عراق در سال ،ترین مبانی سیاست خارجی کشور  مهم

زدایی نشان داده است.  خود را در قالب سیاست تنش .این تالشبوده است  ،2003
زدایی به نقشی بدل شده که  جلوگیری از تجزیه کشورهای منطقه و تالش برای تنش

. تاکید بر آن را ایفا می نمایدجمهوری اسالمی در مسیر الگوسازی از آن در مناسبات خود 
، خصوصاً کشورهای غرب آسیاترین وجوه روابط ایران با کشورهای  این الگو، از مهم

ی منطقه یا همسایگان کلیدی، به ویژه کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و نیز بحران
های بزرگ در مسائل  باشد. جمهوری اسالمی با نقد مداخالت قدرت کشورهای غربی می

ای به وسیله کشورهای منطقه بوده و  های منطقه ، خواستار مدیریت بحرانمنطقه غرب آسیا
  (.1395نرگس،  آرانی، زرین ئل تاکید و تمرکز دارد )طالبیزدایی در این مسا خود نیز بر تنش
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الملل و فن  ، اصطالحی از علم روابط بین16برگردان واژه فرانسوی دِتانتِ،زدایی  تنش
ها با پایان یافتن تیرگی روابط و  دیپلماسی است که متضمن تخفیف تشنج بین دولت

 و صورت نمی گیرد تهدید و یا جنگزور، اعمال  با است . این امرها  کردن اختالف برطرف
امکان پذیر وگو  آمیز و گفت مسالمت به کارگیری روش هایکاهش خصومت و از طریق

زدایی یک سیاست  (. حال به لحاظ تاریخی، تنشHanhimahi, 2013: 17) است
دار و عمیق در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران است. سیاست  ریشه
 م ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز شد و با ریاست زدایی از دوره دو تنش

: 1384مورد توجه ویژه قرار گرفت )سوری،  1376جمهوری سید محمد خاتمی از سال 
آذر  24)متقی،  پرداختزدایی  حسن روحانی نیز به اجرای موج دومی از تنش (.202ـ 181

شدن، مبنای روابط  بر جهانیدارد که در برا طور خالصه بیان می (. این سیاست به1392
باشد  رفع سوءتفاهمات گذشتهوخارجی ایران با سایر کشورها باید بر اعتمادسازی 

گرایی سیاسی ـ اقتصادی،  کثرت زدایی براصولی مانند پذیرش تنش (.1378)ازغندی، 
های  نظرکردن از سیاست آمیز، پرهیز از درگیری ایدئولوژیک و صرف زیستی مسالمت هم

 .(Suri, 2008: 28)ویانه و هژمونیک استوار است ج برتری
اصل برابری و حاکمیت » از منظر هرمیداس باوند، روابط بین الملل بر دو پایه

المللی در واقعیت  نظا م بین .استاستوار« ها تیک سلسله مراتب قدرتلیژئوپ»و«کشورها
در تعامالت بین  ،کنند. بنابراین های بزرگ تنظیم می براساس نظم و نظری است که قدرت

تواند در حوزه  گرایانه بدین شکل است که یک کشور زمانی می الملل یک ارزیابی واقع
زدایی را اتخاذ کند. لذا این سیاست  سیاست خارجی موفق عمل کند که استراتژی تنش

بایست در کانون سیاست خارجی کشور در روابط با کشورهای دیگر، خصوصاً غرب  می
زا، در جهان پر  زدایی برخالف رویکرد تنش (. تنش1392اردبیهشت  22، قرار گیرد )باوند

چالش و پرتعارض کنونی راهی کم هزینه و کم خطر برای دستیابی به اهداف و تامین 
ها و  توان آن را به سمت آرمان ی منافع گوناگون کشورها است؛ راهی که حتی می کننده

                                                           
16

. detente 
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ییس جمهوری، در سخنانی در اردیبهشت ماه ر،های ملی امتداد داد. حسن روحانی  فراهدف
اولویت سیاست خارجی دولت »های انتخاباتی خود اظهار کرد:  در چارچوب وعده 1392

زدایی با جهان  ی اول تامین و حفظ منافع ملی از طریق اعتمادسازی و تنش من در درجه
نیز تصریح کرد  وی پس از قرار گرفتن در جایگاه باالترین مقا م اجرایی کشور« خارج است.

زدایی و اعتماد سازی با دنیا است  اسالمی بر مبنای تنشی سیاست خارجی جمهور
 (. 1394آبان  18نسب،  )شکوهی

با عنایت به تحوالت سوریه و عراق، بحران در مناسبات ایران و عربستان و نیز شورای 
زدایی و  تنش همکاری خلیج فارس، جمهوری اسالمی ایران تالش دارد تا در قامت سیاست

به ایفای این نقش بپردازد. سیاست  خودالگوسازی برای کشور در سیاست خارجی فعلی 
به این سو، تالش برای حل مشکالت عراق و  2018زدایی میان آنکارا و دمشق از  تنش
تشکیل حکومت اقلیم ،های مختلف سیاسی این کشور برای تشکیل دولت در بغداد گروه

نیز تالش برای رفع مشکالت مابین عربستان و ایران نیز از منظر  و 2019کردستان پس از 
آید.  زدای جمهوری اسالمی ایران در این راستا به حساب می نگارنده از جمله اقدامات تنش

اگر این موارد به شکل جدی پیگیری شود و سیاسیون کشور قادر به حل بحران در 
زدایی در مسائل دیگر  به ایفای نقش تنشکشورهای مذکور و روابط مورد نظر باشند، قادر 

پس از نقش )ای  توانند از این سیاست یک الگوی موفق منطقه نیز خواهند بود و می
فشار  کاهشرا برای   ارائه دهند. این الگوسازی زمینه( زدای عمان در غرب آسیا تنش
ای و  منطقهزدایی در سطح  و با تبلیغ نظری و عملیاتی تنش می کندهراسی فراهم  ایران
هاست که باعث حمایت اتحادیه اروپا از آن و تداو م  ای یکی از آن توافق هسته)المللی  بین

می جهانی نسبت به ایران   باعث تغییر مثبت در رویکرد جامعه (همکاری با ایران شده است
 .شود
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 هويتي يالگو -6
ینه مطالعات ترین واحدهای تحلیل در زم هویت و مسائل مربوط به آن یکی از مهم

توان از آن به عنوان الگویی فرهنگی یاد کرد. در منطقه غرب  دیپلماسی فرهنگی است که می
توان هویتی ارزیابی کرد. بر خالف بسیاری از  آسیا نیز اساس منازعات میان کشورها را می

مناطق جهان که منازعات بیشتر ابعاد اقتصادی و سیاسی دارند، غرب آسیا هنوز در چنگال 
مسائل حل نشده هویتی گرفتار است. با توجه به پیشینه هویت تاریخی و قدمت طوالنی 

های  ها، ارائه الگویی در این زمینه که بتواند تالش آمیز هویت ایران از همزیستی مسالمت
 رسد. ایران هراسانه را خنثی کند ضروری به نظر می

« هویت و خشونت»در کتاب  ،هارواردآمارتیا کومار سن، استاد فلسفه و اقتصاد در دانشگاه 
. به اعتقاد او در برخی می پردازد (نگر یا هویت یگانه)واره  نگرش تکث درباره به بح

یک بخش از  بهو تنها  شود می  ها نادیده گرفته های مختلف هویت انسان جوامع بخش
را  ها هویتگونه . او این می شودتنها همان پرورانده  گرددو هویت آنان توجه می

، جداسازی مذهبی و  واره های تک از این هویت کومار سننامد.  واره می های تک هویت
ی فرهنگی هویت  وارگی تنها یک جنبه گیرد. براساس طرز تفکر تک تمدنی را نتیجه می

وی هویت چندپاره را  ،شوند. در مقابل های دیگر نفی می شود و جنبه انسان پررنگ می
ابعاد هویتی و تکثر این ابعاد در روابط و مناسبات تاکید دارد کند که بر همه  مطرح می

 (.1395سن،  )کومار
های فرهنگی،  توان گفت؛ ایران کشوری است با تکثر هویت با عنایت به این مقدمه می

هاست در چارچوب سرزمینی به نا م ایران زندگی  زبانی، قومی و مذهبی و ... که قرن
توان دید.  هم می ای غرب آسیا با همان شدت در فضای منطقهاین تکثر فرهنگی را  .کنند می

جمهوری اسالمی تنها دولت شیعی منطقه است که مذهب را به عنوان موتور استراتژیک 
خوانشی سیاسی از مفهو م شیعه،  که قدرت خود تعریف نموده است. جمهوری اسالمی

از دل این و ود جذب کند ی عربی را به خ مبارزه و مقاومت داشت، توانست دیدگاه جامعه
خوانش، دوستی با اخوان المسلمین و حمایت از حماس در فلسطین شکل گرفت که سنی 
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با همین رویکرد آمیخته بود. نیز در سوریه  علوی مذهب بودند. حمایت از بشار اسد
بوده است. در  شبرقراری پیوند با کردها در عراق که غالباً سنی هستند با تاکید بر این نگر

گرایی، حمایت از محور مقاومت شیعی علیه اهل  کنار این، جمهوری اسالمی متهم به شیعه
: 1397نرگس،  سنت و نیز تالش برای ایجاد جنگ و تنش مذهبی در منطقه نیز است )زرین

176.) 
های دیگر بتوانند خود را  ها و هویت ارائه الگوی هویتی متکثر، که در ذیل آن فرهنگ

پنداری داشته باشند، راهبردی ضروری برای دیپلماسی فرهنگی  مذاتتعریف یا احساس ه
جمهوری اسالمی با الگوسازی فرهنگی  ایران است که نیازمند تقویت شدن است. در واقع،

به یک نمونه پیشرو از دولت در منطقه و نیز  دتوان از هویت چندپاره یا چندگانه از خود می
القرای جهان اسال م  هان اسالمی بدل شود. چرا که ا مالقرای ج ساالری دینی و حتا ا م مرد م

نمودن تنوع فرهنگی و هویتی و مذهبی قادر به رهبری جهان اسال م و هدایت  بدون لحاظ
اسال م نخواهد بود. این الگوسازی، خود به شکل ماهوی بر مقابله موثر با امواج ایران 

 باشد. هراسی غربی بسیار حائز اهمیت می
 ساالري ديني بخشي از نظام سياسي و مردم الگوي الهام -7

 یاسالم یمطلوب جمهور گاهیدر مورد جا یاسالم یساله جمهور ستیسند چشم انداز ب
در  یبهره گرفته است. تامل یبخش از مفهو م الها م ندهیسال آ ستیدر جهان اسال م در ب رانیا
در جهان  رانیا یاسالم یبه قدرت جمهور ینگاه میواضعان آن ن دهد یعبارت نشان م نیا

 ای عادلدر دو دهه گذشته آن را م الملل نیمنطقه و نظا م ب طیاسال م داشته و با توجه به شرا
با  اسیدر ق یبخش اند. الها م دانسته یعبارت صدور انقالب اسالم یبرا یمناسب نیگزیجا

 رانیا یاسالم یاسال م و جمهور ا میرساندن پ یبرا یشتریب تیقدرت نر م به مراتب ظرف
بخشی در مسیر و راستای همان قدرت نر م قابل خوانش  هرچند که در نهایت نیز، الها م دارد.

چون در فضای آن روز جهان اصول  ،بخش شد الها ماست. نظا م سیاسی جمهوری اسالمی 
ها در حال انقراض بود. فضای  ای را مورد تاکید قرار داد که به باور خیلی فراموش شده

های این الها م بخشی بودند.  های سیاسی و مرد م پشتوانه گروهداخلی، وحدت و هم دلی 
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عقیدتی نظا م ـ  اجتماعی برآمده از انقالب اسالمی به پشتوانه فکریـ  گفتمان سیاسی
های بعد بقا و توسعه نظا م را  جمهوری اسالمی تبدیل شد و بازتولید این گفتمان در سال

بخشی نظا م سیاسی جمهوری اسالمی  (. الها م115: 1392د )موسوی و قربی، تضمین کر
ساالری دینی، تلفیق  توان به مرد م دارای ابعاد بسیار مترقی و نوینی بود که از آن میان می

 اسالمیت و جمهوریت و در نهایت پیوند سنت و مدرنیته یا ارزش و روش اشاره نمود.
ی هشتاد و  ههای آغازین ده در سال ، رهبری جمهوری اسالمی ایران،ای خامنهاهلل  آیت

ساالری دینی، ضرورت مشارکت سیاسی  ی مرد م نظریه ،ابتدای دهه چهار م انقالب اسالمی
که توانایی توضیح تما م ابعاد مربوط به  ـ مرد م مسلمان ایران را در قالب یک تئوری بومی

مطرح نمودند. این تئوری در مقابلِ دیدگاهی بود که از  ـ سازی سیاسی را داراست نظا م
ر .دزدهای دین و دموکراسی دامن می ان غرب در فضای مدرنیته دائماً به چالشسوی جه

گرایان و عناصر داخلی آنان کوشیدند تا بر وسعت  ، غرب1376های پس از دو م خرداد سال
-در مکتب سیاسی اما م، مرد م». در همین راستا، ایشان معتقدند: این تعارض فرضی بیفزایند

است؛ از امرهم شوری بینهم برخاسته است؛ از هو الذی ایدکم  ساالری از متن دین برخاسته
 (. 1392)سعیدی، « ایم بنصره و بالمومنین برخاسته است؛ ما این را از کسی وا م نگرفته

ترین مسائل نظری و عملی مورد بحث  تالش برای تلفیق اسالمیت و جمهوریت یکی از مهم
ه عالوه بر ایجاد مباحث طوالنی و در خصوص نظا م سیاسی جمهوری اسالمی بوده است ک

بخشی از این نظا م شده است.  ساز  الها م پیچیده میان اهل فن و عالمان سیاسی و دینی، زمینه
.این آن  یغرب یبه معنا یاست و نه دموکراس یکتاتورینه حکومت د یاسالم ینظا م جمهور

فراوان دارد و با  دیتأک شانیمرد م و نقش ا گاهیاز حکومت است که بر جا یخاص وهیش نظا م
منش و رفتار  ،هر گونه تفکّر  یاسال م درصدد است با نف نید یو احکا م نوران یبر مبان هیتک
و  ییایدن ، یمعنو ، یماد شرفتیپ ، ییشکوفا ،و جامعه را به سمت رشد  دفر ،یطانیش

مرحو م اما م )ره( در مورد ماهیت حکومت . (1380یزدی،  مصباحسوق دهد ) یاخرو
ماهیت حکومت جمهوری اسالمی این است که با شرایطی که »:ی اسالمی فرمودندجمهور

اسال م برای حکومت قرار داده است، با اتکا به آرای عمومی ملت، حکومت تشکیل شده و 
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جمهوری اسالمی ... حکومتی است متکی به »همچنین فرمودند:  .«باشد مجری احکا م اسال م 
 .)khomeini.ir/fa-http://imam( «ین اسال مآرای ملت و مبتنی بر قواعد و مواز

 یساالر و مرد م یاسینظا م س نهیدر زم یبخش الها مدر نهایت یکی دیگر از مبانی کلیدی در 
ی پیوند سنت و مدرنیته یا ارزش و روش است. این نگاه به یک رویکرد نوین انجامیده نید

درواقع، گفتمان اصالت در صدد مقابله با بل شناسایی است. که در قالب گفتمان اصالت قا
و روشنفکران  انیگرا است. برخالف سنت یافراط ییو تجددگرا ییتحجرگرا انیدو جر

 ریتعب یا را به گونه نید یوانفعال یو با نگاه حداقل نیتقدس د،که با دغدغه خلوص  یمذهب
را در امور  نیو اساسا حوزه د ردیقرار نگ ییایو دن یشتیکنند که در مواجهه با امورات مع یم

 نید یدغدغه خلوص و توانمند یکنند، گفتمان اصالت اسالم یمحدود م یو معنو یآخرت
، و و آخرت ایدن ،سنت و تجدد انیم وندیدهد و درصدد پ یرا با هم مد نظر خود قرار م

 .(1388مکر م،  )نورانی دیآ یبرم ارزش و روش
ی نید یساالر و مرد م یاسینظا م س نهیدر زم یبخش الها مالگوسازی  توان گفت در مجموع ، می

ی قابل هراس رانیدر مقابله با ا یفرهنگ یپلماسید یفرارو یالگوهاثرترین  عنوان یکی از مو به
های دائمی سنت  بازطرح و تولید است. این الگوسازی به لحاظ تاریخی و با توجه به چالش

های خود را از مرحله آزمون به مرحله ارتقا  سته ظرفیتو مدرنتیه در جهان اسال م، توان
های مختلف در جهان اسال م از شرق تا  عنوان یک الگوی مطلوب از سوی جریان دهدو به

 غرب و شمال تا جنوب  مورد توجه قرار گیرد.
 
 
 

 گيري نتيجه
ی دیپلماس الملل، اهمیت های مداو م و سریع در حوزه سیاست بین با توجه به دگرگونی

اهمیت این  .افزایش می یابد به طور روزافزون فرهنگی در سیاست خارجی کشورها
با ایران در قالب   ای است که طی چند دهه گذشته محور اصلی دشمنی موضوع به اندازه

http://imam-/
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توان در همین حوزه مورد ارزیابی و تحلیل قرار داد. اساس  را می« هراسی ایران»پروژه 
نفرت و ترس روانشناختی، فرهنگی و هویتی دیگر بازیگران  سیاست ایران هراسی بر ایجاد

 المللی، به ویژه کشورهای منطقه غرب آسیا، استوار است.  عرصه بین
است ی ترین اقدام هممتالش برای الگوسازی در دیپلماسی فرهنگی  بنا بر همین ضرورت،

پیگیری قرار  از سوی دستگاه سیاست خارجی کشور با هدایت و راهنمایی رهبری موردکه 
های غربی به  در مواجهه با امواج ایران هراسی ناشی از قدرت مناسبکار  گیرد. راهمی 

، همواره و رژیم صهیونیستی ای چون عربستان رهبری آمریکا و نیز برخی بازیگران منطقه
 الگوسازی دیپلماسی فرهنگی است.  استفاده از

کثر و فراگیر در غرب آسیا که بتواند تاکید جمهوری اسالمی ایران بر ارائه هویتی مت
های مختلف، با خود  های بزرگ منطقه را ،تحت عنوان ملت ها یا حتی هویت فرهنگ خرده

همراه سازد، راهبرد مهمی است که در حوزه دیپلماسی فرهنگی به عنوان یک الگو قابل 
اشته باشد به همان تاکید د  طرح است. هر اندازه ایران بر ترویج و تبلیغ هویت تکواره شیعه

هراسی نیز تقویت و موفق خواهد شد. لذا ارائه الگوی هویتی متکثر و چند  اندازه ایران
سطحی از نظا م هویت ایرانی در مقا م یک ضرورت انکارناپذیر برای دیپلماسی فرهنگی 
ایران قابل طرح است. این الگوی هویتی، زمانی موفق خواهد شد که الگوی ایفای نقش 

زدایانه ایران در منطقه نیز تقویت شود. تا زمانی که تهران به عنوان  گرایانه و تنش میانجی
طلب و خواهان دخالت هدفمند در معادالت دیگر کشورها نمایش داده  یک بازیگر توسعه

هایش افزایش پیدا می کندو زمینه برای موفقیت  شود، موج مقاومت در برابر سیاست
د شد. بر خالف این رویه، نقش سازنده جمهوری اسالمی سیاست ایران هراسی مهیا خواه

گری  ایران بر ایجاد صلح و آشتی در کشورهای منطقه، الگویی است که با عنوان میانجی
 هراسی را تضعیف نماید. تواند برای تهران اعتبار کسب کند و موج ایران می

رندهای سیاسی و به معنای ایجاد ب -گیری از الگوی برندسازی سیاسی  همچنین، بهره
یکی از  -خواهی و هویت متمدن تاریخی ایرانیان باشد فرهنگی که در جهان نماد صلح

ترین راهبردهای دیپلماسی فرهنگی ایران در تقابل با موج گسترده ایران هراسی است.  مهم
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طلب که گفتمانی جدید از همزیستی ایران با  مداران صلح در این زمینه، معرفی سیاست
ارائه کرده اند و نیز حمایت از توسعه فرهنگ ایران در قالب سینما، موسیقی و جهان را 

های نامشروع  تواند همچون برگی برنده در برابر تهاجم دشمنان و خواسته توسعه علمی، می
 آنان تلقی شود. 

  



 
 
 
 
 
 
 
73 
 

 پريساپورعلي،محمدرضادهشيري

 
 منابع

 78می ایران )زدایی در سیاست خارجی: مورد جمهوری اسال تنش(، 1378رضا )زمستان  ازغندی، سید علی-
 .52، شماره فصلنامه سياسي خارجي، (1367

 ( 1386بهمن  23اسکندری، صالح و غفاری، حنیف ،)روزنامه رسالت، گفتگو با دکتر محمدجواد الریجانی ،
 .6364ی  شماره

 ( 1394دی  19اسال م تایمز  ،)(، قابل 1) صدور انقالب از ديدگاه امام خميني )ره( و مقام معظم رهبري
 https://www.islamtimes.org/fa/article/511363                     در: دسترسی

 ( 1397اسفند  22اصغری ثانی حسین ،) قابل المللي ايران گردشگري در تغيير وجهه بين« برندسازي»تاثير ،
 https://www.sedayemiras.ir/1397/11/22                              دسترس در: 

 قابل دسترسی در:زدايي كرد بايد از سياست خارجي تنش(، 1392اردیبهشت  22س )باوند، هرمیدا ، 
 http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/1916080 

 ( 1394آذر  7بابایی، رسول ،) اوباما مخلوق دانش برندسازي سياسي است/ برند رقباي احمدي نژاد
                                           ، سلسلسه گفت و گوهای برندسازی سیاسی با دکتر رسول بابایی، قابل دسترس در: ضعف اساسي داشت

asriran.com/fa/news/434471https://www. 
 تعداد اساس بر جهان برتر كشور 20 جمع در ايران(، 1397بهمن  10) پایگاه استنادی علو م جهان اسال م 

 https://www.isc.gov.ir/fa/news/1131         ، قابل دسترس در:علمي انتشارات

 رتبه نخست ايران در توليد علم و تعداد مقاالت در ميان كشورهاي (، 1397دی  14ید )جعفری، مهش
 https://www.yjc.ir/fa/news/6785147                          قابل دسترس در: ،اسالمي

 ( 1382توحید فا م، محمد ،)تهران، نشر روزنه.اه ها و فرصت شدن: چالش فرهنگ در عصر جهاني ، 
 های قدرت نر مِ جمهوری اسالمی ایران با رویکرد  مؤلفه(، 1391احمدی، منصور ) مهدی و میر پناه، جعفری

 .122ـ  105، صفحه 1391، سال چهار م، شماره دو م، پاییز و زمستان ي معرفت سياسي فصلنامه، اسالمی
  دید برای (، برندسازی و بازاریابی سیاسی؛ الگویی ج1394حسینی، مجید و بیداهلل خانی، آرش )زمستان

 .4، شماره 45، دوره فصلنامه سياستتوسعۀ ارتباطات سیاسی مشارکتی، 
  الگوی صدور انقالب در سیاست (، 1388دهقانی فیروزآبادی، سید جالل و رادفر، فیروزه)پاییز و زمستان

 .123-150، 10شماره  فصلنامه دانش سياسي،، خارجی دولت نهم
 ( 1395دهقانی فیروزآبادی، سیدجالل ،)تهران، انتشارت مخاطب.الملل ليات روابط بينك ، 
 ( 1381راست، بروس و استار، هاروی ،)ترجمه امیدی، تهران، نشر دفتر مطالعات سیاسی سياست جهاني ،

 المللی. بین
 گروه اي جمهوري اسالمي ايران جايگاه قدرت در استراتژي امنيت منطقه(، 1397نرگس، یحیی ) زرین ،

 بداهلل مرادی، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی.امنیت، استاد راهنما ع

https://www.asriran.com/fa/news/434471/%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%82%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
https://www.asriran.com/fa/news/434471/%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%82%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
https://www.asriran.com/fa/news/434471/%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%82%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
https://www.asriran.com/fa/news/434471
https://www.asriran.com/fa/news/434471
https://www.isc.gov.ir/fa/news/1131
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 ( 1392سعیدی، مهدی ،)تهران، مرکز اسناد انقالب اي اهلل خامنه ساالري ديني از منظر حضرت آيت مردم ،
 اسالمی.

  شدن در سیاست  زدایی تا تعامل سازنده و مؤثر: بازتاب جهانی از تنش (، 1384سوری، جواد )زمستان
 .36، شماره راهبرد فصلنامه، خارجی خاتمی

 خبرگزاری  ،زايي زدايي و تنش سياست خارجي و دوراهي تنش(، 1394آبان  18نسب، حسن ) شکوهی
 http://www.irna.ir/fa/News/81830635               ایرنا، قابل دسترس در:

 ي موردي  طالعهشدن دولت در غرب آسيا: م المللي بين(، 1395نرگس، یحیی ) اهلل و زرین طالبی آرانی، روح
 ای در غرب آسیا، کنفرانس امنیتی تهران. المللی نظم امنیتی منطقه ، همایش بین2016تا  2003عراق از 

 ( الزامات تحقق تمن نوین اسالمی، 1395فرمیهنی فراهانی، محسن ،)سال هفدهم، فصلنامه مطالعات ملي ،
 .3شماره 

 (  1392دی  13فهیمی، فاطمه ،)مرکز اسناد انقالب  ،2) رهبران انقالب اسالمي صدور انقالب از نگاه
 اسالمی.

 ( رهیافتی نظری بر دیپلماسی منطق های: واحدهای تجدیدنظرطلب در گذار چرخه 1391قاسمی، فرهاد ،)
 ، سال چهار م، شماره چهار م.فصلنامه روابط خارجيسیستمی قدرت، 

 ( 1395کومارسن، آمارتیا ،)ی فریدون مجلسی، تهران، نشر پایان. ، ترجمههويت و خشوند: توهمِ تقدير 
 ( 1376الریجانی، محمدجواد ،)تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.هاي نظري در سياست خارجي كاوش ، 
 ( 1392آذر  24متقی، ابرهیم ،)مجله مثلث، زدایی موج دو م تنش. 
 ( 1395مرادی مقد م، حسین؛ داورپناهم. محمدرضا و دیانی، محمدحسین ،) رشد علم ایران بررسی الگوی

 (.1) 5، شماره پژوهشنامه كتابداري و اطالع رساني، بعد از انقالب اسالمی
  مصباح یزدی، محمد تقی، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی اما م خمینی

 .161، ص 1380)ره(، 
 ترجمه حمیرا مشیر (صلح و قدرت راه در تالش) ها ملت ميان سياست(، 1374جی ). مورگنتا، هانس ،

 الملل وزارت امور خارجه.  زاده، تهران:  دفتر مطالعات سیاسی و بین
  (، الها م بخشی و قدرت نر م 1392موسوی، سید صدرالدین و قربی، سیدمحمد جواد )پاییز و زمستان

 .9، شماره 3، دوره 6، مقاله فصلنامه مطالعات قدرت نرم، 1404جمهوری اسالمی ایران در سند چشم انداز
 ( انقالب اسالمی ایران ، سنت و تجدد، 1388نورانی مکر م، امیر ،)45، شماره فصلنامه علمى پژوهشى متين. 
 ( 1376نخعی، هادی ،)تهران: دفتر مطالعات سیاسی و توافق و تزاحم منافع ملي و مصالح اسالمي ،
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