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 چکیده
دیپلماسی عمومی یکی از ابزارهای مؤثر نیل به اهداف سیاست خارجی ایران محسوو  موی شوودا جای واه و نقو       

هوای اسولام و  ها بوه منظوور صویانت از ارزش قام معظم رهبری در جهت دهی به افکار عمومی سایر ملتامام خمینی و م

باشدا در این مقاله در پاسخ به ایون سووال اصولی نوه نقو  رهبوری نظوام در ارا وه  انقلا  از اهمیت بالایی برخوردار می

و مصالح اسلامی چیسوت  ایون فرهویه موورد  تصویر مثبت و مطلو  از جمهوری اسلامی ایران، جهت تأمین منافع ملی

آزمون قرار گرفت نه رهبری نظام با توجه به قودرت  سیاسوی و جای واه خوود بعنووان مرجوع دینوی، در فعوال سوازی، 

تقویت و نارآمدی دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه قدرت نورم نووور، ارا وه جامعوه ال وو و 

هوای ایوران  هوا و آرموان رانی، آگاهی بخوی به افکار عمومی جهان نسوبت بوه اهوداف، ارزشای –معرفی تمدن اسلامی 

ای در مقبولییوت و افوزای  اعتبوار ایوران در سوطح منطقوه و  هوای دشومن نقو  تعیوین نننوده اسلامی و مقابله با نژتوابی

تواند به بهوره گیوری بیووتر  ور میفرامنطقه داشته استا بر این اساس  شناخت عوامل تأثیرگذار بر دیپلماسی عمومی نو

 های فرا رو جهت نیل به اهداف انقلا   و نظام اسلامی نمک نمایدا از فرصت

 ارهبری نظام، انقلا  اسلامی، دیپلماسی عمومی، تصویر مطلو ، نارآمدی  کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

ای ای اه ویژهدهی به افکار عمومی از جدر دیپلماسی عمومی مدیریت تصویر و شکل     

برخوردار استا دست یابی به این هدف از طریق برقراری ارتباط بلند مدت با مردم سایر 

نوورها  صورت می گیرد نه می تواند نمک موثری را به دیپلماسی رسمی نوورها داشته 

باشدا مدیریت تصویر با هدف افزای  اعتبار و نسب اعتماد جهانی نق  بسزایی در پذیرش 

ومی نسبت به تعامل، گفت و، برقراری روابط با دوام و ناه  تن  داردا با توجه به اذهان عم

بازتا  انقلا  اسلامی ایران و دستاوردهای آن در میان مردم منطقه و مردم سایر جهان، همواره 

قدرت های بزرگ سلطه جو، در پی تخریب و تووی  افکار عمومی از طریق تبلیغات منفی و 

ها و واقعی از جمهوری اسلامی ایران بوده اند؛ تا مقبولیت و پذیرش آرمانار ه تصویر غیر 

ای امن اهداف انقلا  اسلامی  توسط ملت ها با چال  مواجه گردد و از طرفی برای خود حاشیه

 های استعماری ایجاد نماینداجهت ادامه سیاست

نارآمدی دیپلماسی  این پژوه  در پاسخ به این سوال اصلی نه نق  رهبری نظام در     

عمومی از طریق ارا ه تصویر مثبت و مطلو  از جمهوری اسلامی ایران، چیست  با بهره مندی 

از روش جمع آوری داده ها از بیانات و سخنرانی های امام خمینی و مقام معظم رهبری ، مطالعه 

هد نه رهبری سیاست های نلی نظام و اسناد بالادستی، این فرهیه را مورد بررسی قرار می د

ای را در نظام به لحاظ مقام مرجعیت دینی و شأن ولایت فقیه و رهبری نظام، نق  تعیین نننده

ارا ه تصویر مثبت از اسلام، گفتمان انقلا  اسلامی و چهره نظام جمهوری اسلامی ایران در میان 

رم نوور ، ها از طریق توسعه قدرت نمخاطبان عام و خاص، جوانان و فرهیخت ان سایر ملت

ایرانی، تقویت روند بیداری اسلامی و  –ارا ه جامعه ال و و نمونه ، بیان ال وی تمدن اسلامی 

 مقابله با ایران هراسی و اسلام هراسی  داشته استا 
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های انجام شده موخص گردید نه منبع مستقلی در این زمینه وجود ندارد  با توجه به  بررسی     

عناوین موابه و با رویکردی متفاوت به ن ارش آمده است نه در ادامه به  امّا نتا  و مقالاتی با

 ننیم: برخی از این آثار اشاره می

دیپلماسی امام خمینی)ره(، دفتر نور معارف، قم،در این نتا  به  (،1312سروش، علی)     

ه شده استا انواع، سطوح، ابزارها و ابعاد دیپلماسی در اندیوه سیاسی امام خمینی)ره( پرداخت

های سیاست خارجی و دیپلماسی جمهوری (، راهبردها و بایسته1311اخوان ناظمی، بهرام )

پژوهوی رهیافت انقلا  -اسلامی از دیدگاه امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری، فصلنامه علمی

ن ی ا در این مقاله ماهیت و نوع دیپلماسی اسلامی با رویکرد فره11اسلامی، سال شوم، شماره 

از منظر امام)ره( و مقام معظم پرداخته شده استا سیمبر، رها؛ دانیال رهاپور، خسرو 

ای، فصلنامه (، مخاطبان، اهداف و تقویت دیپلماسی عمومی از منظر آیت الله خامنه1311دان )

انجمن علمی انقلا  اسلامی ایران، سال پنجم، « های انقلا  اسلامیپژوه »پژوهوی  -علمی

های تقویت دیپلماسی عمومی را از منظر مقام معظم رهبری ا این مقاله اهداف و راه11شماره 

(؛ مسعود جعفری نژاد، بررسی ابعاد و 1311بررسی نرده استا پازنیان، اسداله؛ احمد آذین)

های دیپلماسی عمومی مقام معظم رهبری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، شاخص

المللی، سال دهم، شماره فوق العادها در این مقاله دیپلماسی ی و بینهای سیاسفصلنامه پژوه 

هایی از قبیل به رسمیت عمومی مورد نظر مقام معظم رهبری در سیاست خارجی را دارای مؤلفه

سازی در سیاست خارجی و استفاده از نوناختن اسرا یل، تقویت خط امام)ره(، مجموعه

 دانداهای جهان اسلام میظرفیت

نه  منابع فوق می تواند در انجام مقاله حاهر مورد استفاده قرار گیرد موهوع این پژوه     

 ناظر به تصویر سازی است می تواند ادبیات مفهومی موجود را تقویت نمایدا 
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 در قالب مدیریت تصویر    دیپلماسی عمومیچهارچوب مفهومی، 

 دیپلماسی عمومی .0

ها  بیان شده نه ماتی برای تعامل و ارتباط با دی ر ملل و اندیوهدیپلماسی عمومی بعنوان اقدا     

های نظام مورد ها و سیاستهدف از آن استقرار و استمرار روابط طولانی مدت فرهنگ، ارزش

نظر با جوامع دی ر است، نه در واقع ابزاری برای نفوذ در دی ران بوده و موجب تقویت نفوذ 

براین ( 21: 1311)رک : احدی،  شودا ر )و نه حکومت( مییک نوور در میان مردم نوور دی

هایی است سازماندهی و انسجام بخویدن به عملکرد و فعالیت ،اساس وظیفه دیپلماسی عمومی

نه اهداف دولت را در ایجاد یک تصویر نلی از نوور در اذهان شهروندان نوورهای هدف، 

 ، ایجاد یک تصویر نلی مطلو  استاسازدا در واقع هدف از ارتباطات راهبردیمحقق می

(Taylor,in Snow, 2009, p. 12) 

با توجه به تعریف فوق در یک ن اه نلی اهداف دیپلماسی عمومی را می توان به سه دسته      

 تقسیم نرد:

 برقراری روابط بلند مدت. 0-0 

ها و  هدف اصلی دیپلماسی عمومی استقرار و استمرار روابط طولانی مدت فرهنگ، ارزش

سیاست های یک نظام سیاسی با سایر جوامع به صورت دوسویه استا گاه می تواند به تبیین 

)ستوده و علویان، اید ولوژی در برابر مخاطب بپردازد و گاه می تواند در اندیوه او نفوذ نندا

0930 :060 )  

 . شکل دهی به ایستارها و رفتارهای مخاطبین0-4

رگذاری بر افکار عمومی جهان از طریق ننترل ایده ها، باورها، دیپلماسی عمومی با هدف تأثی

هنجارها و در نهایت شکل دهی ایستارها و رفتارها در راستای اهداف مورد نظر صورت می 
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گیرد و از طریق رسانه های گروهی و به طور نلی با نمک ابزارهای فرهن ی و اطلاعاتی درپی 

: 0930. )رک : ستوده و علویان، می باشد ارا ه تصویر مثبت از اهداف نوور و ملت

064)  

 از کشور ایجاد تصویر مطلوب. 0-9

هدف دیپلماسی عمومی ارا ه تصویری مناسب از نوور خود به مخاطبان خارجی و ناه       

شکاف احتمالی میان تصویر موجود و تصویر مطلو  در نزد مردمان سایر نوورها می باشدا بر 

ید موخص نند نه ندام تصویر از خود در ذهن دی ران را برای این اساس هر نووری با

در واقع، هدف از ارتباطات  (24: 1313رک: یزدان فام، ).خویوتن مناسب و مفید می بیند

از این رو دیپلماسی  (21: 1314)رحمانی، راهبردی، ایجاد یک تصویر نلی مطلو  استا

دارد تا چهره یک ملت را در جهان  عمومی از اهداف سیاست خارجی حمایت می نند و تلاش

و نزد سایر ملل، بهبود بخودا بر این اساس مهم ترین گام در این راستا، اعتماد سازی، احیای 

ظرفیت ها و بهره گیری از موقعیت ها، تقویت مهارت های ارتباطاتی در تصمیم گیری و 

 هداف مورد نظر می باشدبرقراری ارتباط مؤثر جهت ایجاد ایستارها و باورهایی در راستای ا

با توجه به تعریف و اهداف دیپلماسی عمومی می توان گفت نه دیپلماسی عمومی مدرن 

 دارای چهار هلع می باشد:

مهم ترین هلع دیپلماسی عمومی مربوط به مخاطبین در رده های مختلف است نه هدف اصلی  .1

 تصویر ذهنی مورد نظر می باشداآن شکل دهی به افکار، ایستارها و رفتارهای آن ها جهت ایجاد 

هلع دی ر آن بیان ارزش ها، آرمان ها و اهداف خود بصورت شفاف و واقع بینانه به   .2

 مخاطبین می باشدا 
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هلع دی ر آن ناظر به اصول و اهداف سیاست خارجی است، ب ونه ای نه نوور بتواند با  .3

 موفقیت منافع ملی را در محیط بین المللی تأمین نمایدا

 لع دی ر آن معطوف به شیوه ها و ابزار های القای پیام خود به مخاطبین استایک ه .4

تحقق اهلاع چهارگانه فوق در دیپلماسی عمومی منوط به آن است نه یک نوور بتواند از      

طریق تأثیرگذاری بر هویت ها، رویه ها و گفتمان های موجود، ارزش ها، آرمان ها و اهداف 

ن های جدید و جذا  بوسیله فناوری های نوین، رسانه ها، فضای خود را در قالب گفتما

مجازی و جامعه شبکه ای  محقق سازدا روندی نه به شکل گیری تصاویر مثبت مخاطبین در 

 راستای اهداف نوور مبدأ منتهی شودا 

 رهبری نظام و کارآمدی دیپلماسی عمومی ا 2

معظم رهبری، نوان می دهد نه در طول چهار  مطالعه دیدگاهها و مواهع امام خمینی و مقام     

دهه گذشته رهبری نظام از طریق بیانات و پیام های خود سیاست ها، راهبردها و اهداف نظام 

اسلامی را بصورت شفاف برای سایر ملت ها بیان نموده اندا این تبیین نه دربرگیرنده آرمان ها، 

رجی نیز می باشد؛ نه تنها  نمک مؤثری ارزش ها و واقعیت های رفتاری ایران در سیاست خا

به افزای  نارآمدی دیپلماسی عمومی نموده، بلکه دیپلماسی رسمی نوور را نیز در نیل به 

اهداف  حمایت نرده استا در یک ن اه نلی می توان نق  رهبری نظام را در دو رویکرد 

ی واقع بینانه از آرمان ها و ایجابی و سلبی مورد مطالعه قرار دادا در رویکرد ایجابی تصویر ساز

اهداف اسلام وانقلا  مورد هدف می باشد و در رویکرد سلبی نحوه مقابله با نژتابی های 

دشمن و الغای تصاویر ذهنی منفی مورد توجه قرار می گیرد انمودار زیر این رویکردها را نوان 

 می دهد:
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ایجاد یک رابطه پایدار، هدفمند و منطبق ، آنچه از اهمیت برخوردار است، هادر این رویکرد     

با واقعیت است نه رهبری نظام از طریق توسعه قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی ایران، 

دهی به افکار عمومی و آگاهی بخوی به ملت ها، شناساندن سلطه فرهن ی غر  و جهت

و از تصاویر ذهنی  معرفی ال وهای مورد نظر تلاش می نماید تا تصاویر ذهنی واقعی شکل ب یرد

 غیر واقعی ناسته شودا 

 

 رویکرد ایجابی

رویکرد ایجابی ناظر به بیان آرمانها و پیام اسلام و انقلا  بصورت روشن و شفاف  توسط  ا1

رهبری نظام برای سایر ملتهاستا در این رویکرد هدف از انقلا  اسلامی و شکل گیری 

ه بعنوان  مخرج موترک  همه ملل نظام اسلامی برای مخاطبین بیان می شودا هدفی ن

 محروم و مستضعف محسو  می شودا
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 . توسعه قدرت نرم 0-0

یکی از شاخص های قدرت ملی و ارا ه تصویر مطلو  از نظام جمهوری اسلامی ایران، بهره      

گیری از قدرت نرم استا ایران از ظرفیت ها و مؤلفه های ملی و دینی مناسب و لازم جهت 

بر مخاطبان خارجی از طریق  قدرت نرم  برخوردار می باشدا امام خمینی و مقام تأثیرگذاری 

معظم رهبری با ناربست این ظرفیت ها، علاوه بر آن نه تصویر مطلو  و مثبت از انقلا  

اسلامی ارا ه می نمایند، زیرساخت های لازم را برای تولید قدرت و اعتبار ایران در مقابل  

 ن غر  به وجود می آورنداتهدیدهای جنگ نرم جها

شود نه با به ها گفته میها و تواناییدر یک تعریف  قدرت نرم به آن دسته از قابلیت     

های اخلاقی، به صورت غیر مستقیم بر نارگیری ابزارهایی چون فرهنگ، آرمان و یا ارزش

ها و بر روی ذهنیت (14: 1316)ابوالحسن شیرازی،  گذاردامنابع یا رفتارهای دی ر نوورها اثر می

ها و از الزام و وظیفه شود و از جذابیت برای ایجاد اشتراک بین ارزشگذاری میسرمایه

 (46: 1312)نای، .جویدها سود میهمکاری برای رسیدن به همه خواسته

ایرانی   –های اسلامی با پیروزی انقلا  اسلامی ایران ، قدرت نرم ایران با ترنیب مؤلفه     

انست فراتر از مرزهای ملی و به عنوان یک منبع الهام بخ  با استقبال مردم مسلمان منطقه و تو

جهان روبرو گرددا مطالعه دیدگاه امام خمینی)ره( نوان  می دهد نه قدرت نرم انقلا  ایران 

جهان شمول استا ایوان  قدرت اسلام را فوق قدرت های مادی ابرقدرت ها دانسته و پیروزی 

امام ره می فرمایند :  ( 214: 1)صحیفه نور، ج ران را اتکاء به خداوند و معنویت می داننداملت ای

جمهوری اسلامی ایران با نسی جنگ ندارد؛ مستضعفین جهان به ایران و انقلا  اسلامی چوم 

ایوان نسبت به مسئولیت های فراملی ایران معتقدند نه نهضت  (241: 12)همان، ج دوخته اندا 

همچنین  ( 14: 23)همان، ج سلام نمی تواند محصور بماند؛ دعوت  برای همه عالم استا برای ا
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)همان، ج از حمایت و برنامه ریزی ایران برای پیوبرد اهداف و منافع ملت محروم خبر می دهدا 

امام )ره(  به تحقق وحدت بین دولت ها و ملت های مستضعف و مسلمان جهان تانید ( 231: 2

ید به منزله یک دولت باشد؛ نانّه یک جامعه هستند، یک پرچم دارند، یک نتا  دارند نه با

 (122: 6دارند، یک پیغمبر دارندا )همان، ج 

مقام معظم رهبری نیز آرمان گرایی و عقلانیت را اجزای قدرت نرم اسلامی می      

صداقت،  ی،انقلاب مروّت و و جوانمردی(http://farsi.khamenei.ir، 21/46/1311ا)دانند

را مایه  جهان، مظلومان ننار در ایمنطقه و جهانی دامنه عمل این اقتدار آن، و صراحت

ایوان  ایستادگی جمهوری اسلامی ایران،  (22/11/1312)همان، ایرانی می دانندا  و ایران سربلندی

ه باید از این مقابل آمریکا و زیر بار زور نرفتن ملت ایران، را حقیقتی جذا  برای دنیا دانسته ن

و آن را عمق (34/14/1311)همان، جاذبه برای نور حقایق اسلام و ملت ایران استفاده نردا 

)همان، های گوناگون می دانندااستراتژیک محبوبیت جمهوری اسلامی ایران در میان ملت

ظام امام خمینی و مقام معظم رهبری با ارا ه اهداف، سیاست ها و توانمندی های ن (24/42/1314

جمهوری اسلامی ایران، نق  مؤثری در استقبال ملل مستضعف، ستمدیده، بازتولید جریان 

المللی آفرینی ایران در صحنه های منطقه ای و بینمقاومت اسلامی، افزای  اشتیاق آنان به نق 

سایر  ای برای انتقال پیام انقلا  به مخاطبان مسلمان وگیری از توان ارتباطی و رسانهو نیز بهره

 ایفا نموده انداملت ها 

بعد دی ر قدرت نرم انقلا  اسلامی ایران تانید بر اخلاق انسانی و الهی است  نه  از توان      

تواند از طریق دیپلماسی عمومی، قدرت نرم ایران ای  بالایی برخوردار است و میجذ  نننده

 ر قدرت نرم  انقلا  اسلامی بعد دی( 113: 1314: داداندی  و احدی، رکا)را تقویت نماید

اندیوه و آرمان عدالت خواهانه است نه  تاثیر فزاینده ای بر رشد و گسترش بیداری اسلامی در 
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تقویت و گسترش مولفه های قدرت نرم  (114: 1311: دهویری، رک).ملت های مظلوم دارد

جود و نهفته در های موگیری از تمام ظرفیتهای دینی و ملی و بهرهانقلا  نه با  مؤلفه

نق  موثری در ( 121: 1313: ملک زاده، رک) های هویتی اسلامی و ایرانی وجود داردجاذبه

تاثیر گذاری بر افکار عمومی  ملتها دارد نه همواره مورد تانید رهبری نظام بوده است ابر این 

لامی را های انقلا  اساساس، استفاده از قدرت نرم به منظور نوان دادن موروعیت سیاست

های فرهن ی، ای جدید از قدرت قلمداد نرد نه در برگیرنده مؤلفهتوان چهرهمی

 (116: 1312)جهان بین و پارسا، اید ولوژیک، سیاسی و فکری استا 

 . آگاهی بخشی و بیدار سازی ملت های تحت ستم0-4

جدیدی پیدا نرد و از احیاگری و بیداری جهان اسلام با پیروزی انقلا  اسلامی معنا و مفهوم      

مرحله نظری و تئوری به مرحله عملی و اجرایی در آمدا امام خمینی و مقام معظم رهبری با به 

فعلیت در آوردن اسلام سیاسی و تلاش عملی در جهت گسترش فرهنگ مقاومت، عزت 

گاهی خواهی، مبارزه مستمر با جریان استکبار جهانی و صهیونیسم ستیزی بیوترین تأثیر را در آ

بخوی و بیداری مسلمانان داشته اند و حرنتی نظامند در جهت تبیین ال وی اسلامی مقابله با 

 نظام سلطه و  عمل به قاعده نفی سبیل  ارا ه نموده اندا

گرایانه نوورهای مختلف نه بسیاری از آن های اسلامبروز انقلا  اسلامی و برخی فعالیت     

اند، در دو دهه گذشته، موجب شده است نه جهان سلامی بودهها، به شدت متأثر از انقلا  ا

های اسلام در عرصه سیاسی توجه بیوتر نماید و به جای خطر سرخ نمونیستی غر  به ظرفیت

 (146: 1311)بهروزی لک، برای خود، متصور خطر سبز اسلامی در دنیای پسا نمونیزم باشدا

مینی)ره( و مقام معظم رهبری با احیای تفکر های وحدت آفرین امام خانقلا  اسلامی و پیام

-های مختلف سیاسیدینی، تبیین خصیصه جهانی و سیاسی اسلام، لزوم حضور دین در عرصه
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دهی و طلبانه و نیز شکلخواهانه و استقلالهای آزادیاجتماعی، تقویت ان یزه مردم به حرنت

های مسلمان بیداری و خیزش ملتگرا، موجودیت تربیت قور جدیدی  از نخب ان سیاسی اسلام

 (21: 1314)اسکندری فاروجی و آقاحسینی،  در منطقه را فراهم آورده استا

رهبری نظام، توانست با افزای  سطح آگاهی و بیداری گسترده در بین مسلمانان محروم و      

ا و لزوم هستمدیده، افزای  روحیه شهامت و شجاعت لازم در آنها و با تکیه بر خودباوری ملت

های مردمی را به مبارزه بر های آزادیبخ ، حرنتشناخت تجربه تاریخی و عملی جنب 

 های انقلابی اسلام فراخواندااساس اندیوه

ها و به ویژه اسرا یل موهوع بیداری اسلامی و ها برای آمریکاییترین چال از این رو، مهم     

گران و سیاستمداران تغییر دت استا تحلیلبازگوت به اسلام و آمادگی برای ایثار و شها

جغرافیای فرهن ی، سیاسی و امنیتی منطقه را با پیروزی انقلا  اسلامی و اتخاذ سیاست مستقلانه 

: 1311)دهقانی فیروزآبادی و اشراقی،  داننداو هد استکباری جمهوری اسلامی ناملاً مرتبط می

ه  های سیاست خارجی آمریکا، وحوت ر یس انستیتوی پژو« دانیل پایپس»چنانچه ( 122

غر  از تجدید حیات اسلام بعد از پیروزی انقلا  اسلامی در ایران و سرایت آن به سایر ملل 

مسلمان ابراز ن رانی می نند و می گوید نه امروز مسلمانان به ایران نظر دارند و از آن ال و 

 (11: 1311)جمال زاده، برداری می ننندا

نه از  بیان می ننند و دولت ها هااسلامی را بیداری ملت انقلا  صدور ره( معنیامام خمینی)     

ایوان از نوورهای اسلامی و مستضعفان ( 122: 13)صحیفه نور، ج  اتحت سلطه بودن نجات یابند

جهان می خواهد خود را بیابند و از عربده های شرق و غر  و وابست ان و تفاله های آنان 

از دیدگاه ایوان  ملتی نه بین ذلت و شهادت، دومی را انتخا  (  61: 11)همان، ج .نهراسند

 (342: 11)همان، ج  نموده است، شکست ناپذیر استا
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رهبر معظم انقلا  نیز، بران یخت ی و آگاهی در میان امت اسلامی و مردم منطقه را نوان از      

معظم له  (http://farsi.khamenei.ir، 26/46/1314)حرنت بیداری اسلامی می دانندا 

دانند و ها به احکام اسلامی را شرط اساسی در ایجاد جه  و تحول میهمچنین توجه ملت

نوند، را به خاطر دوری از های بزرگ خم شده و زجر میهایی نه پوتوان زیر بار قدرتملت

لام آینده یی ایوان معتقد است  آمریکایی ها در دنیای اس( 23/12/1361)همان، اسلام می داندا 

ندارندا حرنتی نه امروز در این منطقه می ننند، ناشی از قدرت نیست؛ ناشی از احساس 

 (14/43/1314)همان، قدرت در اردوگاه اسلامی و قیام اسلامی و بیداری اسلامی استا

رهبری نظام با بهره گیری از ظرفیت های فرهن ی انقلا  و با راهبرد آگاهی بخوی و رهایی      

زی  امت اسلامی جبهه افکار عمومی ملت ها را در برابر حانمان دست نوانده و سیاست های سا

مداخله جویانه غر  و آمریکا خروشان نمود و با اعمال قدرت نرم و فرهن ی و در عین حال 

 نارساز، منافع آمریکا را در جهان اسلام و به طور خاص در منطقه خاورمیانه به چال  نواندا 

 ئه جامعه الگو و نمونه. ارا0-9

باشدا با های مؤثر در دیپلماسی عمومی، داشتن یک جامعه ال و و نمونه میاز جمله مؤلفه     

پیروزی انقلا  اسلامی ایران، تحولی عظیم در ساختار سیاسی ، اجتماعی و فرهن ی مردم ایران 

وانست مسیر توسعه، دهی رهبری نظام و استقبال عموم مردم نوور تبه وجود آمد و با جهت

پیورفت، ترقی، اقتدار و عظمت را بپیماید و امنیت و نیازهای خود را از داخل تأمین نندا این 

های مستحکم و سازمان یافته دارد نه جامعه ایران را ال و نوان از مدیریت جهادی و زیرساخت

ا جامعه در داخل به یک و نمونه برای سایر ملت ها می سازدا در این روش ابتدا باید تلاش نرد ت

ای متحد و یکپارچه شکل ب یرد و با اتکا ثبات سیاسی، اقتصادی فرهن ی و امنیتی برسد، جامعه

 های خود را به دی ران عرهه نندا های محکم داخلی دستاوردها و تجربهبه پوتوانه
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جو نردا ال ویی نه صدور انقلا  را باید در ارا ه یک ال وی موفق از انقلا  به جهانیان جست     

پاسخ وی نیازهای امروز جامعه و مظلومان و محرومان باشدا ساختن ایرانی قدرتمند و پیورفته خود 

اعلام شعار اتحاد ملی و انسجام اسلامی  (41: 1314عراقی، ).به خود با استقبال دی ران مواجه خواهد شد

ز نظام سیاسی موجود در درون و متضمن دو محور و مقوله اساسی در مسیر ال وپردازی ایران ا

 (12: 1312ا)حجازی، معطوف نمودن آن به اتحاد و انسجام ملل مسلمان و امت واحد اسلامی است

ای توانا از نوور در داخل و تقویت این باور در میان مردم همچنین ایجاد جذابیت و نوان دادن چهره

برای مخاطبان خارجی تأثیر  المللی و ایجاد جذابیتنووری دی ر، در ایجاد وجهه بین

های های مناسبی در ارزیابی میزان موفقیت یا نانامی مؤلفهو شاخص (242: 1312)ذولفقاری، داردا

 سیاسی قدرت نرم و دیپلماسی عمومی یک نوور به حسا  آیدا

ه را امام خمینی، انقلا  اصیل اسلامی در ایران را نه متکی بر خدا و توده های مردم محروم بود     

به عنوان ال ویی برای سایر ملل محروم جهان معرفی می نمایند نه با الهام گیری آن از سلطه 

ایوان  رمز وحدت نلمه و  (311: 11)صحیفه نور، ج استعمارگران و جهان خوارن نجات می یابندا

 (11 :6)همان، ج اتکاء به اسلام را، برای همه اقوار مستضعفین به عنوان ال و معرفی می نندا

 و در جای دی ر فرمودند:

پیروزی ملت مسلمان ایران بدون شک سرموق خوبی برای سایر ملل ستمدیده جهان خصوصاً »

های خاورمیانه خواهد بود نه چ ونه یک ملتی با اتکاء به اید ولوژی انقلابی اسلام بر ملت

 (26: 3)همان، ج « آیداهای عظیم فا ق میقدرت

ارا ه یک جامعه ال و و نمونه را می توان در سند نقوه جامع علمی نوور از منظر رهبر معظم      

های بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مستلزم تلاش انقلا  توهیح دادا دستیابی به آرمان

رو تدوین و اجرای همه جانبه در تمام ابعاد فرهن ی، علمی، اجتماعی و اقتصادی استا ازاین
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های زمانی معین و اختصاص منابع لازم برای تحقق اهداف این های پیورفت در بازهنامهبر

 ها از لوازم هروری احراز جای اهی در شأن ایران اسلامی استا برنامه

از منظر معظم له، مقوله علم و فناوری دارای سه شاخصه عدالت، معنویت و عقلانیت      

های ال و و نمونه بودن ایران دینی نیز یکی از شاخصهسالاری و مردم (www.msrt.ir).است

، 14/41/1311)می باشد نه توانسته است به خوبی بین خدامحوری و مردم محوری جمع نندا

http://farsi.khamenei.ir)  و ال وی غر  را به دلیل تهی بودن از ارزش های انسانی و

 (14/44/1314)همان، معنویت، یک ال وی ناموفق می دانندا

 فرماید:ایوان همچین در بیانات دی ر در مورد جمهوری اسلامی ایران می

الان جمهوری اسلامی ایران، در دنیا یک ال و و یک حقیقت واقعی و موهوع مجسّم است و » 

ها، یک واقعیت استا تأثیرات این ال وی واقعی در توجه اذهان به اسلام و به علیرغم ناباوری

ران نتا  و سخنرانی بیوتر است؛ یعنی امروز در دنیای اسلام و در بین امکان تحقق آن از هزا

 )همان،« نخب ان و جوانان دنیای اسلام، این نسخه یک نسخه عملی، تحقق یافته و ملموس استا

31/46/1313) 

آن تا تثبیت و گسترش، دولت ، هدایت نظام جمهوری اسلامی رهبری نظام در شکل دهی به     

ی و رسیدن به جامعه ال و و نمونه در داخل و ال ویی  موفق در برابر زیاده ، ملت سازسازی

این روند برای ملل محروم از جدابیت  اهای بزرگ نق  اولیه را داشته استخواهی قدرت 

زیادی برای ال و گیری برخوردار است و می تواند در نارآمدی دیپلماسی عمومی نوور 

 نق  موثری داشته باشدا

 ایرانی  -تمدن اسلامی . معرفی0-2
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های مهم و قابل استناد در جهت شناخت یک نوور است فرهنگ و تمدن از جمله شناسه     

اایران نووری است با سابقه و دارای پیوینه تمدنی درخوان و میراث فرهن ی غنی و ارزشمند 

رهن ی و تمدنی های بالای فای شناخته شده و ممتاز دارد و از ظرفیتنه در نزد جهانیان چهره

ای مثبت از ایران در نزد افکار عمومی بسیار مؤثر برخوردار است و این مسئله در ترسیم چهره

نمایدا از بوده و پرستیژ و موقعیت ایران را به عنوان یک نوور متمدن و ارزشمند معرفی می

ایرانی با  هایطرفی با پذیرش دین اسلام توسط مردم ایران، نوع ترنیب و تلاقی میان ارزش

های اسلامی ایجاد شد نه بی  از پی  بر غنای تمدن ایران افزود و اینک به تمدن ایرانی ارزش

 شودا و اسلامی شناخته می

و « انقلا  اسلامی»، «هویت اسلام»هویت جمهوری اسلامی ایران حاصل برآیند سه عنصر      

ایرانیت هویت جمهوری اسلامی به  استا با تلفیق و ترنیب اسلامیت، انقلابی گری و« ایران»

عنوان یک دولت اسلامی و انقلابی نه در قلمروی سرزمینی ایران استقرار یافته است، قوام 

پذیرش دین اسلام توسط ایرانیان، فرهنگ و تمدن ایران  (22: 1316)دهقانی فیروزآبادی، یابدامی

ظلم ستیزی و بی انه ستیزی در های اسلامی عجین و روحیه شهادت طلبی، حق مداری، با آموزه

رهبری نظام در (  113: 1314)ستوده و ترنی، های اصلی فرهنگ ایرانی شدابرابر ظالمان از مؤلفه

اسلامی در گسترش آن نق   -بیانات خود همواره با معرفی فرهنگ و تمدن اصیل ایرانی

 موثری داشته است ا

نی بر فرهنگ و آموزه های اسلامی استا ایوان رویکرد تمدنی بنیان ذار انقلا  اسلامی ایران مبت

در بررسی تمدن گذشته اسلامی، بی  از آنکه وجوه عینی و نظام اجتماعی آن را مورد نظر قرار 

توان گفت از ننند؛ تا جایی نه میدهند، به خاست اه عقلانی و فرهنگ تمدن مسلمین توجه می

مکتب اسلام بر  در اندیوه امام )ره(، (14: 1314)دن چی، ن اه امام خمینی، تمدن یعنی فرهنگا
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خلاف مکاتب غیر توحیدی در تمام شؤون فردی، اجتماعی، مادی، معنوی، فرهن ی، سیاسی، 

 (126: 21)امام خمینی، صحیفه نور، ج  نظامی و اقتصادی جهت تربیت انسان و جامعه برنامه داردا

ظرفیت های گسترده ای برای مواجهه با این سطح نلان بیان ر رویکرد تمدنی اسلام است نه از 

تمدن مادی غر  برخوردار استا از دیدگاه امام ره باید با تبلیغ فرهنگ اسلامی، به دورغ 

انسانی، نسل  -و با فرهنگ اسلامی( 112: 12ا)همان ، ج پراننی های صداهای خارجی پاسخ داد

تمدن اسلام را بر پایه شرافت و های آینده را با روش انسان سازی و عدل پروری تربیت نردا و 

 (241: 11)رک : همان ، ج ا«انسانیت استوار نمود 

های ایمان ، داند نه با شاخصهمقام معظم رهبری نیز در تعریف تمدن اسلامی، آن را تمدنی می

علم و اخلاق و مجاهدت مداوم، اندیوه پیورفته و اخلاق والا همراه بوده و نقطه رها ی از جهان 

)جهان بین و ای است نه ارنان تمدن امروزی غربنداادی و ظالمانه و اخلاق به لجن نویدهبینی م

ایوان همچنین وجود دو عنصر اساسی، یکی تولید فکر، یکی پرورش  (32: 1313معینی پور، 

 (http://farsi.khamenei.ir، 14/42/1321) داننداانسان را در تمدن اسلامی هرروی می

 فرمایند:دن نوین اسلامی میو در تبیین هدف تم

هدف ایجاد یک حانمیت اسلامی است نه بتواند جامعه را به جامعه مورد نظر و آرمانی اسلام »

 (24/41/1314)همان، « تبدیل بکند؛ ما دنبال این هستیما

امام خمینی و مقام معظم رهبری  با بیان  و ترویج ارزش های فرهن ی ایران و اسلام نه اینک  

ری اسلامی ایران تبلور یافته است، ایران اسلامی را به عنوان ملتی متمدن و با فرهنگ در جمهو

 -سازنده و پیورو معرفی می نمایندا ارتباط با مردم منطقه و تأثیرگذاری بر نخب ان علمی

فرهن ی سایر نوورها و همچنین فراهم ساختن بستر و زمینه لازم برای برقراری تماس با افکار 
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توانند نوورها از جمله مواردی هستند نه با به نارگیری هویت و تمدن ایرانی می عمومی این

 به تقویت دیپلماسی عمومی نوور نمک نمایندا

 

 . رویکرد سلبی 4

ها و مردمان، انتقال سازی ، نیازهای سایر نوورها، فرهنگدر دیپلماسی عمومی  با رابطه     

 های موترک صورت می گیرداجستجوی عرصه ها ونقطه نظرات ما، تصحیح سوء برداشت

(Kelley, 2009: 74)  در واقع یک بعد مهم دی ر دیپلماسی عمومی مقابله  با تصاویر ذهنی

طرفهای رقیب یا دشمن است نه در پی ایجاد انحراف در واقعیت ها و ناستن از جاذبه های 

یانات و مواهع خود به این سطح پیام انقلا  اسلامی در نزد ملت ها می باشندا رهبری نظام در ب

از دیپلماسی عمومی توجه خاصی نموده و با ظرافت و دقت برنامه های دشمن را شناسایی 

 نموده و نسبت به آن وانن  نوان داد ه اندا

 . مقابله با کژتابی و تصویرسازی منفی4-0

ارند نه در نوورهای مختلف در نزد افکار عمومی جامعه جهانی تصویرهای گوناگونی د     

ها از یک نوور طی شوندا این تصویرها و برداشتقالب عناوین و مفاهیم نلی بیان می

ها، رفتار و مواهع اعلام شده آنها در داخل و بیرون از های مختلف و با توجه به سیاستدوره

 المللی مفید و مؤثرگیرد و برای تأمین اهداف و منافع ملی خود در عرصه بیننوور شکل می

های بزرگ در برابر آن  مبتنی بر تقابل تا استا با پیروزی انقلا  اسلامی ایران سیاست قدرت

حد جنگ سرد به پی  رفت ا این مسئله بر روابط ایران و آمریکا تأثیر بیوتری گذاشت؛ به 

گونه ای نه آمریکا در راستای مخدوش نمودن چهره نظام جمهوری اسلامی ایران و نژتابی از 

الملل اقدامات متعددی انجام دادا تمرنز سیاست خارجی اسلامی در منطقه و نظام بین انقلا 
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های نلان و ابزار آمریکا بر رویکرد جنگ نرم در مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران با بودجه

در واقع آمریکا تلاش ( 22: 1311)رک : گوهری مقدم و جاودانی مقدم، نوین ارتباطی قرار گرفت

را « تهدید ایران برای اعرا »تا مانع گسترش اندیوه استقلال خواهانه ایران اسلامی شود و  نمود

 ( 243: 1311ا)رک : دارا و بابایی، نماید« تهدید اسرا یل برای اعرا »جای زین 

رهبری نظام با رویکرد سلبی خود هرگونه نژتابی و انحراف توسط دشمن را با منطق اصیل      

 و اهداف و طرح های  دشمنان را برای استمرار سلطه بر ملل محروم بازگو نمودندا اسلام رد نرده

های انقلا  اسلامی ایران از از سوی دی ر رهبری نظام با تبیین و توصیف اهداف و ارزش     

طریق مجاری اطلاع رسانی و تبلیغاتی، زمینه آگاهی و اطلاعات افکار عمومی ملل محروم را  

 نژتابی های دشمنان افزای  داده اندا  جهت مقابله با

امام خمینی پیام انقلا  اسلامی را آشنایی مستضعفان جهان با حکومت عدل اسلامی می دانند      

ایوان  انقلا  ایران ( 41: 11ا)صحیفه نور، ج نه در مقابل دو بلوک شرق و غر  ایستاده است

حرنت است و پیروزی ملت ایران، برای خدا می داند  نه در جهت تحقق اهداف الهی در 

در پیامی از مسلمانان جهان خواست،  (ره)امام  (61: 16ا)همان، ج پیروزی مستضعفین جهان است

نه با جمهوری اسلامی ایران همصدا و هم جهت شده تا بساط چپاول ری از نوورهای اسلامی 

 (126: 11)همان، ج «و بلاد مستضعفین برچیده گرددا

رهبری نیز بر پیام انقلا  اسلامی، تفکر و معارف اسلامی، با لحن و بیان مقام معظم      

، 12/11/1314)روشنفکرانه و مترقی و با واژگان متناسب با هر دوره و زمان به دنیا تانید دارندا 

http://farsi.khamenei.ir )فراشته ن اه داشتن، دو پرچم ایوان  انقلا  سلامی را موجب برا

احیاء اسلام و پرچم عزت و سربلندی ایران و ایرانی می دانند نه یک تجربه عملی از تحرک 

http://farsi.khamenei.ir/
http://farsi.khamenei.ir/
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 /14)همان، حیات بخ  اسلام است و برای امت اسلامی امیدآفرین و حرنت ساز می باشدا

43/1311) 

جلب افکار عمومی و یکی از راهبردهای غر  و آمریکا در طول چهار دهه گذشته جهت      

تصویرپردازی منفی از ایران موهوع حقوق بور بوده است ادر این راهبرد ایران اسلامی به عنوان 

ناقض حقوق بور معرفی شده استا  رهبری نظام همواره به این ادعای ناذ  وانن  نوان داده 

از اهداف قیام انبیاء در و با معرفی ایران و انقلا  اسلامی بعنوان حافظ حقوق بور اسلامی، آن را  

طول تاریخ دانسته  نه با مبارزه با استبداد و اجرای عدل  شناخته می شوند و انقلا  اسلامی  

 دنباله رو این مکتب فکری می باشدا

را تا آنجا نه پای منافع آن ها در نار « نارتر»امام خمینی نق  اعلامیه حقوق بور در منطق      

ن برای بلعیدن ملل ایوان معتقدند نه حقوق بورشا( 23: 4ور، ج )صحیفه ناست، می دانندا

ایوان  مجسمه آزادی در آمریکا را دروغ شاخ دار  ( 141: 2همان، ج  :رک).هعیف  می باشد

می دانند  و هیاهوی این شیطان بزرگ را، نوتاه شدن دست  از ذخایر و منافع ایران  ذنر می 

 (144: 14)رک : همان، ج «نمایند 

مقام معظم رهبری نیز حمایت آمریکا از حقوق بور را وقاحت دشمن دانسته نه از آن به      

، 11/14/1324ا)عنوان یک دنان و حربه، برای فوار دولت های مخالف خود علم می ننند

http://farsi.khamenei.ir) ای را  جز ویرانی و نوتار ایوان  ورود این نوور به هر منطقه

 یزی  دی ر نمی دانند و در این زمینه می فرمایند :و غارت منابع، چ

ها و مظلومان دنیا گریه آور استا برای بوریت، دفاع امثال آمریکا از حقوق بور، برای ملت»

های انسانی، این طور در دست و پای این سیاست مصیبتی از این بالاتر نیست نه مفاهیم و ارزش

 (42/41/1361)همان، «بازان خبیث بیفتدا
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بیانات و مواهع صریح رهبری نظام در برابر نژتابی ها و تصویر سازی منفی دشمن  و تبیین      

پیام و اهداف انقلا  اسلامی، سیاست ها و استراتژی های جمهوری اسلامی ایران نه تنها افکار 

عمومی ملتها را تحت تاثیر خود قرار داده است بلکه نق  مهمی در تقویت و فعال سازی 

 اسی عمومی ایران خنثی سازی  تبلیغات منفی دشمنان نظام داشته است ادیپلم

 . مقابله با ایران هراسی و اسلام هراسی4-4

پیروزی انقلا  اسلامی ایران و خارج شدن از بلوک غر  تأثیرات عمیقی بر معادلات      

وشایندی از این رو آمریکا همیوه همن اظهار ناخالمللی بر جای گذاشتا ازاینای و بینمنطقه

وهعیت به دنبال این بوده تا ایران را تهدیدی بزرگ و جدی برای جهان و منطقه  معرفی نمایدا  

 اای آمریکا در این زمینه بوده استایران هراسی، اسلام هراسی و شیعه هراسی از جمله ش رد ه

م پروژه ایران هراسی ترین اقدامات تبلیغی و روانی ایالات متحده در انجابر همین اساس از مهم 

ای و ایجاد عملیات روانی علاوه بر حوزه نوورهای غربی در حوزه بوسیله تبلیغات رسانه

: 1311)ملک محمدی و داودی، نوورهای عربی و نوورهای منطقه نیز گسترش یافته استا 

 پره ای با محوریت آمریکا و با اتخاذ -پیامد ایران هراسی، شکل گیری ا تلافی چرخ( 221

( 112: 1311)شریعتی نیا، استراتژی های موازنه گری سخت و نرم برای محدود نردن ایران استا

سیاستمداران غر  با بهره گیری از چنین فضایی، به تحلیل اندیوه های هد انقلا  اسلامی ایران 

م پرداختند و تفکرات منفی علیه ایران، نظیر محور شرارت، بنیادگرایی اسلامی، برهم زننده نظ

منطقه ای، نسب جای اه رهبری جهان اسلام، به دنبال تسلیحات هسته ای بودن  وحامی 

 تروریست ها را  در میان افکار عمومی گسترش دادندا

رهبری  نظام با اتکاء بر ارزش های اسلامی و مؤلفه های قدرت نرم افزاری، روشن ری نسبت به  

همی در شکست این پروژه دشمن اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، نق  م



 013/  و همکاران  سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ لماسی عمومی از طریق مدیریت تصویرنقش رهبری نظام در کارآمدی دیپ 

داشته اندا امام)ره(، به همه نوورهای اسلامی در منطقه پیونهاد برادری و همکاری موترک داد 

و خاطر نوان نمود، علیرغم آن نه ایران قدرتمندترین دولت منطقه است، اما هیچ وقت قصد 

 (233: 16، ج صحیفه نور)نوورگوایی نداشته استا 

 م ره به آگاه سازی مردم مسلمان می پردازد و می فرمایند:از سوی دی ر اما  

ما همه با هم برادریما برادران شیعه و سنی باید از هر اختلافی احتراز ننندا امروز اختلاف بین ما، »

تنها به نفع آن هایی است نه نه به مذهب شیعه اعتقاد دارند و نه به مذهب حنفی و یا سایر فرقا 

دانند نه بین شما و ما اختلاف بیندازندا ما این باشد نه آن، راه را این طور می خواهند نهآن ها می

: 12)همان، ج « باید توجه به این معنا بکنیم نه همه ما مسلمان هستیم و همه ما اهل توحید هستیما

211) 

از منظر مقام معظم رهبری، ایران هراسی و هلال شیعی شعاری انحرافی است نه از جانب      

حکام مرتجع عر  و غر  و به ویژه آمریکایی ها مطرح می شود تا از طرفی بر گستره نفوذ 

معنوی و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران ناسته شود و از طرفی دی ر برای حفظ رژیم 

 (http://farsi.khamenei.ir، 46/43/1313)صهیونیستی غاصب در منطقه استا 

 ایوان همچنین می فرمایند: 

گز انقلا  اسلامی را، انقلابی صرفاً شیعی یا ملی گرا و ایرانی نداسته و نخوانده ایم و در ما هر»

این مدت هرچه هزینه داده و تهدید شده ایم، به علت اسلام گرایی و امت گرایی و شعار 

وحدت و تقریب مذاهب و آزادی و عزت برادران مسلمان از شرق آسیا تا عمق آفریقا و اروپا 

 (14/11/1314)همان، « بوده استا

بیانات و مواهع رهبری نظام  در ارا ه تصویر مطلو  و مثبت از ایران در مقابل عملیات      

روانی دشمن باعث شکل گیری افکار و اندیوه های طرفدار انقلا  اسلامی در میان سایر ملتها 
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های گوناگون در شده است ، حامیانی نه علی رغم تبلیغات سن ین آمریکا و غر  در مناسبت 

نوورهای خود از اهداف و آرمانهای انقلا  اسلامی دفاع نموده و همواره پیوند عمیق خود را 

با ملت ایران حفظ نرده اند ا برگزاری مراسم روز قدس از سوی مسلمانان جهان ، حمایت از 

یان بیداری اسلامی و گرامی داشت یاد و خاطره امام ره در چهاردهم خرداد هر سال در م

طرفدارن انقلا  اسلامی نوان دهنده دریافت پیام انقلا  و اسلام توسط ملل تحت ستم است نه 

 امام )ره( معمار آن بوده و مقام معظم رهبری آن را تداوم بخویده استا 

 

 نتیجه گیری 

مدیریت تصویر با هدف افزای  اعتبار و نسب اعتماد جهانی، نق  بسزایی در پذیرش      

می و برقراری روابط با دوام و ناه  تن  داردا بر این اساس نوورها در پی ایجاد اذهان عمو

تصویری مثبت از نوور خود در نزد ملل دی ر هستندا با توجه به تلاش دشمنان انقلا  اسلامی 

سازی منفی از اسلام و ایران در قالب اسلام هراسی و ایران هراسی، ایران جهت نژتابی و تصویر

سازدا رهبری نظام همواره نق  مؤثری در ارا ه پلماسی عمومی را مضاعف میتوجه به دی

 -سازی قدرت نرم، معرفی تمدن اسلامیتصویر مطلو  از نظام جمهوی اسلامی ایران، فعال

ها های مادی و معنوی به مردم مسلمان  و ملل تحت ستم، آگاهی بخوی به ملتایرانی، حمایت

ه آمریکا و متحدان  داشته استا رهبری نظام در جای اه مرجع نسبت به اقدامات سلطه جویان

دینی و قدرت سیاسی خود با بیانات و مواهع شفاف نه تنها  به راهبردها و سیاست های دشمنان 

جهت ایجاد نژتابی و انحراف در واقعیت های اسلام و انقلا   پاسخ داده بلکه با حمایت همه 

اثیر گذاری دیپلماسی عمومی نوور جهت تحقق بخویدن به جانبه از ملل تحت ستم به  روند ت

 اهداف والای انقلا  اسلامی نمک نمود استا 
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 منابع
و  یانقلا  اسلام یسازمان مدارک فرهن  :نور، تهران فهیصح ا(1361) روح الله دیس ،ینیامام خم (1

 .انتوارات سروش

 یپلماسید ؛یدر محمود واعظ یو نظر ی: چهارچو  مفهومیعموم یپلماسی(، د1311) افسانه ،یاحد (2

 ک،گروهیاستراتژ قاتیمصلحت نظام، مرنز تحق صیمجمع توخ: تهران ،یخارج استیو س یعموم

 .یخارج استیس یپژوهو

در روابط  یدوست یهاو نق  انجمن یفرهن  یپلماسید» ا(1316) اله بیحب ،یرازیش ابوالحسن (3

 .21اره سال دهم، شم الملل،نیفصلنامه روابط ب ،«المللنیب

در صدور  یعموم یپلماسیناربست د» ا(1314) ینیآقا حس رهایابوالفضل؛ عل ،یفاروج یاسکندر (4

 .43سال دوازدهم، شماره  ،یفصلنامه مطالعات انقلا  اسلام ،«یانقلا  اسلام

، 1سال  ،ی، فصلنامه مطالعات راهبرد«شدن یو جهان یاسیاسلام س» ا(1311) لک، غلامرها یبهروز (5

 .هار، ب1شماره 

الله  تیاز منظر حضرت آ یتحقق تمدن اسلام ندیفرآ» ا(1313) پور ینیفرزاد؛ مسعود مع ن،یب جهان (6

 .31شماره  ازدهم،یسال  ،یفصلنامه مطالعات انقلا  اسلام ،«یاخامنه

در جهان  رانیا یاسلام یارتقاء قدرت نرم جمهور یراهبردها» ا(1312فرزاد؛ مونا پارسا) ن،یب جهان (7

جهان اسلام،  یاسیفصلنامه مطالعات س، «(ی)از منظر مقام معظم رهبر (SWOT)اساس مدلاسلام بر 

 .11سال دوم، شماره 

بر  دیانقلا  )با تان یصدور فرهن  هیو نظر رانیا یقدرت نرم انقلا  اسلام» ا(1311) زاده، ناصر جمال (8

 .4، شماره سال اول ،یپژوهونامه انقلا  اسلام، فصلنامه «در منطقه( یاسلام یداریب

نرم  داتیدر مقابله با تهد رانیا یاسلام یقدرت نرم جمهور یهاتیظرف» ا(1312) نیحس دیس ،یحجاز (9

نامه  یفصلنامه تخصص مهی، هم«(یجمهور استیگزارش جمهور، )مرنز پژوه  و اسناد ر کا،یآمر

 .22و 26شماره  ،یدولت اسلام

 یجمهور یخارج استیدر س یعموم یپلماسید  اهیجا» ا(1314) یافسانه احد ن؛یپرو  ،یداداند (11

 .سال سوم، شماره اول ،یفصلنامه روابط خارج ،«رانیا یاسلام

 میحفظ رژ یبرا کای: راهبرد آمریهراس رانیو ا یهراسعهیش» ا(1311) ییمحمود بابا ل؛یجل دارا، (11

 .44شماره  زدهم،یسال س ،یفصلنامه مطالعات انقلا  اسلام ،«یستیونیصه
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 ،«رانیا یاسلام یجمهور یخارج استیو منفعت درس تیهو» ا(1316) جلال دیس ،یآبادروزیف یدهقان (12

 .یتهران، پژوهوکده مطالعات راهبرد ران،یا یاسلام یجمهور یمجموعه مقالات منافع مل

 کایآمر یو اهداف راهبرد نیدنتر یابیارز» ا(1311) یاشراق رهایجلال؛ عل دیس ،یروزآبادیف یدهقان (13

 .32سال دهم، شماره  ،یانقلا  اسلام افتیفصلنامه ره ،«رانیا یاسلام یلام و جمهوردر تقابل با اس

 :تهران الملل،نیدر روابط ب رانیا یاسلام انقلا  یو نظر یبازتا  مفهوم ا(1311) محمدرها ،یریدهو (14

 .یو فرهن  یشرنت انتوارات علم

فصلنامه  ،«یره( و مقام معظم رهبر)ینیاز ن اه امام خم یتمدن اسلام یایاح» ا(1314) یمهد ،یدن چ (15

 .22فرهنگ پژوه ، شماره  یو تخصص یعلم

ناصر جمال زاده،  فیتأل ،«یعموم یپلماسیقدرت نرم در د یاثرگذار» ا(1312) یمهد ،یذولفقار (16

 .دانو اه امام صادق)ع( :تهران ران،یا یاسلام یمجموعه مقالات قدرت نرم جمهور

 یجهان یفصلنامه مطالعات راهبرد ،«یخارج استیو س یعموم یپلماسید» ا(1314) منصور ،یرحمان (17

 .شدن، سال شوم، شماره پانزدهم

در مواجهه با  رانیا یو رسم یعموم یپلماسید یراهکارها» ا(1311) انیعلو یمحمد؛ مرتض ستوده، (18

 .سال پانزدهم، شماره پنجاه و هوتم ،یاسی، فصلنامه علوم س«غر  یاسلام هراس

: رانیا یاسلام یجمهور یخارج استیو س یاسلام یداریب»ا (1314) یترن یمحمد؛ هاد ستوده، (19

 .کمیسال هجدهم، شماره هفتاد و  ،یاسی، فصلنامه علوم س«و راهبردها دهایها، تهدفرصت

سال دوم، شماره  ،یروابط خارج فصلنامه ،«امدهایو پ لی: دلایهراس رانیا» (ا1311) محسن ا،ین یعتیشر (21

 .شوم

ارتقاء آن در  یو راهبردها یصدور انقلا  اسلام یهاها و چال فرصت ا(1314) غلامرها ،یعراق (21

 .دانو اه باقرالعلوم)ع( ،یاسلام یداریعصر ب

در  کایآمر انهیگراتیحما یهااستیس  اهیجا» ا(1311) مقدم یجاودان یمقدم، ابوذر؛ مهد یگوهر (22

 .3سال اول، شماره  ،یقلا  اسلامفصلنامه پژوهونامه ان ،«رانیا یانقلا  اسلام هیجنگ نرم عل

 یتیامن ینظام یهااستیبر س یهراس رانیا ریتأث» ا(1311) یداود یمهد درها؛یحم ،یمحمد ملک (23

 .2، شماره 42دوره  است،ی، فصلنامه س«فارس جیخل یهمکار یشورا ینوورها

فصلنامه  ،«رانیا یاسلام یقدرت نرم نظام جمهور یو مل ینید یهامؤلفه» ا(1313) زاده، محمد ملک (24

 .سال هفدهم، شماره شصت و هوتم ،یاسیعلوم س
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 ،یمحسن روحان دیترجمه س الملل،نیب استیدر س تیموفق یقدرت نرم؛ ابزارها ا(1312) جوزف ،ینا (25

 .تهران، انتوارات دانو اه امام صادق)ع( ،یذولفقار یمهد

تهران، پژوهوکده مطالعات  ران،یا یاسلام یجمهور یعموم یپلماسید ا(1313) فام، محمود زدانی (26
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