
 

  

  

  

  
  1397 پاییز ،44 شماره ،همدوازد سال

  120 تا 101 صفحه

 ابژه و سوبژه کیالکتید بر یلیتحل
  یاسالم انقالب از پس یهراس رانیا يریگ شکل در

  نرایا قم، قم، واحد ،یاسالم آزاد دانشگاه ،یانسان علوم دانشکده اریاستاد / ینیام رضایعل

aminialireza@vatanmail.ir 

 رانیا قم، قم، واحد ،یاسالم آزاد دانشگاه ،یانسان علوم دانشکده ،اریاستاد / مقدم یجاودان يمهد

javdani2020@gmail.com 

   چکیده
 پیامدهاي ترین مهم از یکی شناسا، متعلق یا ابژه یک مثابه به هراسی ایران

سالمی انقالب گیري شکل ست. بوده ایران ا ساله این ا سو از م  عنوان به یک
 انقالب صدور گفتمان و ایران اسالمی نقالبا بازتاب تاثیر تحت سوبژه، یک

ـــالمی ـــوي از و اس  این ذهنی ادراك تاثیر تحت ابژه، یک عنوان به دیگر س
 سوء براي غرب تالش همچنین و الملل بین نظام در و منطقه در عظیم تحول

ـــت و اهداف مبانی، ادراك ـــیاس ـــالمی انقالب يهاس  جمهوري نظام و اس
ـــالمی ـــکل ایران اس ـــت. گرفته ش ـــاس، براین اس  مهم نقش به توجه با اس

 آن موثر کارکرد بویژه و ایران خارجی روابط در هراســـی ایران پیامدهاي
ــورهاي و ایران روابط واگرایی در ــی به مقاله این منطقه، کش  عوامل بررس

ـــوبژه دیالکتیک بر موثر ـــکل در ابژه و س ـــطوح ابعاد، و آن گیري ش  و س
 این اصلی سوال است. پرداخته رانای اسالمی جمهوري براي آن پیامدهاي

ـــکل بر موثر عوامل ترین مهم که اســــت این مقاله  ایران گفتمان گیري ش
سی سالمی انقالب از پس غرب در هرا  و ابعاد چه در و چگونه و بوده چه ا

ـــکالی ـــده اجرا و تدوین اش ـــت؟ ش  روش به که پژوهش این هايیافته اس
 بالقوه قدرت و هاتوانایی هک دهدمی نشان گرفته صورت تحلیلی -توصیفی

ست ایران، بالفعل و ساله کردن امنیتی و تهاجمی اعالمی يهاسیا  و ایران م
ــی، ایران فضــاي ایجاد  ایران گیري شــکل بر موثر عوامل ترین مهم هراس

ــی ــکال و ابعاد در که بوده غرب در هراس  از هراس ایجاد مانند مختلفی اش
 داخلی وضعیت نمایی سیاه ایران، اسالمی جمهوري نظام و اسالمی انقالب

ــت اقدامات و اهداف تحریف و ایران ــطح دو در ایران نظامی يهاســیاس  س
   است. شده پیگیري المللی بین و ايمنطقه

  .یاسالم يجمهور ،یاسالم انقالب غرب، ،یهراس رانیا ران،یا :واژهکلید
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  مقدمه

 ایران" آن انگلیســی معادل که اســت »هراس« و »ایران« واژه دو از ترکیبی "16هراســی یرانا"

ست. "فوبیا ست شدید و معقول غیر بیزاري یا ترس معناي به 17"فوبیا" ا شته ادبیات در هم که ا  ر

 هايرشته در هم و شودمی استفاده موهوم ولی شدید روانی اختالل یک عنوان به شناسی روان

ـــبانه هاينگرش و مدارانه قوم هايگرایش به ماعیاجت علوم  ،ملت ،قوم چند یا یک علیه متعص

 واژه کنار در را آن "فوبیا" واژه فهم براي باشــد بهتر شــاید .گرددمی اطالق دیگر گروه یا فرقه

ـــوع یک تکرار« :از اســـت عبارت اخیر واژه .بگیریم نظر در 18ذهنی هايکلیشـــه  نحو به موض

 موضوع آن از نظر مورد تصویر و یابد شیوع زمان گذشت با که ايگونه به نیطوال و یکنواخت

 .»کند ایجاد مخاطبان ذهن در آن شنیدن محض به را

یا" از مفهوم این ـــونده تکرار ســــاختگی (هراس "فوب  نوانع به "ایران" واژه کنار در ) ش

 از یکی ،انسانی و یطبیع ویژه امکانات و جغرافیایی خاص وضعیت دلیل به همواره که کشوري

شورهاي اثرگذارترین ستراتژیک از یکی در و بوده جهان و منطقه ک  در هانج مناطق ترین ژئوا

صال نقطه شور از گروه چند ات سیاي مانند هاک سیاي ،مرکزي آ شورهاي ،میانه آ  شبه و عربی ک

 ایران" رکیبت دارد، قرار و... پرمایه و غنی فرهنگ ،ســـرشـــار گازي و نفتی منابع با هند جزیره

سی شکارتر را "هرا سالم زا پیش چه ایران، بر حاکم يهادولت دیگر، سوي از سازد.می آ  و ا

ـــالمی، جمهوري یعنی کنونی دوره تا آن از پس چه  موارهه خود ممتاز جایگاه به توجه با اس

 براي اهدافی رو این از و دیدندمی خود در را جهانی و ايمنطقه تحوالت بر اثرگذاري امکان

شور سایر با روابط در خود ساله این لذا کنند،می و کرده تنظیم هاک شورهاي واکنش اب نیز م  ک

 کنند،می و کردهمی تلقی تحمل قابل غیر یا و قبول غیرقابل را ایران هژمونیک قدرت که دیگر

ــده مواجه ــدت و دامنه بر و ش ــی ایران ش ــت. افزوده جهان و منطقه در هراس  نای رد چنانچه اس

ست از دهه سه از بیش زمینه، صمانه يهاسیا  .گذردمی نایرا علیه آمریکا دولت بویژه غرب خ

ـــی در ایران ملت منافع علیه گوناگونی ابزارهاي مدت این طول در  گرفته کار به دنیا نقاط اقص

 جادای ،بشـــر حقوق چون مباحثی قالب در تبلیغاتی هجمه ،تحریم ،هراســـی ایران .اســـت شـــده

 به ابزار لهجم از...و داخلی معاند هايگروه از حمایت ،گوناگون مجامع در ایران لیهع ائتالف

  .است ودهب ایران دولت و ملت منافع علیه پیمانانش هم و آمریکا دولت توسط شده گرفته کار

                                                      
1- Iranophobia  

2- Phobia 

3-stereotype   
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یان، این در ـــی ایران م ـــتراتژي اثرگذارترین و ترین مهم از یکی هراس یه غرب هاياس  عل

 يروزیپ يابتدا از پروژه یک مثابه به که گفتمان این .آیدمی حســـاب به انایر اســـالمی انقالب

 که ایران اسالمی جمهوري تا دارد تالش است گرفته قرار غرب کار دستور در یاسالم انقالب

 کی عنوان به را بود آمده بوجود اســـالمی انقالب بطن از دینی مردمســـاالر نظام یک عنوان به

 جهان کل در و خاورمیانه منطقه سطح در آنرا از هراس و نگرانی هايهزمین و نموده یتلق دیتهد

 انواع برابر در اســـالمی جمهوري نظام ایران، اســـالمی انقالب پیروزي ابتداي از لذا .بگســـتراند

ـــط براي تالش مانند متعددي اتهامات ـــدور و منطقه در خود هژمونیک قدرت بس  انقالب، ص

سم ترویج شکنی و تروری شر، حقوق نقض خاورمیانه، صلح درون در کار سترش ب  هايسالح گ

 پدیده، این بررســی ضــرورت و اهمیت به توجه با اســاس این بر گرفت. قرار و... جمعی کشــتار

 بر یهراســ رانیا دهیپد يریگ شــکل که دهد پاســخ یاصــل پرســش نیا به کوشــدمی مقاله این

  رد؟یگمی صورت دالیلی و اهداف چه با و هایی زمینه و هاریشه چه اساس

  نظري مبانی

 مختلف زوایاي از سوبژه یک عنوان به همچنین و ابژه یک عنوان به توانمی را هراسی ایران

 مانند تفسیري رویکرد نظریات برخی اساس بر اگرچه زمینه این در داد. قرار بررسی مورد نظري

 ارتباط چگونگی ات شـده تالش و... گفتمان نظریه گرایى، سـاخت ,پدیدارشـناســى ,هرمنوتیک

 بویژه انگاري سازه نظریه چارچوب در هراسی ایران پدیده بررسی اما گردد تحلیل ابژه و سوبژه

 و ابعاد و گیري شکل چگونگی دتوانمی بهتر ذهن، و عین تعامل و گیدنزي یابی ساخت نگاه با

ـــیهر ایران ذهنیت بر مبتنی ماهیت دلیل به مســـاله این دهد. نشـــان را آن زوایاي  نقش و اس

 هراسی ایران گیري شکل در تاثیرگذار عینی واقعیات کنار در آن، بر موثر ذهنی هايبرساخت

ـــت. اجتماعی ايپدیده عنوان به ـــاس براین اس ـــی به ادامه در اس ـــازه نظریه بررس  و انگاري س

  پردازیم.می نظریه این چارچوب در هراسی انایر گفتمان گیري شکل چگونگی

  الملل بین روابط در انگاري سازه نظریه -2-1

 که اســت دهیانجام هايهینظر به الملل نیب روابط در گرفته انجام يفکر هايتالش مجموعه

 میتقس قابل یسیتاس و ینییتب هايهینظر به )یشناس معرفت لیمسا( جهان با هاآن نسبت اساس بر

 هادولت انیم روابط اساس نیا رب که بوده هادولت رفتار ییچرا انیب یپ در ینییتب هايهینظر .اند

ـــبت یخارج يامر عنوان به ـــ هايهینظر ن،یا مقابل در و کرده یتلق هینظر به نس ـــیتاس  قرار یس

ـــندیم امر نیا به قائل رندیگیم  و هادهیا زبان، قیطر از هاملت انیم روابط و هاتیواقع که باش

 هاتیواقع مطالعه يبرا نو یطرح شــاهد ما 80دهه لیاوا در .رندیگیم شــکل شــده جادیا میمفاه
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ـــت یالملل نیب يرفتارها و هادهیپد ـــل حد که میهس ـــ و ینییتب اتینظر انیم فاص ـــیتاس  قرار یس

  .)27 :1384 (کرمی، شودیم برده ادی يانگار سازه عنوان تحت نو طرح نیا از رد.یگیم

 به که گرددمی باز جدهمیه قرن در کویو آثار به حداقل انگاري ســـازه شـــهیر وجود، بااین

 جامعه ريیتفســ قاتیوتحق فلســفه وتوجه اســتفاده مورد مییقد شــناســی روش نوعی صــورت

 توانمی وحتی شــد واقع توجه مورد کمتر انگاري ســازه ادوار نیا از بعد .اســت بوده شــناســان

 مجدد طرح براي را نهیزم 1990 دهه لیاوا آنکه تا .افتین بروز براي مجالی چگاهیه که گفت

ــاز ــل هاييتئور از یکی به و آورد فراهم انگاري هس ــده لیتبد الملل نیب روابط یاص ــت ش  .اس

یان، این در )223 :1388 (قوام، ـــلی،جم چاردیر چون پردازانی نظریه م  دیوید ان،یدردر زیاش

 وامکانات عیوســ فضــاي خود هاينوشــته کنرز،بایت آن و کاکس رابرت تر،ینکلیل آندرو کمپل،

 آن بر عالوه .اند آورده فراهم آن هايوشـــاخصـــه انگاري ســـازه توســـعه ايبر را ايگســـترده

ــ ــخص ــلیآدلر،م امانوئل :چون ییها تیش ــتا نیکاتز تریپ کل،یچ جفري برنت، ش  سین،کریاش

 اونـــف،جـــان کـــالسیـــنـــ روجـــی، س،جـــانیـــرا تـــومـــاس ت،یـــاســــــمـــ سیـــرو

 قابل نقش انگاري سازه توسعه در ونت هاف،الکساندر ل،یراگی،دسلر،کوزولوسکی،کراتوچو

 انعکاس مجال ،1990 دهه در انگاري ســازه توســعه در آنان نظري کوشــش .داشــتند ايمالحظه

  ).325-323 :1385 افت(مشیرزاده،ی وظهور

 هاينظریه سایر و نظریه این تمایز وجه عزیمت نقطه ترین مهم انگاري، سازه نظریه در آنچه

ـــ و عین و ذهن تمایز گردد،می الملل بین روابط ـــی اجتماعی دنیاي و مفاهیم اختگیبرس  از ناش

سی ایران ساخت در ان نقش و آن بررسی به ادامه در که است ابژه و سوبژه تنیدگی درهم  هرا

 شود.می اشاره

  انگاري سازه در عین و ذهن تعامل -2-2

ست معتقد يانگار سازه  از برآمده يامر که شده داده شیپ از يامر نه الملل نیب ساختار ؛ا

ــاختار یدائم کیتالکید ــت یگرانیباز و هاس ــاس که اس ــت خود یذهن یمعان براس  کنش به دس

شترك تیذهن کی در تینها در و زنندمی  که لحاظ آن از تیواقع نیا .سازندمی را تیواقع ،م

 یول است تینیع يدارا .است گرانیباز يرفتارها به بخش نییتع و کننده محدود یسرشت يدارا

 يهنجارها و هااستاندارد و قواعد قیطر از تیواقع ساختار ،گرانیباز از ستقلم و ستایا یتینیع نه

ـــده رفتهیپذ ـــ نییتع نیا و کندمی نییتع را گرانیباز رفتار ش ـــت جهت آن از یبخش  نیا که اس

ست یجمع تیذهن تیحما مورد هاهنجار شد هاهنجار نیا تیرعا به لیما که يگریباز و ا  با نبا
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 تینها در هایتلق و هاانگاره یدگرگون با گرید يسو از شد خواهد رو بهرو خود هیبرعل اجماع

   ).1388 سلیمانی: و شود(جواديمی ممکن نظام در رییتغ

ــازه چارچوب، این در ــی انگاري س ــع در تیعقالن نقش به نو نگرش  ییها دهیوپد هاتیوض

 ورزد،ساختارمی دیتاک اجتماعی و مادي هايساختار بر که وهمانگونه هاستانسان جمعی دسته

جاري ندمی تلقی تیاهم داراي زین را ومعنوي هن بارت به .ک  لیتحل نیا اســــاس بر گر،ید ع

 هانیا وجز حاتین،تســلیزم ســر رینظ کییزیف عوامل به که هســتند گذاران اســتیوســ هادولت

ندمی معنی ـــ  يهانیاالذهانی،دکتر نیب اعتقادات روي را شیخو تمرکز انگاران ســــازه .بخش

صورند نیا بر نکه،آنانیا ضمن هندمی قرار دانش، سان هايتیوهو منافع که ت  صورتی به هاان

 شکل مشترك اعتقادات همان قیطر کنند،ازمی درك نیریسا با روابط در را شتنیخو آنان که

 نیب استیس توان نمی که است آن انگاري سازه کردیرو در اساسی نکته .شوندمی نییوتب گرفته

 مادي صـــرف هايچوب چهار ودر ییعقال هايورفتار تعامالت ســـلســـله کی حد در را الملل

 سلسله کی اساس بر صرفا هادولت تعامالت رایداد،ز لیتقل المللی نیب و ملی سطوح در ونهادي

 قیطر از رفتاري الگوي نوعی صورت به زمان طول در نگرفته،بلکه شکل شده تیتثب ملی منافع

 اساس، براین )222 :1388 (قوام، .شوندمی هاتیهو تشکل باعث ایو ابندیمی تشکل هايتیهو

  برشمرد: زیر شرح به توانمی را انگاران سازه مبانی و اصول ترین مهم خالصه، طور به

ـــ واحد نیترمهم همچنان هادولت -1 ـــییس ـــلی گریوباز اس  نیب تعامالت نییتب در نظام اص

 است گرفته قرار محوري دولت اصول اساس بر معمول ارواقتد تیحاکم رای،ز.باشندمی المللی

 .آورندمی دیپد را المللی نیب ساختار خود، هايعملکرد واسطه به که هستند هاودولت

ــت،ین قاعده بی الملل نیب روابط -2 ــري کی از بلکه س ــول س  .کندمی رويیپ وقواعدي اص

سییس گران کنش از تعدادي الملل نیب روابط  گریکدی با متقابل تعامل در که ردیگیم بر در را ا

 االذهانی نیب صــورت به که ییها وهنجار قواعد اســاس بر ومســتمر متقابل تعامل نیا باشــند،می

 نیا از منبعث الملل بین روابط به انگاري سازه کردیرو نگاه رد.یپذمی صورت اند، گرفته شکل

 قیطر از فقط بیرونی عینی نیومع مشخص ضرورتهاي وراي مادي هايساختار که است هیفرض

   کنند.می دایپ شود،معنیمی ریتفس که قییطر واز اجتماعی میمفاه

 حال نیع در و اســـت غیرمادي و مادي عامل دو هر شـــامل الملل نیب نظام ســـاختار -3

 منافع کانون در تیوهو هاهنجار رایرد،زیگ یقرارم شـــتريیب توجه مورد غیرمادي هايســـاختار

 تیهو با کیینزد ارتباط هادولت نیب خارجی روابط واهداف منافع دارد،پس ارقر وفراملی ملی

  .دارد دولتی مسلط
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 عبارت تیهو .است انگاري سازه مهم اصول دیگر از هادولت هویت ساخت چگونگی -4

ـــت  به زمان هم طور به هاتیهو .اســـت نقش خاص خودکه مورد در وانتظارات هافهم از اس

ـــ هنجاري الگوهاي نیا و دهندمی وامق عقالنی هاينشیگز  هاآن به که المللند نیب اســـتیس

 فیتعر هاآن اجتماعی بستر از جدا عنیی ماهوي شکلی به توان ینم را هاتیهو .دهندمی شکل

  ).332 :1385 کرد(مشیرزاده،

 که گزار) وکار داخلی(ساختار استیس و الملل نیب استیس انیم تعامل بر انگاران سازه -5

ـــک را المللی نیب جامعه متقابل تعامل ندیفرا رد ـــازه .ورزندمی دیدهند،تاکمی لیتش  انگاران س

سانی هايکنش همه که معتقدند ضایی در ان  این و کندمی پیدا معنا و گیردمی شکل اجتماعی ف

ست سازي معنا  فرهنگ و هاهنجار ها، هویت رو، این از .دهدمی شکل جهانی واقعیات به که ا

ـــت درمهمی نقش ـــیاس ـــط هادولت منافع و هاهویت .کنندمی ایفا جهانی يهاس  هنجارها، توس

 تعیین را هادولت تعامل موضــوع که اســت "فرایند" این و شــودمی ایجاد هافرهنگ و تعامالت

ـــترش هاآن میان نهادینه روابط با ندتوانمی مردم اجتماعی هنجارهاي و هاهویت .نمایدمی  گس

  .)915 :1382 (هادیان،قائلند یکدیگر براي که است معنایی اساس بر هادولت میان طرواب و یابد

 و شــودمی حاصــل اجتماعی روابط از منافع که جا آن از انگاري ســازه در اســاس، براین 

 امر یک هویت .قائلند یکدیگر براي هاآن که اســـت معنایی اســـاس بر هم با هادولت روابط

 بر دیگران به نسبت عمل .است دیگران از انتظارات و خود از درك يمعنا به که است ايرابطه

ـــاس ـــت معنایی اس ـــبت که اس  الملل بین هاياولویت همچنین .دارد وجود کارگزار آن به نس

ـــل الملل بین جامعه درون پذیري جامعه اثر بر کارگزاران ـــودمی حاص ـــازه دیدگاه این .ش  س

 بیناذهنی مقوله یک عنوان به هراسی ایران تاثیر و ساخت چگونگی مورد در توانمی را انگارانه

 گونه بدین داد. قرار اســـتفاده مورد ایران با آنان روابط و منطقه کشـــورهاي میان در و غرب در

صر مانند ذهنی عوامل برخی اگرچه که سبت ایران(به قدرت برتر عنا  منطقه)، کشورهاي سایر ن

ست برخی ایران، ايمنطقه يهاسیاست ستی اعالمی يهاسیا سیونالی  تهاجمی، ایدئولوژیک و نا

 باشند داشته هراسی ایران ساخت در مهمی نقش دتوانمی و... منطقه بر سلطه تاریخی هايزمینه

ساخته ذهنی عوامل نقش عوامل، این از تر مهم اما ست ایران از بر سی ایران که ا  دنبال به را هرا

ــته ــت. داش ــاله این اس ــوره میان در بویژه مس  و ایران با همجواري عدم دلیل به که غربی ايکش

 هراسی ایران عینی عوامل نقش از عمال هاکشور این امنیت براي ایران بالقوه احتمالی تهدیدات

 هازمینه به ادامه در مساله، این تر دقیق و ملموس درك براي باشد.می آشکارتر شود،می کاسته
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ـــکل عوامل و ـــی ایران گیري ش ـــاخته کی عنوان به هراس ـــول که غرب در ذهنی برس  محص

  شود.می اشاره است ابزه و سوبژه دیالکتیک

   هراسی ایران گیري شکل بر موثر عوامل-3

 تعارض دلیل به اســـالمی انقالب گیري شـــکل ابتداي از که اســـت ايپروژه هراســـی ایران

 تعریف با الملل بین نظام بر حاکم قواعد با ایران اسالمی جمهوري نظام عملکرد و اصول مبانی،

 غرب ســوي از المللی بین و ايمنطقه تهدید یک عنوان به ایران بر حاکم جدید ســیاســی نظام

ـــکل ـــت. گرفته ش  را آنان ترین مهم که آمده بوجود متعددي عوامل تاثیر تحت پروژه این اس

  برشمرد: زیر صورت به توانمی

  ایران بالفعل و بالقوه قدرت و هاتوانایی -3-1

ـــی ایران بر موثر عوامل ترین همم از یکی  ایران بالفعل و بالقوه قدرت و هاتوانایی به هراس

ـــاله این گردد. برمی  و کیفیت طبیعی، منابع جغرافیایی، هايویژگی نظیر عواملی تاثیر تحت مس

ــعه جمعیت، تراکم ــادي توس ــت ایران نظامی قابلیت و تکنولوژیکی و اقتص  هايتوانایی این .اس

 کرد تقسیم اکتسابی هايتوانایی و ذاتی هايتوانایی دسته دو به توانمی را ایران فعلبال و بالقوه

 اقتصـــادي و نظامی هايقابلیت و ذاتی هايتوانایی ازجمله طبیعی منابع و جغرافیایی موقعیت که

 عوامل براینعالوه دیگر،ازسوي .شوندمی محسوب اکتسابی هايتوانایی ازجمله تکنولوژیک و

ـــخن نیز قدرت غیرمادي عوامل از توانمی قدرت مادي  عوامل این میان در .آورد میان به س

ـــالمی انقالب گفتمان مبانی و ایران نرم قدرت از توانمی ـــلمان جوامع میان در ایران اس  و مس

 کشور یک نیز آن سیاسی نظام از فارغ ایران مسلما اساس، این بر کرد. یاد منطقه شیعیان ویژهبه

ساب به منطقه در قدرتمند بالفعل و بالقوه هايتوانمندي و هایتقابل با  ,Eisenstadt( آید.می ح

2015:12-15 (  

 در همواره قدرتمند، يهادولت که دهدمی نشـان الملل بین سـیاسـت تاریخ دیگر، سـوي از

 هچگون هادولت این که نیســتند مطمئن هرگز آنان زیرا اند؛ کرده ایجاد تهدید احســاس دیگران

ها از نایی فاده خود يتوا ـــت  افزایش دولت یک قدرت که موازاتی به واقع در .کرد خواهند اس

ستفادة نگران دیگران یابد،می  يجلوگیر پی در و شده خود قدرت از دولت این احتمالی سوءا

نابراین .آیند برمی آن از  دیگران تمایل افزایش به طبیعی طور به دولت یک قدرت افزایش ب

 در باید شــرایط، این در )Little, 2008( انجامید خواهد آن کردن موازنه و کردن محدود يبرا

 همســایگان ویژه به خود، همســایگان از قدرت، لحاظ به تاریخی طور به ایران که داشــت نظر

نان رو، ازاین اســــت، بوده برتر جنوبی، ند بوده ایران قدرت نگران همواره آ  درتاریخ دقت .ا
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ـــر ـــان یرانا خارجی روابط معاص ـــته ادامه فرودهایی و فراز با نگرانی این که دهدمی نش  و داش

 ایران .است شده تبدیل هراس به نگرانی این داده، رخ يآشکار تغییرات ایران قدرت در هرگاه

ـــعت، تا جمعیت از قدرت، مختلف هايحوزه در  قابل توان از ژئوپلیتیک، موقعیت و منابع وس

 در را هراس و نگرانی خودکار طور به امر همین و اســت خورداربر خاورمیانه منطقه در توجهی

ـــنتی هايحوزه در ایران يقابلیتها .انگیزد برمی دیگران  به يمنطقها مقیاس در قدرت نوین و س

ـــت اياندازه ـــور این که اس  .میکند مطرح ايمنطقه هژمونی بالقوه گزینه هاتن عنوان به را کش

 از و است ایران قدرت هراسی، ایران آن حاد شکل در یا ایران از نگرانی عامل نخستین بنابراین

 قابل حد تا ایران، يقابلیتها .کرد ایجاد يتغییر آن در توان نمی زیرا اســت، يســاختار رو همین

 نیا، (شـــریعتی.کندمی نگرانی ایجاد همســـایگان در آن، بر حاکم حکومت نوع از فارغ توجهی

1389: 194-195( 

 .شودمی تشدید بیشتر نزدیکی و مجاورت دلیل به ایران همسایگان مورد در بویژه لهئمس این 

 وتهدیدزایی نمایی قدرت توانایی که است شده پذیرفته الملل بین روابط در گزاره این که زیرا

ـــب به ـــله، تناس  دارند، قرار یکدیگر مجاورت در که ییهادولت یابدمی افزایش یا کاهش فاص

 آنان جغرافیایی فاصله که ییهادولت تا هستند یکدیگر يبرا يبزرگتر يتهدیدها ایجاد به قادر

 ایران ایجاد براي غرب اینکه به توجه با میان، این در )Walt, 2002( اســـت زیاد یکدیگر از

 حســاس ایران هايتوانمندي و اقتدار به نســبت را دیگران که اســت هدف این دنبال به هراســی

 هاآن روي بر و شــده برجســته مختلف نظامی هايحوزه در ایران ايهتوانمندي رو،ازاین نمایند

  :است زیر موارد شامل هاتوانمندي این ترین مهم گیرد؛می صورت مانور

  استراتژیک هايسالح در ایران تسلیحاتی قدرت -3-1-1

ـــی ایران پروژه محور امروزه که ایران هايتوانمندي ترین مهم از یکی  گرفته قرار نیز هراس

 در است. جمعی کشتار هايسالح تولید توانایی به آن دستیابی و ایران ايهسته توانمندي است،

نه، این یان اینگونه زمی ـــودمی ب یل به عراق و ایران جنگ پایان از "که ش  مورد ایران اینکه دل

 امهاد بر ایران در گیريتصمیم سطوح باالترین در بود، گرفته قرار عراق ازسوي شیمیایی تهاجم

 دســت هاییپیشــرفت به هاســانتریفیوژ طراحی در ایران رفته رفته .شــد تأکید ايهســته تحقیقات

 با پراکنده و کوچک تأسیسات ساخت امکان که یافت ادامه آنجا تا هاپیشرفت این دامنه یافت؛

 هاآن نابودي و کشف که امري گردید؛ فراهم ایران توسط سانتریفیوژ فشرده درهم هايردیف

 برخوردار شیمیایی هايسالح ساخت توانمندي از ایران دیگر،ازسوي .سازدمی دشوار بسیار را

 و هاموشــک کالهک در آن از اســتفاده و اعصــاب گاز تولید به قادر احتماالً و اســت گردیده
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شه هايبمب شدمی ايخو شرفته بیولوژیکی هايسالح تولید توانایی داراي ایران همچنین .با  پی

ـــین یا مکمل عنوانبه هاآن از دتوانمی و اســـت ـــالح جانش ـــته هايس ـــتفاده ايهس  "کند اس

)Cordesman, 2009: 2-11(  

  موشکی هايبرنامه توسعه -3-1-2

 موشــکی هايبرنامه توسـعه بر غرب تمرکز هراسـی، ایران در موثر مهم دالیل از دیگر یکی

 موشکی برنامه بودن دفاعی بر مبنی ایران مستمر تاکید رغم علی زمینه این در است. ایران بومی

 که دارند تاکید غربی کشورهاي منطقه، در ایران آمیز مسالمت حضور طوالنی سابقه همچنین و

ـــکی هايبرنامه ـــک زمایشآ بویژه ایران موش ـــوخت هايموش  از دیگري مهم بخش جامد، س

ـــت و نظامی هايتوانمندي ارتقاي براي ایران هايتالش ـــیاس  منطقه در آن دپروازانهبلن يهاس

ـــک کاربرد " گرددمی تاکید هراســـی ایران پروژه در زمینه این در .رودمی شـــماربه  هايموش

ــاخت ــالح با ایران س ــتار هايس ــط دتوانمی که جمعی کش ــانکالهک توس ــود، حمل هایش  ش

  )Inteligence on Iran, 2016( گرددمی محسوب عمده تهدیدي

  الملل بین نظام و منطقه براي ایران موشکی هايفعالیت توسعه تهدید القاي -1 شکل

  

  منطقه در ایران متعارف نظامی وهاينیر گسترش -3-1-3

ضور شاري ح ست شورهاي در ایران م سلمانان از حمایت براي تالش و مقاومت جبهه ک  و م

 توســعه" عنوان با که اســت مســائلی از دیگر یکی الملل، بین ســطح در و منطقه در مســتضــعفین

 در "و... شـــیعی هالل فارســـی، امپراتوري ایجاد اي، منطقه هژمونی گســـترش اي، منطقه طلبی
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یاري ـــ ثار از بس ـــی آ تب از اعم پژوهش قاالت و ک تاق هايگزارش و م  همچنین و فکر هايا

 در ایران مسـتشـاري حضـور که اسـت حالی در این شـود.می تکرار هابار المللی بین هايرسـانه

 بوده هاکشور این بر حاکم قانونی يهادولت درخواست به و محدود سیارب همسایه، کشورهاي

ست. ضور درواقع، ا شاري ح ست  این در را دار برنامه هویت و ساز مقاومت هویت صرفا ایران م

 میان در بویژه مقاومت هویت بازتولید به زا درون هايجنبش ظهور با و نموده تقویت هاکشــور

 با وجود، بااین )108-1388:102 نصوحیان، و مقدم (جاودانی تاس نموده کمک منطقه شیعیان

جه عارض به تو نافع ت کاس با غرب م یت انع یت واقع عال نه، این در ایران هايف  بر همواره زمی

ــلطه و جویی مداخله"  تاکید ایران ايمنطقه هايفعالیت از غربی هايگزارش در "ایران طلبی س

ـــده تاکید هاگزارش این از کیی در زمینه این در چنانچه گردد.می ـــت ش  طوربه ایران " که اس

 هايگزینه محدودساختن نفوذ، افزایش جهت در خود متعارض نیروهاي گسترش درپی مستمر

ظامی کا، ن عاب آمری گان ار مایش و همســــای ند .باشــــدمی خود قدرت ن یل به ایران هرچ  دل

 عمل موفقیت با خود متعارف مینظا نیروي نوسازي جهت در است نتوانسته آمریکا هايتحریم

 جنگنده، هواپیماهاي انواع خرید جهت مذاکره مشـــغول روســـیه با دیرباز از وجود، بااین کند،

 برعالوه راستادراین ایران .است بوده بالستیکی موشکی دفاع و هوا به زمین هايموشک مدرن،

 کره و روسیه از هاییردریاییزی است شده موفق و شده معامله وارد نیز هاکشور سایر با روسیه

شک انواع نیز و شمالی شتی هايمو شک همچنین ایران .نماید خریداري چین از ضدک  هايمو

 اینک ایران .اســت کرده خریداري روســیه و چین از ضــدزرهی و زمین به هوا هوا،هوابه مدرن

 میان، این در ت.اس چین و روسیه ساخت مین پیشرفته هايمدل احتماالً و روسی اژدرهاي داراي

ــتري عمل آزادي با برجام از پس ایران ــعه به بیش ــت خود متعارف نیروهاي توس ــت زده دس  اس

 چینی هايسالح تر گسترده خریدهاي براي است توانسته روسی، S 300 بر عالوه که ايبگونه

 )Wuthnow, 2016: 3 کند.( اقدام نیز هاکشور سایر و

  نامنظم و امتقارنن هايجنگ توانایی افزایش -3-1-4

ـــول که نامنظم و نامتقارن هايجنگ در ایران توانایی  ـــور و مقدس دفاع دوران محص  حض

 ابعاد دیگر از نیز است تکفیري و سلفی هايجریان با مقابله در مقاومت جبهه در ایران مستشاري

سی ایران پروژه مهم  طورکلیبه ینکها به توجه با که شودمی القا اینگونه زمینه این در است. هرا

ـــالحی هر از نگ نوع این در توانمی نیرویی نوع هر از و س فت بهره هاج  قبالً  نیز ایران و گر
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شته نمایش به زیر درموارد زمینه این در را خود توانایی ست، گذا  عمال ایران، ویژه قابلیت این ا

   کشورهاست. سایر براي تهدیدي

ـــتراتژیک مطالعات مرکز گزارش چنانچه  در تهدید« عنوان تحت آمریکا المللیبین و اس

سی به »ایران گیريشکل حال ستفاده "مانند موارد این از برخی برر  عراق، در قدس نیروي از ا

ــته ــتفاده عمان، دریاي و فارسخلیج در نظامی مانورهاي و تمرینات رش  بدون هواپیماهاي از اس

 هواپیماهاي دادن قرار :آن نیروهاي شآموز و اهللاحزب از مالی حمایت عراق، فراز بر ســرنشــین

 در کورنت نوع از ضـدتانک شـوندههدایت هايموشـک و دوربرد هايراکت سـرنشـین، بدون

 بحرین، در شــیعه هايگروه از حمایت ها،فلســطینی و حماس به ســالح ارســال نیرو، این اختیار

 و اســـرائیل به هحمل قابلیت ایجاد درجهت فضـــایی و دوربرد بالســـتیکی هايموشـــک آزمایش

ـــورهاي ـــایه، کش  به حمله توانایی نمایش هدف با فارسخلیج در نظامی مانورهاي انجام همس

  )52-51 :1381 تاجیک،( کند.می اشاره "و.. دریایی تأسیسات و کشتیرانی ساحلی، اهداف

  تهاجمی اعالمی يهاسیاست -3-2

 يهاسیاست برخی به غرب در هراسی ایران گیري شکل در موثر عوامل ترین مهم از یکی

سط مواردي در که گرددمی باز اعالمی سی مقامات برخی تو  از و شودمی مطرح نظامی و سیا

 درواقع، ،اعالمی يهاسیاست این شود.می تعبیر ایران تهاجمی نیات به منطقه، در و غرب در آن

 ایران پروژه دیدتشـــ و ایران علیه منفی ذهنیت تقویت براي فقط که هســـتند نادرســـتی هايپیام

سی ستفاده مورد هرا سداد تهدید مانند: مواردي به توانمی زمینه این در گیرند.می قرار ا  تنگه ان

 مدیترانه، تا افغانســتان از ایران نفوذ حوزه گســترش منطقه، کشــورهاي دادن قرار هدف هرمز،

  .) Wood, 2012( کرد اشاره و... ایران نفوذ حوزه در عراق گرفتن قرار

ست ینا   و آوردمی بوجود را غرب براي ایران تهدید شدن تر عینی زمینه اعالمی، يهاسیا

 شــودمی تالش و گرددمی احســاس ترملموس شــکلی به ایران تهدید آنها، ايرســانه بازنمایی با

 از آنچه درواقع، .کند تولید هراس و نگرانی دیگران در تا شــود داده نشــان تهاجمی ایران نیات

سرائیل نیز و غرب سوي  آنان هاينگرانی بازتاب شود،می مطرح ایران تهاجمی نیات مورد در ا

قاي از قه نقش ارت ـــر در ایران معنوي نفوذ و ایران ايمنط ـــراس قه س  دلیلی به که اســــت منط

ست ست درحالی این گیرد.می قرار تاکید مورد اعالمی يهاسیا  کنون تا هرگز ایران ملت که ا

   است. نداشته نیز اخیر سال یکصد در خود همسایگان علیه نظامی اقدام و هنداشت تهاجمی نیات
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  غرب در هراسی ایران فضاي ایجاد -3-3

سلماً سی ایران در موثر عوامل ترین مهم از یکی م سازي به غرب در هرا ضا  در ایران علیه ف

 نیات به که اعالمی يهاســـیاســـت برخی یا ایران قدرت از فارغ مســـاله این گردد.می باز غرب

ستاي در شود،می یاد آن از ایران تهاجمی  واقعیات تحریف با ایران با مقابله براي غرب منافع را

   گیرد.می قرار استفاده مورد ایران، خارجی و داخلی سیاست از مسلم

 را غرب مطلوب نظم دتوانمی منطقه در ایران یابی قدرت هرگونه اینکه به توجه با درواقع،

ـــته رو، این از ازد،اند خطر به  جهت در ایران بالقوه و بالفعل اقدامات اصـــطالح به کردن برجس

شیدن عینیت منظور این براي و ایران علیه سازي موازنه شتر بخ سی ایران ایده به بی  صورت هرا

 ارتقاي جهت در و آمیز صــلح مقاصــد براي که ایران ايهســته برنامه راســتا، همین در گیرد.می

 معرفی نظامی اهداف با ايبرنامه است، شده ریزي طرح ایران تکنولوژیک و لمیع هايتوانایی

 تروریسم از حمایت فلسطین، مردم از ایران حمایت است، اسرائیل نابودي آن هدف که شودمی

 انقالب معنوي پیام گســـترش و شـــودمی داده نمایش خاورمیانه صـــلح روند در کارشـــکنی و

 این بر حاکم هايرژیم براندازي براي ایران قصـــد عنوان به همســـایه کشـــورهاي در اســـالمی

   .شودمی داده نشان هاکشور

 نیات و هاتوانمندي که کنندمی القا چنین ايرســـانه فضـــاي طریق از هاغربی درمجموع،

 را دیدگاه این تا کنندمی تالش آنان .شود تبدیل ایران جانب از اقدام به دتوانمی ایران تهاجمی

ـــط جهت در ایران اقدامات که نندک القا  هايتوانمندي به توجه با منطقه در آن قدرت نفوذ بس

 کشور آن خاص هايویژگی اساس بر هاکشور از یک هر در غیرنظامی و نظامی حوزه در ایران

 اقلیت داراي که کشــورهایی در مثال، براي .آیندمی در اجرا به دارد، ایران با که روابطی نوع و

ــیعی ــت ش ــیعه مبارز هايگروه از حمایت ند،هس ــور این در ثباتی بی ایجاد جهت در ش  در هاکش

 در غربی کشورهاي دیگر یا آمریکا هايپایگاه میزبان که کشورهایی .گیردمی قرار کار دستور

قه ند، منط ـــت هداف عنوان به هس یات بالقوه ا ظامی عمل ندمی تعیین ن ـــو  افزایش همچنین .ش

 را هاکشور دتوانمی ایران تهدیدآفرینی میزان رفتن باال نتیجه در و آینده در ایران هايتوانمندي

 صـــورتی به ایران تهدید اینکه خالصـــه .ســـازد وادار آن هايخواســـته جهت در رفتار تغییر به

سته آن بالفعل و بالقوه هايجنبه که شودمی داده نمایش  هراسـی ایران ترتیب، بدین .شود برج

به ید تري ملموس جن ندمی اپ یب و دائمی ایران خطر و ک مایش به الوقوع قر یدمی در ن  .آ

)Banai, 2014(  
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   غرب در هراسی ایران اشکال و ابعاد-4

شاره که همانگونه س رانیا پروژه شد، ا شته دهه سه در یهرا ستور در گذ  قرار غرب کار د

شته ست دا صل هدف .ا ضا کردن یتیامن ،پروژه نیا ياجرا از یا  یمعرف يبرا شتال و رانیا يف

 رانیا پروژه .است بوده الملل نیب تیامن و صلح و منطقه يکشورها هیعل يدیتهد عنوان به رانیا

 گر مداخله نیهمچن و یالملل نیب یعموم نظم زننده برهم رانیا که یتلق طرز نیا انیب و یهراســ

 دار دامنه ايقهمنط هايبحران آن کیدئولوژیا تیماه سبب به و بوده منطقه يکشورها امور در

 به ذیل در .اســـت شـــده دنبال یغرب يکشـــورها طرف از مختلف اشـــکال و ابعاد در شـــودمی

   شود.می اشاره هراسی ایران که مختلف ابعاد و اشکال ینترمهم به تفکیک

  ایران اسالمی جمهوري نظام و اسالمی انقالب از هراس ایجاد -4-1

 شــود،می تاکید آن بر مداوم صــورت به غربی هايرســانه در که هراســی ایران ابعاد از یکی

سالمی جمهوري نظام ماهیت تحریف براي تالش ست. ایران ا ستا این در ا  تا شودمی تالش را

 جمهوري نظام و ایران از شناختی که غربی يهادولت شهروندان بویژه جهانی عمومی افکار در

ـــالمی ـــیم ايرهچه ندارند، آن واالي اهداف و هاارزش و ایران اس ـــود ترس  نظام آن، در که ش

ـــالمی جمهوري ـــعه انقالبی نظام یک عنوان به ایران اس  هايارزش هرگونه مخالف طلب، توس

صدد که گردد تلقی غربی دینی و اخالقی حتی و اجتماعی سیاسی، سط در  هاتن نه خود نفوذ ب

 پروژه این )Gold, 2015: 2-7 باشــد.(می آن نابودي و الملل بین نظام ســطح در بلکه منطقه در

ـــازي با بویژه ـــاخت و هالیوود در ایران تاریخ انحرافی بازس ـــینمایی آثار س  ،300 فیلم مانند س

  شود.می پیگیري نیز و... معکوس شمارش اورشلیم؛ الکساندر،

   ایران داخلی وضعیت نمایی سیاه -4-2

سی ایران پروژه ضعیت تحریف با غربی هرا سی و  نمایی سیاه و ایران داخلی اجتماعی-سیا

 توســعه بدوي، کشــور یک عنوان به ایران کنونی شــرایط از تصــویري ارائه با تا دارد تالش آن

ته، یاف ـــر حقوق ناقض ن نان، بویژه بش یت ز یار قوانین آن در که مذهبی، و قومی هاياقل ـــ  بس

ـــختگیرانه  هايآزادي و حقوق نقض به دائما که غیردموکراتیکی نظام چارچوب در مذهبی س

 القاي و پذیرش براي را جهانی عمومی افکار اســـت، حاکم پردازدمی شـــهروندانش اســـیاســـ

 فضاسازي بر عالوه نیز راستا دراین نماید. آماده کشور این علیه غرب جویانه مقابله يهاسیاست

سانه  فیلم ازجمله ایران علیه زمینه این در متعددي هايفیلم ساخت با هالیوود غرب، خبري اير
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ـــپولیس، هرگز، دخترم بدون نندما هایی ـــار پرس ـــنگس  این تا کندمی تالش و... گالب ثریا، س

    کند. القا خود مخاطب به را موضوع

  ایران نظامی يهاسیاست اقدامات و اهداف تحریف -4-3

ـــی ایران غالب وجه ترین مهم ـــال در هراس  و اهداف تحریف و بزرگنمایی بر اخیر يهاس

ست اقدامات ست. شده متمرکز یرانا نظامی يهاسیا ستا، دراین ا  هايتوانمندي بر تمرکز با را

سلیحات ساخت براي آن تالش بر ایران نظامی شکی، ت سته هايسالح مو شتار و ايه  جمعی ک

 و هاســیاســت الملل، بین نظام در و منطقه در آن نفوذ و حضــور بزرگنمایی با و شــودمی تاکید

 بین تروریسم از حمایت و جهان و منطقه در نفوذ سترشگ و طلبی توسعه عنوان به ایران اهداف

لل قا الم لکمی ال مدي گردد.(م مدي، و مح نه، این در )35-33 :1391 مح  بر تمرکز با زمی

ـــلح ـــرفت کردن معرفی آمیزغیرص ظامی هايپیش  کانون و محور عنوانبه آن معرفی و ایران ن

 بر یکسو از باشد،می نیز هاکشور سایر و منطقه کشورهاي بر استیال دنبالبه که جهان در شرارت

 اقلیت با کشــورهاي در بویژه منطقه در مداخله و نفوذ گســترش براي ایران تالش مانند مواردي

 خاورمیانه، صــلح روند در اخالل و کارشــکنی هدف با تروریســتی هايگروه از حمایت شــیعه،

شاره و... داعش و القاعده با ایران ارتباط  نفوذ براي آن يهاسیاست دیگر، سوي از و شودمی ا

  گردد.می بزرگنمایی امریکا، با مقابله براي التین آمریکاي ازجمله مناطق سایر در

  
  اسالمی انقالب از پس غرب در هراسی ایران

  ایران بالفعل و بالقوه قدرت و توانایی  هراسی ایران دالیل

  ایران اعالمی يهاسیاست از برداشت سوء

  غرب در هراسی رانای فضاي ایجاد

  ایران مساله کردن امنیتی

  

  

  

  هراسی ایران هايروش و اشکال

  اسالمی انقالب از هراس ایجاد

  بنیادگرا) سیاسی اسالم بر تمرکز (با هراسی اسالم

  تروریسم حامی و مرکز عنوان به ایران چهره ترسیم

  ایران بشري حقوق چهره تخریب

  ایران ايهسته بمب سناریوي

  یهراس شیعه

  هراسی سپاه

  ایران با آینده جنگ تصور

  جهان و منطقه در ایران تاریخی نقش جعلی و انحرافی بازخوانی
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  هراسی ایران سطوح -5

ــد، گفته آنچه به توجه با ــی ایران ش  جمهوري نظام علیه پروژه یک عنوان به غرب در هراس

ــالمی ــکال ابعاد، در ایران اس ــطوح در و مختلف اش ــورت متفاوتی س  میان، این در گیرد.می ص

 هاآن بررســـی به ادامه در که گرددمی پیگیري المللی بین و ايمنطقه ســـطح در هراســـی ایران

  شود.می پرداخته

  ايمنطقه سطح در هراسی ایران -5-1

 کشورهاي بر تمرکز با غربی جنوب آسیاي منطقه در هراسی ایران سطح ترین مهم و اولین

 نظام از ترس ایجاد هدف با هراســـی ایران از ســـطح این د.گیرمی صـــورت فارس خلیج منطقه

 به توجه با زمینه این در اســـت. شـــده طراحی آن همســـایگان میان در ایران اســـالمی جمهوري

 صرفا و...، نظامی نیروي جمعیت، جغرافیا، نظر از منطقه کشورهاي و ایران قدرت طبیعی تفاوت

ندي این بر تمرکز با قاي و هاتوانم یات ال هاجمی ن یت ایران، ت ـــی ایران ذهن یان در هراس  م

شدید منطقه يهادولت سترده تاریخی سابقه به توجه با دیگر، سوي از شود.می ت  و تمایزات گ

 این تهدید و تردید هايریشـــه بر ســـنی) - (شـــیعی مذهبی و عجم) - (عرب قومیتی اختالفات

 و انقالب هايآرمان و اهداف رب تمرکز با همچنین شـــود.می افزوده ایران به نســـبت هاکشـــور

 این از و شــده تاکید منطقه بر ســلطه براي ایران تالش بر اســالمی انقالب صــدور مانند اصــولی

 مسلما )97-93 :1394 کاظمی، و (نورمحمدي شود.می زده دامن موجود هراسی ایران بر طریق

ــورهاي برخی تالش میان، این در ــ این از برداري بهره براي منطقه کش ــانه ایران ايفض  نیز هراس

ـــدت بر خود ـــی ایران ش ـــت ازجمله افزایدمی هراس ـــیاس ـــتان يهاس  ایران، با رقابت در عربس

ست شته، در و ایران علیه بحرین و امارات يهاسیا ست گذ  علیه صدام دوره در عراق يهاسیا

   است. گرفتهمی صورت هراسی ایران بر تمرکز با ایران

شغال انزم از بویژه اخیر يهاسال در شور، این در شیعی دولت اولین حاکمیت و عراق ا  ک

ــی ایران دامنه بر ــده افزوده هراس ــت. ش ــاله این اس ــیعی هالل طرح با بویژه مس  شــد. تقویت ش

 توسط سپس و شد مطرح اردن، پادشاه دوم، عبداهللا سوي از بار نخستین شیعه، هالل اصطالح

 کشورهاي اتصال نیز شیعی هالل از منظور شد. تکرار هابار عربی رهبران سایر و مبارك حسنی

 منطقه نشین شیعه کشورهاي سایر و اند رسیده قدرت به شیعیان که صدام از پس عراق و ایران

سط شیعی هالل گیري شکل خطر طرح عمال بنابراین، بود.  خطر القاي منطقه، عربی رهبران تو

 پشت دیگر، عبارت به بود. منطقه در ایران قدرت گسترش و ایران با شیعیان روابط یافتن شدت
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صطالح کردن مطرح پرده سی ایران القاي براي تالش شیعی، هالل ا  چنانچه بود. منطقه در هرا

ـــیعی هالل رویاي تحقق براي ایران طرح" عنوان تحت ايمقاله در ـــنده خالد احمد ،"ش  نویس

 ســایت در که مقاله ینا در خالد .کندمی بررســی را عربی بهار به نســبت ایران مواضــع مصــري،

 منطقه تحوالت قبال در خود مواضــع از ایران" :نویســدمی شــده منتشــر 2012 ســال در "التغییر"

 جزء ایران، .کندمی پیگیري را است کشور این انقالب هدف که شیعی هالل رؤیاي خاورمیانه،

 تبریک كمبار حســنی ســرنگونی و انقالب پیروزي دلیل به مصــر به که بود کشــورهایی اولین

ـــکالت ... گفت ـــادي هايچالش و داخلی مش ـــورهاي برخی اقتص  را اردن جمله از منطقه کش

ــت  کشــورهاي از را شــیعی هالل طرح کشــورها، این در نفوذ با بتواند که داندمی خوبی فرص

ــوریه، لبنان، ــورهاي تا اردن و عراق س ــاید .ببرد پیش فارس خلیج حوزه کش  براي دلیل یک ش

 این است ایران نظر مورد شیعی هالل از بخشی سوریه که باشد این نیز دمشق از تهران حمایت

ــاله ــوریه، عراق، تحوالت مانند منطقه بعدي تحوالت با مس ــدید همچنین و و... یمن س  تنش تش

 و کشـــور دو روابط قطع و ایران در عربســـتان ســـفارت اشـــغال از پس عربســـتان و ایران میان

  . گذاشت تصاعد به رو ايطقهمن هايجنگ در آنان هايرقابت

   الملل بین نظام در هراسی ایران -5-2

سی، ایران سطح دومین ست. جریان در المللی بین سطح در هرا  بر تمرکز با سطح این در ا

 بین تروریســـم از آن حمایت المللی، بین ثبات و امنیت براي ایران موشـــکی و ايهســـته تهدید

 در درواقع، است. شده تاکید ایران بر حاکم سیاسی ظامن بشري ضدحقوق ماهیت القاي و الملل

ستیابی با ایران که شود القا اینگونه تا شودمی تالش المللی، بین سطح ستم و اتم بمب به د  سی

 که گرددمی القا اینگونه همچنین کند. تهدید نیز را آمریکا و اروپا خاك دتوانمی آن، انتقال

ـــت ممکن ـــلیحا انتقال با ایران اس ـــته تتس ـــک یا و ايهس  هايگروه به خود دوربرد هايموش

 بوجود را الملل بین نظام و خاورمیانه منطقه در تروریســتی گســترده منازعات زمینه تروریســتی،

   آورد.

 دو هر المللی، بین و ايمنطقه ســطح دو در هراســی ایران که داشــت توجه باید میان، این در

ستاي در  موقعیت به دستیابی و ایران قدرت افزایش از وگیريجل یعنی هدف یک به دستیابی را

ــول پیگیري براي ایران تالش از ممانعت و منطقه در برتر ــالمی انقالب اهداف و اص ــت اس  . اس

 و منطقه در آن طلبانه جاه يهاسیاست و ایران هژمونیک قدرت از ترس القاي طریق از درواقع،

   شود.می پیگیري اسالمی انقالب اب مقابله براي غرب سیاست الملل، بین نظام در
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  ایران ملی امنیت بر هراسی ایران پیامدهاي-6

سی ایران پروژه سالمی انقالب علیه غرب هرا سترده پیامدهاي و آثار ایران، ا  امنیت بر ايگ

  برشمرد: زیر شرح به توانمی را هاآن ترین مهم که است گذاشته برجا ایران ملی

 همسایگان و ایران روابط در تنش تشدید و هراسی ایران -6-1

 همسایگان و ایران میان اختالفاتی ایدئولوژیک، و سیاسی تاریخی، لحاظ به اینکه به توجه با

 ســنی و شــیعه یا عجم و عرب اختالفات قالب در کنون تا گذشــته از عربی يهادولت بویژه آن

 زده دامن آن به اســالمی انقالب از پس بویژه نیز ســیاســی هايرقابت ســپس و داشــته وجود و...

 منطقه کشورهاي منفی دهنیت که است شده سبب عمال غرب توسط هراسی ایران القاي است،

سبت شدید ایران به ن ضاي و شده ت  سایه در درواقع، گردد. تقویت آنان روابط در آلود تنش ف

سی، ایران ست نگران دائما منطقه يهادولت هرا ستند ایران اقدامات و هاسیا  امنیت عمايم و ه

 (آدمی باشد.می منطقه در گسترده تسلیحاتی هايرقابت نیز آن نتیجه که شده تشدید منطقه در

   )157-156 :1391 دیگران، و

 اي فرامنطقه هايقدرت با منطقه يهادولت همگرایی-6-2

سایگان ملی قدرت ضعف سی ایران پرتو در ایران هم ست شده سبب هرا شور این تا ا  هاک

 روابط به است، گرفته قرار آنان همجواري در که دشمنی یک از خود سیاسی نظام حفظ براي

ــترده ــی هايپیمان ایجاد و ايفرامنطقه قدرتهاي با گس ــیاس  این نتیجه که آورند روي امنیتی -س

  است شده ايمنطقه مسائل بیشتر پیچیدگی و منطقه در بیگانه نیروهاي استقرار مساله

 آمریکا و منطقه يهادولت میان ايپره چرخ ائتالف -6-3

سی، ایران پرتو در ايفرامنطقه هايقدرت با منطقه يهادولت همگرایی نمونه ترین مهم  هرا

ـــکل  مدیریت با منطقه در ایرانی ضــــد ائتالف یک که اســــت ايپره چرخ ائتالف گیري ش

ـــت ايمنطقه فرا هايقدرت ـــاس، براین .اس ـــعیت در اس  اثر در و انایر علیه ائتالفی کنونی وض

 اسرائیل و اعراب غرب، آن، در که است گرفته شکل منطقه در ایران از تصوري و واقعی هراس

ـــترك دالیلی به ـــور تهدید، را ایران متفاوت، و مش  آن هايکنش به هراس با و کنندمی تص

 -چرخ توانمی را ائتالف این .اند داده شکل ایران علیه ائتالفی که است رو همین از و نگرندمی

سرائیل و کندمی عمل ائتالف محور و چرخ مثابه به متحده ایاالت که معنا بدان د،ینام ايپره  با ا

ـــکل ائتالف این هايپره به آن، با همراهی ـــعی و دهندمی ش  ایران برابر در گري موازنه در س

   )202-201 :1389 نیا، (شریعتی .دارند
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 ایران یهعل فشار اعمال در هراسی ایران کارکرد -6-4

ــی ایران تاثیرات ترین مهم از دیگر یکی ــار اعمال براي آن کارکرد در توانمی را هراس  فش

شاهده ایران علیه سالمی، انقالب ایران، از ترس ایجاد با که گونه بدین کرد. م سالم ا سی ا  سیا

 نقض جمعی، کشــتار هايســالح به دســتیابی در تالش تروریســم، از آن حمایت بر تاکید و و...

ــترده ــر حقوق گس ــار اعمال هرگونه براي زمینه قبیل، این از مواردي و بش  بوجود ایران علیه فش

 خطر بر تاکید با هابار ایران ايهسته پرونده در اسرائیل و آمریکا بویژه غرب که اقدامی آید.می

 و خلیدا عمومی افکار جلب براي آن، از ناشی گسترده پیامدهاي و ايهسته ایران الوقوع قریب

   کرد. استفاده ایران علیه المللی بین هايتحریم افزایش ضرورت همچنین و المللی بین

  گیرينتیجه

 پیروزي از پس که است غرب توسط شده عملیاتی ايپروژه ابژه، یک مثابه به هراسی ایران

 و میاســال انقالب با مقابله هدف با پروژه این اســت. درآمده اجرا به کنون تا اســالمی انقالب

سترش و منطقه در ایران یابی قدرت ست. ایران انقالب هايارزش و هاآرمان گ ستا، این در ا  را

ستفاده با تا کرده تالش غرب سانه در بویژه مختلف ابزارهاي از ا  چهره ارائه به المللی بین هاير

یاســــت غرب زمینه، این در بپردازد. آن از هراس و ترس ایجاد و ایران از غیرواقعی ـــ  ایران س

ــی ــته برنامه نماییبزرگ جمله از عمده محور چند بر تمرکز با را هراس  ادعاهایی و ایران ايهس

شر حقوق نقض مانند سط ب سالمی جمهوري تو سم، از حمایت ایران، ا  فرایند در ممانعت تروری

 موارد این است. نموده پیگیري و... همسایه کشورهاي داخلی امور در مداخله خاورمیانه، صلح

 المللی بین عمومی افکار پذیرش مورد تا شـــده تکرار دائماً المللی بین و ايمنطقه ســـطح دو در

 همسایگان و ایران روابط تا است شده سبب منطقه در ایران از تهدید القاي این نتیجه گیرد. قرار

 دگیر شــکل منطقه يهادولت رهبران نظر در ایران نیات و اهداف از آمیز تردید فضــایی در آن

 با منطقه يهادولت دیگر، ســوي از اســت. شــده منجر آنان میان واگرایی تشــدید به مســلما که

ساس سبت تهدید اح  ائتالف به دهی شکل حتی و فرامنطقه هايقدرت با همگرایی به ایران به ن

ــکالت که اند آورده روي ايپره چرخ ــی متعدد مش ــیاس  بلکه ایران براي هاتن نه را امنیتی – س

 غرب الملل، بین نظام در هراسی ایران گسترش با این، بر عالوه است. داشته دنبال به طقهمن براي

 ايطلبانه جاه اهداف دنبال به ایران که عنوان این با انقالب صدور اندیشه مهار به تا کرده تالش

ست الملل بین نظام در و منطقه در شدید به البته، که بپردازد ا شار ت  المللی بین هايتحریم و هاف

 و ایران ملی امنیت تهدیدات افزایش ســـبب عوامل این مجموعه اســـت. شـــده منجر ایران علیه
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 براین اســـت. شـــده الملل بین نظام در و منطقه در ایران امنیتی و خارجی ســـیاســـت هايچالش

 ایران زدودن براي باید ایران شــرایط این در که رســدمی نظر به مســاله این به توجه با اســاس،

ـــ ـــطح دو در غرب یهراس ـــطح در بردارد. گام س  تنش محوریت با هادولت با تعامل در اول س

 دست مختلف هايحوزه در تعامالت افزایش به بزرگ هايقدرت و منطقه کشورهاي با زدایی

 از آلود هراس ذهنیت عمومی، دیپلماســـی بر تمرکز با هاملت با تعامل در دوم ســـطح در و زند

 از مندي بهره و هوشمند و منسجم مدیریت یک مستلزم مساله این مسلما نماید برطرف را ایران

  است. دیپلماسی مختلف ابزارهاي
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  مآخذ: و منابع

ــالم نقالب ).1391( دیگران، و آدمی -  ــالم يداریب ،یاسـ  و یاسـ

شنامه منطقه، یعرب يهادولت یهراســ رانیا پروژه  انقالب پژوه

  2 هشمار , 1 دوره , 1391 بهار  : یاسالم

ــ رانیا ).1392( دیگران، و ایزدي -  ما :کایآمر در یهراسـ  ییبازن
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