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اولویت های پژوهشی مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی در سال 1397

الف -حوزه عربی :
 -1بررسی دالیل  ،ریشه ها و رویکردهای ایران هراسی در کشورهای عربی و راهکارهای فرهنگی
مقابله با آن
 -2دیپلماسی گردشگری و جایگاه آن در روابط فرهنگی ایران با کشورهای عربی
 -3مطالعه تطبیقی فعالیت های فرهنگی ترکیه ،آمریکا و عربستان در کشورهای عربی و تأثیر آن بر
فعالیت های فرهنگی ج.ا.ا
 -4بررسی تأثیر منازعات ایدئولوژیک و سیاسی ایران و عربستان بر دیپلماسی فرهنگی ایران با
کشورهای عربی
 -5بررسی تأثیر و کارکرد گفتگوهای فرهنگی در روابط ایران با کشورهای عربی
 -6بررسی جایگاه جریانهای متصوفه در کشورهای عربی
 -7آسیبشناسی روابط فرهنگی جمهوری اسالمی ایران با کشورهای عربی
ب—حوزه آسیا :
 -1بررسی تأثیر سیاست ها و رویکردهای حاکمیتی نسبت به فعالیت های ج.ا.ا در آسیای میانه؛ ریشه
ها ،علل و راهکارهای برون رفت
 -2بررسی تطبیقی فعالیت های فرهنگی ترکیه ،عربستان و آمریکا در کشورهای آسیایی و تأثیر آن
بر فعالیتهای فرهنگی ج.ا.ا
 -3آسیبشناسی روابط فرهنگی جمهوری اسالمی ایران درآسیای میانه
 -4ماهیت و علل ظهور و گسترش ایران هراسی در کشورهای آسیایی
 -5بررسی وضعیت و عملکرد اقلیت های شیعه ساکن کشورهای آسیایی و تاثیر آنها بر مناسبات
فرهنگی ج.ا.ا
 -6بررسی تأثیر گسترش سکوالریسم بر مناسبات فرهنگی ج.ا.ا با کشورهای آسیایی
 -7بررسی تأثیر اندیشه های افراطی مذهبی در ظهور و گسترش ایران هراسی در کشورهای آسیایی
 -8بررسی جایگاه جریانهای متصوفه در کشورهای آسیایی
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ج -حوزه اروپا و آمریکا
 -1بررسی نقش و تأثیر اقلیت های مسلمان بر روابط فرهنگی کشورهای اروپایی با ج.ا.ا
 -2بررسی نقش مطالعات ایران شناسی در کاهش یا افزایش ایران هراسی در کشورهای اروپایی
 -3بررسی راهکارهای فرهنگی مقابله با ایران هراسی در رسانه های غربی
 -4بررسی تأثیر ایرانیان مقیم در اروپا بر روابط فرهنگی با کشورهای اروپایی
 -5نقش جریانهای افراطی اروپایی در اسالم هراسی
 -6نقش اقلیت های شیعه در اروپا و تأثیر آنها بر مناسبات فرهنگی ج.ا.ا با اروپا
 -7بررسی تأثیر سیاستها و رویکردهای حاکمیتی نسبت به فعالیت های ج.ا.ا در اروپا و آمریکا
 -8آسیبشناسی روابط فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در اروپا
د -حوزه آفریقا
 -1مطالعات ایران شناسی در کشورهای آفریقایی
 -2بررسی تطبیقی فعالیت های فرهنگی ترکیه ،رژیم صهیونیستی ،عربستان و آمریکا در کشورهای
آفریقایی و تأثیر آن در فعالیتهای فرهنگی ج.ا.ا
 -3تأثیر اقلیت های شیعه در ظهور و گسترش واگرایی یا همگرایی فرهنگی ایران با کشورهای
آفریقایی

 -4بررسی تأثیر سیاستها و رویکردهای حاکمیتی نسبت به فعالیت های ج.ا.ا در آفریقا
 -5آسیبشناسی روابط فرهنگی جمهوری اسالمی ایران با کشورهای آفریقایی
 -6بررسی جایگاه جریانهای متصوفه در کشورهای آفریقایی
ه -حوزه سیاست گذاری و مطالعات نظری
 .1بررسی مدل ها و رویکردهای نوین فرهنگی به منظور کاهش ایران هراسی در کشورهای جهان

 .2چالش های پیش روی روابط فرهنگی بین المللی جمهوری اسالمی ایران
 .3فرصت ها و چالش های ناشی از افراط گرائی مذهبی در مناسبات فرهنگی ج.ا.ا با جوامع مختلف
 .4بررسی نقش و ظرفیت نهادهای بین المللی ،منطقه ای و سازمانهای مردم نهاد در کاهش ایران
هراسی
 .5مبانی ،روش ها و رویکردهای گفتگوهای فرهنگی و دینی
 .6بررسی الگوهای موفق روابط فرهنگی ایران و امکان تعمیم آن به کشورهای دیگر
 .7بررسی تأثیر چالش های امنیتی و سیاسی در روابط فرهنگی ج.ا.ا با دیگر کشورها

