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چكیده اثر
پایان نامه »استثناگرایی و سیاست خارجی ایران« به استثناگرایی و نقش آن در تكوین گفتمان های سیاست خارجی ایران می پردازد و با 
روش تحلیل گفتمان نوشته شده است. به طور مشخص هدف این پایان نامه از انتخاب نظریه و روش گفتمان آن بود كه میزان اهمیت 
تفكر استثناگرایانه را در سیاست خارجی ایران كشف كند. فرهنگ، مذهب و گفتمان سیاسی هر سه می توانند بستری برای استثناگرایی 
باشند. سیاست خارجی جمهوری اسامی نیز بر بستر فرهنگ ایران شكل گرفته است و این بسترها در شكل گیری استثناگرایی موثر 
بوده اند. گفتمان انقاب اسامی یک گفتمان منعطف است. در این فضا تفسیرهای متفاوت به وجود می آیند و برای تسلط بر گفتمان 
به رقابت می پردازند. اختاف سیاست خارجی بین رویكرد مقاومت و رویكرد تنش زدایی یک اختاف تاكتیكی و كم اهمیت نیست، 

بلكه بر سر تعریف هویت سیاست خارجی است. رویكرد مقاومت بر دال های مقاومت و استقال حداكثری 
تأكید دارد و رویكرد تنش زدایی بر دال توسعه. هویت ایران از منظر رویكرد مقاومت وابسته به استثنا بودن آن 
است، امری كه رویكرد تنش زدایی آن را رد می كند. بنابراین استثناگرایی اصلی ترین و مهم ترین گسل هویتی و 
گفتمانی سیاست خارجی ایران است. در ادامه استدالل شده است كه اختاف بر سر استثناگرایی دلیل اختاف 
بر سر بهبود رابطه با آمریكا نیز هست، چون برای رویكرد مقاومت بهبود رابطه با آمریكا تصویر استثنایی ایران 
را مورد تهدید قرار می دهد در حالی كه رویكرد تنش زدایی بهبود رابطه با آمریكا را برای توسعه واجب می داند. 
ثانیًا در زمینه سیاست منطقه ای ایران اصلی ترین دال مشروعیت بخش در رویكرد مقاومت به رفتار منطقه ای نیز 
استثناگرایی است و در واقع جغرافیای خاورمیانه مكانی است كه استثناگرایی ایرانی و آمریكایی در آن با یكدیگر 

روبرو می شوند و به رقابت می پردازند. 
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علی نظیف پور در سال 1367 در تهران به دنیا آمد. وی در ابتدا عائق پژوهشی خود را در رشته زبان و ادبیات انگلیسی دنبال می كرد و 
در این رشته در سال 1390 از دانشگاه عامه طباطبایی مدرک كارشناسی و در سال 1392 از دانشگاه شهید بهشتی مدرک كارشناسی ارشد 
دریافت كرد. پایان نامه او در دانشگاه شهید بهشتی درباره »مقایسه رمان و بازی های كامپیوتری آلیس در سرزمین عجایب« بود و به بررسی 
مفهوم »اقتباس« در فرآیند انتقال اثر از یک رسانه به رسانه دیگر پرداخت. او با تغییر رشته، به خانواده علوم سیاسی كوچ كرد و در سال 
1398 در مقطع كارشناسی ارشد روابط بین الملل از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. پایان نامه او درباره تأثیر استثناگرایی بر گفتمان ها و 
همچنین رفتار سیاست خارجی در ایران بود كه تحت راهنمایی خانم دكتر مشیرزاده به نگارش درآمد.تمركز پژوهشی نظیف پور، نظریه 
گفتمان  در تحلیل سیاست خارجی و سیاست داخلی آمریكا، به طور مشخص انتخابات در آمریكا، است. او در این زمینه سابقه همكاری 
با اندیشكده های سیاست خارجی در ایران )اندیشكده ایران یوریكا و اندیشكده جریان( و همچنین همكاری با نشریات داخلی را دارد 
و برای نشریاتی همچون روزنامه سازندگی، روزنامه شرق، مجله چشم انداز ایران و... مقاالت متعددی نوشته است. وی همچنین به 

مدت چند سال در دانشگاه شهید بهشتی به عنوان مترجم و كارشناس دفتر همكاری های علمی و بین المللی مشغول به كار بوده است.


