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 مقدمه
تاریخآلماندروفرانسهانگلیس،وسیه،رچین،امریکا،شامل4+7گروهکشورهایوایران

اقدامجامعبرنامهبهموسومایهستهتوافقبهاتریشوینِدر(4۱74ژوئیه72)7932تیرماه49

یافتنددست7(برجام)مشترک هایتحریمبرجام،اساسبرطرفدوتعهداتاجرایازپس.

گزارشپی(در4۱72ژانویه72)7932ماهید42تاریخدرایرانایهستهبرنامهعلیهالمللیبین

ازایندورانکهباپایان.شدلغوتعهداتشبهایرانپایبندیبرمبنی4اتمیانرژیالمللیبینآژانس

تحریم ضدهاییافتن عنوان با عموماً است، شده آغاز 9«پسابرجام»ایرانی یاد2«پساتحریم»یا

شود.می

رفتندستایران،ازبارابطهبودنمندبههزینهاسالمیمنجروریجمهعلیههاتحریمروانیاثر

بودالمللیآنشدهاینکشوروانزوایبیناقتصادیآیندهبهنسبتاطمینان اثردیگرطرفاز.

ایراناقتصادآیندهبهنسبتاطمینانبرایمساعدیشرایطتوانستهامیتحریمبرجامولغوروانی

اماخارجانزواازرااسالمیجمهوریوکردهایجادریگذاسرمایهفرصتو تداومکند،

مانعهراسانهایرانهایسیاست مخالفانشدههااینفرصتتحققامکانازامریکا توافقاست.

درسعیایران،برابردرسختهایگیریموضعوتحریمبهتهدیدباامریکاکنگرهدرایهسته

برقراریهنوزاندکهداشتهخارجیوداخلیگذارانسرمایهومتمایلهایدولتبهپیغاماینارسال

هزینهبادوستانهارتباط استایران مند وهاجریمهمجدداعمالازنگرانیشرایط،ایندر.

اسالمیجمهوریاعتراضمسئلهاینودادهافزایشراگذاریسرمایهریسکامریکا،هایتحریم

نیزخارجیکنندگانتخریب.استداشتههمراهبهرابرجامعینیستاوردهایدبودنناچیزبرمبنی

واسرائیلنگرانی.اندکردهایفابرجامنتایجازمندیبهرهدرایرانگذاشتنناکامدرمهمینقش

اتخاذبایکدیگردارند،درکهاختالفاتیعلیرغمکشوردواینتاشدهباعثبرجامازعربستان

ایهستهتوافقشکستبرایتالشآنوبرسندواحدینظراشتراکبهایرانعلیهنهخصمامواضع

توافقموافقانمقابل،در.استبودهایرانعلیهجدیدهایتحریماعمالبهکنگرهتحریکطریقاز

امریکاونیستآسانیکارهاتحریمبازگرداندناندکهداشتههموارهبراینمسئلهتأکیدایهسته

.کندایجادایرانتحریمبرایالمللیتوانستائتالفیبیننخواهدگردی

توافقازتندروهاخشمونگرانیدالیلترینمهمازیکیکهکندمیاستداللمقالهاین
                                                                                                                                               
1. Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 
2.International Atomic Energy Agency (IAEA) 
3. Post-JCPOA 
4. Post-Sanction 
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ایرانصلحهایفعالیتتأییدوایهسته کهاستاتمیاینانرژیالمللیبینآژانستوسطآمیز

ایرانی،ضدهایایدهبرخیضرربهوبودهتأثیرگذارامریکادر7هاهایدبازاربرعمیقاًبرجام

4جدیدکارتیسممکنوعیمعرفیباپژوهشاین.استشدهتمامهاآناصلیطراحانوعامالن

بهتوجهباایران،اسالمیجمهوریقبالخارجیامریکادرسیاستبرآنتأثیروهاایدهبازاردر

نفوذاعمالسپسوسازانتصمیمنیازمورداطالعاتآوردنفراهمهاالبییژهکاروترینمهماینکه

هایالبیبرخیکهکندمیاستداللاست؛ مناسببازارقدرتمند عملکرد زدن برهم با عمالً

متناسبفشارهایاینگروه.کنندمیحفظرا9هراسیایرانهمچونخاصیپارادایمبرتری،هادهیا

ایدهخارجیسیاستدستگاهوکنگرهبرخودیرگذاریتأثونفوذمیزانبا طرفدارهایامریکا،

جدیتهدیدیکنوانهعبایرانکنندهترسیمکههاییایدهازمقابلدروطردراایرانباهمکاری

کنندمیحمایتباشند،ایمنطقهوجهانیامنیتوصلحعلیه کهاستانگارانهسادهروینااز.

درگیرد؛میرانهاییتصمیماتخودتشخیصواختیارحسببرمتحدهایاالتدولتیمکنتصور

ونیروهاتفکرباکهدهدنشانتمایلخارجیسیاستدرموضوعاتیبهبایدهمچناندولتواقع

خارجیسیاستازمقصودپژوهشایندر.باشندهمسومتحدهایاالتدرقدرتمندسیاسیمراکز

اموروزارترئیسجمهور،توسطشدهاتخاذاعمالیواعالمیهایسیاستمجموعهامریکا،

،(نمایندگانمجلسالمللبینروابطکمیتهوسناخارجیروابطکمیتهشامل)کنگرهخارجه،

خارجیسیاستدرمؤثرقدرتمندهایالبیو(CIA)مرکزیاطالعاتآژانسملی،امنیتشورای

.استکشوراین

و(4ونتالکساندرنسخه)2کارمحافظهانگاریسازهنحلهدوازاستفادهضمنپژوهش،ایندر
8«دولتهویت»نقشترتیببه،(1اونفنیکالسنسخه)2محورقاعده 3«گفتاریِهایکنش»و

اینخارجیسیاستدرهراسیایرانآن،تبعبهوامریکاخارجیسیاستدستگاهکارگزاران

شودمیمطالعهکشور پیرامونسازهمطالعاتاغلبایران،درکهاستذکربهالزم. انگاری
کهآنجاییهمچنیناز.اندنرفتهفراترکارمحافظهانگاریسازهسطحازعموماًمختلف،موضوعات

دردستاوردهایوهویتمقوله اسالمیجمهوریهایدغدغهترینمهمبهحاضرحالبرجام
                                                                                                                                               
1.Marketplace of Ideas 
2.New McCarthyism 
3.Iranophobia 
4.Conservative Constructivism 
5.Alexander Wendt 
6.Rule-Oriented Constructivism 
7.Nicholas Onuf 
8.State Identity 
9.Speech Acts 
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عمیقهایدغدغهواساسینیازهایبهپاسخحوزه،اینلفمختابعادمطالعهاست؛شدهتبدیل
.استایراناسالمیجمهوریاقتصادیوسیاسیفرهنگی،



 مبانی نظری
هایشانپاسخگویبیشترنیازهایاولیهبشرگراییولیبرالیسمباتمامکاستیرویکردهایواقع

انگاریباتمرکزرویاند.سازهبودهتربخشایرضایتهایمادی،امنیتوامیدبهآیندهدرزمینه

به نیاز تعلقداشتنو به یعنینیاز عینحالواقعی، در و نیازهایسطحباالتر یکیاز هویت،

است داده قرار هدفخود را حسابآمدن( )به طرفدیگران از شدن ،7کوبالکووا)شناخته

7934 بهخوبیمی(432: اینموضوعرا ماز. کردتواندرهرممشهور مشاهده نیازها لودرباره

(Maslow, 1945)ایاساسیدرزندگیانسان)غیرازثروتیاانگاریبهمسئلهاگرسازه»روینا.از

 افراد هویت آن باشد، پرداخته استمنزلهبهامنیت( کارگزاران 4)کوورت« ،7934 :48۱.)

مستحکمداریپاگاهیجاهانگارانسازهیکردهایرو میو بیهایهنظرانیدر پنیروابط دایالملل

شاملمینظریهادگاهیازدیمتنوعفیط،یانگاراصطالحسازهاند.هکرد شودکهمخرجیرا

اهنمشترکآ دسترس فرضاستنیا میندار«تیواقع»بهیمیمستقیکهما جهان»آنیجابه؛

کهمادرییهادهیاگران،یتعاملمابادیهنحوقیمادردسترساستکهازطریبرا«یاجتماع

جهان اشتراکممورد چگونگمیگذاریبه محیو از ما دشویمبرساختهرامونیپطیتجربه

(Schieder and Spindler, 2014: 248)ایده هنجارها، فرآیند،ارزشباورها،ها،. ساختارها،

هویتبیناذهنیت،کارگزاری،اجتماعی، زبانو انگاریسازهادبیاتکلیدیکلماتازنهادها،

شوند.میمحسوب

شد.مطرحاونف(اثر7383)9«ماجهانساخته»کتابانگاریبرایاولینباردرسازهاصطالح

ازاصطالحاقتباسبا«سازندمیراآنهادولتکهاستچیزیآنارشی»مشهورمقالهنیزدرونت

رویکردتوسطابداعشده برسازی»راخودنظریاونف، وجود(Wendt, 1992: 393)امیدن« با .

سازه اونفدرطرحدیدگاه ایننظریههموارهتوسطونتاینکه اما است، انگارانهپیشگامبوده

می پذیرششناخته به منجر که است ونت متعارف و میانه نگرش نیز آن اصلی دلیل شود.

للشدهکهازنسخهاوبهعنوانالمهایاودرمیانرویکردعلمیوجریاناصلیروابطبیندیدگاه
                                                                                                                                               
1.Kubalkova 
2. Kowert 
3. World of our Making 
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کنند.امارویکرداونفبهدلیلمواضعانتقادینسبتبهجریاناصلیوبرسازیمالیمنیزیادمی

گرایانخارجالملل،منزویوازمنظراثباتهایرشتهروابطبیناندیشیتردیدرواداشتندرراست

تقسیم متناسببا شد. شناخته علمی رویکرد کتابدرکوبالکوواتوسطانگاریسازهبندیاز

برسازیمختلفنحلهپنج،7«برساختهجهاندرخارجیسیاست» دارد؛ انگاریسازه-7وجود

محافظه 4تاریخیانگاریسازه-4کار، قاعدهسازه-9، انگاری درکانگاریسازه-2محور،

هایمختلف،تنهادوردگینحلهکهدرادامهبهدلیلگست2مدرنپستانگاریسازه-4و9متعارف

شوند.محورمعرفیوموردتجزیهوتحلیلواقعمیکاروقاعدهرویکرداصلیمحافظه


  امریکا خارجی سیاست در هراسی ایران تاریخچه
مبارزاندنیوبهقدرترسامریکاکیمتحداستراتژ،یپهلوشاههمزمانباسقوطمحمدرضا

استیدرسنیادیوبنیاساسیریی،تغ7313درسالینیاهللخمیتآیبهرهبریانقالبیگرااسالم

متحولزینرانیایخارجاستیازانقالب،سیناشتیهورییشد.درواقعباتغجادیایایرانخارج

االذهانیرویکردمعناگرایانهوفرهنگیانقالباسالمی،ساختارهایمعناییومفاهیمبین.دیگرد

 همچون سلطهیگرسلطهینفمشترکی ،یخواهعدالت،یزیاستکبارست،یزیستظلم،یریپذو

هایستمدیدهوملتنیودفاعازمسلمتیبخش،حمایآزادیهانوجنبشیازمستضعفتیماح

بشربرنامهیمختلفزندگیهاهجنبهمهیکهاسالمبراقویباورنیوبااوبازتولیدکرددیتولرا

ومیمفاهدیبازتول.ساختزمتحولیرانیاجتماعیواقتصاد،یاسیسیهازهحوهمه؛سعادتدارد

دستگاهیمذهب-یاسیسیهاانگاره متعددیمعرفتیهاتوسط هو، قوامتیبه ودیبخشایران

قرارداد.4یزیستکایمراومشخصاًیزیرااستکبارستیاسالمیجمهوریتیعنصرهونیترمهم

نمودکایمرابهسفارتامامخطدانشجویانپیروحملهدرونیانقالبهزانیستکایمراالتیاوجتما

یدیبحرانجد،روز222مدتآنبهنفرازکارکنان44سفارتوگروگانگرفتنری.تسخافتی

رایدردورانپهلوکایمراورانیاکردوروابطمستحکمجادیا2یریگتحتعنوانبحرانگروگان

ازدستیانقالباسالمانیابرقدرتکهدرجریکایمرا.ساختبهشدتمتزلزل ابتکارعملرا

نیبزرگترش،سفارتشوگروگانگرفتنکارکنانریقرارداشت،باتسخیدادهبودودرموضعانفعال
                                                                                                                                               
1. Foreign Policy in a Constructed World 
2. Historical Constructivism 
3. Commonsense Constructivism 
4. Postmodern Constructivism 
5.Anti-Americanism 
6.Hostage Crisis 
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متحملشدریدوراناخریتحق را انتخابات7کارتر. شکستدر با نیزبهایاینافتضاحسیاسیرا

ریهمراهباسا،دودولتمنجرشدانیمکیپلماتینکهبهگسستمناسباتدبحرانیاپرداختکرد.

مقابل انقالب، اهحوادثپساز مثل پاالتیبه در را متحده مهمداشی از یکی است. ترینته

هموارهگذشتههایسالیطبودهاستکهیهراسرانیراهبرداراهبردهایامریکادرمقابلایران،

استیدرسوستهیودموکرات،بهصورتپخواهیجمهوراعمازمتحدهتاالیایهاتوسطدولت

(.7939:791نور،)چشمهشدهاستیریگیکشورپنیایعمومیپلماسیودیخارج

کل طور توانیمیبه ششمرحله تارایبه ایخیبُرهه که کرد سیهراسرانیاشاره استیدر

وحوادثپسازآنیانباوقوعانقالباسالممرحلهاولهمزم:اوجگرفتهاستکایامریخارج

پروژه با همسو دوم مرحله یهراساسالمشروعشد، سپتامبر حوادثیازده آغاز4۱۱7وپساز

 مرحلهگردید سومو طرحبا هراسعهیشو4یعیشهاللایده مقاومتی، اسرائیل9محور تهدید و

 است. شده دستاوردهامطرح دنبال به چهارم هستهیاسالمیجمهوریمرحله دانش ،یادر

-یاسیوتحرکاتسیمرحلهپنجمهمزمانباوقوعبهارعربووصنایعهوافضایموشکیبازدارندگ

یدردورانپسابرجامباهدفالقازیمرحلهششمنتیدرنها.درمنطقهآغازشدهاسترانیاینظام

رفتاررییکشوروتغنیایبهبوداوضاعاقتصادازیریبهمنظورجلوگرانیبااهبودنرابطمندنهیهز

پژوهشدرادامهبهنیآغازشدهاست.ایوداخلیامسائلمنطقهینسبتبهبرخیاسالمیجمهور

.پردازدیمکایامریخارجاستیدرسیهراسرانیمرحلهششمایامدهایاهدافوپل،یدالمطالعه


 پسابرجام دوران رد هراسانه امریکا ایران اقدامات ترین مهم

،7932دی41یکشنبه2امریکاداریخزانهبرجام،وزارتاجرایاعالمازبعدروزتنهایک

عماد(بهموشک)آزمایشایرانموشکیبرنامهباارتباطدرراحقوقیوحقیقیتعدادیشخص

بعدی،وزارتتریناقدامالف(.درمهم4۱72سیفارسی،بیافزود)بیامریکاهایتحریمفهرست

امریکا که7932بهمن7شنبهپنج4خارجه کرد اعالم ابالغقانونمحدودیتویزایامریکا با ،

برایسفربهاینکشوربهویزانیازنداشتند؛اگردرپنجسال98شهروندان کشورجهانکهقبالً

ام به باشندبایدبرایسفر کرده سفر سودانوسوریه عراق، ایران، به بگیرندگذشته ویزا ریکا
                                                                                                                                               
1.Carter 
2.Shia Crescent 
3.Axis of Resistance 
4.U.S. Department of the Treasury 
5.U.S. Department of State 
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ب(.4۱72سیفارسی،بی)بی

ایران7932اسفند79شنبهپنج7دانیلزجورجهراسانهدیگر،قاضیایراناقدامینتردرمهم را،

دالرمیلیون4۱۱ومیلیارد7۱پرداختبهراکشوراینوخواندسپتامبریازدهحادثهاولردیفمتهم

اقدامازسالقبلیکتروریستیحملهآنعواملکهشدعیمذکورمدکرد.قاضیمحکومجریمه

متعددموارددراهللحزبواند.اوهمچنیناستداللکردکهالقاعدهکردهدیدارایراندولتخودبا

درپایانسال(Maupin, 2016)اندداشتهمالقاتیکدیگربا چهارشنبه7932. اسفند،73نیزاوباما

7334سالدرفرمانعلیهایرانراتمدیدکرد.این4هوضعیتاضطراریملیدستوراجراییمربوطب

صادرایراننفتصنعتعلیههاتحریمتشدیدبرایامریکاوقترئیسجمهوربیلکلینتونتوسط

ایتاریخیباایران،اینکشورهمچنانتهدیدیشدهبود.اوبامااظهارداشتکهباوجودتوافقهسته

پ(.4۱72سیفارسی،بیشود)بیلیامریکامحسوبمیبرایامنیتم

دربشرحقوقاوضاعازامریکاخارجهاموروزارتساالنه،گزارش7934فروردینماهدر

وتاجیکستانکوبا،شمالی،کرهنظیرهاییحکومتکناردراسالمیراجهان،جمهوریسراسر

اساسیهایآزادیوحقوقبشرگستردهطوربهکهکردتوصیف«استبدادی»حکومتیکچین

4شنبهپنجنیزروزامریکاداریخزانهت(.وزارت4۱72سیفارسی،بیکند)بیمینقضرامردم

با7934فروردین وهایموشکیبرنامهدلیلبهایرانجدیدیعلیههایایتحریمبیانیهصدور،

منطقهسیاست اعمالهای امریکاداریخزانهوزارتخارجیهایداراییکنترلدفتر.کردای

هواپیماییشرکتازحمایتوایرانموشکیبرنامهازحمایتخاطربهراهاییشرکتواشخاص

.(U.S. Department of the Treasury, 2016)دادهاقرارتحریمفهرستدرایر،ماهان

پنج 74شنبهروز 7934فروردین اظهکاخسخنگوی9ارنستجاش، داشتسفید کهار

است...باقیخودجایبههمچنانایرانباتجارتدرامریکاییصنایعبرایعمدههایمحدودیت»

کهراراهیایرانببینیمکهزمانیتا اصولبهپایبندیبهکشوراینتعهدازنشانبرگزیده

نخواهدروییتغییرزمینهایندراست،نظامیبرنامهوتروریسمحقوقبشر،دربارهالمللیبین

قصدکهکرد،اعالم7934فروردین79جمعهنیزروزث(.اوباما4۱72سیفارسی،بی)بی«داد

نظامطریقازودالربهبدهداجازهخارجیهایبانکبهموجود،هایمحدودیتلغوباندارد

کردهرعایتایراهستهتوافقمتنایران»گفت:کنند.اوباماهمکاریایرانبامتحدهایاالتبانکی
                                                                                                                                               
1.George Daniels 
2.National Emergency 
3.Josh Earnest 
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کهکردهبالستیکیهایموشکآزمایشبهاقدامجملهازاست،نگذاشتهاحترامبهروحآنولی

.(ج4۱72سیفارسی،بیبی)«شدهبودنوشتهاسرائیلنابودیشعارعبریزبانبههاآنروی

هارشنبهاولچ7متحدهایاالتعالیتریناقداماتصورتگرفتهدیگر،دیواندریکیازمهم

از7934ماهیبهشتارد 7981آبان2وخرداد49تاریخدرکهنیویورکدادگاهآرایابطال،

بهموسومپروندهشاکیاناختیاردرومصادرهراهایایرانداراییازدالرمیلیارد7714حدود

درخودداریبود،دادهقرار4پترسون درامریکاییتفنگداراندرمقرانفجاری7389سالکرد.

میلیارد4حکمینزدیکبهدردادگاهاین.شدندکشتهامریکایی427آناثربرکهبیروترخداد

بلوکهداراییازدالر اقداماتقربانیهایخانوادهبرایغرامتعنوانبهراایرانشدههای

اختصاصایرانتروریستی ایران(Atlantic, 2016)داد اقدام در دیگر. ایاالتهراسانه متحدهی،

پنجروز اعالم7934اردیبهشت49شنبه سپرمیلیون8۱۱ایبودجهباکهکرد، دفاعدالری

مقاماتگفتهبه.کندمیفعالرومانیدرشورویدورهازبازماندهپایگاهیکدرراموشکی

ایرانوکهکنددفاعهاییموشکمقابلدراستقرارسامانهامریکاییاین کههاییکشوراز

.(چ4۱72سیفارسی،بیبی)شوندمیپرتابخواند،می«سرکش»

کردنداحضاررا9بوئینگشرکتامریکامدیرانکنگرهاعضایاز،برخی7934درخردادماه

هشدارایرانبازاربهوروددربارههاآنبهتا همچنینمجلس(Kredo, 2016)دهند نمایندگان.

آبخریدممنوعیتبهایرأیهستهتوافقسالگرداولین،در7934تیر42شنبهپنجنیزروزامریکا

برایفدرالاستفادهبودجهازراامریکادولتیهایسازمانواداراتقانوناین.دادایرانازسنگین

تن9۱کهبودکردهدولتاوباماپیشتراعالم.کندمیمنعایراندرشدهتولیدسنگینآبخرید

(.درمهرماه4۱72وی،تیکند)پرسخریداریمیایرانازدالرمیلیون872ارزشبهسنگینآب

خواهجمهوریودموکراتحزبدوهرکنگرهازنمایندگانمجلساعضایازنیزتعدادی7934

بامتحدهایاالتخواستارمخالفت،2جهانیتجارتسازماندرکشورایننمایندهبهاینامهطی

ح(.4۱72سیفارسی،بیشدند)بیسازمانایندرایرانیتعضودرخواست

اضطراریدرسناوضعیتونمایندگانمجلسایبهنامه،طی7934آبان79شنبهاوباماپنج

اظهارداشت:تمدیدراایرانقبال ایننامه اودر عادیحالتبههنوزایرانباماروابط»کرد.

ازپسروزچند،7313نوامبر72درمتحدهایاالتدولت7471۱اجراییفرمان«.استبازنگشته
                                                                                                                                               
1.Supreme Court of the United States 
2.Peterson 
3.Boeing 
4.World Trade Organization (WTO) 
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رئیسکارترجیمیتوسطگیری،وباآغازبحرانگروگانتهراندراینکشورسفارتبهحمله

تریناقدامصورتگرفتهدر(.درآخرینومهم4۱72شدهبود)یورونیوز،صادروقتجمهوری

77شنبهامریکاپنجآبانوسنای42ایندگانچهارشنبهنمدورانتصدیباراکاوبامانیزمجلس

 طرح7934آذر قانون7۱تمدید، دوراندر7332سالدرابتداکهرا7ایرانهایتحریمساله

تمدیدبودشدهتصویبکلینتونبیلجمهوریریاست اینرا درگذاریسرمایهقانونکردند،

(.NewYork Times, 2016; Reuters, 2016)کندمنعمیراایرانانرژیصنعت

 رسیدن قدرت به با نیز ادامه ترامپدر ردونالد انتخابات جاسیدر ،4۱72یمهورت

پیشترترامپمعاون4پنسیکمابیشازپیشتقویتشد.کایامریخارجاستیدرسیهراسرانیا

راپارهخواهدکردوبرجامیدبهکاخسفیدنکردهبودکهترامپبارسیدکأتدرکارزارانتخابات

.ترامپسپسدرجایگاهرئیسجمهوریامریکانیز(CBS News, 2016)نخواهدبودیبندبهآنپا

.ازاینرساندیمنامیدکهتعهدبهآنبهمنافعامریکاآسیب«توافقممکننیبدتر»رابرجامبارها

کاالیامنیت،ازیکسوثباتبیآلودوسفضاییترهراسیوایجادجهتدولتاوباتشدیدایران

م دیگران به )یزدانفروشدیرا 7934فام، :749 واقع در ایرانهادولت(، از را خاورمیانه ی

پیشرفتهافزارهایاجازهخریدودستیابیبهجنگهاآنبرایرفعنگرانیبدینترتیبوترساندیم

 فراهم را یمایاالتمتحده تداوم با سویدیگر از و هراسانهرانیاهایسیاستکند یثباتیببه

.زندیماقتصادیجمهوریاسالمینیزدامن



 هراسی در دوران پسابرجام دالیل تداوم ایران
 هراسی و تداوم ایران« ها کارتیسم جدید در بازار ایده مک»نقش 

،پسازبرجاموجودداردرانیدرخصوصنوعرابطهباایمتعددیهادگاهیدنکهیبافرضا

ا ومتحدانش)اسرائاالتیچرا تاکنونبرالیمتحده قائلتیاولویخاصدگاهیدیوعربستان(

متحدهوجوداالتیدرایاافتهیاستکهاردوگاهسازماننیاند؟استداللپژوهشحاضربرابوده

اراه.روشآنتابدیرابرنمیمخالفدگاهیدچیهرانیبااکایمراداردکهدرخصوصنوعرابطه

در2کارتیجوزفمکنامیدکهطیآن،مانندسناتور9«کارتیسمجدیدامریکاییمک»توانمی

هایمخالفاستفادههاینخستجنگسرد،ازایجادرعبووحشتبرایسرکوبدیدگاهسال
                                                                                                                                               
1.Iran Sanctions Act (ISA) 
2. Mike Pence 
3.New AmericanMcCarthyism 
4.Joseph McCarthy 



 (42)پیاپی79بهار،42شماره،ششمسالهایراهبردیسیاست،پژوهشفصلنامه 111
 

می (Islam, 2005: 82)شود کهبودکسانیسانسوروسرکوبعمدهحامیاناز،کارتیمک.

نیبهاسمیکارتمکیبهفضا«دیجد»پژوهشاطالقپسوندنیدراشدند.میاشتهپندکمونیست

برجستهساختنر،یاخیهاسالیقدرتمندطیهایفشاروالبیهاگروهیاستکهبرخلیدل با

ا با مختلفمرتبط فعالرانیمسائل جمله برتریاهستهیهاتی)از همچونیخاصمیپارادای(

قدرتمندبهصورتمشترکیالبنی.اکنندیراحفظمیماسالیباجمهورتیوضدیهراسرانیا

یپاسخگودیبا«دهیا»کینکهیداردوآنایمفروضاساسکیوعربستان،لیاسرائکا،یامریبرا

دههیطیهراسرانیادهیباشدکهایملتیوامنیخارجاستیدرعرصهسژهیکشوربویازهاین

نامبردهبودهاست.یهاتدولیازهاینیپاسخگویگذشتهبهخوب

بودهرگذاریتأثهادهیبربازاراقاًیعمیوششقدرتجهانرانیاانیمیابهتوافقهستهیابیدست

برخ ضرر به ایهادهیایو ایرانیضد است. شده نگراننیتمام خشمو یهاجناحیشکست،

است.درکردهعربستانرافراهمولیاسرائترعیوسیهایهمکارنهیتندرورابههمراهداشتهوزم

ودررانیآنایکسویکهدرمیهستانهیدرخاورمدیجدییهایکشدورانپسابرجام،شاهدخط

خلیکشورهاگر،یدیسو اسرائجیعربحوزه دارندلیفارسو درقرار ترینتازهازیکی.

اندیشکدهسابقهنشستیکمطیعمومیواظهارنظرهای ،7«واشنگتننزدیکخاورستسیا»در

 امنیتپیشینمشاور،9آمیدروریاکوفوعربستانپیشیناطالعاتوزیر4الفیصلترکیشاهزاده

همکاریدولتملی نخواندندازدورراایرانتهدیدبامقابلهبرایکشوردواسرائیل، ذهن

(Washington Institute, 2016)رئیس این، بر عالوه نیزامریکادر2اکساپرسعودیالبی.

اسرائیلبارابطهخواستار امریکایی-سعودیعمومیروابطکمیتهرئیس4االنصاریسلمانشد.

هایسالطیعربستاناقتصادیتوسعهراستایتوانددرضمنتأکیدبراینمسئلهکهاسرائیلمی

زمینهدرهاپیشرفتترینفنیوترینپیچیدهازیکیاسرائیل»کند،اظهارداشت:کمکروپیش

زمینه،اهمیتدوهرکهاستجهاندرآبمهندسیصنعتسردمدارودارداختیاردررامعدن

ودارندمشترکیامنیتیهایدغدغهرژیمدارند،همچنیندوسعودیپادشاهیتوسعهبرایزیادی

سعودیعربستانوائیلاند...اسرمواجهافراطیهایایرانوگروهسویازثابتیتهدیداتبادوهر

.(Haaretz, 2016)«باشندمنطقهثباتبرایجدیدیدوقلویستونتوانندمی
                                                                                                                                               
1.The Washington Institute for Near East Policy 
2.Turki Al-Faisal 
3.Yaakov Amidror 
4.Saudi American Public Relation Affairs Committee (SAPRAC) 
5.Salman Al-Ansari 
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ترامپ یسرئدونالد خردادماه در نیز امریکا کشورهای7932جمهور ویعربستانسعود،

اینسفرکهبااهدافینترازمهمخودانتخابکرد.یسفرخارجمقصدیناولعنوانبهرایلاسرائ

ایران گرفت؛محوریت صورت سیجاداهراسی مقابل در امنطقههاییاستاتحاد یجمهوری

ارتقایاسالم نظامیو اپهمیتوان ایکامریمانان برابر استیراندر ترامپطیاینسفربوده .

راهبرد کلی طور به فروخت. عربستان به را نظامی پیشرفته تجهیزات دالر مشترکمیلیاردها

راایراناوالً،کهباشدصورتاینبهتواندمیپسابرجامدوراندرایرانقبالعربستاندرواسرائیل

موردسوریه،یمن،لبنانودرتریقاطعانهسیاستدوم،.برانگیزندتعهداتشازتخلفراستایدر

هایبیالطریقدرمنطقهبپردازند.سوم،ازایراننیابتیعواملسالحخلعکنندوبهعراقاتخاذ

بماندباقیایرانبرهمچنانفشارهاکنندکهمتقاعدراکنگرهقدرتمندشاندولتامریکاواعضای

بیشتر،جمهوریاسالمیرامنزویکنند.هایتحریماعمالبهکنگرهوباتحریک


 هراسی ایران تداوم و« هویت دولت»نقش 
میایران را سازههراسی منظر از محافظهتوان اینانگاری ونت( الکساندر )نسخه گونهکار

هاازخودویکدیگراستکهدرگیریهویت،فرآیندتعریفاجتماعیدولتتعریفکرد:شکل

می سر به اجتماعی متقابل ایرانتعامل بابرند؛ عمیقاً که است ایران از تعریف نوعی هراسی

بهعنوانیکهویتمتخاصموگیریتصویرنامطلوبازایرانارتباطداردواینکشورراشکل

کند.می7تهدیدآمیز،بازنمایی

 نگاه از پرهیز ایران(یانگار)توطئه4یدپارانوئبرای مؤلفه داشتکهبه اظهار باید هراسی،

یاالذهانینتعامالتبآیندبرآمدهازفرانگارانسازهیدگاهکهازدیتهویبرساختهوتعاملیتماه

کنشگران نشاست، ما مبه ادراکدولتدهدیان برداشتو نوع که از الگوگریکدیها یبه

دهدیهاشکلمآنانیمیدشمنایرقابت،یدوست موردنظرومنتسببهتیهولیدلنیبههم.

محصولیاسالمیجمهور کنشصرفاً امرها کردار استیسیهایریگبلکهجهتستینکایو

یهانهیهزیاسالمیخوددارند.درواقعجمهورتیهوییدربازنمایمؤثرنقشزینرانیایخارج

هژیبوهادولتریبرداشتسالیدلنیوبههمکندیراپرداختمیگریخودودتیازهوییبازنما

است.یواهدافشمنفرانیازامتحدهاالتیا

یهاداریوارزشترینعناصرهویتیدولتایاالتمتحده؛دموکراسی،سرمایهازجملهمهم
                                                                                                                                               
1.Representation 
2.Paranoid 



 (42)پیاپی79بهار،42شماره،ششمسالهایراهبردیسیاست،پژوهشفصلنامه 119
 

(.ایندرشرایطیاستکهجمهوریاسالمیبا7934:744سنتلیبرالامریکاییهستند)زهرانی،

انقالبی،عمیقاًبادموکراسیبهسبکغربی،سکوالریسمولیبرالیسمناسازگاری-هویتیاسالمی

هویتسیاسیملی آورنده سیاستخارجیپدید برسازان، منظر از یعنیدولت7دارد. هاست؛

رامشخصوطیاین4سازاستکهمرزهایمیانخودودیگریستخارجیابزاریهویتسیا

تعریفمی (.هویتسیاسیملیدراثر9،7934:444کند)مساریفرایند،هویتومنافعملیرا

می بازتولید و تولید دشمنان و متحدان با ارتباط باتماسو دشمنان، با داشتن سروکار شود.

کندوآنچیزهارابهمنزلهتهدیدیههویتمانیست،هویتماراتقویتمیمشخصکردنآنچ

ای(.هویت،مفهومیرابطه7934:442کند)مساری،شود،معرفیمیعلیهآنچهخودقلمدادمی

بسیارییابدکهبادیگریرابطهاستوسخنگفتنازخودهنگامیمعنیمی ایدرمیانباشد.

عاملا2جنگسرد میرا ازمنظرآنصلیهویتامریکا بدونجنگسرددلیلیبرایدانند، ها

4امریکاییبودننیزوجودنداشت.بدینترتیباگرپایانجنگسردعاملتشدیدبحرانهویت

ایدئولوژی جای به اسالمی ایدئولوژی جایگزینی با سپتامبر یازده حوادث بود؛ امریکا در

تقویتحسهویتملی به کمونیسم، یکممنجرشد)زهرانی، قرنبیستو در :7934امریکا

امریکا،744-742 خارجی سیاست در جدید دگر عنوان به اسالمی ایدئولوژی معرفی با .)

عنوانیک به هویتجمهوریاسالمینیز دورانپسابرجامتخاصمبازنماییشد. در همچنانم

.هاستهبودروابطدوکشورشدومانعازبتداومیافتهرانیازایمنفیهاییبازنما


 1001سپتامبر  11 از پس تهدیدآمیز و متخاصم هویت یک عنوان به ایران اسالمی جمهوری معرفی -1جدول 

 سپتامبر 11دوران پس از  دوران جنگ سرد
ایدئولوژیکمونیسم

سردمدارومنشاءتهدیدکمونیستیشوروی
است.

شوروییکقدرتاتمیوتهدیدیجدی
موجودیتامریکاومتحدانشاست.برای

ایدئولوژیاسالمی
است.اسالمیتهدیدجمهوریاسالمیمنشا

ایوچالشیجدیبرایایرانقدرتیهسته
ایمنافعامریکاوامنیتوثباتمتحدینمنطقه
آنیعنیاسرائیلوعربستاناست.
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 هراسی ایران تداوم و« های گفتاری کنش»نقش 
میایران را سازههراسی منظر از قاعدهتوان اینانگاری اونف( نیکالس )نسخه گونهمحور

ایران شاملمجموعهتعریفکرد: پیچیده کنشهراسییکقاعده اظهاری،ایاز هایگفتاریِ

کنش پذیرشهریکاز ترتیباحتمال بدین استتا تعهدیگویندگان توسطدستوریو ها

افزایشدهد.موفقیتشنوندگانراتضمینوتکالیفمنفیآن ایرانرا آمیزبودنهادررابطهبا

محتمل زمانی قاعده برایاین پاداش( یا )مجازات پیامدها پیرامون اظهارات با که است تر

نهادی که آن موقعیتگوینده به نیز قاعده این تأثیرگذاری میزان و باشد همراه شنوندگان

مطامحسوبمی7فرازبانی هراسازایراننهبهعنوانیکشود،بستگیدارد. اینتعریف، بقبا

ایواقعیتبنیادینبلکهبهمنزلهمحتوایقواعدیکهازکارگزارانباهدفساختنجهانبهگونه

شود.خاصسرزدهاست،درنظرگرفتهمی

شکلمتفاوتکنش شکلمتفاوتازسه سه تعهدی(، دستوریو هایگفتاری)اظهاری،

قواعددستوری4اعدتعلیمیقواعدیعنیقو قواعدتعهدی9، می2و ایجاد اساساینرا بر کنند.

)دگرمختاری(پدید1وهترونومی2مراتبی،سلسله4قواعدنیزسهشکلازحکمرانیشاملهژمونی

.(32-7934:31کوبالکووا،)آیدمی

تگویندگانپیشنهادامحتوایپذیرشبهراشنوندگان8«اظهاری»هایگفتاریکنش-الف

می جهانوضعیتبرراگویندگانتأثیراظهارات،اینگرفتننادیدهیاکردنردخوانند.فرا

همچنینپذیرشکنشمیمحدود تکلیفیبرایگفتاریهایکند. وجود نشاندهنده اظهاری،

هایکنشکه(.هنگامی771-7934:778تأییدآناظهارات)ازطرفشنوندگان(است)اونف،

کنشاریاظه هژمونىمیظهورهژمونىشوندتربرجستهدیگرهایاز وترویجبهکند؛

معانیها،آنازاستفادهبامسلطبازیگرانکهگرددبازمیهاییدستورالعملواصولازبرداریبهره

وهاتعریفهمینازبازیگراندیگربعد،مرحلهدروآورندمیدرخودانحصاربهراهابرداشتو

.درچنینشرایطی،جریان(Onuf, 1989: 209-210)کنندمیپیرویمنفعالنهصورتبههابرداشت

 :Onuf, 1989)تفکیککردموجودواقعیتازتوانمیسختیبهراواقعیتبازتولیدوتولیدمستمر

                                                                                                                                               
1.Extra Linguistic Institution 
2.Instruction Rules 
3.Directive Rules 
4.Commitment Rules 
5.Hegemony  
6.Hierarchy  
7.Heteronomy  
8.Assertive Speech Acts 
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ایاالتمتحدهامریکاهموارهپسازانقالباسالمیایران،اظهاراتیمنفیعلیهجم(157 هوری.

مشروعیت اظهارات این اصلی هدف که برده کار به غیریتاسالمی برزدایی، مبتنی سازی

پنداری،بازنماییجمهوریاسالمیبهعنوانمحورشرارت،ناقضحقوقبودگیودشمندشمن

با است. بوده جهان و ثباتمنطقه صلحو علیه تهدید حامیتروریسم، غیردموکراتیک، بشر،

و برجام فعالیتوجود صلحتأیید هستههای کنشآمیز ایران، مقاماتای منفی اظهاری های

امریکاییهموارهعلیهجمهوریاسالمیتداومیافتهاست.

بهراشدهتعیینکارهایکنندتاوادارمیراشنوندگان1«دستوری»گفتاریهایکنش-ب

تغییربرایتالشگویندگانها،ازنآگرفتننادیدهیاکردنردودهندانجامخودوظایفمنزله

ومیجلوگیریجهان اظهاراتپیرامونپیامدها کنشگفتاریدستوریدرصورتیکهبا کند.

فوق باشد همراه مجازاتاحتمالی است)اونف، مؤثر 7934العاده برخی778-771: مثالً از(.

مجمعهایقطعنامه یا امنیت درعمومیشورای که ملل نیرویقالبسازمان هنجاریبیانیه،

قانونمینمایشراهادولتاززیادیمشترکتعداد یا و کهتحریمدهند ایاالتمتحده های

االجراست.الزم

گویندگانکهکنندمیمشخصراامورازهاییوضعیت4«تعهدی»گفتاریهایکنش-پ

گویندگانهاینیتذیرشپبهراهایتعهدی،شنوندگانکنند.کنشایجادراهاآنخواهندمی

ونداردگویندهبرایخاصیمنفیها،پیامدخوانند.ردکردناینکنشفرامیجهانتغییربرای

از اورا پذیرشآنمیخودخارجوتعهداتتکالیفبارزیرتنها اما دچارکند؛ ها،گویندهرا

 دگرمختاری»وضعیت یا هترونومی میمی« مجبور و تعشودکند به کندتا عمل خود هدات

 7934)اونف، در778-771: کارگزارانهاکنش(. تعهدی، دارندصداقتبای بهقصد

براین،درشرایطساختند.افزونهارامطرحنمیکنند،درغیراینصورتآنعملهایشانگفته

کنش نوع این از کارگزاراناستفاده مجبورنداعتبارحفظبرایها همواره خود پرستیژ بهو

سخناظهاراتشانپایبند سخنکههنگامیاست؛هنجاریپیامدهایدارایفعالیتیگفتنبمانند.

درهایواژهگوییممی بامطابق-خاصیشیوهبهکهکنندمیایجادراانتظارایندیگرانما

اظهارهاینیت نیتعمل-شده صورت، بدین و شدن،بیانازپسماهایطرحوهاکنیم

میتحمیلمااَعمالبرراهنجاریهایدیتمحدو 7934کنند)اونف، ازمنظر77۱: 9شلینگ(.
                                                                                                                                               
1.Directive Speech Acts 
2.Commissive Speech Acts 
3.Schelling  
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.(7934:773کوبالکووا،) «کندایدانستکهطرفدومآنراکنترلمیتوانوعدهتعهدرامی»

ایاالتمتحدهبهبدانیم؛طبیعتاًهترونومیکساختارومبنایروابطراتعهدیقواعداگرمسلماً

باایراننامتقارنحقوقىتعهداتبهدادنتنچراکهداشت،تمایلنخواهدقواعدیچنینویتتق

کندمیبرایجمهوریاسالمیایجاددرقالببرجامیاتوافقاتمشابهاحتمالی،مطمئناًحقوقیرا

متحدهبراىمضاعفىتکالیفدیگرطرفازو داشتخواهدهمراهبهایاالت لحن. این

ایدیدهشد.ایننهبهوضوحدرمناظراتانتخاباتیترامپدرخصوصلغوتوافقهستهغیرمتعهدا

تریندالیلتداومکندکهیکیازمهمشود؛اینپژوهشاستداللمیجاختمنمیمسئلهبههمین

کنشایران از امریکا استفاده دورانپسابرجام، قبالمتحدانهراسیدر هایگفتاریتعهدیدر

کهکندمیاعالمخودهایبیانیهدروقتیایاالتمتحدهنمونهاورمیانهبودهاست.برایخوددرخ

طلبانهایرانراداردتاازطریقانزوایسیاسیوهایتوسعهایوسیاستقصدمهارتحرکاتهسته

امنیتمنطقه ثباتو تضمینکندواقتصادیاینکشورصلح، ازدولتسایرایوجهانیرا ها

نیزدرجم متقابلنظرهایاعالمکنند؛میاستقبالکنشاینازخودهایبیانیهلهمتحدینامریکا

امانمیطرفیندرتکلیفایجادبهمنجر تکلیفاینایاالتمتحدههاییبرایبیانیهچنینشود

سرباازانجامآناگرودهدانجامرانامبردهاقداماتکهکندمیایجادراخودساخته ززند؛ها

ایاینکارگزاراندردورانپسابرجام،رقبایمنطقه.گیردمیقراردیگرکارگزارانسرزنشمورد

اند.جمهوریاسالمیازجملهاسرائیلوعربستانسعودیبوده

نهادهایباگفتاریهایکنشاگر و احتمالی گوینده(پیامدهای موقعیت )مثالً فرازبانی

توانندبرتعدادبیشتریازمخاطبانتأثیریابندومیمیقدرتمندىریهنجانیرویشوند؛پشتیبانی

محققفرازبانیشرایطونهادهابهبااتکاراوضعیتبگذارند.رؤسایجمهورامریکاهموارهاین

اینمسئلهچراییتمکینسایراست.وابستهآنگویندهموقعیتبهاظهارنظریهراند.اعتبارکرده

دهد.موقعیتگذارانخصوصیخارجیازامریکارانشانمیمؤسساتوسرمایهها،حتیدولت

که«فرازبانینهادی» نهادهاینقشعباراتتأثیرگذاریدراست واقع در فرازبانیدارد،

میواثربخشیبیشترآنکالمنفوذبهمنجرکههستندهاییویژگی 7934شوند)اونف، :742-

جمهوروسیاستمدارانبلندپایهامریکاباتوجهبهجایگاههژمونیک(.مسلماًاظهاراترؤسای749

درقواعدیرییاستداللکههرتغنیابیترتنیبدالمللحائزاهمیتاست.اینکشوردرنظامبین

بهنوبهزینرییتغنیواشودیمگریکدیهاباکارگزارانوروابطآنفیجامعهمنجربهبازتعرکی

قواعد]پ دگرگونمنیشیخود، را (Onuf, 1997: 7)کندی[ خوب، ویعلتنگرانیبه برجام از
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ا هراسرانیشکستقاعده امریکا نشانمیدر دهدیرا همچنان پسابرجام دوران در از. استفاده

ت.مانعازبهبودروابطدوکشورشدهاساینامروافتهیمناسبتداومنایگفتاریهاکنش



 راسی در دوران پسابرجامه اهداف تداوم ایران
 کشور این اقتصادی اوضاع بهبود از جلوگیری منظور به ایران با رابطه بودن مند هزینه القای

دولتاوباماهموارهبرجامرابهعنوانیکدستاوردبزرگدرعرصهسیاستخارجیقلمداد

تامی مراقببود و خللیرونددرکرد نشودایجاداجرایکلیاتآن جرت4۱72مهماهدر.
اروپاونشستایراندرامریکاخارجهوزارتدربرجامامورکنندههماهنگمعاون،7بالنک

ایراندرراخودفعالیتامریکاهایتحریمنقضبدونتوانندمیاروپاییهایشرکت»کهگفت

اروپایییهاشرکتبهامورخارجهنیز،وزیرجانکریاوازپیشرااطمینان،این«دهندگسترش

توافقسرسختمخالفانوامریکاداریخزانهکهسیاستی(اما4۱72فارسی،4ولهبود)دویچهداده

نداشت.انطباقیهاوعدهایناندبابردهسناپیشومجلسنمایندگاندرایهسته

سپتامبرمتحددرمللسازمانعمومیمجمعنشستهفتادویکمینحاشیهدرروحانیحسن

میزانوسؤالیپیرامونبرجامبهپاسخدرامریکاسیبیانتلویزیونیشبکهایبامصاحبهیط4۱72

ایاالت بهپایبندی نکهیایجابهکایامریدارخزانه»:داشتاظهارآندقیقاجرایمتحده

وترساندیهارامکهآنکندیراادامیکند،جمالتقیبرجامتشویجهانرابهاجرایهابانک

یدارخزانهمیموردتحرترسندیمنکهیبزرگبهخاطرایهاازبانکیباعثشدهکهبرخنیا

همکاررند؛یقراربگکایامر ایدرمورد تردرانیبا ایدچار تخلفبزرگازکینیدشوندو

ندهیبهآدیامیوهراسرانیایشکستفضا.بهطورکلی(NBC news, 2016)«استاکیطرفامر

رانیایاسالمیجمهوریبرایاتوافقهستهیدستاوردهانیترازمهمتوانستیمرانیایاقتصاد

لیدرحالتبدکنگرهخواهیجمهورتیونقشاکثرترامپخصمانهکردیرولیباشدکهبهدل

.استیدیاماشدنبهن

فعحاکمبهنیاسیکنندکهجوسترعملموفقتوانندیمیزمانهایفشاربدونتردیدگروه

وعربستانکارانامریکا،اسرائیل،ونئومحافظه9رودردولتترامپجناحبازها،ازاینهاباشدآن

ینخلقازآزادیعملبیشتریبرایفشارسازمانمجاهدهایمرتبطباایندوکشوربههمراهالبی
                                                                                                                                               
1.Jarrett Blanc 
2.Deutsche Welle 
3. Hawks 
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ری)سف7تونجانبولازجملهبرایرانبرخوردارند.برخیازمخالفانسرسختجمهوریاسالمی

ترامپیملتیمشاورامنومتحدهدرسازمانمللاالتیسابقا حملونقلری)وز4چائونیال(،

ترامپ(دولت سابق9یانیجولیرودو ترامپورکیوین)شهردار وکیلفعلی روابطبسیار(و

هدینووازسویاینسازمانبهمنظورحمایتازمجااندداشتهنزدیکیباسازمانمجاهدینخلق

تأمین ایران بر (Jett, 2018: 82-83)اندشدهیمالاعمالفشار انتخابهمچنینترامپ. کیمابا
.کندیدنبالمتیراباجدرانیتقابلبااریمسامورخارجهریبهسمتوزایسسابقسیرئ2پمپئو

یایرانبودهاست.اهستههایترینمنتقدانفعالیتپمپئوهموارهیکیازجدی

اصلیبانک مانع کلیششهراسعمده طور سرمایهبه مؤسساتو خارجیازها، گذاران

4سنجیورودبهبازارایرانوبرقراریروابطتجاریواقتصادیبااینکشورشدهاست)ریسک

مؤسساتخارجی(:وهابانک


سیاستخارجیترامپایران؛نقشکنگره،دیوانعالیوعلیههابازگشتتحریمناشیازهراس-الف

خواهانیجمهور،کایمرادر4۱72استکهپسازانتخاباتنیاداردتیاهمطیشرانیآنچهدرا

وندگانیهردومجلسنما،یجمهوراستیاند؛کنترلرمندشدهگانهبهرهسهیروزیاصطالحپازبه
د و اکثر(.Wallerstein, 2016)یعالوانیسنا، موضع به توجه کنگره،خواهیمهورجتیبا

ومؤسساتخارجبانکگذاران،هیسرما مخالفکهکنگرهدانندیمیخوببهیها یشتریبیهاراه،
ایبرا اقتصاد زدنبه اافتیخواهدرانیضربه بر عالوه اعمالمجددنی. برجام، از خروجامریکا ،

یداخلیفعاالناقتصادی،ماسالیجمهورهیوخصمانهترامپعلیمنفیگفتاریهاکنشهاوتحریم

حدودکایامریعالوانیبامجوزدزینشتریپت.چنانچهاشارهشد،کردهاسنگراناعمیقاًریوخارج
پروندهموسومبهپترسونقرارگرفتانیشاکاریمصادرهودراخترانیایهاییدالرازدارااردیلیم7714

.(Atlantic, 2016)استبههمراهداشتهرایاسالمیجمهوردیدمسئلهاعتراضشنیکها


هراسناشیازمواضعواظهاراتدوگانهومتناقضنسبتبهبرجام-ب
جهتیالمللنیهاومؤسساتبحاکمبربانک2شکستنفضایهراسبرایاوبامادولتتالش

ایبودنتجارتقانونخطریهادربارهبالزمبهآننانیودادناطمرانیبازگشتبها درران،یبا
                                                                                                                                               
1. John Bolton 
2. Elaine Chao 
3. Rudy Giuliani 
4. Mike Pompeo 
5.Risk Assessment 
6.Frightful Atmosphere 
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یخارجیهاشرکتزیترامپنیماند.دردورانتصدثمریمکررتندروهابیهایکارشکنهیسا

نقیهاامیپ طرفدولتیضیضدو میهااز که اشوقخود طرفرانیتجارتبا از هستندو

ازدتواننیونمکنندیمافتیرابهشدتاعمالخواهدکرد،درشیهامیتحردیگویکهمکایامر

انانیاطمیاتوافقهستهماندنداریپا از کهروشنگررونیحاصلکنند. دریشتریبیهراندازه

محکایمرادیجدیخارجاستیخصوصس رفتار گرفته، مؤسساتبانکتاطانهصورت و ها

ت.شدهاسشتریبزینیاسالمیدرقبالجمهوریخارج
 

بهایمنبودنتجارتباایرانداریامریکاهراسناشیازعدمتضمینخزانه-پ

ایراننفریمیلیون8۱بازاربهورودبرایرقابتنخستصفدراروپاییهایشرکتهرچند

ندارند؛زیراایرانبامرتبطهایفعالیتمالیتأمینبهتمایلیاروپاییبزرگهایبانکاماهستند،

.اندشدهسنگینهاییجریمهمتحملایرانباهمکاریدلیلبهگذشتههایسالطیهاآنهمتایان

سنگینبسیارمبلغایرانبامعاملهدلیلبهشدمجبورفرانسه7پاریباسپیانبانکبی4۱72درسال»

بهاتهامنقض4۱74سالدرنیزآلمان4کامرزبانک.کندپرداختجریمهامریکابهدالرمیلیارد3

جریمهمحکومدالرمیلیارد24/7پرداختبهایرانجملهازکشورهاییدرقبالامریکاهایتحریم

جریمهدالرمیلیون492مبلغایرانبامعاملهدلیلبه4۱۱3سالدرنیزسوئیس9کردیتبانک.شد

بانکیبههایتراکنشانجامازاروپاییهایبانک.بدینترتیباکراه(Nasseri, 2016)«شدهاست

یهمکاریبراامریکا،یکیدیگرازموانععمدهداریخزانههجویانتالفیاقداماتازترسدلیل

.شودیمحسوبمرانیایاسالمیهاباجمهورآن


هایاولیهوهمچنانپابرجایامریکاهراسناشیازتحریم-ت

متحدهبهاالتیکهایگریدیهامیبهموجببرجام،تحریاهستهیهامیتحردتعلیقباوجو

بهاجراگذاشتهبود،رانیایوبرنامهموشکسمیازترورتیقوقبشر،حماهمچوننقضحیلیدال

کهییهامیتحرایشدودیسالتمد7۱کهبهمدترانیایهامیقانونتحر.همچنانپابرجاست

نیازاشوند،یمرانیبااییکایشهروندانومؤسساتامریوتجاریالارتباطمتیشاملممنوع

حالحاضدسته در بانکاند. اییکایامریهار بانکمعاملهرانیحقندارندبا باشند، یهاداشته

اتوانندیدرعملنمزینیخارج بادالرآنرایمعاملهکنند؛زرانیبهدالربا یمالستمیازسدیها
                                                                                                                                               
1.BNP Paribas 
2.Commerzbank 
3.Credit 
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ارعبوکایامر قابلتوجهت،یممنوعنیکند. ارتباطمالیفشار رانیایبر واردکشورریسابا ها

ازیمیازنشیکهبدهدیپژوهشنشانمکیجیباانتشارنتا7ایدربلومبرگ.مقالهستکردها

یهمچنانپابرجایهامیترسازتحرلیبهدلران،یمندبهتجارتبااعالقهیالمللنیبیهاشرکت

اکا،یامر بازار به ورود میامتنارانیاز سرماکنندع دغدغه ازمهیجریخارجگذارانهی... شدن

.(Nasseri, 2016)استرانیباایهمکارصورتدرکایدولتامریسو


هایموجودهراسناشیازمبهمبودنقوانینتحریم-ث

متحدهیاالتا از افکنسهرادههیکبعد جری وضع کهکسانییهعلینسنگهاییمهو

اخواستندیم تجارتکنندیرانبا کنارکش؛ دورانپسابرجامخودشرا یتالشمؤثرویدهدر

است.یرانانجامندادهمعاملهباایاحتمالیامدهایدرخصوصپییزداوابهامیسازجهتشفاف

انگلستانلگالشرکتحقوقیمسئول)نایچلکوشنر همایشدر7934اردیبهشت41دوشنبه(

باارتباطبرایاروپاییبزرگهایبانکاساسیمشکل»:داشتاظهار4بندر-ریلونفت-ریل

در دروشرکتافرادفهرستنبودندسترسایران، امریکاهایتحریمسیاهلیستهایموجود

فهرستاینولیهستیمبانکیهایتحریمرفعوایرانیهایشرکتباهمکاریدنبالبه..ما.است

.(7934فارس،خبرگزاری)«نداریمونگرانیماختیاربهطورکاملدررا


9یاقداممالیژهگروهویاهسیستدرلیراناضورنامهراسناشیازح-ج

ژهیگروهو.سازمانقرارداشتهاستنیااهیسستیتاکنوندرل4۱7۱ازسالیاسالمیجمهور

وییشوپولیهاتینگرانفعالییطوراستثنابهران،یخوددربارهایهاگزارشنیآخرریکیازد

رایاطیاقداماتاحتخواهدیاستوازکشورهاممیجمهوریاسالتوسطسمیتروریمالنیتأم

باعنوانمسلحیاسیسیهاازگروهیاسالم.جمهوری(FATF, 2016)بهاجرابگذارندرانیاهیعل

یهاگروهنیترازمهمنیاهللدرلبنانوحماسدرفلسط.حزبکندیمیتحما2مقاومتیهاگروه

اهللفارس،حزبجیخلیهمکاریاروپاوشوراهیاتحاد،کایهستند.امررانیاتیمسلحتحتحما

گروه حماسندانندیمیستیتروریرا امرزی. برخهیاتحادکا،یدر و رگیدیکشورهایاروپا

اقدامژهیمستقلازگروهوکایامریهامیتحرمیرژند.هرچشودیمحسوبمیستیتروریگروه
                                                                                                                                               
1.Bloomberg  
2.Rail-Oil and Rail-Ports 
3.The Financial Action Task Force (FATF) 
4.Resistance Groups 
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تروریمال ذیاسالمیجمهورکا،یازجانبامررانیایابتیخواندنعواملنیستیاستاما لیرا

تجارتیهانهیمسئلههزنیوهمدهدیقرارمسمیتروریمالنیسازماندرخصوصتأمنیاهیتوص

ا با بهرانیومعامله نظرمشیافزایطورجدرا به است. پسازیاسالمیجمهوردرسیداده

فشارهاسال تحمل م،یتمایانرژیالمللنیآژانسبیها ارتباطستیبایحال حفظ بر عالوه

اردیقرارگزینیاقداممالژهیگروهویمؤثرشباآژانس،تحتفشارها با یتفاوتکهدومنی.

منجرشود.زینیوارزشیتیهو،یکیدئولوژیبهاستحالهاتواندیم


 ای داخلی و منطقه مسائل برخی به نسبت اسالمی جمهوری رفتار تغییر
وینقضحقوقبشر،برنامهموشکیمرتبطباهامیتحردردورانپسابرجامنکهیهاباتوجهب

وبهشدتاعمالمیسمیازترورتیحما اشوندبهقوتخودباقیمانده بهمنظوریهراسرانی؛

.ردیگیصورتمیاومنطقهیدردوعرصهداخلیاسالمیرفتارجمهوررییتغ


1حقوق بشر؛ داخلیعرصه 
گیریهموارهمتهمبهنقضحقوقبشربودهاست.اسالمیاززمانبحرانگروگانجمهوری

نفعاال،زنانی،وقومینیدهاییتاقلبراعمالفشاریضوتبعاتهاماتنقضحقوقبشردرایراناز

-یاسیس حقوقبشرانمدافعمدنیودانشجویی، اجرایهایتیتابعودانونگارهروزنام، گستردهتا

کندیاتهاماتنقضحقوقبشررابهشدتردم،یاسالمیجمهورشود.اعدامراشاملمیمجازات

ا تالش از همواره مقابل، در برااالتیو گزیاسیسیمتحده برخورد اتخاذینشیکردن، و

دراروپااتحادیهدفترتأسیس.طرحدوگانهدررابطهباحقوقبشرانتقادکردهاستیاستانداردها

هاییهدفمنددرجهتتغییررفتارجمهوریاسالمیدرقبالمسائلتوانازجملهتالشمیتهرانرا

آبان2شنبهاروپا،سهبیانیهپارلمانپیایندفتردرتأسیسپیشنهادوحقوقبشریدانست.درخواست

ستهخواقضائیهقوهمسئوالنخصوصبهاسالمیمقاماتجمهوریشد.دراینبیانیهازمطرح7934

دراینراستا،ایاالتمتحدهنیزهموارهازهرنوع.کنندوگوگفتاروپااتحادیهبابارهدراینشدهکه

 است. حمایتکرده ایران علیه بشری حقوق فشار خارجهاهرم وزارت امریکا جمعه 97روز

گزارش7931نیفرورد انتشار شمالرانیاه،یروسن،یچیهادولت،یبا کره دولیو ییهاترا

وبهکنندیممالیپا«طورروزمرهبه»کردکهحقوقبشرشهروندانخودرافیتوص«کنندهثباتیب»

                                                                                                                                               
1.Human Rights  
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(.VOA, 2018)هستند«قابلنکوهشیازنظراخالق»ییهادولتدلیلنیا


 1موشکی های آزمایش
امر موشکرامونیپکایآنچه حمالت از مرانیایترس پرکند،یاعالم تداوم واقع وژهدر

استکیهراسرانیا کشورهاه تا غربیباعثشده ازمهایبرایمضاعفیفشارهای نوع این ر

فعالیت کنندلیتحمهایایران سامانه. اروپاهایدفاعیاستقرار ایشرقیدر خطر بهانه ورانیبه

یتوانموشکیتوسعهغاتیازتبلیناشیاسالمیجمهورهیعلدیجدیموشکیهامیتحرنیهمچن

جملهمعروفیهابهزبانعبرآنیکهروبودیکیبالستیهاموشکشیازجملهآزما،رانیدرا

ازصفحهروزگارمحوشوددیبالیاسرائ»؛یاسالمیجمهورگذارانیبن نوشتهشدهبود« نیهمچن،

نیهاموشکینیرزمیزیهاتونلشینما برایهابهانهزیسپاه دستیهراسرانیایالزم به را

اسرائیلامنیتیدستگاهپیشینرئیس4دیخترآوی.وعربستاندادهاستلیاسرائ،ییکایمرایدروهاتن

مشترکوگوییگفتدر2(کنست)اسرائیلپارلمان خارجیاموروامنیترئیسکمیتهو9(شاباک)

پارلماننمایندگانبا داشت: ایرانچراکهبپرسندخودازراسؤالاینبایدهمه»سوئیساظهار

ایرانازاسرائیلفاصلهبرابردوبرد،اینحالیکهکنددرمیتولیدکیلومترهزاردوبردباهاییموشک

مصر سعودیواست، یکپیشسالهزاردوایران...گیرندمیقراربردایندرنیزعربستان

برنامهخصوصیندراوهمچن.«استامپراتوریهمانمجدداحیایدنبالبهامروزوامپراتوریبوده

آنتنهانبرده،بلکهبینازراخودایهستهبرنامهکهایراناستمعتقداسرائیل»:گفتایرانایهسته

بهکپارچهیبهطورستیبایجهتمنیازاکند،بازیغربباطوالنیمدتیبرایتاکردهمتوقفرا

موشک برنامه میبپردازرانیایمهار »(Baker, 2016)بدین تهاجمی. هایبودنفناوریترتیبالقاء

ایران ابعاد از یکیدیگر ایران جدیتوسطدولتتدافعی طور به کا،یامرهایهراسیاستکه

شود.پیگیریمیوعربستانلیاسرائ


 5تروریسم از ای؛ حمایت منطقهعرصه 
لبنانواهللزبدردورانپسابرجاماتهامحمایتایرانازتروریسم،بیشترمتوجهحمایتازح

کارانامریکایی،یکیازنتایجآزادسازیهاییمنبودهاست.ازمنظرتندروهاونومحافظهحوثی
                                                                                                                                               
1.Missile Tests 
2.Avi Dichter 
3.Shabak 
4.Knesset 
5.Support for Terrorism 
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نیابتیاینکشوردرمنطقهبودهاست،عواملهایافزایشتوانمندیایران،شدهبلوکههایدارایی

2۱تا4۱بین»هاتخمینآنازد.بهپاسدارانراقدرتمندترستراینکهبرجامتوانستهسپاهازهمهمهم

ناخالصتولیدیکششمتاتواندمینهادایندرآمدوبودهسپاهکنترلتحتایراناقتصاددرصد

سپاهشاملراایرانداخلی فقطولیداشتهجدینفوذوحضورشرکت443حداقلدرشود.

نهایتاًگرفتهقرارمریکااواروپااتحادیهتحریمفهرستدرهاشرکتایندرصد7۱حدود اند،

فعالیت مستقیماینکه اقتصادی موجبوهای نهاد این ها،تحریمرفعکهشودمیغیرمستقیم

رابهوابستههایشرکت پاسداران سازدسپاه قدرتمندتر »(Foundation for Defense of 

Democracies, 2016)اقتصادیایراناینامکانرا.ازدیدگاهترامپ،بولتونوپمپئو،بهبوداوضاع

طلبانهخوددرمنطقهبپردازدوحوزههایتوسعهدهدتابهپیگیریسیاستبهجمهوریاسالمیمی

 از گسترشدهد، استیبایمرونیانفوذشرا هرگونهجادیبا متعدد بهرانیایدسترسموانع

محدودکرد.رایخارجهایسرمایه


 پسابرجام دوران در هراسی تداوم ایران پیامدهای

 ل فروپاشی برجاماحتما
،4«بزرگیهاقدرتاستیسیتراژد»درکتابالمللنیروابطبیگرااستادواقع7مریجانمرشا

ویستیبرالیلیاعالمیهااستیسانیازتعارضمیراناشیاکاریورییبهدوروکایمرامتهمشدن

رامونیپیاگرچهگفتمانعموممریمرشادگاهیازد.داندیکشورمنیایستیرئالیاعمالیهااستیس

کشوردرحوزهعملغالباًمطابقنیامااشود،یادامسمیبرالیهموارهبهزبانلکایمرایخارجاستیس

منطقرئال بهزبانقدرتسخنمکندیرفتارمسمیبا یعملکردواقعنیجهتبنیازاد،یگویو

یبرادیباگرید»وجوددارد...یقیشکافعمکندیظاهرموآنچهبدانتکایمرایخارجاستیس

ا که باشد شده روشن آگاه باالتیناظران متحده مر آنچه 9«کندیمعملدیگویخالف

(Mearsheimer, 2001: 26).،یالمللنیبیمقرراتوهنجارهایبرایاحترامکایمرادردورانترامپ

بهآژانسیتوجهی.ترامپبابکندیدوگانهاتخاذمییهااستانداردینشیوبابرخوردگزستیقائلن

تأرانیایبندیکهبارهاپایاتمیانرژیالمللنیب بهنسبتیاحترامیکردهبودوبابدییبهبرجامرا

رغمیعلتیودرنهاشودیشورامحسوبمنیسازمانمللکهبرجاممصوبهاتیامنیمصوبهشورا
                                                                                                                                               
1. John Mearsheimer 
2. The Tragedy of Great Power Politics 
3. “It should be obvious to intelligent observers that the United States speaks one way and 
acts another.” 
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دیجدیدرمورداستراتژ4۱71اکتبر79یدرسخنراننیوچهیروس،ییاروپایمخالفتکشورها

مه8خیتار(ودرwhitehouse.gov, 2017نکرد)دییتهرانبهبرجامراتأیبندی،پا7رانیارامونیخودپ

خارجیوششقدرتجهانرانیاانیمیاازتوافقهستهبهطوریکجانبهرسماًکشورشرازین4۱78

رانیایاهستهیهامیراامضاکردکهبراساسآنتحریانباخروجازبرجام،فرماناوهمزم.کرد

نی.ترامپهمچنشوندیمجدداًاعمالمیدورهزمانکییشدهبودند،طقیکهبهموجببرجامتعل

ویرانیایهااشخاصوشرکتهیعلدیجدیهامیوتحرییدستوراتاجراقیتاازطرکندیتالشم

ای وبانکشرکت،یمرزبرونیهامیبهاعمالتحریدارخزانهتیهداقیطراز وییاروپایهاها

بیترتنیمنعکندوبدکایامریمالستمیبهسیدارندراازدسترسیتعامالتتجاررانیکهبااییاسیا

یهمعنابعمالً.مجموعهاقداماتنامبردهدیواردنمایاسالمیبراقتصادجمهوریمضاعفیفشارها

برجامیجیتدریفروپاشینقضکاملوحت،یاتوافقهستهیایازمزایمنددربهرهرانیایناکام

است.

مسئوالننظاماظهارداشت:داری،درد7934خرداد44شنبهسهیاخامنهاهللتیآزیدرمقابلن

برجامرانقضنخواهدکرد،زیاسالمیجمهور» است،امایتورقرآنبهعهددسیوفارایابتدائاً

کردنبرجامعملیمبنکایامریجمهوراستیرینامزدهادیاگرتهد یشود،جمهوریبرپاره

«نقضعهدمتقابلاستدربارهیقرآنیهمدستورکارنیبرجامراآتشخواهدزدکهایسالما

یاتوافقهستهازکایخروجامرلیبهدلنیهمچنران،یایاسالمی(.رهبرجمهور7934،یا)خامنه

اظهارداشت:7931خردادماه72دوشنبهران،یبااییاروپایکشورهایاندازمبهمهمکاروچشم

باشد؛یاوحبسهستهتیشودوهمدرمحدودمیهمتحرکندیتحملنمرانیملتودولتا»

هزارسو73۱بهدنیرسیالزمبرایمقدماتوآمادگعاًیموظفاستسریاهستهیسازمانانرژ

جمهوردستوردادهسیراکهرئگریمقدماتدیفراهمکندوبرخ-فعالًدرچارچوببرجام-را

آغازکندنیازهم مقاماتجمهور7931،یا)خامنه«فردا باورندکهنیهموارهبرایاسالمی(.

موفقبهایهایبدعهدلیبهدلکایدولتامر میتحریبرایالمللنیبیاجماعجادیمکرر،مجدداً

ندارند.نیزرارانیبهایحملهنظامگونههیچاییتوانلیواسرائکایامرنینخواهدشد،همچنرانیا

بهکشورتحموبیشکلمعکیهستندکهنیکشوردرصدداردیامروزبرخ» لیازبرجامرا

روغاست،دنینشود،جنگخواهدشد؛نهآقا،انیاگراندیگویدرداخلمیاعدهکیکنند،

هشداردادهاستکهنیهمچنیاسالمی(.جمهور7931،یا)خامنه«بهنفعدشمناستغیتبلنیا
                                                                                                                                               
1. New Strategy on Iran 
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اروپا برجام ییچنانچه سلیدلبه عکایامرهراسانهرانیایهااستیتداوم ملموسینیدستاورد و

خروجیوحتیاهستهیهاتیآغازفعالیبرارانینداشتهباشد،حقایاقتصادیهادرحوزهژهیبو

محفوظاست.7تیپیانازبرجامو


 کشور دو بین دشمنی و تخاصم الگوی مجدد بازتولید
خواهدییهااستیبرسازاننظرشانبهسها،استیانتخابستیقرارگرفتندرموقعهنگام»

یآگاهشیموجبافزایبیبهترتدیباهااستیباشند،سیاخالقیهااهدافوارزشدیبودکهمؤ

وانیجویرگیوبرابرتر،مقاومتدربرابرکنترلچزتریآمصلحیجهانجادیمشترکشوندکهبها

آنییرهاشبردیپ یاتازهیوباورهادیمشترکجدیآگاهجادیهاخواستارابشرکمککند...

.برجاممصداقعینی(4،7939:74۱چرنوف«)رساندیاریییهاهدفنیهستندکهبهتحققچن

یشدهتوسطقطعنامهشورانیازتوافقتضمکایخروجامرانگارانهاست.چنیننگرشسازهتحقق

ناقضرژتیامن و ساختارشکنانه ملل، بمیسازمان برسازاناستالمللنیحقوق کهمعتقدند.

یکیالمللبینکندچراکهحقوقمیتضعیفشدتبهراالملل،آنبینحقوقنقضازپوشیچشم

:7939چرنوف،)است9«مشترکادراکیچارچوب»درستنوعتولیدهایشیوهترینمهماز

این(747 از بی. میرو برجام، پایبندیبه عدم الگویتوجهیو بازتولید نقشمؤثریدر تواند

تخاصمودشمنیایفاکند.

 منظر مهمبرسازیشاملکلیاصلدو(7939:744)چرنوفاز برهادولتاقدامتأثیر»و

مطمئنهایگزینهگشایشدرمشترکآگاهینقش»و«نظامشناختیجامعهرشتس است.«

ازساخت؛المللدگرگونبیننظامواحدهایاقداماتباتوانمیرانظامیشناختجامعهسرشت

معمایمیرواین که یعنینظامنوعساختاریکدرتنها2امنیتتواناستداللکرد آنارشیک،

میمیپیدابروزهابزیالمللبین آنکه حال دیگریکند. مختلف اَشکال آنارشی برای توان

کهاستچیزیآنارشی»کانتینیزمتصورشد؛الکیوحتیاقتدارگریزیهمچوناقتدارگریزی

گنجینهازسویدیگرتقویت(.Wendt, 1992)«کنندسازندوازآنبرداشتمیمیراآنهادولت

المللبهاعتمادمتقابل،بیننظامعاملوارتباطمؤثرایرانوامریکادرازطریقتمشترکآگاهی

برجامدرکمشترکوتفاهمکمکمی سمتنوعیساختاربهالمللرابینتواندنظاممیکند.
                                                                                                                                               
1. Non-Proliferation Treaty (NPT) 
2.Chernoff 
3.Shared Perceptual Framework 
4.Security Dilemma 
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پیشببردکهدرآن،الگویدشمنیکمرنگوالگوهایرقابتودوستیتقویتشناختیجامعه

روهمامکانتقویتآنبهازایناست.ییزاوتنشییزداتنشنیبتیدرواقعبرجاموضعشوند.

دشمنیوتخاصمالگویمجددهایصلحوهمامکانتخریبآنوبازتولیدمنظوریافتنگزینه

پیگیریوجودداردنیزیکاوامریراناینب برایتقویتبرجام، ازسویهردو7اعتمادزاتدابیر.

هراسانهترامپ،مانعازپیگیریاینمؤلفههایایرانهتشدیدسیاستطرفضرورتداردکهالبت

اساسیشدهاست.


 گیری نتیجه

آنچهگرایسازهمادی-شناسیمعناگرااهمیتاینپژوهشدرتمرکزبرهستی انگاریاست؛

وهامیحرازجملهتیدرکنارعواملمادشناختهشود.4باعثشدهتااینرویکردبهعنوانزمینهمیانه

خودوتیازهویمنفیهاییبازنما،یخیحافظهتار،یهراسرانیهمچوناییعواملمعناها،مهیجر

ازکنشیگرید کهشوندیبرجاممحسوبمینامناسبازمواردنافرجامیگفتاریهاواستفاده

آن به اکمتر است. پرداختهشده تحلنیها سازهمحافظهیلیپژوهشبا از استدالل،یگارانکارانه

کشوروبانیوبلندمدتنسبتبهادیشدیاعتمادیبران،یباایتیتضادهولیبهدلکایکهامرکندیم

دال به حمایلیاستناد نقضحقوقبشر، ترورتیهمچون آزماسمیاز انجام ،یموشکیهاشیو

.کندیمییوبازنماییمتخاصمشناساتیهوکیرابهعنوانیاسالمیهمچنانجمهور

دنیهمچن اساسسازهگریاستدالل بر اقاعدهیانگارمقاله امرنیمحور، که یبراکایاست

یجمهورهی(علیوتعهدیاظهار،ی)دستوریگفتاریهابهچهاردههازمجموعهکنشکینزد

رویاسالم است. کرده بازنما،یگفتاریهاهیاستفاده میرونیبنجهاییامکان ودهندیرا

نکارگز اساسهمزیاران بهاییبازنمانیبر جهان چشمکنندیکنشمیرونیدر ازکایامریپوش.

اظهاریدستوریگفتاریهاکنش امکان،یو پسابرجام دوران زریپذدر گذاشتنریاستاما پا

بساختهشیپیقواعدتعهد ومماشاتدربرابرجمهورینیشیبهتعهداتپیتوجهیدشواراست.

وعربستانرابهلیازجملهاسرائکایامرنیمتحددیسوءظن،سرزنشوواکنششدتواندیماسالمی

.همراهداشتهباشد

طریق،از9گراییکهگفتماناعتدالاستتریندستاوردهایدولتروحانیاینیکیازمهم
                                                                                                                                               
1.Confidence-Building Measures (CBMs) 
2.Middle Ground  
3.Moderation Discourse 
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جهانایرانباارتباطبرجاموگسترش تصوخارج، اکایمرابرساختهریدر جادیادیتردرانیاز

تندرویهاجناحیمسئلهتالشبرخنیپایاندادهاستوارانیوبهانحصارحقیقتدربارهاهکرد

عواملمادیهراسرانیادهیایجهتحفظوبرتر دوچندانکردهاست. ،هردوییومعنایرا

بازیاستگذاریسیهانهیگز رفتار تعگرانیو ماینییرا بهکنندیمحدود توجه بدون عواملو

یا(،توافقهستهکنندیمادیازآنتحتعنوانروحبرجامکایوامررانی)آنچهمقاماتاییمعنا

ویاسالمی.اختالفاتجمهورستینیدرجامعهجهانرانیادغامایبرایشرطالزماماشرطکاف

برسرپروندههستهاالتیا اختالفاتیتماممسئله،نینبودکهباتوافقبرسرهمیامتحدهصرفاً

حلوفصلشوند.
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