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چکیده 

بحرانگروگانگیری و

مجموعهحوادثی چونانقالباسالمی ،تسخیرسفارتامریکا،
یرانهراسیدرجهانغرببویژه
یدهایبهناما 
تزضدامریکاییایرانبعداز،7313منجربهپد 
امریکاشده است.اگرچهگمانمیرفترویکرد تعاملباغربوتوافقهستهایدردولت
یرانهراسی را تضعیف نماید ،ولی در عمل تغییر محسوسی در این زمینه
یازدهم مؤلفه ا 
ینهاشعلیه تهران،حکایت از
صورتنگرفتورویکرد تهاجمی دونالدترامپوافرادکاب 
یرانهراسی درسیاستخارجیامریکا دارد .در این پژوهش ،سؤال اصلی این است
تشدید ا 
ایرانهراسی در سیاست خارجی امریکادردوران پسابرجام
که دالیل ،اهداف و پیامدهای  
ایدهها»،
مککارتیسم جدید در بازار  
چیست؟ فرضیه اصلی مقاله بر این است که نقش « 
ایرانهراسی در دوران
مهمترین دالیل تداوم  
کنشهای گفتاری» از  
«هویت دولت» و « 
زینهمندبودنرابطه
مهمتریناهدافآننیز«القایه 
میشوندکهازجمله 
پسابرجاممحسوب 
با ایران به منظورجلوگیری از بهبود اوضاع اقتصادی این کشور» و «تغییر رفتار جمهوری
مهمترین
میشود .در نهایت  
منطقهای و داخلی» ارزیابی  
اسالمی نسبت به برخی مسائل  
میتواند «احتمال فروپاشی برجام» و «بازتولید مجدد الگوی تخاصم و
پیامدهای آن نیز  
دشمنیبیندوکشور»باشد.اینپژوهشازنوعتوصیفی-تحلیلیاستوازمنابعمکتوبو
جمعآوریاطالعاتاستفادهشدهاست .
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مقدمه
ایران و کشورهای گروه  4+7شامل امریکا ،چین ،روسیه ،انگلیس ،فرانسه و آلماندر تاریخ
هستهای موسوم به برنامه جامع اقدام
 49تیرماه  72( 7932ژوئیه  )4۱74در وینِ اتریش به توافق  
تحریمهای

مشترک (برجام) 7دست یافتند .پس از اجرای تعهدات دو طرف بر اساس برجام ،
یماه  72( 7932ژانویه )4۱72در پی گزارش
هستهای ایران در تاریخ  42د 
بینالمللی علیه برنامه  

بینالمللیانرژیاتمی4مبنیبرپایبندیایرانبهتعهداتشلغوشد.ازایندورانکهباپایان
آژانس 
یافتن تحریمهای ضد ایرانی آغاز شده است ،عموماً با عنوان «پسابرجام» 9یا «پساتحریم» 2یاد
میشود .

بههزینهمندبودنرابطهباایران،ازدسترفتن

تحریمهاعلیهجمهوریاسالمیمنجر

اثرروانی
اینکشوروانزوایبینالمللیآنشده بود.از طرف دیگر اثر

اطمینان نسبت به آینده اقتصادی 
هامیتوانستشرایطمساعدیبرایاطمیناننسبتبهآیندهاقتصادایران
روانیبرجامولغوتحریم 
سرمایهگذاری ایجاد کرده و جمهوری اسالمی را از انزوا خارج کند ،اما تداوم

و فرصت 
سیاستهای ایرانهراسانه امریکا مانع از امکان تحقق این فرصتها شده است .مخالفان توافق
موضعگیریهای سخت در برابر ایران ،سعی در

هستهای در کنگره امریکا با تهدید به تحریم و 
سرمایهگذارانداخلیوخارجیداشتهاندکههنوزبرقراری

ارسالاینپیغامبهدولتهایمتمایلو
جریمهها و

ارتباط دوستانه با ایران هزینهمند است .در این شرایط ،نگرانی از اعمال مجدد 
سرمایهگذاری را افزایش دادهواینمسئلهاعتراض جمهوریاسالمی

تحریمهایامریکا ،ریسک 
تخریبکنندگانخارجینیز

مبنیبرناچیزبودندستاوردهایعینیبرجامرابههمراهداشتهاست.
کردهاند .نگرانی اسرائیل و
بهرهمندی از نتایج برجام ایفا  
نقش مهمی در ناکام گذاشتن ایران در  
عربستان از برجام باعث شده تا این دو کشور علیرغم اختالفاتی که بایکدیگردارند،در اتخاذ
مواضعخصمانهعلیهایرانبهاشتراکنظرواحدیبرسندوآنتالشبرایشکستتوافقهستهای
تحریمهایجدیدعلیهایرانبودهاست.درمقابل،موافقانتوافق

ازطریقتحریککنگرهبهاعمال
تحریمها کار آسانی نیست و امریکا

داشتهاندکه بازگرداندن 
هستهای هموارهبراینمسئلهتأکید  
دیگرنخواهدتوانستائتالفیبینالمللیبرایتحریمایرانایجادکند .
مهمترین دالیل نگرانی و خشم تندروها از توافق
میکند که یکی از  
این مقاله استدالل  
)1. Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA
)2.International Atomic Energy Agency (IAEA
3. Post-JCPOA
4. Post-Sanction
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صلحآمیزایران توسط آژانس بینالمللی انرژی اتمی این است که
هستهای و تأیید فعالیتهای  
برجام عمیقاً بر بازار ایدهها 7در امریکا تأثیرگذار بوده و به ضرر برخی ایدههای ضد ایرانی،
عامالن و طراحان اصلی آنها تمام شده است.این پژوهش با معرفی نوعی مککارتیسم جدید4
ایدهها و تأثیر آن بر سیاست خارجیامریکادر قبال جمهوری اسالمی ایران ،با توجه به
در بازار  
تصمیمسازانوسپساعمالنفوذ

اینکهمهمترینکارویژهالبیهافراهمآوردناطالعاتموردنیاز
است؛ استدالل میکند که برخی البیهای قدرتمند عمالً با برهم زدن عملکرد مناسب بازار
اینگروههایفشارمتناسب

میکنند.
دهها،برتریپارادایمخاصیهمچونایرانهراسی9راحفظ 
ای 
با میزان نفوذ و تأثیرگذاری خود بر کنگره و دستگاه سیاست خارجی امریکا،ایدههای طرفدار
کنندهایرانبهعنوانیکتهدیدجدی
ترسیم 

همکاریباایرانراطردودرمقابلازایدههاییکه
سادهانگارانه است که
میکنند .از اینرو  
منطقهای باشند ،حمایت  
علیه صلح و امنیت جهانی و  
میگیرد؛در
تصورکنیمدولتایاالتمتحدهبرحسباختیاروتشخیصخودتصمیماتنهاییرا 
واقع دولت همچنان باید به موضوعاتی در سیاست خارجی تمایل نشان دهد که با تفکر نیروها و
مراکزسیاسیقدرتمنددرایاالتمتحدههمسوباشند.دراینپژوهشمقصودازسیاستخارجی
امریکا ،مجموعه سیاستهای اعالمی و اعمالی اتخاذ شده توسط رئیس جمهور ،وزارت امور
بینالملل مجلس نمایندگان)،
خارجه ،کنگره (شامل کمیته روابط خارجی سنا و کمیته روابط  
شورایامنیتملی،آژانساطالعاتمرکزی()CIAوالبیهایقدرتمندمؤثردرسیاستخارجی
اینکشوراست .
دراینپژوهش،ضمناستفادهازدونحلهسازهانگاریمحافظهکار(2نسخهالکساندرونت)4و
قاعدهمحور( 2نسخه نیکالس اونف ،)1به ترتیب نقش «هویت دولت» 8و «کنشهای گفتاریِ»3

کارگزاران دستگاه سیاست خارجی امریکا و به تبع آن ،ایرانهراسی در سیاست خارجی این
سازهانگاری پیرامون
کشور مطالعه میشود .الزم به ذکر است که در ایران ،اغلب مطالعات  
نرفتهاند.همچنینازآنجاییکه
موضوعاتمختلف،عموماًازسطحسازهانگاریمحافظهکارفراتر 
مقوله هویت و دستاوردهای برجام در حال حاضر به مهمترین دغدغههای جمهوری اسالمی
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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تبدیل شده است؛ مطالعه ابعاد مختلف این حوزه ،پاسخ به نیازهای اساسی و دغدغههای عمیق
فرهنگی،سیاسیواقتصادیجمهوریاسالمیایراناست .

مبانی نظری
رویکردهایواقعگراییولیبرالیسمباتمامکاستیهایشانپاسخگویبیشترنیازهایاولیهبشر

اند.سازهانگاریباتمرکزروی

بخشتربوده
ایرضایت 


هایمادی،امنیتوامیدبهآینده
درزمینه
هویت ،یکی از نیازهای سطح باالتر و در عین حال واقعی ،یعنی نیاز به تعلق داشتن و نیاز به
شناخته شدن از طرف دیگران (به حساب آمدن) را هدف خود قرار داده است (کوبالکووا،7
.)432:7934اینموضوعرابهخوبیمیتواندرهرممشهورمازلودربارهنیازهامشاهدهکرد
انگاریبهمسئلهایاساسیدرزندگیانسان(غیرازثروتیا

).(Maslow, 1945ازاینرو«اگرسازه
امنیت) پرداخته باشد ،آن هویت افراد بهمنزله کارگزاران است» (کوورت.)48۱ :7934 ،4
سازهانگارانه جایگاه پایدار و مستحکمی در میان نظریههای روابط بینالملل پیدا
رویکردهای  
اصطالحسازهانگاری ،طیف متنوعی ازدیدگاههای نظری راشاملمیشودکهمخرج

کردهاند .
مشترکآنهااین فرضاست کهمادسترسی مستقیمی به «واقعیت» نداریم؛بهجای آن«جهان
اجتماعی» برای مادردسترساستکهازطریق نحوهی تعاملمابادیگران ،ایدههایی کهمادر
یگذاریم و چگونگی تجربه ما از محیط پیرامون برساخته میشود
مورد جهان به اشتراک م 
(and Spindler, 2014: 248

 .)Schiederهنجارها ،ایدهها ،باورها ،ارزشها ،فرآیند ،ساختار

اجتماعی ،کارگزاری ،بیناذهنیت ،نهادها ،زبان و هویت از کلمات کلیدی ادبیات سازهانگاری
میشوند .
محسوب 
جهانساختهما»)7383(9اثراونفمطرحشد.

سازهانگاریبرایاولینباردرکتاب«
اصطالح 
دولتهاآنرامیسازند»بااقتباسازاصطالح
ونتنیزدرمقالهمشهور«آنارشی چیزیاست که 
ابداعشده توسط اونف،رویکرد نظری خود را «برسازی»نامید).(Wendt, 1992: 393باوجود
اینکهاونفدرطرحدیدگاهسازهانگارانهپیشگامبودهاست،اماایننظریههموارهتوسطونت

شناخته میشود .دلیل اصلی آن نیز نگرش میانه و متعارف ونت است که منجر به پذیرش
هایاودرمیانرویکردعلمیوجریاناصلیروابطبینالمللشدهکهازنسخهاوبهعنوان


دیدگاه
1.Kubalkova
2. Kowert
3. World of our Making
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برسازیمالیمنیزیادمیکنند.امارویکرداونفبهدلیلمواضعانتقادینسبتبهجریاناصلیو

الملل،منزویوازمنظراثباتگرایانخارج

اندیشیهایرشتهروابطبین


تردیدرواداشتندرراست
از رویکرد علمی شناخته شد .متناسب با تقسیمبندی سازهانگاری توسط کوبالکووا در کتاب
«سیاست خارجی در جهان برساخته» ،7پنج نحله مختلف برسازی وجوددارد؛ -7سازهانگاری
سازهانگاری درک
سازهانگاری تاریخی -9 ،4سازهانگاری قاعدهمحور  -2 ،
محافظهکار  -4 ،
ردگینحلههایمختلف،تنهادو

پستمدرن2کهدرادامهبهدلیلگست
متعارف9و-4سازهانگاری 
کاروقاعدهمحورمعرفیوموردتجزیهوتحلیلواقعمیشوند .


رویکرداصلیمحافظه


تاریخچه ایرانهراسی در سیاست خارجی امریکا
همزمانباسقوطمحمدرضاشاهپهلوی،متحداستراتژیکامریکاوبهقدرترسیدنمبارزان
یتاهللخمینیدرسال،7313تغییریاساسیوبنیادیندرسیاست
اسالمگرایانقالبیبهرهبریآ 

خارجیایرانایجادشد.درواقعباتغییرهویتناشیازانقالب،سیاستخارجیایراننیزمتحول
رویکردمعناگرایانهوفرهنگیانقالباسالمی،ساختارهایمعناییومفاهیمبیناالذهانی

گردید .
عدالتخواهی،

سلطهگری و سلطهپذیری ،ظلمستیزی ،استکبارستیزی ،
مشترکی همچون نفی  
یبخش،حمایتودفاعازمسلمینوملتهایستمدیده
حمایتازمستضعفینوجنبشهایآزاد 
همهجنبههایمختلفزندگیبشربرنامه
راتولیدوبازتولیدکردوبااینباورقویکهاسالمبرای 
همهحوزههایسیاسی،اقتصادیواجتماعیرانیزمتحولساخت.بازتولیدمفاهیمو
سعادتدارد؛ 
انگارههای سیاسی -مذهبی توسط دستگاههای معرفتی متعدد ،به هویت ایران قوام بخشید و

مهمترینعنصرهویتیجمهوریاسالمیرااستکبارستیزیومشخصاًامریکاستیزی4قرارداد .
اوجتمایالت امریکاستیزانه انقالبیون در حمله دانشجویانپیرو خط امامبهسفارتامریکا نمود
یافت.تسخیر سفارتوگروگانگرفتن 44نفرازکارکنان آنبه مدت  222روز ،بحرانجدیدی
تحتعنوانبحرانگروگانگیری2ایجادکردوروابطمستحکمایرانوامریکادردورانپهلویرا
بهشدتمتزلزلساخت.امریکای ابرقدرتکهدرجریان انقالباسالمیابتکارعملراازدست
دادهبودودرموضعانفعالیقرارداشت،باتسخیرسفارتشوگروگانگرفتنکارکنانش،بزرگترین
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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تحقیر دوراناخیر رامتحملشد.کارتر 7نیزبهایاینافتضاحسیاسیراباشکستدرانتخابات
پرداختکرد.اینبحرانکهبهگسستمناسباتدیپلماتیکمیاندودولتمنجرشد،همراهباسایر
حوادث پس از انقالب ،مقابله به مثل ایاالت متحده را در پی داشته است .یکی از مهمترین
راهبردهایامریکادرمقابلایران،راهبردایرانهراسی بودهاستکهطیسالهای گذشته همواره
توسطدولتهای ایاالت متحده اعماز جمهوریخواه ودموکرات،بهصورتپیوسته درسیاست

(چشمهنور .)791:7939،

خارجیودیپلماسیعمومیاینکشورپیگیریشدهاست
به طور کلی میتوان به شش مرحله یا بُرهه تاریخی اشاره کرد که ایرانهراسی در سیاست
خارجی امریکا اوجگرفتهاست:مرحلهاولهمزمانباوقوعانقالباسالمی وحوادثپسازآن
شروع شد،مرحلهدومهمسو با پروژه اسالمهراسی وپساز حوادثیازده سپتامبر 4۱۱7آغاز
گردید و مرحله سوم با طرح ایده هاللشیعی 4و شیعههراسی ،محور مقاومت 9و تهدید اسرائیل
مطرح شده است .مرحله چهارم به دنبال دستاوردهای جمهوری اسالمی در دانش هستهای،
بازدارندگیموشکیوصنایعهوافضاومرحلهپنجمهمزمانباوقوعبهارعربیوتحرکاتسیاسی-
نظامیایراندرمنطقهآغازشدهاست.درنهایتمرحلهششمنیزدردورانپسابرجامباهدفالقای
نهمند بودنرابطه باایران بهمنظورجلوگیری ازبهبوداوضاعاقتصادی این کشوروتغییر رفتار
هزی 
مسائلمنطقهایوداخلیآغازشدهاست.اینپژوهشدرادامهبه

جمهوریاسالمینسبتبهبرخی
یپردازد .
مطالعهدالیل،اهدافوپیامدهایمرحلهششمایرانهراسیدرسیاستخارجیامریکام 


مهمترین اقدامات ایرانهراسانه امریکا در دوران پسابرجام
خزانهداری امریکا یکشنبه  41دی،7932
تنهایک روز بعد از اعالم اجرای برجام،وزارت  
2

تعدادیشخصحقیقیو حقوقی رادر ارتباطبابرنامهموشکی ایران(آزمایشموشک عماد)به
الف).درمهمتریناقدامبعدی،وزارت

افزود(بیبیسیفارسی4۱72،

فهرستتحریمهایامریکا
پنجشنبه  7بهمن ،7932باابالغقانونمحدودیتویزایامریکااعالم کرد که
خارجه امریکا  4
شهروندان 98کشورجهانکهقبالًبرایسفربهاینکشوربهویزانیازنداشتند؛اگردرپنجسال
گذشته بهایران،عراق ،سودان وسوریه سفر کردهباشندباید برایسفربه امریکاویزابگیرند
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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(بیبیسیفارسی4۱72،ب) .

درمهمترین اقدامایرانهراسانهدیگر،قاضی جورج دانیلز 7پنجشنبه 79اسفند ،7932ایران را
متهمردیفاولحادثهیازدهسپتامبرخواندواینکشوررابهپرداخت7۱میلیاردو4۱۱میلیوندالر
جریمهمحکومکرد.قاضیمذکورمدعیشدکهعواملآنحملهتروریستییکسالقبلازاقدام
کردهاند.اوهمچنیناستداللکردکهالقاعدهوحزباهللدرمواردمتعدد
خودبادولتایراندیدار 
داشتهاند).(Maupin, 2016درپایانسال 7932نیزاوباماچهارشنبه  73اسفند،
با یکدیگر مالقات  
دستوراجراییمربوطبهوضعیتاضطراریملی4علیهایرانراتمدیدکرد.اینفرماندرسال7334
توسط بیلکلینتون رئیسجمهور وقت امریکا برای تشدید تحریمها علیه صنعت نفت ایران صادر
شدهبود.اوبامااظهارداشتکهباوجودتوافقهستهایتاریخیباایران،اینکشورهمچنانتهدیدی
شود(بیبیسیفارسی4۱72،پ) .

برایامنیتملیامریکامحسوبمی
در فروردینماه،7934گزارش ساالنه وزارت امور خارجه امریکا از اوضاع حقوق بشر در
کره شمالی ،کوبا ،تاجیکستان و
سراسر جهان،جمهوری اسالمیرا در کنار حکومتهایی نظیر  
چینیکحکومت«استبدادی»توصیفکردکهبهطورگستردهحقوقبشروآزادیهایاساسی
بیسیفارسی4۱72،ت).وزارتخزانهداریامریکانیزروزپنجشنبه4
کند(بی 

مردمرانقضمی
بیانیهایتحریمهای جدیدیعلیه ایران به دلیل برنامههایموشکی و
فروردین ،7934با صدور  
خزانهداری امریکا
سیاستهای منطقهای اعمال کرد .دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت  
شرکتهاییرابهخاطرحمایتازبرنامهموشکیایرانوحمایتازشرکتهواپیمایی

اشخاصو
ماهانایر،درفهرستتحریمهاقرارداد) .(U.S. Department of the Treasury, 2016
روز پنجشنبه  74فروردین  ،7934جاش ارنست 9سخنگوی کاخ سفید اظهار داشت که
«محدودیتهایعمدهبرایصنایعامریکاییدرتجارتباایرانهمچنانبهجایخودباقیاست...
تا زمانی که ببینیم ایران راهی را برگزیده که نشان از تعهد این کشور به پایبندی به اصول
بینالمللی درباره حقوقبشر ،تروریسم و برنامه نظامی است ،در این زمینه تغییری روی نخواهد

بیسیفارسی 4۱72،ث).اوباما نیزروز جمعه 79فروردین ،7934اعالم کرد که قصد
(بی 
داد» 
ندارد با لغو محدودیتهای موجود ،به بانکهای خارجی اجازه بدهد به دالر و از طریق نظام
هستهایرارعایتکرده
بانکیایاالتمتحدهباایرانهمکاریکنند.اوباماگفت«:ایرانمتنتوافق 
1.George Daniels
2.National Emergency
3.Josh Earnest
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ولی بهروحآن احترام نگذاشته است ،از جمله اقدام به آزمایش موشکهای بالستیکی کرده که
بیسیفارسی4۱72،ج) .
رویآنهابهزبانعبریشعارنابودیاسرائیلنوشتهشدهبود»(بی 
دریکیازمهمتریناقداماتصورتگرفتهدیگر،دیوان عالی ایاالتمتحده7چهارشنبهاول

یبهشتماه  ،7934از ابطال آرای دادگاه نیویورک که در تاریخ  49خرداد و  2آبان 7981

ارد
داراییهایایران را مصادره و در اختیار شاکیان پرونده موسوم به

حدود  7714میلیارد دالر از 
پترسون 4قرار داده بود ،خودداری کرد.در سال 7389انفجاری درمقر تفنگداران امریکایی در
بیروترخدادکهبراثرآن427امریکاییکشتهشدند.ایندادگاهدرحکمینزدیکبه4میلیارد
خانوادههای قربانی اقدامات

دالر از داراییهای بلوکه شده ایران را به عنوان غرامت برای 
تروریستی ایران اختصاص داد ) .(Atlantic, 2016در اقدام ایرانهراسانهدیگری،ایاالت متحده
بودجهای  8۱۱میلیون دالری سپر دفاع

روز پنجشنبه  49اردیبهشت  ،7934اعالم کرد که با 
میکند .به گفته مقامات
موشکی را در یک پایگاه بازمانده از دوره شوروی در رومانی فعال  
امریکاییاین سامانه قرار است در مقابل موشکهایی دفاع کند که ازایرانو کشورهایی که
بیسیفارسی4۱72،چ) .
بی 
میشوند( 
«سرکش»میخواند،پرتاب 
9

درخردادماه،7934برخیازاعضایکنگرهامریکامدیرانشرکتبوئینگ رااحضارکردند
تا به آنها درباره ورود به بازار ایران هشدار دهند ).(Kredo, 2016همچنینمجلس نمایندگان
هستهایرأیبهممنوعیتخریدآب
امریکانیزروزپنجشنبه42تیر،7934دراولینسالگردتوافق 
سازمانهایدولتیامریکاراازاستفادهبودجهفدرالبرای

سنگینازایرانداد.اینقانوناداراتو
میکند .دولتاوباماپیشتراعالم کرده بود که  9۱تن
خرید آب سنگین تولید شده در ایران منع  
تیوی.)4۱72،درمهرماه
کند(پرس 

آبسنگینبهارزش872میلیوندالر از ایران خریداریمی
7934نیزتعدادیازاعضایمجلسنمایندگانکنگرهازهردوحزبدموکراتوجمهوریخواه
طی نامهای به نماینده این کشور در سازمان تجارت جهانی ،2خواستارمخالفت ایاالت متحده با
بیسیفارسی4۱72،ح) .
شدند(بی 

درخواستعضویتایراندراینسازمان
آبان ،7934طی نامهایبه مجلس نمایندگان و سناوضعیت اضطراریدر
اوباماپنجشنبه  79
قبال ایران را تمدید کرد.اودرایننامهاظهارداشت« :روابط ما با ایران هنوز به حالت عادی
بازنگشتهاست».فرماناجرایی7471۱دولتایاالتمتحدهدر72نوامبر ،7313چند روزپساز

1.Supreme Court of the United States
2.Peterson
3.Boeing
)4.World Trade Organization (WTO
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وباآغازبحرانگروگانگیری ،توسطجیمی کارتررئیس

حمله به سفارت اینکشور در تهران 
جمهوریوقتصادرشدهبود(یورونیوز.)4۱72،درآخرینومهمتریناقدامصورتگرفتهدر
دورانتصدیباراکاوبامانیزمجلس نمایندگانچهارشنبه 42آبانوسنای امریکاپنجشنبه77
آذر،7934طرح تمدید  7۱سالهقانون تحریمهای ایران 7را که ابتدا در سال  7332در دوران
سرمایهگذاری در

ریاست جمهوری بیل کلینتون تصویب شده بود راتمدید کردند،این قانون 
صنعتانرژیایرانرامنعمیکند .)(NewYork Times, 2016; Reuters, 2016
در ادامه نیز با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ،4۱72
رانهراسیدرسیاستخارجیامریکابیشازپیشتقویتشد.مایکپنس4معاونترامپپیشتر
ای 
درکارزارانتخاباتتأکیدکردهبودکهترامپبارسیدنبهکاخسفیدبرجامراپارهخواهدکردو
بهآنپایبندنخواهدبود(.)CBS News, 2016ترامپسپسدرجایگاهرئیسجمهوریامریکانیز
یرساند.ازاین
بارهابرجامرا«بدترین توافقممکن»نامیدکهتعهدبهآنبهمنافعامریکاآسیبم 
بیثبات،ازیکسوکاالیامنیت
سآلودو 
جهتدولتاوباتشدیدایرانهراسیوایجادفضاییتر 
دولتهای خاورمیانه را از ایران
یفروشد (یزدانفام ،)749 :7934 ،در واقع  
را به دیگران م 
اجازهخریدودستیابیبهجنگافزارهایپیشرفته

یترساندوبدینترتیببرایرفعنگرانیآنها
م 
یثباتی
سیاستهای ایرانهراسانه به ب 

یکند و از سوی دیگر با تداوم 
ایاالت متحده را فراهم م 
یزند .
اقتصادیجمهوریاسالمینیزدامنم 

دالیل تداوم ایرانهراسی در دوران پسابرجام
نقش «مککارتیسم جدید در بازار ایدهها» و تداوم ایرانهراسی

بافرضاینکه دیدگاههای متعددی درخصوصنوعرابطهباایران پسازبرجاموجوددارد،
چراایاالت متحدهومتحدانش(اسرائیل وعربستان)تاکنونبرای دیدگاه خاصی اولویت قائل
افتهایدرایاالتمتحدهوجود
بودهاند؟استداللپژوهشحاضربرایناستکهاردوگاهسازمانی 

داردکهدرخصوصنوعرابطهامریکا باایران هیچ دیدگاه مخالفی رابرنمیتابد.روشآنهارا
میتوان«مککارتیسمجدیدامریکایی» 9نامیدکهطیآن،مانندسناتورجوزفمککارتی 2در

هاینخستجنگسرد،ازایجادرعبووحشتبرایسرکوبدیدگاههایمخالفاستفاده


سال
)1.Iran Sanctions Act (ISA
2. Mike Pence
3.New AmericanMcCarthyism
4.Joseph McCarthy
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میشود )2005: 82


مککارتی ،از حامیان عمده سرکوب و سانسور کسانی بود که
  .(Islam,

مککارتیسم بهاین
کمونیست پنداشته میشدند.دراین پژوهشاطالقپسوند«جدید» بهفضای  
سالهای اخیر ،بابرجستهساختن
دلیل استکهبرخی گروههای فشاروالبیهای قدرتمندطی  
هستهای) برتری پارادایم خاصی همچون
تهای  
مسائل مختلف مرتبط با ایران (از جمله فعالی 
رانهراسیوضدیتباجمهوریاسالمیراحفظمیکنند.اینالبیقدرتمندبهصورتمشترک
ای 
برایامریکا،اسرائیلوعربستان،یکمفروضاساسیداردوآناینکهیک«ایده»بایدپاسخگوی
دهه
نیازهای کشوربویژه درعرصهسیاست خارجی وامنیت ملی باشدکهایده ایرانهراسی طی  
گذشتهبهخوبیپاسخگوینیازهایدولتهاینامبردهبودهاست .
بهتوافقهستهایمیانایرانوششقدرتجهانیعمیقاًبربازارایدههاتأثیرگذاربوده

دستیابی
و به ضرر برخی ایدههای ضد ایرانی تمام شده است .این شکست ،خشم و نگرانی جناحهای
یهایوسیعتراسرائیلوعربستانرافراهمکردهاست.در
تندرورابههمراهداشتهوزمینههمکار 
یهایی جدید درخاورمیانه هستیم کهدریکسوی آنایران ودر
دورانپسابرجام،شاهدخطکش 
تازهترین
سوی دیگر ،کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و اسرائیل قرار دارند .در یکی از  
اظهارنظرهای عمومیو طی نشستی کمسابقه در اندیشکده «سیاست خاور نزدیک واشنگتن»،7
ترکیالفیصل 4وزیر اطالعات پیشین عربستان و یاکوف آمیدرور ،9مشاور پیشین امنیت
شاهزاده 
ملی دولت اسرائیل ،همکاری دو کشور برای مقابله با تهدید ایران را دور از ذهن نخواندند
)Institute, 2016

 .(Washingtonعالوه بر این ،رئیس البی سعودی ساپراک 2در امریکا نیز

سلماناالنصاری 4رئیس کمیته روابط عمومی سعودی -امریکایی

خواستار رابطه با اسرائیل شد.
اقتصادی عربستان طی سالهای

ضمنتأکیدبراینمسئلهکهاسرائیلمیتوانددر راستای توسعه 

پیشرو کمک کند،اظهارداشت«:اسرائیل یکی از پیچیدهترین و فنیترین پیشرفتها در زمینه
معدن را در اختیار دارد و سردمدار صنعت مهندسی آب در جهان است که هر دو زمینه،اهمیت
زیادیبرایتوسعهپادشاهیسعودیدارند،همچنیندورژیمدغدغههایامنیتیمشترکیدارندو
مواجهاند...اسرائیلوعربستانسعودی

ایرانوگروههایافراطی

هردوباتهدیداتثابتیازسوی
میتوانندستوندوقلویجدیدیبرایثباتمنطقهباشند») .(Haaretz, 2016

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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یس جمهور امریکا نیز در خردادماه  ،7932کشورهای عربستان سعودی و
دونالد ترامپ رئ 
اسرائیلرابهعنواناولینمقصدسفرخارجیخودانتخابکرد.ازمهمتریناهدافاینسفرکهبا
محوریت ایرانهراسی صورت گرفت؛ ایجاد اتحاد در مقابل سیاستهای منطقهای جمهوری
همپیمانان امریکا در برابر ایران بوده است .ترامپ طی این سفر
اسالمی و ارتقای توان نظامی  
میلیاردها دالر تجهیزات پیشرفته نظامی را به عربستان فروخت .به طور کلی راهبرد مشترک
میتواندبهاینصورتباشدکهاوالً،ایرانرا
اسرائیلوعربستاندرقبالایراندردورانپسابرجام 
قاطعانهتریدرموردسوریه،یمن،لبنانو

درراستای تخلف از تعهداتشبرانگیزند.دوم،سیاست 
خلعسالح عوامل نیابتی ایران درمنطقهبپردازند.سوم،از طریق البیهای
عراقاتخاذ کنندوبه  
قدرتمندشاندولتامریکاواعضایکنگرهرامتقاعدکنندکهفشارهاهمچنانبرایرانباقیبماند
تحریمهایبیشتر،جمهوریاسالمیرامنزویکنند .

وباتحریککنگرهبهاعمال


نقش «هویت دولت» و تداوم ایرانهراسی
ایرانهراسی را میتوان از منظر سازهانگاری محافظهکار (نسخه الکساندر ونت) اینگونه

تعریفکرد:شکلگیریهویت،فرآیندتعریفاجتماعیدولتهاازخودویکدیگراستکهدر

تعامل متقابل اجتماعی به سر میبرند؛ ایرانهراسی نوعی تعریف از ایران است که عمیقاً با
شکلگیریتصویرنامطلوبازایرانارتباطداردواینکشوررابهعنوانیکهویتمتخاصمو

میکند .
تهدیدآمیز،بازنمایی 7
برای پرهیز از نگاه پارانوئید( 4توطئهانگاری) به مؤلفه ایرانهراسی ،باید اظهار داشت که
یناالذهانی
سازهانگارانبرآمدهازفرآیندتعامالتب 
ماهیتبرساختهوتعاملیهویتکهازدیدگاه 
کنشگران است ،به ما نشان میدهد که نوع برداشت و ادراک دولتها از یکدیگر به الگوی
یدهد.بههمین دلیل هویت موردنظرومنتسببه
آنهاشکلم 
دوستی ،رقابتیا دشمنی میان  
کنشهاو کردارامریکا نیست بلکهجهتگیریهای سیاست
جمهوری اسالمی صرفاًمحصول  
خارجیایراننیزنقشمؤثریدربازنماییهویتخوددارند.درواقعجمهوریاسالمیهزینههای
بازنماییازهویتخودودیگریراپرداختمیکندوبههمیندلیلبرداشتسایردولتهابویژه
ایاالتمتحدهازایرانواهدافشمنفیاست .
ترینعناصرهویتیدولتایاالتمتحده؛دموکراسی،سرمایهداریوارزشهای

ازجملهمهم
1.Representation
2.Paranoid
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سنتلیبرالامریکاییهستند(زهرانی.)744:7934،ایندرشرایطیاستکهجمهوریاسالمیبا
هویتیاسالمی-انقالبی،عمیقاًبادموکراسیبهسبکغربی،سکوالریسمولیبرالیسمناسازگاری
دارد .از منظر برسازان ،سیاست خارجی پدید آورنده هویت سیاسی ملی 7دولتهاست؛ یعنی
ستخارجیابزاریهویتسازاستکهمرزهایمیانخودودیگری 4رامشخصوطیاین

سیا
فرایند،هویتومنافعملیراتعریفمیکند(مساری.)444:7934،9هویتسیاسیملیدراثر

تماس و ارتباط با متحدان و دشمنان تولید و بازتولید میشود .سروکار داشتن با دشمنان ،با
ههویتمانیست،هویتماراتقویتمیکندوآنچیزهارابهمنزلهتهدیدی

مشخصکردنآنچ
شود،معرفیمیکند(مساری.)442:7934،هویت،مفهومیرابطهای

علیهآنچهخودقلمدادمی
یابدکهبادیگریرابطهایدرمیانباشد.بسیاری


استوسخنگفتنازخودهنگامیمعنیمی
صلیهویتامریکامیدانند،ازمنظرآنهابدونجنگسرددلیلیبرای

جنگسرد 2راعاملا
امریکاییبودننیزوجودنداشت.بدینترتیباگرپایانجنگسردعاملتشدیدبحرانهویت4
در امریکا بود؛ حوادث یازده سپتامبر با جایگزینی ایدئولوژی اسالمی به جای ایدئولوژی
کمونیسم،به تقویتحس هویتملی امریکا درقرن بیست ویکممنجرشد (زهرانی:7934،
 .)742-744با معرفی ایدئولوژی اسالمی به عنوان دگر جدید در سیاست خارجی امریکا،
جمهوریاسالمی نیزبهعنوان یک هویت متخاصم بازنمایی شد.دردورانپسابرجام همچنان
ییهایمنفیازایرانتداومیافتهومانعازبهبودروابطدوکشورشدهاست .
بازنما 


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

دوران جنگ سرد
ایدئولوژیکمونیسم 

دوران پس از  11سپتامبر
ایدئولوژیاسالمی 

شورویسردمدارومنشاءتهدیدکمونیستی

جمهوریاسالمیمنشاتهدیداسالمیاست .

است .

ایرانقدرتیهستهایوچالشیجدیبرای

شوروییکقدرتاتمیوتهدیدیجدی
برایموجودیتامریکاومتحدانشاست .

منافعامریکاوامنیتوثباتمتحدینمنطقهای
آنیعنیاسرائیلوعربستاناست .


1.National Political Identity
2.Self & Other
3.Messari
4.Cold War
5.Identity Crisis
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نقش «کنشهای گفتاری» و تداوم ایرانهراسی
ایرانهراسی را میتوان از منظر سازهانگاری قاعدهمحور (نسخه نیکالس اونف) اینگونه

تعریف کرد :ایرانهراسی یک قاعده پیچیده شامل مجموعهای از کنشهای گفتاریِ اظهاری،
دستوری و تعهدی گویندگان است تا بدین ترتیب احتمال پذیرش هریک از کنشها توسط
هادررابطهباایرانراافزایشدهد.موفقیتآمیزبودن

شنوندگانراتضمینوتکالیفمنفیآن
این قاعده زمانی محتملتر است که با اظهارات پیرامون پیامدها (مجازات یا پاداش) برای
شنوندگان همراه باشد و میزان تأثیرگذاری این قاعده نیز به موقعیت گوینده آن که نهادی
محسوبمیشود،بستگیدارد.مطابقبااینتعریف،هراسازایراننهبهعنوانیک

فرازبانی 7
واقعیتبنیادینبلکهبهمنزلهمحتوایقواعدیکهازکارگزارانباهدفساختنجهانبهگونهای
خاصسرزدهاست،درنظرگرفتهمیشود .

سه شکل متفاوت کنشهای گفتاری (اظهاری ،دستوری و تعهدی) ،سه شکل متفاوت از
راایجادمیکنند.براساساین

قواعدیعنیقواعدتعلیمی،4قواعددستوری 9وقواعدتعهدی 2
4
،سلسلهمراتبی2وهترونومی(1دگرمختاری)پدید

قواعدنیزسهشکلازحکمرانیشاملهژمونی

میآید(کوبالکووا .)32-31:7934،

الف -کنشهایگفتاری «اظهاری» 8شنوندگان را به پذیرش محتوای پیشنهاداتگویندگان
فرا میخوانند .رد کردن یا نادیده گرفتن این اظهارات ،تأثیر گویندگان را بر وضعیت جهان
میکند .همچنین پذیرش کنشهای گفتاری اظهاری ،نشان دهنده وجود تکلیفی برای
محدود  
کنشهای
تأییدآناظهارات(ازطرفشنوندگان)است(اونف.)771-778:7934،هنگامی که  
میکند؛ هژمونى به ترویج و
اظهاری از کنشهای دیگر برجستهتر شوند هژمونى ظهور  
بازمیگرددکهبازیگرانمسلطبااستفادهازآنها،معانی

دستورالعملهایی

بهرهبرداریازاصولو

میآورندودرمرحلهبعد،دیگربازیگرانازهمینتعریفهاو
برداشتهارابهانحصارخوددر 

و
برداشتهابهصورتمنفعالنهپیرویمیکنند).(Onuf, 1989: 209-210درچنینشرایطی،جریان
مستمرتولیدوبازتولیدواقعیترابهسختیمیتوانازواقعیتموجودتفکیککرد (Onuf, 1989:
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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.)157ایاالتمتحدهامریکاهموارهپسازانقالباسالمیایران،اظهاراتیمنفیعلیهجمهوری
اسالمی به کار برده که هدف اصلی این اظهارات مشروعیتزدایی ،غیریتسازی مبتنی بر
بودگیودشمنپنداری،بازنماییجمهوریاسالمیبهعنوانمحورشرارت،ناقضحقوق


دشمن
بشر ،غیردموکراتیک ،حامی تروریسم ،تهدید علیه صلح و ثبات منطقه و جهان بوده است .با
وجود برجام و تأیید فعالیتهای صلحآمیز هستهای ایران ،کنشهای اظهاری منفی مقامات
امریکاییهموارهعلیهجمهوریاسالمیتداومیافتهاست .
وادارمیکنندتا کارهای تعیین شده را به

کنشهای گفتاری «دستوری» 1شنوندگان را 
ب  -
منزله وظایف خود انجام دهند و رد کردن یا نادیده گرفتن آنها،از تالشگویندگان برای تغییر
جهان جلوگیری میکند.کنشگفتاریدستوریدرصورتیکهبااظهاراتپیرامونپیامدهاو
مجازات احتمالی همراه باشد فوقالعاده مؤثر است (اونف .)771-778 :7934 ،مثالً برخی از
قطعنامههای شورای امنیت یا مجمع عمومی سازمان ملل که در قالب بیانیه ،نیروی هنجاری
مشترک تعداد زیادی از دولتها را نمایش میدهند و یا قانون تحریمهای ایاالت متحده که
الزماالجراست .

میکنند که گویندگان
کنشهای گفتاری «تعهدی» 4وضعیتهایی از امور را مشخص  
پ  -
میخواهند آنها را ایجاد کنند.کنشهایتعهدی،شنوندگان را به پذیرش نیتهای گویندگان

برای تغییر جهان فرامیخوانند.ردکردناینکنشها،پیامد منفی خاصی برای گوینده ندارد و
تنهااورااز زیر بار تکالیف وتعهدات خودخارج میکند؛اماپذیرشآنها،گویندهرادچار
وضعیت «هترونومی یا دگرمختاری» میکند و مجبور میشود تا به تعهدات خود عمل کند
(اونف .)771-778 :7934 ،در کنشهای تعهدی ،کارگزاران با صداقت قصد دارند به
گفتههایشان عمل کنند،درغیراینصورتآنهارامطرحنمیساختند.افزون براین،درشرایط
استفاده از این نوع کنشها کارگزاران برای حفظ اعتبار و پرستیژ خود همواره مجبورند به
اظهاراتشانپایبند بمانند.سخن گفتن فعالیتی دارای پیامدهای هنجاری است؛ هنگامی که سخن
میکنند که به شیوه خاصی  -مطابق با
میگوییم واژههای ما در دیگران این انتظار را ایجاد  

طرحهای ما پس از بیان شدن،
نیتهای اظهار شده  -عمل کنیم و بدین صورت ،نیتها و  
میکنند(اونف.)77۱:7934،ازمنظرشلینگ9
محدودیتهای هنجاری را بر اَعمال ما تحمیل  
1.Directive Speech Acts
2.Commissive Speech Acts
3.Schelling
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ایدانستکهطرفدومآنراکنترلمیکند» (کوبالکووا .)773:7934،

«تعهدرامیتوانوعده
مسلماًاگرقواعدتعهدیرامبنایروابطوساختارهترونومیکبدانیم؛طبیعتاًایاالتمتحدهبه
تقویت چنین قواعدی تمایلنخواهد داشت ،چراکه تن دادن به تعهدات نامتقارنحقوقى باایران
میکند
درقالببرجامیاتوافقاتمشابهاحتمالی،مطمئناًحقوقیرابرایجمهوریاسالمیایجاد 
و از طرف دیگر تکالیف مضاعفى براى ایاالت متحده به همراه خواهد داشت .این لحن
نهبهوضوحدرمناظراتانتخاباتیترامپدرخصوصلغوتوافقهستهایدیدهشد.این

غیرمتعهدا
جاختمنمیشود؛اینپژوهشاستداللمیکندکهیکیازمهمتریندالیلتداوم


مسئلهبههمین
ایرانهراسیدردورانپسابرجام،استفاده امریکااز کنشهای گفتاری تعهدیدرقبالمتحدان

خوددرخاورمیانهبودهاست.براینمونهوقتیایاالتمتحدهدربیانیههایخوداعالممیکندکه
قصدمهارتحرکاتهستهایوسیاستهایتوسعهطلبانهایرانراداردتاازطریقانزوایسیاسیو

اقتصادیاینکشورصلح،ثباتوامنیتمنطقهایوجهانیراتضمینکندو سایر دولتهااز

میکنند؛ اعالم نظرهای متقابل
بیانیههای خود از این کنش استقبال  
جملهمتحدینامریکانیزدر  
بیانیههایی برای ایاالت متحده این تکلیف
منجر به ایجاد تکلیف در طرفین نمیشود اما چنین  
ازانجامآنهاسرباززند؛

میکند که اقدامات نامبرده را انجام دهد و اگر 
خودساخته را ایجاد  
اینکارگزاراندردورانپسابرجام،رقبایمنطقهای

میگیرد.
موردسرزنشکارگزاراندیگرقرار 
جمهوریاسالمیازجملهاسرائیلوعربستانسعودیبودهاند .
کنشهای گفتاری با پیامدهای احتمالی و نهادهای فرازبانی (مثالً موقعیت گوینده)
اگر  
یابندومیتوانندبرتعدادبیشتریازمخاطبانتأثیر

پشتیبانی شوند؛ نیروی هنجاری قدرتمندى  
می
بگذارند.رؤسایجمهورامریکاهموارهاین وضعیت را بااتکا به نهادها و شرایط فرازبانی محقق
کردهاند.اعتبار هر اظهارنظری به موقعیت گوینده آن وابسته است .اینمسئلهچراییتمکینسایر

گذارانخصوصیخارجیازامریکارانشانمیدهد.موقعیت


مؤسساتوسرمایه
دولتها،حتی

«نهادی فرازبانی» است که در تأثیرگذاری عبارات نقش دارد ،در واقع نهادهای فرازبانی
میشوند(اونف-742:7934،
ویژگیهایی هستند که منجر به نفوذ کالم واثربخشیبیشترآن  

.)749مسلماًاظهاراترؤسایجمهوروسیاستمدارانبلندپایهامریکاباتوجهبهجایگاههژمونیک
اینکشوردرنظامبینالمللحائزاهمیتاست.بدینترتیبایناستداللکههرتغییریدرقواعد

یشودواینتغییرنیزبهنوبه
کارگزارانوروابطآنهابایکدیگرم 

یکجامعهمنجربهبازتعریف
خود،قواعد[پیشین]را دگرگونمیکند ) ،(Onuf, 1997: 7به خوبی علتنگرانی ازبرجام و
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شکست قاعده ایرانهراسی در امریکا را نشان میدهد .در دوران پسابرجام همچنان استفاده از
کنشهایگفتارینامناسبتداومیافتهواینامرمانعازبهبودروابطدوکشورشدهاست .


اهداف تداوم ایرانهراسی در دوران پسابرجام
القای هزینهمند بودن رابطه با ایران به منظور جلوگیری از بهبود اوضاع اقتصادی این کشور

دولتاوباماهموارهبرجامرابهعنوانیکدستاوردبزرگدرعرصهسیاستخارجیقلمداد

میکرد و مراقب بود تا در روند اجرای کلیات آن خللی ایجاد نشود .در ماه مه  4۱72جرت

بالنک ،7معاون هماهنگ کننده امور برجام در وزارت خارجه امریکا در نشست ایران و اروپا
تحریمهای امریکا فعالیت خود را در ایران

میتوانند بدون نقض 
گفت که «شرکتهای اروپایی  
شرکتهایاروپایی

گسترشدهند»،ایناطمینانراپیشازاوجانکری،وزیرامورخارجهنیزبه
خزانهداری امریکاومخالفانسرسختتوافق
بود(دویچهوله4فارسی)4۱72،اماسیاستی که 

داده
بردهاندبااینوعدههاانطباقینداشت .
هستهایدرمجلسنمایندگانوسناپیش 
حسن روحانی در حاشیه هفتادویکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحددر سپتامبر
بیسیامریکادرپاسخبهسؤالیپیرامونبرجامومیزان
ان 
مصاحبهایباشبکهتلویزیونی 

4۱72طی
خزانهداری امریکا به جای اینکه
پایبندی ایاالت متحده به اجرای دقیق آن اظهار داشت « :
یکند کهآنهارامیترساند و
بانکهای جهانرابهاجرای برجامتشویق کند،جمالتی راادام 

خزانهداری
یترسند موردتحریم  
ازبانکهای بزرگبهخاطراینکه م 

این باعثشدهکهبرخی 
امریکا قراربگیرند؛ درموردهمکاری باایران دچارتردیدشوندواین یک تخلفبزرگاز
طرفامریکااست»).(NBC news, 2016بهطورکلیشکستفضایایرانهراسیوامیدبهآینده
توافقهستهای برای جمهوری اسالمی ایران

ازمهمترین دستاوردهای 

اقتصادی ایران میتوانست 
یخواه کنگره درحالتبدیل
باشدکهبهدلیل رویکرد خصمانهترامپ ونقشاکثریت جمهور 
شدنبهناامیدیاست .
یتوانند موفقترعمل کنندکهجوسیاسی حاکمبهنفع
بدونتردیدگروههایفشارزمانی م 
ونئومحافظهکارانامریکا،اسرائیل،عربستانو

،ازاینرودردولتترامپجناحبازها9

آنهاباشد

البیهایمرتبطباایندوکشوربههمراهسازمانمجاهدینخلقازآزادیعملبیشتریبرایفشار
1.Jarrett Blanc
2.Deutsche Welle
3. Hawks
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برایرانبرخوردارند.برخیازمخالفانسرسختجمهوریاسالمیازجمله جانبولتون( 7سفیر
سابقایاالت متحدهدرسازمانملل ومشاورامنیت ملی ترامپ)،الین چائو( 4وزیر حملونقل
دولت ترامپ) و رودی جولیانی( 9شهردار سابق نیویورک و وکیل فعلی ترامپ) روابط بسیار
نزدیکیباسازمانمجاهدینخلقداشتهاندوازسویاینسازمانبهمنظورحمایتازمجاهدینو

شدهاند ( .)Jett, 2018: 82-83ترامپهمچنینباانتخاب مایک
اعمال فشاربرایران تأمینمالی  
پمپئو 2رئیس سابق سیا بهسمتوزیر امورخارجه مسیر تقابلباایران راباجدیت دنبالمیکند.
هستهایایرانبودهاست .
ترینمنتقدانفعالیتهای 


پمپئوهموارهیکیازجدی
به طور کلی شش هراس عمده مانع اصلی بانکها ،مؤسسات و سرمایهگذاران خارجی از
ورودبهبازارایرانوبرقراریروابطتجاریواقتصادیبااینکشورشدهاست(ریسکسنجی 4

بانکهاومؤسساتخارجی) :



بازگشتتحریمهاعلیهایران؛نقشکنگره،دیوانعالیوسیاستخارجیترامپ 

الف-هراسناشیاز
آنچهدراینشرایطاهمیتداردایناستکهپسازانتخابات4۱72درامریکا،جمهوریخواهان
مندشدهاند؛کنترلریاست جمهوری ،هردومجلسنمایندگان و


گانهبهره
ازبهاصطالحپیروزی  
سه
سنا ،و دیوان عالی

(2016

 .)Wallerstein,با توجه به موضع اکثریت جمهوریخواه کنگره،

کهکنگره مخالف ،راههای بیشتری

سرمایهگذاران ،بانکهاومؤسساتخارجی به خوبی میدانند 
برای ضربهزدنبهاقتصادایران خواهدیافت.عالوهبراین،خروجامریکاازبرجام،اعمالمجدد
تحریمهاوکنشهایگفتاریمنفیوخصمانهترامپعلیهجمهوریاسالمی،فعاالناقتصادیداخلی
وخارجیراعمیقاًنگران کردهاست.چنانچهاشارهشد،پیشترنیز بامجوزدیوانعالی امریکا حدود
7714میلیارددالرازداراییهایایرانمصادرهودراختیارشاکیانپروندهموسومبهپترسونقرارگرفت
کهاینمسئلهاعتراضشدیدجمهوریاسالمیرابههمراهداشتهاست) .(Atlantic, 2016


ب-هراسناشیازمواضعواظهاراتدوگانهومتناقضنسبتبهبرجام 
نالمللیجهت
تالشدولتاوبامابرایشکستنفضایهراس2حاکمبربانکهاومؤسساتبی 
یخطر بودنتجارتقانونی باایران ،در
بازگشتبهایران ودادناطمینان الزمبهآنهادربارهب 
1. John Bolton
2. Elaine Chao
3. Rudy Giuliani
4. Mike Pompeo
5.Risk Assessment
6.Frightful Atmosphere
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یثمر ماند.دردورانتصدی ترامپنیز شرکتهای خارجی
یهای مکررتندروهاب 
سایه کارشکن 
امهای ضد و نقیضی از طرف دولتهای خود که مشوق تجارت با ایران هستند و از طرف
پی 
یتواننداز
یگوید تحریمهایشرابهشدتاعمالخواهدکرد،دریافتمیکنندونم 
امریکا کهم 
نرو هراندازهکهروشنگری بیشتری در
توافقهستهای اطمینان حاصلکنند.ازای 

پایدار ماندن
خصوص سیاست خارجی جدید امریکا صورت گرفته ،رفتار محتاطانه بانکها و مؤسسات
خارجیدرقبالجمهوریاسالمینیزبیشترشدهاست .
هراسناشیازعدمتضمینخزانهداریامریکابهایمنبودنتجارتباایران 

پ-
هرچندشرکتهایاروپاییدرصفنخسترقابتبرایورودبهبازار8۱میلیوننفریایران
هستند ،اما بانکهای بزرگ اروپایی تمایلی به تأمین مالی فعالیتهای مرتبط با ایران ندارند؛زیرا
آنها طی سالهای گذشته به دلیل همکاری با ایران متحمل جریمههایی سنگین شدهاند.
همتایان  
انپیپاریباس7فرانسهمجبورشدبهدلیلمعاملهباایرانمبلغبسیارسنگین
بانکبی 

«درسال4۱72
3میلیارددالربهامریکاجریمهپرداختکند.کامرزبانک4آلماننیزدرسال4۱74بهاتهامنقض
تحریمهایامریکادرقبالکشورهاییازجملهایرانبهپرداخت7/24میلیارددالرجریمهمحکوم
شد.بانککردیت9سوئیسنیزدرسال4۱۱3بهدلیلمعاملهباایرانمبلغ492میلیوندالرجریمه
شدهاست»).(Nasseri, 2016بدینترتیباکراهبانکهایاروپاییازانجامتراکنشهایبانکیبه
خزانهداری امریکا،یکیدیگرازموانععمده برای همکاری
تالفیجویانه  
دلیل ترس از اقدامات  
یشود .
آنهاباجمهوریاسالمیایرانمحسوبم 



ت-هراسناشیازتحریمهایاولیهوهمچنانپابرجایامریکا 
هستهای بهموجببرجام،تحریمهای دیگری کهایاالت متحدهبه
باوجودتعلیقتحریمهای  
دالیلیهمچوننقضحقوقبشر،حمایتازتروریسموبرنامهموشکیایرانبهاجراگذاشتهبود،
همچنانپابرجاست.قانونتحریمهای ایران کهبهمدت  7۱سالتمدید شدویا تحریمهایی که
شاملممنوعیت ارتباطمالی وتجاری شهروندانومؤسساتامریکایی باایران میشوند ،ازاین
دستهاند .در حالحاضربانکهای امریکایی حقندارندبا ایران معامله داشتهباشند،بانکهای

خارجی نیز درعملنمیتوانند بهدالرباایران معاملهکنند؛زیرا دالرآنهاباید ازسیستم مالی
1.BNP Paribas
2.Commerzbank
3.Credit
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امریکا عبور کند.این ممنوعیت ،فشارقابلتوجهی برارتباطمالی ایران با سایر کشورهاوارد
یدهد کهبیش ازنیمی از
.مقالهایدربلومبرگ 7باانتشارنتایج یک پژوهشنشانم 

کردهاست
مهای همچنانپابرجای
عالقهمندبهتجارتباایران ،بهدلیل ترسازتحری 
نالمللی  
شرکتهای بی 
امریکا ،از ورود به بازار ایران امتناع میکنند ...دغدغه سرمایهگذاران خارجی جریمه شدن از
سویدولتامریکادرصورتهمکاریباایراناست) .(Nasseri, 2016


ث-هراسناشیازمبهمبودنقوانینتحریمهایموجود 
یمههای سنگین علیه کسانی که
ایاالت متحده بعد از یک دهه هراسافکنی و وضع جر 
یخواستند باایران تجارتکنند؛دردورانپسابرجامخودشراکنارکشیده و تالشمؤثری
م 
وابهامزدایی درخصوصپیامدهای احتمالی معاملهباایرانانجامندادهاست.

جهتشفافسازی 
نایچلکوشنر (مسئول حقوقی شرکت لگال انگلستان)دوشنبه  41اردیبهشت  7934در همایش
بانکهای بزرگ اروپایی برای ارتباط با
ریل -نفت و ریل -بندر 4اظهار داشت«:مشکل اساسی  
ایران،در دسترس نبودن فهرست افراد وشرکتهایموجوددر لیست سیاه تحریمهای امریکا
است...مابهدنبالهمکاریباشرکتهایایرانیورفعتحریمهایبانکیهستیمولیاینفهرست
رابهطورکاملدراختیارنداریمونگرانیم»(خبرگزاریفارس .)7934،


ج-هراسناشیازحضورنامایراندرلیستسیاهگروهویژهاقداممالی 9
جمهوریاسالمیازسال4۱7۱تاکنوندرلیستسیاهاینسازمانقرارداشتهاست.گروهویژه
پولشوییو
گزارشهایخوددربارهایران،بهطوراستثنایینگرانفعالیتهای 

دریکیازآخرین
یخواهد اقداماتاحتیاطی را
تأمین مالی تروریسم توسط جمهوریاسالمیاستوازکشورهام 
ازگروههایسیاسیمسلحباعنوان

علیه ایرانبهاجرابگذارند (.)FATF, 2016جمهوری اسالمی
گروههای
.حزباهللدرلبنانوحماسدرفلسطینازمهمترین 

گروههایمقاومت2حمایتمیکند

فارس،حزباهلل

مسلحتحتحمایتایرانهستند.امریکا،اتحادیهاروپاوشورایهمکاریخلیج
یدانند .حماس نیز در امریکا ،اتحادیه اروپا و برخی کشورهای دیگر
را گروهی تروریستی م 
گروهی تروریستی محسوبمیشود.هرچند رژیم تحریمهای امریکا مستقلازگروهویژه اقدام
1.Bloomberg
2.Rail-Oil and Rail-Ports
)3.The Financial Action Task Force (FATF
4.Resistance Groups
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مالی استاماتروریستی خواندنعواملنیابتی ایران ازجانبامریکا ،جمهوری اسالمی راذیل
یدهدوهمینمسئلههزینههایتجارت
توصیهاینسازماندرخصوصتأمینمالیتروریسمقرارم 
یرسد جمهوری اسالمی پساز
ومعاملهباایران رابه طورجدی افزایش دادهاست.بهنظرم 
نالمللی انرژی اتمی ،حال میبایست عالوه بر حفظ ارتباط
سالها تحمل فشارهای آژانس بی 

مؤثرشباآژانس،تحتفشارهایگروهویژه اقداممالی نیز قرارگیرد.بااین تفاوتکهدومی
یتواندبهاستحالهایدئولوژیکی،هویتیوارزشینیزمنجرشود .
م 


تغییر رفتار جمهوری اسالمی نسبت به برخی مسائل داخلی و منطقهای
مهایمرتبطبانقضحقوقبشر،برنامهموشکیو
باتوجهبهاینکه دردورانپسابرجامتحری 
بهقوتخودباقیماندهوبهشدتاعمالمیشوند؛ایرانهراسی بهمنظور

حمایت ازتروریسم 
ومنطقهایصورتمیگیرد .

تغییررفتارجمهوریاسالمیدردوعرصهداخلی

1

عرصه داخلی؛ حقوق بشر 

اسالمیاززمانبحرانگروگانگیریهموارهمتهمبهنقضحقوقبشربودهاست.

جمهوری
اتهاماتنقضحقوقبشردرایرانازتبعیضواعمالفشاربراقلیتهایدینیوقومی،زنان،فعاالن
سیاسی -مدنیودانشجویی،مدافعان حقوقبشر،روزنامهنگارانودوتابعیتیها تااجرای گسترده
مجازاتاعدامراشاملمیشود.جمهوریاسالمی،اتهاماتنقضحقوقبشررابهشدتردمیکند
و در مقابل ،همواره از تالش ایاالت متحده برای سیاسی کردن ،برخورد گزینشی و اتخاذ
استانداردهای دوگانهدررابطهباحقوقبشرانتقادکردهاست.طرح تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در
میتوانازجملهتالشهاییهدفمنددرجهتتغییررفتارجمهوریاسالمیدرقبالمسائل
تهرانرا 
حقوقبشریدانست.درخواستوپیشنهادتأسیسایندفتردرپیبیانیهپارلماناروپا،سهشنبه2آبان
7934مطرحشد.دراینبیانیهازمقاماتجمهوریاسالمیبهخصوصمسئوالنقوهقضائیهخواسته
گفتوگوکنند.دراینراستا،ایاالتمتحدهنیزهموارهازهرنوع
دراینبارهبااتحادیهاروپا 

شدهکه
اهرم فشار حقوق بشری علیه ایران حمایت کرده است .وزارت خارجه امریکا روز جمعه 97
فروردین  7931با انتشار گزارشی ،دولتهای چین ،روسیه ،ایران و کره شمالی را دولتهایی
یکنندوبه
یثباتکننده»توصیفکردکهحقوقبشرشهروندانخودرا«بهطورروزمره»پایمالم 
«ب 
1.Human Rights
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ایندلیلدولتهایی«ازنظراخالقیقابلنکوهش»هستند( .)VOA, 2018

1

آزمایشهای موشکی
آنچه امریکا پیرامون ترس از حمالت موشکی ایران اعالم میکند ،در واقع تداوم پروژه
ایرانهراسی است که باعث شده تا کشورهای غربی فشارهای مضاعفی برای مهار این نوع از
فعالیتهای ایران تحمیل کنند .استقرار سامانههایدفاعیدر اروپای شرقی به بهانه خطر ایران و
توسعهی توانموشکی

همچنین تحریمهای موشکی جدید علیه جمهوری اسالمی ناشی ازتبلیغات 
آنهابهزبانعبری جملهمعروف
موشکهای بالستیکی بودکهروی  

درایران،ازجملهآزمایش 
انگذار جمهوری اسالمی؛ «اسرائیل باید ازصفحهروزگارمحوشود»نوشتهشدهبود،همچنین
بنی 
موشکهای سپاه نیز بهانههای الزم برای ایرانهراسی را به دست

نمایش تونلهای زیرزمینی 
تندروهایامریکایی،اسرائیلوعربستاندادهاست.آویدیختر4رئیسپیشیندستگاهامنیتیاسرائیل
گفتوگوییمشترک
(شاباک)9ورئیسکمیتهامنیتوامورخارجی پارلماناسرائیل(کنست)2در 
با نمایندگان پارلمان سوئیساظهارداشت«:همه باید این سؤال را از خود بپرسند که چرا ایران
موشکهاییبابرددوهزارکیلومترتولیدمیکنددرحالیکهاینبرد،دوبرابرفاصلهاسرائیلازایران
میگیرند ...ایران دو هزار سال پیش یک
است ،مصر و عربستان سعودی نیز در این برد قرار  
امپراتوریبودهوامروزبهدنبالاحیایمجددهمانامپراتوریاست».اوهمچنیندرخصوصبرنامه
هستهایخودراازبیننبرده،بلکهتنهاآن
هستهایایرانگفت«:اسرائیلمعتقداستکهایرانبرنامه 

یبایستبهطوریکپارچهبه
رامتوقفکردهتابرایمدتیطوالنیباغرببازیکند،ازاینجهتم 
مهاربرنامهموشکی ایران بپردازیم» (.)Baker, 2016بدین ترتیب القاء تهاجمی بودنفناوریهای
تدافعی ایران یکی دیگر از ابعاد ایرانهراسی است که به طور جدی توسط دولتهای امریکا،
اسرائیلوعربستانپیگیریمیشود .

5

عرصه منطقهای؛ حمایت از تروریسم
زباهلل لبنانو
دردورانپسابرجاماتهامحمایتایرانازتروریسم،بیشترمتوجهحمایتازح 
هاییمنبودهاست.ازمنظرتندروهاونومحافظهکارانامریکایی،یکیازنتایجآزادسازی

حوثی
1.Missile Tests
2.Avi Dichter
3.Shabak
4.Knesset
5.Support for Terrorism
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بلوکهشدهایران،افزایشتوانمندیهای عواملنیابتیاینکشوردرمنطقهبودهاست،

داراییهای
تخمینآنها«بین4۱تا2۱

ازهمهمهمتراینکهبرجامتوانستهسپاهپاسدارانراقدرتمندترسازد.به
میتواندتایکششمتولیدناخالص
درصداقتصادایرانتحتکنترلسپاهبودهودرآمدایننهاد 
داخلی ایران را شامل شود.سپاه حداقلدر  443شرکت حضور و نفوذ جدی داشته ولی فقط
شرکتها در فهرست تحریم اتحادیه اروپا و امریکا قرار گرفتهاند،نهایتاً

حدود  7۱درصد این 
اینکه فعالیتهای اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم این نهاد موجب میشود که رفع تحریمها،
شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران را قدرتمندتر سازد» (

Foundation for Defense of

.)Democracies, 2016ازدیدگاهترامپ،بولتونوپمپئو،بهبوداوضاعاقتصادیایراناینامکانرا
هایتوسعهطلبانهخوددرمنطقهبپردازدوحوزه

بهجمهوریاسالمیمیدهدتابهپیگیریسیاست

یبایست با ایجاد موانع متعدد هرگونه دسترسی ایران به
نرو م 
نفوذش را گسترش دهد ،از ای 
سرمایههایخارجیرامحدودکرد .


پیامدهای تداوم ایرانهراسی در دوران پسابرجام
احتمال فروپاشی برجام
استادواقعگرایروابطبینالمللدرکتاب«تراژدیسیاستقدرتهایبزرگ» ،

جانمرشایمر7
4

متهمشدنامریکا بهدورویی وریاکاری راناشی ازتعارضمیان سیاستهای اعالمی لیبرالیستی و
سیاستهایاعمالیرئالیستیاینکشورمیداند.ازدیدگاهمرشایمراگرچهگفتمانعمومیپیرامون
سیاستخارجیامریکاهموارهبهزبانلیبرالیسمادامیشود،امااینکشوردرحوزهعملغالباًمطابق
بامنطقرئالیسم رفتارمیکند وبهزبانقدرتسخنمیگوید ،ازاین جهتبین عملکردواقعی
سیاست خارجی امریکا وآنچهبدانتظاهرمیکند شکافعمیقی وجوددارد«...دیگر باید برای
یگوید عمل میکند»9
ناظران آگاه روشن شده باشد که ایاالت متحده بر خالف آنچه م 
(.)Mearsheimer, 2001: 26دردورانترامپ،امریکااحترامیبرایمقرراتوهنجارهایبینالمللی
یکند.ترامپبابیتوجهیبهآژانس
قائلنیستوبابرخوردگزینشیاستانداردهاییدوگانهاتخاذم 
یاحترامی نسبتبه
بینالمللی انرژی اتمی کهبارهاپایبندی ایران بهبرجامراتأیید کردهبودوباب 
مصوبهشورایامنیتسازمانمللکهبرجاممصوبهاین شورامحسوبمیشودودرنهایت علیرغم
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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مخالفتکشورهای اروپایی ،روسیه وچین درسخنرانی  79اکتبر 4۱71درمورداستراتژی جدید
خودپیرامونایران،7پایبندیتهرانبهبرجامراتأییدنکرد()whitehouse.gov, 2017ودرتاریخ8مه
4۱78نیزرسماًکشورشرابهطوریکجانبهازتوافقهستهایمیانایرانوششقدرتجهانیخارج
هستهای ایران
کرد.اوهمزمانباخروجازبرجام،فرمانی راامضاکردکهبراساسآنتحریمهای  
کهبهموجببرجامتعلیقشدهبودند،طییکدورهزمانیمجدداًاعمالمیشوند.ترامپهمچنین
تالشمیکندتاازطریقدستوراتاجراییوتحریمهایجدیدعلیهاشخاصوشرکتهایایرانیو
برونمرزی ،شرکتهاوبانکهای اروپایی و
خزانهداری بهاعمالتحریمهای  
یا ازطریق هدایت  
اسیاییکهباایرانتعامالتتجاریدارندراازدسترسیبهسیستممالیامریکامنعکندوبدینترتیب
فشارهایمضاعفیبراقتصادجمهوری اسالمیواردنماید.مجموعهاقداماتنامبردهعمالًبهمعنای
دربهرهمندی ازمزایای توافقهستهای ،نقضکاملوحتی فروپاشی تدریجی برجام

ناکامی ایران 
است .
تاهلل خامنهایسهشنبه44خرداد،7934دردیدار مسئوالننظاماظهارداشت:
درمقابلنیزآی 
«جمهوری اسالمی ابتدائاًبرجامرانقضنخواهدکرد،زیرا وفای بهعهددستورقرآنی است،اما
اگرتهدید نامزدهای ریاست جمهوری امریکا مبنی برپارهکردنبرجامعملی شود،جمهوری
درباره نقضعهدمتقابلاست»

اسالمی برجامراآتشخواهدزدکهاینکار همدستوری قرآنی 
توافقهستهای

(خامنهای.)7934،رهبرجمهوریاسالمی ایران ،همچنینبهدلیلخروجامریکااز
وچشماندازمبهمهمکاری کشورهای اروپایی باایران ،دوشنبه 72خردادماه 7931اظهارداشت:
وحبسهستهای باشد؛

«ملتودولتایران تحملنمیکند همتحریم شودوهمدرمحدودیت 
هستهایموظفاستسریعاًمقدماتوآمادگیالزمبرایرسیدنبه73۱هزارسو
سازمانانرژی 
را-فعالًدرچارچوببرجام-فراهمکندوبرخیمقدماتدیگرراکهرئیسجمهوردستورداده
(خامنهای.)7931 ،مقاماتجمهوری اسالمی هموارهبراین باورندکه

ازهمین فرداآغازکند»
نالمللی برای تحریم
دولتامریکا بهدلیل بدعهدیهای مکرر،مجدداًموفقبهایجاد اجماعی بی 
هیچگونهحملهنظامی بهایران رانیزندارند.
ایران نخواهدشد،همچنین امریکا واسرائیل توانایی  
«امروزبرخی در کشوردرصدداین هستندکهیک شکلمعیوب ازبرجامرابهکشورتحمیل
عدهای درداخلمیگوینداگرایننشود،جنگخواهدشد؛نهآقا،ایندروغاست،
کنند،یک 
این تبلیغ بهنفعدشمناست»(خامنهای.)7931 ،جمهوری اسالمی همچنین هشداردادهاستکه
1. New Strategy on Iran
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چنانچهبرجاماروپایی به دلیل تداومسیاستهای ایرانهراسانه امریکا دستاوردعینی وملموس
بویژهدرحوزههایاقتصادینداشتهباشد،حقایرانبرایآغازفعالیتهایهستهایوحتیخروج
انپیتی7محفوظاست .
ازبرجامو 


بازتولید مجدد الگوی تخاصم و دشمنی بین دو کشور
«هنگام قرارگرفتندرموقعیت انتخابسیاستها ،برسازاننظرشانبهسیاستهایی خواهد
اهدافوارزشهایاخالقیباشند،سیاستهاباید بهترتیبیموجبافزایشآگاهی

بودکهمؤید 
صلحآمیزتروبرابرتر،مقاومتدربرابرکنترلچیرگیجویانو
مشترکشوندکهبهایجادجهانی 
تازهای
بشرکمککند...آنهاخواستارایجاد آگاهی مشترکجدید وباورهای  

پیشبرد رهایی 
هستندکهبهتحققچنین هدفهایی یاری رساند»(چرنوف.)74۱:7939 ،4برجاممصداقعینی
چنیننگرشسازهانگارانهاست.خروجامریکاازتوافقتضمینشدهتوسطقطعنامهشورای

تحقق
امنیت سازمان ملل ،ساختارشکنانه و ناقض رژیم حقوق بینالملل است .برسازان معتقدند که
بینالمللیکی
میکندچراکهحقوق 
بینالملل،آنرابهشدتتضعیف 
چشمپوشیازنقضحقوق 

از مهمترین شیوههای تولید نوع درست «چارچوب ادراکی مشترک» 9است (چرنوف:7939 ،
 .)747از اینرو بیتوجهی و عدم پایبندی به برجام ،میتواند نقش مؤثری در بازتولید الگوی
تخاصمودشمنیایفاکند .
ازمنظر چرنوف ( )744 :7939دو اصل کلی ومهمبرسازی شامل«تأثیر اقدام دولتها بر
جامعهشناختی نظام» و «نقش آگاهی مشترک در گشایش گزینههای مطمئن» است.
سرشت  
بینالمللدگرگون ساخت؛ از
میتوان با اقدامات واحدهای نظام  
جامعهشناختی نظام را  
سرشت  
اینرو میتواناستدالل کرد کهمعمای امنیت 2تنها در یک نوعساختار آنارشیک ،یعنینظام
میکند .حال آنکه میتوان برای آنارشی اَشکال مختلف دیگری
بینالملل هابزی بروز پیدا  

همچوناقتدارگریزیالکیوحتیاقتدارگریزیکانتینیزمتصورشد؛«آنارشیچیزیاست که
میسازندوازآنبرداشتمیکنند»(.)Wendt, 1992ازسویدیگرتقویتگنجینه
دولتهاآنرا 

بینالمللبهاعتمادمتقابل،
آگاهی مشترک ازطریقتعاملوارتباطمؤثرایرانوامریکادر نظام  
میتواندنظام بینالمللرا به سمتنوعیساختار
درکمشترکوتفاهمکمکمیکند.برجام  

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

وتنشزاییاست.ازاینروهمامکانتقویتآنبه

شوند.درواقعبرجاموضعیتبینتنشزدایی
منظوریافتنگزینههایصلحوهمامکانتخریبآنوبازتولید مجدد الگوی تخاصم و دشمنی

بین ایران وامریکا نیزوجوددارد.برایتقویتبرجام،پیگیری تدابیر اعتمادزا 7ازسویهردو
هتشدیدسیاستهایایرانهراسانهترامپ،مانعازپیگیریاینمؤلفه

طرفضرورتداردکهالبت
اساسیشدهاست .


نتیجهگیری
گرایسازهانگاریاست؛آنچه

اهمیتاینپژوهشدرتمرکزبرهستیشناسیمعناگرا -مادی
باعثشدهتااینرویکردبهعنوانزمینهمیانه4شناختهشود.درکنارعواملمادیازجملهتحریمهاو
ییهای منفی ازهویت خودو
جریمهها ،عواملمعنایی همچونایرانهراسی ،حافظهتاریخی ،بازنما 
دیگری واستفادهازکنشهای گفتاری نامناسبازمواردنافرجامی برجاممحسوبمیشوند که
کمتربهآنهاپرداختهشدهاست.این پژوهشبا تحلیلی محافظهکارانه ازسازهانگاری ،استدالل
یاعتمادیشدیدوبلندمدتنسبتبهاینکشوروبا
میکندکهامریکابهدلیلتضادهویتیباایران،ب 
استناد به دالیلی همچون نقض حقوق بشر ،حمایت از تروریسم و انجام آزمایشهای موشکی،
همچنانجمهوریاسالمیرابهعنوانیکهویتمتخاصمشناساییوبازنماییمیکند .
قاعدهمحور ،این است که امریکا برای
همچنین استدالل دیگر مقاله بر اساس سازهانگاری  
نزدیک بهچهاردههازمجموعهکنشهای گفتاری (دستوری ،اظهاری وتعهدی)علیه جمهوری
یدهند و
اسالمی استفاده کرده است .رویههای گفتاری ،امکان بازنمایی جهان بیرونی را م 
کارگزاران نیز بر اساس همین بازنماییها در جهان بیرونی کنش میکنند .چشمپوشی امریکا از
کنشهای گفتاری دستوری و اظهاری ،در دوران پسابرجام امکانپذیر است اما زیر پا گذاشتن
شساخته دشواراست.بیتوجهی بهتعهداتپیشین ومماشاتدربرابرجمهوری
قواعدتعهدی پی 
اسالمیمیتواندسوءظن،سرزنشوواکنششدیدمتحدینامریکاازجملهاسرائیلوعربستانرابه
همراهداشتهباشد .
9

کهگفتماناعتدالگرایی ،از طریق

یکیازمهمتریندستاوردهایدولتروحانیاین است 

)1.Confidence-Building Measures (CBMs
2.Middle Ground
3.Moderation Discourse
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برجاموگسترش ارتباط ایرانبا جهان خارج،درتصویر برساخته امریکا ازایران تردید ایجاد
جناحهایتندرو
کردهوبهانحصارحقیقتدربارهایرانپایاندادهاستواینمسئلهتالشبرخی 
جهتحفظوبرتری ایده ایرانهراسی رادوچندانکردهاست.عواملمادی ومعنایی هردو،
یکنند و بدون توجه به عوامل
گزینههای سیاستگذاری و رفتار بازیگران را تعیین یا محدود م 
معنایی (آنچهمقاماتایران وامریکا ازآنتحتعنوانروحبرجامیاد میکنند)،توافقهستهای
شرطالزماماشرطکافیبرایادغامایراندرجامعهجهانینیست.اختالفاتجمهوریاسالمیو
ایاالت متحدهصرفاًبرسرپروندههستهای نبودکهباتوافقبرسرهمین مسئله،تمامی اختالفات
حلوفصلشوند .
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_.160117_l26_iran_us_missile


بیسیفارسی4۱72(،ب)،قانون تازه محدودیت ویزای امریکا اجرایی شد،بازیابیشده
ی 
 بدر  41اکتبر ،4۱72

_http:// www. bbc. com/ persian/ iran/ 2016/ 01/160121

.l30_iran_us_new_visa_program

بیسیفارسی4۱72(،پ)،اوباما :با وجود توافق هستهای وضعیت اضطراری علیه ایران
ی 
 بتمدید

میشود،

بازیابی

در

شده

48

اکتبر

،4۱72

http://www.bbc.com/persian/iran/2016/03/160309_l26_iran_us_obama_national_em
 .ergency_sanctions

.
یسی فارسی 4۱72( ،ت) ،گزارش ساالنه امریکا :ادامه نقض حقوق بشر در ایران،
یب 
 ببازیابی شده در  48اکتبر http:// www. bbc. com/ persian/ iran/ 2016/ 04/ ،4۱72
 .160413_u01_human_rights
بیسیفارسی4۱72(،ث)،امریکا امکان استفاده ایران از دالر در مبادالت خارجی رادر
ی 
 بدست بررسی دارد،بازیابیشدهدر48اکتبرhttp:// www. bbc. com/ persian/ iran/ ،4۱72
 .2016/03/160331_l03_us_iran_sanction_dollar
.
بیسیفارسی4۱72(،ج)،امریکا استفاده ایران از دالر در مبادالت خارجی را رد کرد،
ی 
 ببازیابی

شده

در

48

اکتبر

،4۱72

.http://www.bbc.com/persian/world/2016/04/160404_u01-usa-iran-sanctions-dollars


بیسی فارسی 4۱72( ،چ) ،انتقاد پوتین از گسترش سپر دفاع موشکی ناتو،بازیابی شده
ی 
 ب،4۱72
نوامبر
7
در
.http://www.bbc.com/persian/world/2016/05/160513_u08_putin_missile_shield


قانونگذاران امریکایی خواستار جلوگیری از عضویت ایران
بیسیفارسی4۱72(،ح) ،
ی 
 بدر سازمان تجارت جهانی شدند،بازیابیشدهدر43اکتبرhttp:// www. bbc. com/ ،4۱72

 .persian/ business-37582808

بیسی فارسی 4۱72( ،خ) ،ایران،انتقاد مجمع عمومی از وضعیت حقوق بشر در این
ی 
 -ب
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کشور را مردود دانست،

بازیابی شده در  72نوامبر ،4۱72

.http://www.bbc.com/persian/iran-37996736


تیوی ،)7934( ،مجلس نمایندگان امریکا قانون منع خرید آب سنگین از ایران را
س 
 پر تصویب

کرد،

بازیابی

شده

در

4

نوامبر

،4۱72

.http://presstv.ir/DetailFa/2016/07/14/475105/us-ban-heavy-water-iran


 خامنهای،سیدعلی ،)7934( ،دیدار مسئوالن نظام با رهبر انقالب.بازیابی شدهدر 2نوامبر.http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=33352،4۱72
 خامنهای،سیدعلی،)7931( ،بیاناتدرمراسمبیستونهمینسالگردرحلتامامخمینی.بازیابیشدهدر2ژوئن.http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39796 ،4۱78
 خبرگزاریفارس،)7934(،اظهاراتصریحمدیرشرکتانگلیسیدربارهگرههایبرجام.بازیابیشدهدر48اکتبر.http://www.farsnews.com/13950227000722،4۱72

دویچهوله،)4۱72(،برجام ،کلیدی که هنوز قفل اقتصاد ایران را باز نکرده،بازیابیشدهدر

48اکتبر .http://p.dw.com/p/1JP7Z،4۱72

 یورونیوز ،)4۱72( ،باراک اوباما وضعیت اضطراری در قبال ایران را تمدید کرد،بازیابیشده در  2نوامبر .http://fa.euronews.com/2016/11/04/barack-obama-extends-،4۱72

.national-emergency-against-iran
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