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ذهني  تصوير  شده  موجب   5+1 گروه  و  ايران  هسته اى  توافق  كه  است  شده 
جامعه بين الملل تغيير يابد و با زير سؤال بردن «پروژه ايران هراسي» موجبات 
فراهم  را  بين الملل  جامعه  عمومي  افكار  در  ايران  ايجابي  هويّت  برساخته شدن 
آورده است. مقاله حاضر با روش توصيفي- تحليلي، به تجزيه و تحليل اظهارات و 
واكنش هاى بين المللى نسبت به اين توافق پرداخته و در پايان نتيجه گرفته است 
جمهوري  عمومي  ديپلماسي  ظرفيت هاى  ارتقاي  رهگذر  از  هسته اى  توافق  كه 
اسالمي ايران فرصت مناسبي را براي نماياندن چهرة واقعي و صلح طلب ايران به 

وجود آورده است.

 واژه  هاى كليدى: سازه انگاري، هويّت، ديپلماسي عمومي، توافق هسته اى، افكار 
عمومي.
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مقدمه
القاي هراس از ايران از همان سال هاى ابتدايي وقوع انقالب اسالمي و شكل گيري نظام 
جمهوري اسالمي، به عنوان يك پروژه گفتماني به اشكال مختلفي در رسانه هاي غربي 
جلوه گر شده است؛ اين پروژه از طريق ابزارهاي نوين تبليغاتي و عمليات رواني از رسانه هاي 
مكتوبي چون كتاب ها، مجالت و روزنامه ها گرفته تا رسانه هاي ديداري و شنيداري (در 
قالب هاى متنوعي چون فيلم، سريال، اخبار، مستند). در سال هاى اخير دامنه وسيعي پيدا 
كرده است. ضمن آن كه محورهاي بيش ترى را نسبت به دو دهه ابتدايي انقالب اسالمي 

در بر مى گيرد(ايزدي و همكاران،:1392 69-70).
يكي از محورهاي اساسي پروژة ايران هراسي كه در سال هاى اخير مورد توّجه جّدي 
رسانه هاي غربي و تبليغات آن ها عليه جمهوري اسالمي بوده است، مسئله برنامه هسته اى 
ايران است. نوع بازنمايى هاى صورت گرفته از برنامه هسته اى ايران توسط رسانه هاي غربي 
به گونه اى است كه عموماً تصويري هراس انگيز و تهديدآميز از فعاليت هاى هسته اى ايران 
ارائه داده اند و به جنگ رواني گسترده اى در اين رابطه دامن زده اند. در واقع، از زمان 
اوج گيري انتقادات مجامع بين المللى از اين برنامه - از مهر ماه 1382 تاكنون- رسانه هاي 
جهاني به پى گيرى و تحليل لحظه به لحظه رويدادها در اين رابطه پرداخته اند و به ويژه 
بر طبل اتهامات انحراف ايران به سمت برنامه  هاي نظامي مى كوبند. دامنه و چگونگي 
پوشش خبري  رسانه هاي بزرگي همچون CNN، News Fox، BBC و ديگر رسانه هاي 
قدرتمندي كه از پوششي جهاني برخوردارند، نشان مى دهد كه روندي از پيش تعيين شده 
نسبت به برنامه هسته اى ايران در نظر گرفته شده كه [بعد از گذشت بيش از يك دهه] 
افكار عمومي جهان را به سمت خطرناك بودن اقدامات ايران سوق داده است. در اين رابطه 
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عباراتي همچون «تالش براي دستيابي به تسليحات هسته اى»1، «بحران هسته اى ايران»2، 
و «معماي هسته اى ايران»3 به كّرات به چشم مى خورد كه چه در بخش هاى ويژه خبري 

.(Gertz, 2005:1)و چه در تحليل ها هر روزه به كار مي رود
با وجود اين ، بازتاب مثبت و گستردة توافق جامع هسته اى وين ميان ايران و گروه 
1+5 موسوم به برجام، در رسانه ها و افكار عمومي جامعه بين الملل، فرصت هاى مناسبى 
را براى تغيير ذهنّيات جامعه بين المللى نسبت به برنامة هسته اى ايران به وجود آورده 
است. در واقع، مي توان ادعا كرد يكي از مهم ترين پيامدهاي برجام، تأثير اين توافق بر افكار 
عمومي بين المللى و بازسازي تصوير جمهوري اسالمي در رسانه ها و نهايتاً افكار عمومي 

جهان بوده است.
سؤال اصلي مقاله حاضر آن است كه توافق هسته اى ايران با گروه 1+5 چه تأثيري 
بر افكار عمومي بين المللى نسبت به ايران خواهد گذاشت؟ در پاسخ به اين پرسش و با 
بهره گيرى از نظرية سازه انگارى و با تأكيد بر متغير ميانگير ديپلماسي عمومي4، با اين 

1. Acquiring Nuclear Weapons
2. Iran Nuclear Crisis
3. Iran Nuclear Dilemma

4. ديپلماسي عمومي به عنوان فرآيند دولتي ارتباط با مردم خارجي قلمداد مى شود كه هدف آن فراهم كردن 
درك و فهم ايـده ها و آرمـان ها، نهـادها و فـرهنـگ مـردم خـود و همچنين، اهـداف و سيـاسـت هـاي ملّـي اش 
تعريـف مى شود (Eytan, :2008 57). شارپ ديپلماسي عمومي را فرآيندى تعريف مى كند كه يك كشور با استفاده 
از روابط مستقيم با مردم ديگر كشورها براى پيشبرد اهداف خود دنبال مى كند و منافع و ارزش هاى كساني كه 
آنها را ارائه مى دهند، گسترش مي دهد. تعريف شارپ منعكس كننده تعاريف جديد از چندسطحي بودن ديپلماسي 

(2005:106,Sharp) .عمومي است كه فقط منافع را تأمين مى كند، بلكه ارزش ها را نيز اشاعه مي دهد
 در تعريف ديگر از ديپلماسي عمومي آمده است: تالش يك دولت براي برقراري ارتباط با عموم يك جامعه ديگر 
تا طي اين تالش، ارزش  ها، فرهنگ  ها، سياست  ها و عقايد جامعة خود را براي آن ها توضيح دهد و بدين ترتيب، 

رابطه، وجهه و شهرت خود را در آن كشور بهبود و ترميم بخشد.(تيلر،1387: 69) 
 ايگيلوبا ديپلماسي عمومي را از منظر رسانه ها بررسي مى كند. او رسانه ها را به شكل كانال هايى مي  بيند كه 
بازيگران دولتي و غيردولتي از طريق آن پيام هايشان را براى تأثيرگذارى بر افكار عمومي شهروندان خارجي 
از  استفاده  با  دارند،  نامطلوبي  تصوير  هدف  كشور  در  حامي  بازيگران  كه  مواردى  در  به خصوص  مي  رسانند؛ 
كه  مردمي  كه  مى شود  فرض  طور  اين  مى كنند.  متعادل  هدف  كشور  در  را  خود  تصوير  رسانه اى  ارتباطات 
دريافت كننده پيام هستند، در تصميمات دولت شان نسبت به دولتي كه فرستنده اّطالعات بوده، تغييراتي را 

(Kiełdanowicz,2009:6-7) .ايجاد مى كنند
 به طور خالصه و بر اساس تعاريف موجود، مى توان ويژگي  هاي ديپلماسي عمومي را اين چنين برشمرد: (شفيعي 

و نژاد زنديه،:1392 157)
اطالع رساني، تعامل و نفوذ در اذهان عموم مردم خارجي كشور هدف در حمايت از منافع ملّي كشور مقصد؛

توسط عوامل دولتي و غير دولتي براي درك فرهنگ و نگرش  ها با هدف تأثيرگذاري بر افكار و رفتار؛
استفاده از طيف گسترده  اي از شبكه  ها و مهارت  ها در جهت مشاركت و نفوذ؛

توسعه، حفظ و ارتقاء قدرت نرم كشور و ايجاد وجهه و تصوير مثبت در اذهان عموم.
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فرضيه كه توافق هسته اى ايران و گروه 1+5 موجب مى شود كه تصوير ذهني منفي افكار 
عمومي بين المللى تغيير يابد و با رد «پروژه ايران هراسي» به برساخته شدن هويّت جديد 
ايران در افكار عمومي جامعه بين الملل منجر شود، مقالة حاضر با روش توصيفي- تحليلي 

به تجزيه و تحليل اظهارات و واكنش هاى بين المللى به اين توافق مي پردازد.
بررسي ادبيات تحقيق گواه آن است كه آثار متعددي با موضوع برنامه هسته اي ايران، 
ايران هراسي و موضوعات مرتبط با اين مقاله به رشتة تحرير در آمده است كه در ذيل به 

برخي از آن ها اشاره مي شود. از جمله:
مقاله اى تحت عنوان «برنامه هسته اى ايران از نگاه ديپلماسي عمومي» نوشته افسانه 
احدي كه در فصلنامه راهبرد، در تابستان سال 1388 به چاپ رسيده است. نويسنده در 
اين مقاله با اشاره به نقش افكار عمومي و تأثيرگذاري آن بر رويدادهاي جهاني، تأكيد 
مي كند كه تقويت نفوذ و بهبود وجهه ايران در ميان افكار عمومي جهان مي تواند مانع 
مهمي در اجماع سازي طرف هاى غربي در برابر ايران باشد. همچنين مقاله ديگري با عنوان 
احمد  توسط  كه  آن»  ابزارهاي  و  برچينش  استراتژي  ايران،  هسته اى  برنامه  و  «آمريكا 
سلطانى نژاد، مصطفي زهراني و مهدي شاپوري در بهار سال 1392 به چاپ رسيده، به 
بررسي استراتژي اصلى آمريكا در برخورد با مناقشه هسته اى ايران، ابزارهاي اجرايى اين 
استراتژي و چشم انداز آينده آن مي پردازد. استدالل نويسندگان اين است كه استراتژي 
اصلى واشنگتن در رابطه با برنامه هسته اي ايران، برچينش هسته اي است. ديپلماسى، 
به  هدف  با  خرابكارانه  عمليات  و  نظامى  حمله  به  تهديد  سّدنفوذ،  بازدارندگى،  تحريم، 
تأخير انداختن فرآيند تكميل چرخه سوخت هسته اي ايران، مهم ترين ابزارهاي اجرايى 
اين استراتژي به شمار مى روند. نويسندگان مقاله بر اين مسئله اذعان مي كنند كه با 
افزايش فشارها و تهديدها عليه ايران و تأكيد بر نپذيرفتن ايران هسته اي از سوي مقامات 
واشنگتن، چنين به نظر مى رسد كه آمريكا همچنان به گونه اى جّدي استراتژي برچينش 
را دنبال خواهد كرد. مقاله اى ديگر با عنوان «ايران هراسي در آمريكا: بازنمايي شرق شناسانه 
از برنامه هسته اى ايران در مستند ايرانيوم» كه توسط فؤاد ايزدي،حسين مهرباني  فر، رامين 
چابكي و مهدي متين جاويد به رشته تحرير در آمده و در زمستان سال 1392 چاپ شده 
است، با تأكيد بر جنگ رواني دولت هاى غربي عليه فعاليت هاى هسته اى جمهوري اسالمي 
ايران، به طور خاص به «مستند ايرانيوم» كه در اين راستا تهيه شده است، اشاره نموده و 



78

تالش مي كند با استفاده از چارچوب نظري بازنمايي و بهره گيرى از روش تحليل گفتمان، 
رويكردهاي گفتماني موجود در اين مستند را مورد بررسي قرار دهد. عالوه بر اين مقاالت، 
مقاله ديگري كه توسط محسن شريعتي نيا با عنوان «ايران هراسي:داليل و پيامدها»، كه در 
شماره ششم فصلنامه بين المللى روابط خارجي در سال 1389 به چاپ رسيده است، داليل 
اين پديده و نيز پيامدهاى آن بر موقعيت بين المللى ايران را مورد بررسى قرار مى دهد و 
تأكيد مي كند كه پيامد ايران هراسى، شكل گيرى ائتالفى با محوريت اياالت متحده و با 

اتخاذ استراتژى هاى موازنه  گرى سخت و نرم براى محدود كردن ايران است.
با عنايت به مرور پيشينة پژوهش مي توان گفت كه مقاالت موجود از زاوية عملكردي 
عمومي  افكار  تغيير  به  كمتر  و  نگريسته  اند  ايران  هسته اى  برنامة  ابعاد  به  كاركردي  و 
بين المللى آن هم با توّجه به برنامة جامع اقدام مشترك(برجام). پرداخته اند. لذا آثار موجود 
از زاويه اى متفاوت به موضوع پرونده هسته اى ايران نگريسته  اند. بررسي ادبيات تحقيق 
بيانگر آن است كه آثار فوق، برنامه هسته اى ايران و موضوعات مرتبط با آن را در دوران 
پيش از توافق وين مورد واكاوي قرار داده اند اما مقالة حاضر سعي دارد اين مسأله را پس 
از توافق جامع هسته اي (برجام). ميان ايران و گروه 1+5 بررسي نمايد و آثار اين توافق را 
در برساختگي هويّت جديد ايران در افكار عمومي جامعه بين الملل مورد واكاوي قرار دهد.

1. چارچوب نظري: سازه انگاري و هويّت 
سازه انگارى از جمله نظريه هاي جديد در مطالعات اجتماعي و روابط بين الملل محسوب 
مي  شود كه نه تنها از نظر فهم نوينى كه به ما از روابط بين الملل در بعد محتوايى آن 
مى دهد، اهميت دارد؛ بلكه از اين نظر كه تالشى در حوزه فرانظرى به شمار مي آيد نيز حائز 
اهمّيت است(مشيرزاده،1384: 323). سازه انگارى از طريق تأكيد بر هويت تالش مى كند 
چگونگى نقش و تأثير مقوله هاى بين االذهانى مانند، ناسيوناليزم، قوميت، مذهب، فرهنگ، 
جنسيت و نژاد در سياست بين الملل را توضيح دهد(دهقانى فيروزآبادى الف،:1388 43). 
در واقع، سازه انگاران بر نقش زبان، معانى، قواعد، هنجارها، نهادها، فرهنگ، هويت و.. در بر 

ساخته شدن روابط بين الملل تأكيد مي  ورزند (هاديان، 1382: 945).
گسترده  سطحى  در  كه  بين  االذهانى  مفاهيم  روى  را  خويش  تمركز  سازه انگاران 
ميان مردمان جهان مشترك  اند، قرار مى  دهند. براى نمونه، هويت  هاى ملّى را به  صورت 
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و  منافع  كه  باورند  اين  بر  سازه انگاران  مى  گيرند.  درنظر  اجتماعى  ساخت  بندي  هاى 
هويت  هاى انسان ها به  صورتى كه آنان خويشتن را در روابط با سايرين درك مى  كنند، از 
طريق همان اعتقادات مشترك  شكل گرفته و تبيين مى شوند(قوام، 1384: 223 - 222).

دولت ها در روابط بين الملل مانند انسان ها، «هويّت اجتماعي» دارند كه از پيش 
 تعيين  شده نيست، بلكه در روابط اجتماعى شكل مى گيرد و تعريف مى شود. دولت  ها 
به عنوان هويّت  هاى اصلى جامعه  بين الملل نه تنها به جامعه  سازى مى  پردازند، بلكه خود 
جامعه پذير مى شوند. اين هويّت در واقع ، نتيجه رابطه آن ها با محيط اجتماعى شان در 
داخل و محيط اجتماعى شان در نظام بين الملل است و دولت ها بر اساس هويّت زمينه مند 
خود جهان را براي خود مى سازند و بر اساس آن دست به كنش مى زنند و كنش متقابل و 
تعامالت، واقعّيت نظام بين الملل را مي سازند، ولى به طور متقابل نيز در رابطه با آن ساخته 

مى شوند. 
از نظر «الكساندر ونت»، نظريه پرداز اصلى تئوري سازه انگاري، دولت ها موجوديت هايى 
هستند كه مى توانيم به آن ها هويت و منافعى را منتسب كنيم(ونت، 1384: 325). ونت 
توضيح مى دهد كه در فرآيند تعامل است كه هويّت خود و ديگري شكل مى گيرد (خضري، 

.(82 :1388
از منظر سازه انگاران، هويّت كنش گر ان بر پيشينه اى از عوامل ذهنى، تجربه تاريخى 
فرهنگى و حضور در نهادها و بستر اجتماعي و نحوة معرفي خود به ديگر كنش گران، و 
نحوة برداشت ديگران از آن ها بازتوليد مي شود(ونت، 1385:  36). هر بازيگرى به عنوان 
حامل يك هويت، فهم و انتظار ويژه اي از خود دارد و مناسبات خود با ديگران را براساس 
همان فهم و نقش شكل مى بخشد. ديگرى نيز در شكل گيرى هويّت يك بازيگر (خود). 
نقش مهمى دارد؛ چون بخش اعظم رفتار ما (خود). بر اساس چشم انداز، انتظار و برداشت 

و شناسايى ديگرى شكل مي گيرد(قوام، 1384:  225 و نصري، 1385:  8).
از نظر سازه انگاران تمامى پديده هاي اجتماعى از جمله افكار عمومي بين المللى، به 
صورت اجتماعى برساخته مى شوند و مرتبط با انديشه ها و برداشت هاي جاري در جامعه 
بين الملل است(سليمي، 1388:  94). بدين ترتيب، فرهنگ، تاريخ، هنجارها، رويه ها و 
ارزش هاي مشترك و ساير همبستگى هاي بيناذهنى در شكل دهي به هويّت كنش گر ان 

نقش قابل توّجهي دارند(هوپف، 1385 : 475). 
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مسئله نقش «تصويرهاي ذهني» از خود و ديگران در شكل دهى به افكار عمومي 
بين المللى مورد توجه تحليل هاي سازه انگار بوده است. كه ذهنّيت را قوام بخش هويّت 

بازيگران بين المللى قلمداد مي كنند(متقي و كاظمي، 1386:  219-220).
 در سياست بين الملل، كنش گر ان از طريق كنش هايشان نظام را بازتوليد يا متحول 
مى سازند و ساختارهاي نظام براي بازتوليد خود وابسته به رويه هاي كنش گر انند. به عبارت 
ديگر، كنش گر ان در طول زمان با رويه ها و اقدامات خود و بر اساس فهمى كه از واقعيت 
نظام، روابط حاكم بر آن، دوستى و دشمنى داشته اند عمل مى كرده و حاصل آن وضع 
موجود است و همان گونه كه شكل گيري آن محصول تعامالت، رويه ها و فهم مشترك 
بوده است، تغيير آن نيز به همين گونه است(هاديان، 1382 : 939). تغيير در افكار عمومي 
بين المللى هنگامى رخ مى دهد كه كنش گر از طريق رويه هاي خود، هنجارها و قواعد 
تشكيل دهنده تعامالت بين المللى را تغيير دهد. بنابراين آن چه در تحول نقش دارد، تغيير 

در سطح فكري و معنايى است(خضري، 1388 : 84).
 بر اين اساس، سازه انگارى با توّجه به اهمّيتى كه براي فهم هاي بيناذهنى و هنجارهاي 
از  مناسب  استفاده  حاصل  را  بين المللى  افكارعمومي  در  تغيير  است،  قائل  بين المللى 
هنجارهاي مورد اجماع بين المللى مى داند. اين ديدگاه رويكردي را موفق مى بيند كه 
بتواند از فهم بين األذهانى موجود بهتر استفاده كند و تعديالت هنجاري مناسب را به 
وجود آورد(هاديان، 1382:  944). بنابراين، هنجارها هستند كه رفتار مناسب را تعيين 
مى كنند و در نتيجه، كنش گران براساس منطق زيبندگى و تناسب عمل مى كنند. به اين 
ترتيب، هنجارها تابع منافع  كنش گران نيستند، بلكه به اين منافع شكل مى دهند(آقايى، 
93:1386).هنجارها به هويت و اولويت هاى  بازيگران شكل مى دهند و اهداف جمعى را 

تعريف مى كنند و بر اين اساس افكارعمومي بين المللى را جهت مي دهند.
در مجموع، از ديدگاه سازه انگاران، رفتار دولت ها متأثر از فهم آن ها از دنياي اطرافشان 
است. بنابراين، براي فهم اين كه چرا دولت ها به منازعه يا همكاري با يك ديگر مي پردازند، 
بايد به بررسى اين موضوع پرداخت كه دولت هاى مزبور چه تصورى از منافع و محيطى كه 
در آن زندگى مى كنند، دارند. از نظر آنان، تصورات و كنش هاي بازيگران مستمراً برداشت 

از خود و ديگري را توليد و بازتوليد مى كنند(شفيعي و نژاد زنديه، 1392:  151-155). 
 در اين رهگذر، ديپلماسي عمومي از طريق ارائه تصوير مثبت از دولت ها، از ابزارهاي 
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گوناگوني براي ارتباط و تحت تأثير قراردادن افكار عمومي استفاده مي كند و تالش مي كند 
با ايجاد جذابّيت و نشان دادن چهره اي توانا از كشور و تقويّت اين باور در ميان مردِم ديگر 

كشورها، وجهة بين المللى براي كشور متبوع ايجاد كند. 
در واقع، ديپلماسي عمومي از رهگذر آگاه سازى افكارعمومي و يا باال بردن تصوير 
دولت مبدأ در منظر مخاطبان خارجي خواستار تحت تأثير قراردادن تفكرات آن هاست. 
فرض سازه انگارانه در ديپلماسي عمومي آن است كه اگر عقايد عمومي در جامعة 
هدف متقاعد شوند كه تصوير مورد نظر را بپذيرند، آنان بر دولت خود اعمال فشار مي كنند 
تا نگرش ها و سياست هاي خصمانه موجود را تغيير دهد( Fitzpatrick,2007:197)ديپلماسي 
عمومي تالش مي كند تا افكار و اذهان مخاطبين خود را تغيير داده و آن ها را با خود هم سو 
كند. به بيان ناي، قدرت در عصر اّطالعات عبارت است از بهره گيرى از عقايد و دانايي به 

 .( Nye,1996: 23-36)منظور اعمال تأثيرات بين المللى
در واقع، هنگامي كه كشورها بتوانند منافع و هنجارهاي كشور خود را به صورت 
مشروع و جذاب ارائه دهند و آن را هماهنگ باقواعد بين المللى جلوه دهند افكارعمومي 

بين المللى باتمايل بيش ترى با آنان هم سوخواهد شد(ناي، 1386:  130).
در مجموع، در چارچوب نظرية سازه انگارى اهداف ديپلماسي عمومي را مي توان در 

موارد زير بر شمرد: (شفيعي و نژاد زنديه،:1392 158).
شكل دهي به تصوير موردنظر كشور؛

برجسته سازي هويّت و فرهنگ كشور در نظام بين الملل؛
زمينه سازي اعمال سياست ها براي تأمين منافع ملّي؛

شكل دهي به محيط بين المللى كه از طريق افزايش نفوذ و مشروعّيت به واسطة جلب 
حمايت افكار عمومي ايجاد مى شود.

ديپلماسى عمومى از تمام ابزارهاي ممكن براي ايجاد جذابيت و تصويري مطلوب 
استفاده مي كند و با افزايش اهميت افكار عمومى و گسترش مشاركت عمومى و افزايش 
تعامالت بين المللى، ابزاري براي افزايش قدرت نرم و بهبود تصوير كشور و عاملى تأثيرگذار 
براي جلب توجه افكار عمومى محسوب مى گردد و موجب مى شود كه كشورها وجهه و 
تصوير خود را در جهان بهبود بخشند و موقعّيت خود را در عرصة بين المللى تثبيت نموده 
و تأثيرگذاري خود را افزايش دهند. اين شرايط به گونه اى اساسى مستلزم شكل دهي به 
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«هويّت» كشور در مسيري است كه تغييرات واقعى را به طور نمادين با ارائه تصويري پايدار 
و برجسته به همه مخاطبان ارائه نمايد. كشورها مي خواهند تا جايى كه مى توانند، تصورات 
و برداشت ها را با واقعّيات در يك رديف قرار دهند و ديپلماسي بهترين ابزاري است كه در 
اين مسير دولت ها را ياري مى كند. بدين ترتيب، آن جا كه واقعّيات، انگاره ها، تصّورات و 
هويّت ها ساخته مي شوند و مي توان آن ها را دوباره بازتعريف كرد و شكل داد، ديپلماسى 
عمومى به عنوان يكى از عوامل انگاره ساز است كه مي تواند افكار عمومي بين المللى و نيز 

انگاره هاي ساخته شده را تحت تأثير قرار دهد.
بهره گيري از ديپلماسى عمومى امكان تغيير چهره و هويّت ساخته شده از كشور و 
ايجاد هويّت جديد را در پرتو تعامالت متقابل و بازتعريف برداشت ها و فهم ها در جامعه 
بين الملل فراهم مى كند و كشورها مى توانند بر مبناي هويّتى كه براي خود و ديگران 
تعريف مى كنند، منافع خود را تعيين و كنش هاي خود را در عرصة بين المللى شكل 

زنديه،:1392 159-160).  نژاد  و  دهند(شفيعي 

2. پرونده هسته اى ايران: ايران هراسي و ذهنّيت سازي منفي
مشكل عمده پرونده هسته اى ايران آن بوده است كه در رسانه هاي غربي با موضوعات 
  U.S)امنيتي از قبيل سالح هاي كشتارجمعي، تروريسم و حقوق بشر پيوند داده شده است
عباراتى  و  عناوين  كردن  مطرح  با  آمريكايي ها   .(National Security strategy,2002:14

همچون دولت توسعه طلب، ناقض حقوق بشر، گسترش دهنده سالح هاي كشتار جمعى، 
فّعال ترين دولت حامى تروريسم(سلطانى نژاد، زهراني و شاپوري،:1392 108).، اخالل گر در 
نظم مناطق اطراف خود، ُمِخّل روند صلح اعراب و اسرائيل، دولت ياغي و سركش از نظم 
موجود1 (Lake,2010). عضوي از محور شرارت2 پايگاه استبداد3 (Hiro,2006:2). و مانند 

آن درصدد بوده اند كه «ايران هراسي» را نزد افكارعمومي بين المللى ترويج دهند.
«ايران هراسي» به معناي ترس مفرط و غيرعقالني از ايران خصوصاً با بزرگ نمايي 
ديگر،  عبارت  به   .(Chernus,2010:27)است داشته  كاربرد  هسته اى  ايران  تهديد 
«ايران هراسي، پروژه اي راهبردي به شمار مي آيد كه بر اساس آن، ايران به عنوان تهديدي 
1. Rogue State
2. Axis of Evil
3. Outpost of tyranny

توافق هسته اى و 
برساختگي 
هوّيت جديد ايران 
در افكار عمومي 
بين المللى



فصلنــامه
پژوهش هاى

روابط بين الملل،
دوره نخست،

شماره شانزدهم
تابستان 1394

83

بزرگ در منطقه و همچنين تهديدي براي صلح و امنّيت جهاني مطرح و به عنوان يك 
متغير مزاحم و بازيگر اخالل آفرين در نظام بين الملل به تصوير كشيده مي شد. هدف اين 
رويكرد به حاشيه راندن جمهوري اسالمي ايران بوده است.»(كياجوري، 1390:  51). 

كشتار  سالح هاي  به  دستيابي  دنبال  به  ايران  كه  هستند  مدعي  هراسان  ايران 
اين  به  قبًال  كه  اسرائيل-دشمني  برابر  در  تا  است  هسته اى  تسليحات  خصوصاً  جمعي 
تسليحات دسترسي داشته است- از خود دفاع كند(Nakhleh,2009:14). اين در حالي 
است كه اسرائيل مدعي است به شّدت از دستيابي ايران به انرژي هسته اى احساس خطر 
مي كند و به آمريكا فشار مي آورد تا هر چه سريع تر فعاليت هاى هسته اى ايران را متوقف 

.(Allin&Simon,2010:46-50)سازد
محورهاي ايران هراسي و جنگ رواني رسانه هاي غربي عليه ايران را به طور كلّي 
مى توان در هفت محور خالصه كرد كه عبارتند از:1) القاي دسترسي ايران به سالح هاي 
هسته اى؛ 2)حمايت ايران از تروريسم؛ 3) نقض حقوق بشر در ايران؛ 4) القاي تهاجمي 
بودن فناوري هاي دفاعي ايران؛ 5) دخالت جمهوري اسالمي ايران در امور كشورها؛ 6) 
اسالمي بودن نظام سياسي در ايران؛ 7) القاي مخالفت ايران با صلح و ثبات منطقه اى(سراج، 

.(Spindle and Coker,2011 1388:  74 و
آمريكايي ها وانمود مي كنند كه ايران به دنبال دستيابي به تسليحات هسته اى است و 
مدعي اند كه تمايل نداشتن ايران براي كنار گذاشتن برنامه هسته اى خود منافع واشنگتن 
را در ثبات منطقه اى، امنّيت اسرائيل و رژيم منع گسترش سالح هسته اى به خطر انداخته 

است. 
از نگاه آمريكايي ها دو احتمال تهديدآميز از جانب ايران ممكن است منافع اين كشور 
را در غرب و جنوب غرب آسيا به خطر بياندازد. نخست اين كه ايران در صورت هسته اى 
شدن منطقة غرب و جنوب غربي با مطالبات ديگر كشورها نظير عربستان در زمينه  
هسته اى شدن روبرو خواهد شد. در اين شرايط، آزادي عمل آمريكا و رژيم صهيونيستي در 
منطقه چندقطبي هسته اى با محدوديّت هاي زيادي مواجه مى شود(Telhami,2012). دوم 
اين كه در صورت حمله نظامي اسرائيل يا آمريكا به تأسيسات هسته اى ايران براي ممانعت 
از هسته اى شدن ايران و تبعات و حمالت تالفي   جويانه ايران، منافع آمريكا در منطقه 
به مخاطره مي افتد(Mazzetti and Shanker,2012). آمريكايي ها مدعي اند ايران عالوه بر 
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برنامه هسته اى خود در مواردي نظير توانايي هاي نامتقارن خود در خليج فارس، تهديد 
به انسداد تنگة هرمز، اعالم نظر سياسي در خصوص پاسخ گويي به حمالت تالفي جويانه 
و اهريمني جلوه دادن غرب، منافع آمريكا و متحدان منطقه اى آن را به خطر انداخته 

.(Wood,2012)است
آن چه تحت عنوان «ايران هراسي» از آن ياد مى شود، بر بستر وارونه نمايي و بازنمايي 
خاص نسبت به برخي از وقايع شكل گرفته تا در پرتو آن  قدرت يابي ايران در منطقه 
پرهزينه جلوه داده شود(شريعتي نيا، 1389:  193). در واقع، نوع بازنمايى هاى صورت گرفته 
تصويري  از ايران در تبليغات و جنگ رواني رسانه هاي غربي به گونه اى است كه عموماً 
هراس انگيز و تهديدآميز از فعاليت هاى صلح آميز هسته اى كشور ارائه مي دهند. در واقع، 
از زمان اوج گيري انتقادات مجامع بين المللى از اين برنامه - از مهر ماه 1382 تاكنون- 
رسانه هاي جهاني به پى گيرى و تحليل لحظه به لحظه رويدادها در اين رابطه پرداختند 
و به ويژه بر اتهامات مقاصد غير صلح آميز ايران در پى گيرى برنامه هسته اى تأكيد كردند. 
دامنه و چگونگي پوشش خبري  رسانه هاي بين المللى، نشان مى دهد كه روندي از پيش 
تعيين شده نسبت به برنامه هسته اى ايران در نظر گرفته شده بود كه افكار عمومي جهان 

 .(Gertz,2005:1)را به سمت خطرناك بودن اقدامات ايران جهت دهد
در طول بحراني شدن پرونده هسته اى ايران، مقام ها و رسانه هاي غربي كوچك ترين 
موردي را كه در جريان بازرسي هاي آژانس به آن ها اشاره مي شد، به عنوان يكي ديگر از 
موارد تخلف ايران از موافقتنامه هاي بين المللى ذكر مي كردند. براي نمونه يكي از مواردي 
كه جنجال خبري گسترده اى را به همراه داشت، زماني بود كه حدس و گمآن هاي بازرسان 
آژانس دربارة احتمال انجام فعاليت هاى هسته اى پنهاني ايران در تأسيساتي در منطقه 
لويزان تهران منتشر شد. (Coughlin,2006). از همان ابتداي انتشار اين خبر، رسانه هاي 
ماهواره اي و اينترنتي به انتشار عكس هايي در رابطه با نظامي بودن اين تأسيسات در زمينه 
ساخت سالح هاي هسته اى پرداختند. ايران در جواب آژانس بين المللى انرژي اتمي در باره 
ماهّيت اين تأسيسات تأكيد كرد تأسيسات مذكور به توليد مواد هسته اى و يا فعاليت هايي 
در ارتباط با چرخه سوخت نمي پرداخته اند. مقام هاي ايران تأكيد كردند سايت لويزان 
متعلق به سازمان صنايع نظامي و يك مؤسسه بيوتكنولوژيك است. گزارش هاي بازرسان 
آژانس بعد از نمونه برداري از محل مورد بحث نشان داد كه هيچ گونه فعالّيت هسته اى در 
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آن انجام نشده است(احدي، 1388:  254). 
 اين نمونه ها در جريان پرونده هسته اى ايران به كّرات ديده مى شود. در واقع، در هر 
مرحله و به تناسب اهمّيت موضوعات پيش آمده، موجي گسترده از انتقادها عليه ايران 
مطرح شده است. اين امر به ويژه هنگامي شدت بيش ترى يافت كه پرونده هسته اى ايران 
در سال 1385 با تصويب شوراي حكام آژانس بين المللى انرژي اتمي به شوراي امنيت 
فرستاده شد كه در اين زمان تالش طرف هاى غربي به رهبري آمريكا براي بحراني اعالم 
كردن فعاليت هاي هسته اى ايران تشديد شده است. از جمله، رسانه هاي بزرگ جهاني 
سعي مي كنند تا ايران را «جنگ طلب و ستيزه جو» در عرصه معادالت بين المللى و افكار 

عمومي قلمداد كنند. 
حّتي برخي رسانه هاي غربي تالش كرده اند تا وضعيت كنوني ايران را با آلمان نازي 
قبل از جنگ جهاني دوم مقايسه كنند و نوعي واژه سازي با عنوان «فاشيسم ايراني» را 
رايج كنند(Blair,2007:1 ) همچنين رسانه هاي مختلف غربي سعي داشته اند ايران را «برهم 
زنندة امنّيت و ثبات مطلوب منطقه و جهان» معرفي  كنند. نكته قابل توّجه اين است كه 
اين گونه عبارات در ارتباط با ايران به اشكال گوناگون تكرار مي گرديد و در تحليل هر 
نوع رفتاري از ايران به آن ها استناد مي شد. موج تبليغاتي عليه ايران و برنامه هسته اى 
تا حّد زيادي نيز تأثيرگذار بوده است، به گونه اى كه به «نگراني از مقاصد غيرصلح آميز 
  Pew Global Attitudes)برنامه هاي ايران» در ميان افكار عمومي جهان دامن زده مي شد

.(Survey,2008,:57-60

در مجموع، بايد اذعان داشت كه از زمان آغاز بحران هسته اى ايران در فوريه 2002، 
رسانه هاي غرب در صدد برآمدند كه به برسازي اين تصوير بپردازند كه برنامه هسته اى 
ايران بزرگ ترين خطر پيش روي جامعة جهاني قلمداد مي گردد.  ادعاى گروهك منافقين 
در سال 2002 در مورد فعالّيت مشكوك هسته اى ايران موجب شد كه رسانه هاي غربي 
فعاليت هاى هسته اى ايران را مخفيانه و تهديدي عليه صلح و امنّيت بين المللى جلوه دهند. 
جو رواني منفي عليه ايران باعث شد تا بسياري از كشورها و حتي مجامع بين المللى، 
ايران را به دليل پى گيرى برنامه هسته اى اش محكوم كنند. با وجود اين كه ايران به طور 
رسمي بارها اعالم كرده بود كه برنامه هسته اى اش مطلقاً صلح آميز است، رسانه هاي غربي 
اصرار داشتند تا وانمود كنند كه ايران در نهايت مقاصد تسليحاتي را دنبال مي كند. آن ها 
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دستاوردهاي خارق العاده ايران در عرصه فعاليت هاي صلح آميز هسته اى را نوعي تهديد 
براي جامعة جهاني معرفي كردند و در صدد تشديد سياه نمايي چهره ايران نزد افكار 

عمومي بين المللى برآمدند.
فعاليت هاى رسانه اي غرب موجب گرديد كه شوراي امنّيت در ژوئيه 2006 قطع نامة 
1696 را با هدف تعليق غني سازي اورانيوم در ايران تصويب كند و در پي آن به تصويب 
قطعنامه 1737 بپردازد كه بيش تر فعاليت هاى تجارى، مالى، صنايع موشكى و هسته اى 
ايران را براساس بند 41 فصل هفتم منشور ملل متحد، هدف قرار داده بود. اين قطع نامه 
نخستين سند بين المللى حقوقى بود كه فعاليت هاى هسته اى ايران را به عنوان تهديدى 

عليه صلح و ثبات منطقه اى معرفى مى كرد. 
ذهنّيت منفي نسبت به فعاليت هاى هسته اى ايران موجب تصويب قطع نامه هاى 
و  سپتامبر 2008).  (در  مارس 2008)، 1835  (در  مارس 2007)، 1803  (در   1747
1929 (در ژوئن 2010). در شوراى امنيت سازمان ملل گرديد. بر اساس اين قطع نامه ها، 
محدوديت هاى مالى بر شركت ها و افراد وابسته به سپاه پاسداران و سازمان انرژى اتمى 

افزايش يافت.
تصويب چهارقطع نامه در شواى امنيت سازمان ملل عليه ايران در طول سه سال و 
اعمال تحريم هاى بى سابقه عليه تهران از آن رو بود كه رسانه هاي غربي توانسته بودند 

تصويري منفي از فعاليت هاى هسته اى ايران را نزد افكار عمومي بين المللى برسازند.

3. توافق هسته اى و ذهنّيت سازي ايجابي
با روي كار آمدن دولت يازدهم و با شروع دوره رياست جمهورى حسن روحانى كه مصادف 
با دهمين سال مذاكرات هسته اى ايران با كشورهاى غربى بود، مسيري جديد در روند 
پرونده هسته اى ايران گشوده شد؛ به گونه اى كه پس از مراسم تحليف حسن روحانى، 
از  براى  را  تازه اى  پيشنهاد  گروه 5+1،  كرد  اعالم  روسيه  خارجه  وزير  الوروف  سرگئى 

.(1/4/1392: www.afkarnews.ir)سرگيرى گفتگوهاى هسته اى به ايران خواهد داد
در واقع، سياست حسن روحانى در مسأله هسته اى ايران، تالش براى خروج پرونده 
ايران از شوراى امنيت در كنار تكميل فناورى هسته اى در كشور بوده و بر اين مسأله اذعان 
نموده كه هم براى ايران و هم براى دشمنان و كشورهاى غربى تنها روش، گفتگو و مذاكره 
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است(وبگاه حسن روحاني، بازبيني شده در 4 تير 1392).
بنابراين، دور جديد مذاكرات ايران و گروه 5+1 از زمان روي كار آمدن دولت يازدهم 
شكل گرفت و نهايتاً پس از 22 ماه مذاكره، در مّدت حدود دوازده سال ماراتن نفس گير 
مذاكرات هسته اى به پايان رسيد و ايران و شش كشور قدرتمند جهانى پس از صدها 

ساعت مذاكره در مورد پرونده هسته اى ايران به توافق جامع و نهايى رسيدند.
توافق جامع و نهايى هسته اى وين با عنوان شناخته شده و رسمى برنامه جامع اقدام 
مشترك يا برجام1 در راستاى توافق جامع بر سر مذاكرات هسته اى ايران و به دنبال تفاهم 
هسته اى لوزان، در سه شنبه 23 تير 1394 (14 ژوئيه 2015). در وين اتريش بين ايران، 
اتحاديه اروپا و گروه 1+5(پنج عضو ثابت شوراى امنيت ملل متحد،  شامل: چين، فرانسه، 

روسيه، انگليس و اياالت متحده به عالوة آلمان). منعقد شد.
توافق جامع هسته اى ميان ايران و 1+5 از جهات گوناگون حائز اهمّيت بوده و در 
صورت اجرا، به يكي از بزرگ ترين چالش هاي بيش از يك دهة گذشته نظام بين الملل 
پايان خواهد داد و از اين لحاظ ارزش استراتژيك توافق مزبور در سطوح مختلف غير 
قابل انكار است. اّما آن چه بيش از همه حائز اهمّيت است و در اين نوشتار به آن پرداخته 
مى شود واكنش ها و اظهار نظرهاي سياستمداران، شخصّيت ها، كارشناسان و پژوهشگران 
ارشد مراكز و مؤسسات مطالعات راهبردي غرب نسبت به اين توافق است كه هرچند 
اظهارنظرها و واكنش هاى منفي نيز در خالل آن به چشم مى خورد اّما غالب واكنش ها، 
مثبت و خوش بينانه است و نمود بيش ترين واكنش هاى مثبت را مي توان پس از توافق 
هسته اى ژنو كه در تاريخ 3 آذر 1392 (برابر با 24 نوامبر 2013). امضا شد و همچنين 

توافق جامع و نهايي هسته اى وين (23 تير 1394 -14 ژوئيه 2015). مشاهده كرد. 
اولين واكنش هاى مثبت، نسبت به توافق نامه ژنو صورت گرفت، توافق نامه اى شش 
ماهه و قابل تمديد پيرامون برنامه هسته اى ايران كه در 3 آذر 1392 (برابر با 24 نوامبر 

2013). ميان جمهورى اسالمى ايران و گروه 1+5 امضا شد. 
بان كى مون، دبيركل سازمان ملل متحد از اين توافق استقبال كرد و از كشورهاى 
امضا كننده خواست «هر كارى كه براى ساختن اين آغاز سازنده مى توان انجام داد، انجام 
دهند.» (VOA News, November 27, 2013). او همچنين ابراز اميدوارى كرد كه اين 
1. Joint Comprehensive Plan of Action
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توافق بتواند به نگرانى هاى بين المللى درباره آينده هسته اى ايران پايان دهد. بان كي مون 
همچنين از كشورهاى جهان خواست تا به فرايند يك توافق بلندمدت كه همه از آن سود 

.( yan & Levs,2013)مى برند كمك كنند
نوشت:  بيانيه اى  انتشار  با  نيز  اتمى  انرژى  بين المللى  آژانس  دبيركل  آمانو،  يوكيا 
«آژانس بين المللى انرژى اتمى از اين توافق كه در ژنو حاصل شد استقبال مى كند، توافقى 
كه يك قدم رو به جلو براى رسيدن به توافق 11 نوامبر آژانس و سازمان انرژى اتمى ايران 

.(yan & Levs,2013 )در تهران است
اين توافق در حوزة منطقه اى نيز واكنش هاى مثبتي را به دنبال داشت. كشورهايي 
نظير عربستان سعودي، امارات متحد عربي، مصر، تركيه، لبنان و بحرين از جمله كشورهاي 

مهم منطقه اى بودند كه در اين زمينه به اظهار نظر پرداختند. 
دولت عربستان در نخستين بيانيه رسمى خود اظهار داشت: در صورتى كه در توافق 
هسته اى ايران و گروه 1+5، حسن نيت وجود داشته باشد، اين اقدام گامى در جهت حل 

.(www.yjc.ir) .جامع مسئله هسته اى ايران خواهد بود
خبرگزارى دولتى امارات متحده عربي اعالم نمود كه كابينه امارات از اين توافق 
استقبال كرده و ابراز اميدوارى كرده است كه اين توافق گامى رو به جلو براى رسيدن به 
توافقى دائمى باشد كه از ثبات منطقه حفاظت كند و منطقه را از تنش و خطر گسترش 

.(yan & Levs,2013)[سالح هاى] هسته اى حفظ كند
نبيل فهمى، وزير خارجه مصر نيز از اين توافق استقبال نمود و در بيانيه اى اعالم 
www.).مى كند رفع  را  منطقه  كشورهاى  همه  امنيتى  «نگرانى هاى  مزبور  توافق  كرد: 

fa.wikipedia.org) همچنين عبداهللا گل، رئيس جمهور وقت تركيه، در اين باره گفت: 

«اين يك گام بلند رو به جلوست. اميدوارم به زودى با يك توافق نهايى خاتمه پيدا كند. 
.(yan & Levs,2013) «.من به همه طرف ها به خاطر رابطه سازنده شان تبريك مى گويم
وزير خارجه لبنان نيز، از اين توافق استقبال كرد و آن را «نقطه عطف مهمى در 
روابط ايران و غرب، به ويژه روابط ايران و آمريكا» ناميد و افزود «بى شك اين توافق 
فناورى  از]  [استفاده  حق  دراختيارگرفتن  به  توجه  با  ايران  براى  بزرگ  پيروزى  يك 
صلح آميز هسته اى و غنى سازى اورانيوم در خاك خود است، حقى كه غربى ها قبًال انكار 

.(,Business Standard, November 25 مى كردند(2013 
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همچنين وزير خارجه بحرين، در كنفرانس خبرى گفت: «اگر اين توافق به وحشت 
 November)[وجود] سالح هاى كشتار جمعى در منطقه پايان دهد، از آن استقبال مى كنيم

.(25,2013 Al Jazeera,

 عالوه بر اين موضع گيري ها برخي از چهره هاي جهاني نيز نسبت به توافق ژنو ابراز 
خرسندي و اميدواري نمودند؛ از جمله محمد البرادعى دبيركل پيشين آژانس بين المللى 
انرژى اتمى از اين اتفاق استقبال كرد و در توئيتر خود نوشت: «پس از يك دهه سياست هاى 
شكست خورده، دنيا بهتر است با ايران كنار بيايد. برابرى، اعتمادسازى، احترام و گفتگو 
همچنين هانس   .(November 25,2013, Al Jazeera)هستند مناقشه اى  هر  حل  كليد 
بليكس، مدير كل اسبق آژانس بين المللى انرژى اتمى نيز با استقبال از توافق ايجاد شده 
ميان ايران و گروه 1+5 اظهار داشت: «اين همكارى مى تواند دنيا را به مكانى امن تر تبديل 

 (www.fa.wikipedia.org)كند
عالوه بر اين اظهارنظرها، بر اساس نظرسنجى مؤسسه ايپسوس، 44 درصد آمريكايى ها 

.(Spetalnick,2013) .با اين توافق نامه موافق و 22 درصد مخالف آن بودند
به دنبال آن، توافق جامع هسته اى وين(برنامه جامع اقدام مشترك يا برجام). نيز 
با واكنش هاى مثبتي از سوي افكار عمومي بين الملل و نيز مقامات رسمي بين المللى و 

بسياري از شخصيت هاي جهاني و كشورهاي منطقه روبرو شد.
بان كي مون، دبيركل سازمان ملل متحد ضمن استقبال از توافق هسته اى با ايران، 

.(www.aftabnews.ir)آن را رويدادى تاريخى و بااهميت خواند
دونالد توسك رئيس دوره اي شوراى اروپا در رابطه با توافق هسته اى ميان ايران و 
كشورهاي 1+5 ابراز اميدوارى كرد كه توافق مزبور، راه را براى همكارى هاي تازه ميان 

.(www.aftabnews.ir)ايران و اتحاديه اروپا هموار سازد
جان كرى، وزير خارجه آمريكا، ضمن تشكر از دولت و وزير خارجه ايران گفت: 
«مى خواهم احترام عميق خود را نسبت به رويكرد جدى و سازنده نمايندگان ايران در 

.(www.isna.ir) كنم.»  ابراز  مذاكرات 
آنگال مركل، صدر اعظم آلمان از توافق هسته اى با ايران به عنوان يك «موفقيت 
اجرا  را  توافق  اين  تر  سريع  چه  هر  تا  خواست  طرف ها  تمام  از  و  كرد  استقبال  مهم» 

.(www.aftabnews.ir)كنند
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فرانسوا اوالند، رئيس جمهورى فرانسه، ضمن ابراز خرسندى از توافق ايران و شش 
قدرت جهانى به خبرگزارى فرانسه گفت «جهان با اين توافق پيشروى خواهد كرد.» 

(www.fa.wikipedia.org)
وانگ ئى، وزير امور خارجه چين اظهار داشت: «توافق هسته اى ايران نشان مى دهد كه دنيا 
مى تواند با استفاده از مذاكره مشكالت مختلف را حل كند.» (www.fa.wikipedia.org). ديويد 
كامرون، نخست وزير انگلستان، توافق هسته اى را به مثابه گامى تاريخى ستود و اجراى سريع 
و كامل آن را خواستار شد. فيليپ هموند، وزير امور خارجه انگليس نيز گفت: «اميدواريم 
.(www.aftabnews.ir) «.با اين توافق، روابط ايران با همسايگان و جامعه جهانى بهبود يابد

همچنين سران كشورهاي عربستان، مصر، عمان، افغانستان، سوريه، كويت، عراق، 
امارات متحده عربي و بسياري ديگر از كشورهاي منطقه  نيز نسبت به توافق صورت گرفته 
.(www.aftabnews.ir - www.fa.wikipedia.org)ابراز خرسندي و اظهار اميدواري نمودند
در مجموع بايد گفت كه اغلب كشورها و شخصّيت هاي جهاني و منطقه اى و به 
ويژه افكار عمومي نسبت به توافق هسته اى در وين واكنش مثبت نشان دادند و ايران 
را به عنوان كشوري كه با زبان منطق و گفت وگو به دنبال دستيابي به فناوري صلح آميز 

هسته اى است توصيف نمودند.

4. برساختگي هويّت جديد جمهوري اسالمي ايران پس از توافق هسته اى
امضاي توافق هسته اى در وين موجب شد كه جمهوري اسالمي ايران نه تنها از جايگاه 
«قدرت منطقه اى» به «قدرت ميان منطقه اى1» ارتقا يابد بلكه پروژه ايران هراسي نيز با 
شكست روبرو شود. مطرح شدن اقتدار مذاكراتي ايران و اهتمام آن براي دستيابي به صلح 
با ارائه تضمين ها و شفافّيت هاي الزم دربارة برنامه هسته اى خود موجب تغيير تصوير 

موجود نزد افكار عمومي بين المللى گرديد.
با حّل و فصل مسالمت آميز مهم ترين پرونده اتهامي عليه ايران كه بيش ترين تأثير را 
در القاي پروژه «ايران هراسي» داشته است مى توان سخن از تغيير نگرش جامعه بين المللى 
به هويّت جديد ايران به ميان آورد، به گونه اى كه از كشور مخرب و ثبات زدا به كشوري 

مؤثر در برقراري ثبات و امنّيت منطقه اى تبديل شده است.
1. Interregional power
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در گزارش هاي آژانس بين المللى انرژى اتمى و اظهارات سران كشورهاي غربي و 
تبع آن رسانه هاي قدرتمند جهاني به اين مسأله اذعان شده است كه جمهوري اسالمي 
ايران با مذاكره و توافق صورت گرفته نسبت به اعتمادسازي در مورد پرونده هسته اى اقدام 
نموده است. همچنين آن ها نسبت به رويكرد سازنده جمهوري اسالمي ايران استقبال و 

ابراز اميدواري كرده اند. 
لذا در پرتوي افزايش قدرت نرم جمهوري اسالمي ايران، توافق هسته اى وين مى تواند 

به عنوان پيش نيازي براي تغيير نگرش افكار عمومي جامعه بين الملل تلقي گردد.
در اين رهگذر، تلويزيون هاي برون مرزي جمهوري اسالمي ايران از جمله شبكه 
جهاني سحر، الكوثر، العالم، پرس تي وي، هيسپان تي وي، آي فيلم و نيز شبكه جهاني 
جام جم توانسته اند تصويري ايجابي از جمهوري اسالمي ايران را به مخاطبان جهاني ارائه 

دهند(احمدي و لطفي، 1389:   116).
به عالوه، جمهوري اسالمي ايران در ديپلماسي عمومي خود تالش كرده از هر فرصتي 
براي انتقال پيام خود به ديگران بهره گيرد به گونه اى كه سخنراني هاى رؤساي جمهور 
ايران به ويژه رئيس دولت يازدهم در سازمان ملل هميشه مورد توجه رسانه هاى مختلف 
بوده است(سازمند و براتي، 1393:  125-124). افزون بر اين، پس از توافق هسته اى ميان 
ايران و گروه 1+5، گام هاي مؤثري در زمينة لغو تحريم هاي تحميلي قدرت هاي بزرگ 
برداشته شده و فضاي الزم براي تقويّت ديپلماسي عمومي ايران جهت تأثيرگذاري فزاينده 

بر مخاطبان بين المللى به وجود آمده است.
توافق  از  پس  ايران  اسالمي  جمهوري  دستاوردهاي  مهم ترين  از  يكي  شك  بدون 
هسته اى بازسازي چهره ايران در افكار عمومي جامعه بين الملل است. در واقع، برجام يك 
فضاي جديدى براى همكاري ايران با كشورهاي دنيا باز كرده و نشانه هاي مثبتي از دور 
شدن فضاي ناامني و آغاز فصل جديد در روابط ايران با ساير كشورها را بروز داده است.

محمد جواد ظريف، وزير خارجه دولت يازدهم بر اين باور است كه جمهوري اسالمي 
ايران خواستار گفت وگو، تعامل سازنده و تفاهم براساس جايگاه برابر، احترام متقابل و در 

خدمت منافع مشترك است.»(ظريف،سايت خبري تحليلي تابناك:1393/2/2).
بدين ترتيب، توافق جامع هسته اى را مي توان آغاز فصل نويني از تعامل ايران و جهان 
و پيش نيازي براي گسترش ارتباطات بين المللى در فضاي صلح، تعامل و احترام متقابل به 
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دور از فضاي تهديد و ايران هراسي دانست.
با عنايت به نظريات سازه انگارى، توافق جامع هسته اى يك نشانه است. دولت يازدهم 
بر اساس برداشتى كه از وضعيت موجود دارد، نشآن هاي براي جامعه بين الملل فرستاده 
است؛ و ديگري اين نشانه را بر مبناي برداشت خودش از وضعيت تفسير مي كند و اين 
فرآيند عالمت دادن، تفسيركردن و پاسخ دادن، «عمل اجتماعي» را كامل و فرآيند خلق 
معناهاي بين االذهاني را آغاز مي كند و در اين تعامل است كه هويّت خود و ديگري شكل 
معرفى  شريك  يا  رقيب  دشمن،  صورت  به  را  يك ديگر  دولت ها  روند  اين  در  مى گيرد. 
مي كنند و كنش هاي آن ها «تهديدآميز» يا «دوستانه» تلقي مى شود(خضري، 1388:  82). 
به عبارت ديگر، اين هويت جديد ما را به ديگران و نيز سايرين را به ما معرفى مي كند. 
دولت سايرين را براساس هويّتى كه او به آن ها نسبت مى دهد درك مي  كند و همچنين 
به بازتوليد هويّت خويش مبادرت مي ورزد(قوام، 1384:  225). در واقع، گفت وگوى تلفنى 
حسن روحاني با باراك اوباما، رئيس جمهورى آمريكا، مالقات رئيس جمهور ايران با نخست 
وزير انگليس در حاشيه دومين حضور حسن روحاني در سازمان ملل (كه ديدار با ديويد 
كامرون نخست وزير انگليس، اولين ديدار پس از انقالب اسالمي ايران، در سطح مقامات 
دو كشور بود). و عالوه بر اين بازگشايي سفارت انگلستان در ايران و سفر فيليپ هاموند، 
وزير خارجه اين كشور و نيز سفر لوران فابيوس وزير خارجه فرانسه به ايران و همچنين 
سفر مقامات ارشد آلمان، ايتاليا، اتريش، سوئيس و.. به تهران را مى توان وجه ديگر اين 

بازسازي هويّت تلقي نمود.
به همين دليل است كه سازه انگاران معتقدند بين هويّت و تصميم و سياست بازيگران 
ارتباط نزديكي وجود دارد، چون هر بازيگرى در رابطه با ساير بازيگران و درباره آن ها 
برداشت هاى خاصى دارد و بر اساس همين برداشت هاست كه منافع خاصى توليد كرده و 
سياست گذارى مى كند. نوع و ميزان تعامل ميان بازيگران تا حدود زيادى تابع اين تفسير 
است كه چه كسى خودى و كدام بازيگر دگر ماست. بنابراين تصويرسازي عمل بر ساختن 

است و موضوعي است كه كنش گر ان دربارة آن تصميم مى گيرند(نصري، 1385:  8).
دولت يازدهم با پى گيرى سياست تعامل گرايى با جهان، با ارائه چهره اي مثبت براى 
حل مسايل مختلف بين المللى عالقه مندى خود را به تعامل با همه كشورهاى جهان براى 
حل موضوع هاى مختلف نشان داده و به كارگيري اين سياست خارجي، نگاه دنيا و به ويژه 
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كشورهاي غربى را نسبت به جمهورى اسالمى ايران تغيير داده است. 
توافق جامع هسته اى ايران و1+5 تصويري نوين از ايران را به جهانيان معّرفي كرده 
است. تصويري كه بيان گر آن است كه ايران واقعاً به دنبال تسليحات هسته اى نيست و 
خواهان دستيابي به انرژي صلح آميز هسته اى بوده است. بنابراين «ايران هراسي» معنايي 
ندارد زيرا همواره ايران بر اساس منطق و احترام متقابل حاضر به مذاكره و تعامل با جامعه 

جهاني و اعتمادسازي است.
رئيس جمهور در اولين نشست خبري خود با خبرنگاران داخلي و خارجي پس از 
توافق هسته اي در مورد سياست خارجي دولت يازدهم و مسئله ايران هراسي گفت: «در 
زمينه سياست خارجى ما به يك آرامش، ثبات، تعامل مثبت با جهان و بازسازى چهره 
ايران در افكار عمومى دنيا رسيديم. امروز نگاه به ايران نگاه ديگرى است و نام ايران بيش 
از هميشه در رسانه ها در اين ماه هاى اخير مطرح بوده اما شما كمتر شاهديد در سال هاى 
گذشته به طور مثبت نام ايران اين قدر مطرح شده باشد.. اين دوره جزو مقاطع استثنايى 
است. شاهديم نام ايران به عنوان كشور صلح خواه، صلح طلب و تعامل خواه در افكار 
عمومى مطرح مى شود. تقريباً ايران هراسى شرايط وخيم را مى گذراند. البته با اكسيژن 
مى خواهند آن را نجات دهند اما ايران هراسى داراى مرگ هميشگى خواهد بود؛ اميدواريم 

در زمينه ايران هراسى و اسالم هراسى راه را ادامه دهيم.» (روحاني،1394/6/7).
است «تصوير  برجسته  نيز  ايران  جمهوري  رئيس  سخنان  در  كه  همان گونه  بنابراين 
ذهني» نسبت به ايران در حال تغيير است و نقش «تصويرهاي ذهني» از خود و ديگران 
در شكل دهى به افكار عمومي بين المللى بر اساس تحليل هاي سازه انگار درخور توّجه است. 
با محور قرارگرفتن هويّت جديد ايران است كه ايده مركزي سازه انگارى مبنى بر قراردادن 
ذهنّيت به عنوان قوام بخش نظام سياسي تحقق مى يابد(متقي و كاظمي، 1386:  219-220).
با بهره گيرى از ديدگاه هاي جيمز روزنا مي توان عوامل مؤثر در برساختگي هويت 

جديد ايران در جامعه بين الملل را به شرح زير تشريح نمود:
الف. فرد: نخستين مجموعه شامل خصوصّيات منحصر به فرد تصميم گيرندگان 
مي شود. اين متغير همه جنبه هاي تصميم گيرنده يعني ارزش ها، استعدادها و تجربّيات 
پيشين فرد را شامل مي شود كه گزينه هاي سياست خارجي و يا رفتار او را از ديگر تصميم 
بررسي  عامل،  اين  به  توّجه  با   .(Rosenau,1971:108-109) مى كند.  متمايز  گيرندگان 
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ويژگي هاي فردي و شخصّيتي حسن روحاني رياست دولت يازدهم، نشان دهنده نوع نگاه 
وي به تغيير فضاي تعامل و ارتباطات بين المللى است. حسن روحاني در مراسم معارفه 
وزير خارجه دولت يازدهم نيز به صراحت اعالم نمود كه:«سياست خارجه جاى شعار 
نيست. حق نداريم سياست خارجى را براى تكبير و كف صرف كنيم. سياست خارجى 
بسيار حساس است .. . سخن ما بايد عاقالنه، دقيق و منطقى باشد. سياست خارجى جاى 
فهم درست وقايع جهانى است. ما اگر نتوانيم وقايع جهانى را درست لمس و درك كنيم 
و سپس نتوانيم درست تحليل كنيم و پس از آن نتوانيم در تصميم سازى و تصميم 
گيرى و سپس در اجرا موفق باشيم، قطعاً ناموفق خواهيم بود.»(روحاني، پايگاه خبري 
تحليلي نسيم نيوز: 1392/5/26). همچنين رئيس دولت يازدهم بر اين نكته اذعان دارد 
كه «اساس سياست خارجى بايد بر مبناى تأمين منافع ملّى و امنّيت ملّى ما باشد و اگر 
سياست خارجى توانست تأمين منافع ملّى را تضمين و كشور را در مسير توسعه قرار دهد 
و به بيان ساده تر هزينه ها را كم و فايده ها را زياد كند، اين سياست خارجى مطلوب خواهد 
بود. بنابراين برمبناى واقعّيت  هاى دنياى امروز و شرايطى كه ما امروز داريم، بايد هزينه  ها 
را كاهش و فايده ها را افزايش دهيم. سياست خارجى در چارچوب منافع و امنّيت ملّى بايد 
 www.ilna.ir)/1392(ايلنا).،14ارديبهشت ايران  كار  شود.»(خبرگزاري  تعريف  و  تدوين 
بنابراين شخصّيت و انديشه رئيس جمهور قوام بخش گفتمان سياست خارجي دولت بوده 
است، به گونه اى كه گفتمان هاي سياست خارجي پيرامون انديشه و تفكر رئيس جمهور 
تعريف و تدوين شده و تداوم مى يابند(دهقاني فيروزآبادي، 11/تير/1392، سايت تابناك).
نقش: مجموعه دوم از متغيرهاي مربوط به رفتار خارجي، از نقشي كه تصميم گيرنده 
ايفا مي كند، ناشي مي شود؛ بدون توّجه به اين كه نقش آفرينان چه خصوصّيات شخصّيتي 
دارند. در اين زمينه، توّجه به نقِش نقش (The role of role). نيز از اهمّيت برخوردار 
است؛ به گونه اى كه نقش رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور و وزيران، به ويژه وزير 
امور خارجه در عدم تندروي هيجاني و دوري از احساسات و جلوگيري از سخنان تنش زا 
و چالش آفرين در سياست خارجي بسيار حائز اهمّيت بوده است و موجب ارائه تصويري 

ايجابي از ديپلماسي هسته اى جمهوري اسالمي ايران شده است.
متغّيرهاي حكومتي: به آن جنبه هايي از ساختار حكومتي اشاره دارد كه گزينه هاي 
و  مجريه  قوه  رابطه  تأثير  مى دهد.  افزايش  يا  مى سازد  محدود  را  خارجي  سياست 
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است.  حكومتي  متغّير  شدن  عملياتي  از  اي  نمونه  خارجي  سياست  در  مقننه  قوه 
(Rosenau,1971:108-109). در فرآيند مذاكرات هسته اى، مقام معظم  رهبري با تأكيد 

بر «نرمش قهرمانانه» و با تعيين خطوط قرمز نظام در عرصة هسته اى، به حمايت از تيم 
مذاكره كننده پرداختند و در عين حال روند تصويب برجام از مسير قانوني خود را مورد 
تأكيد قرار دادند. رهبر معظم انقالب در اين رابطه تأكيد نمودند: «نرمش و انعطاف و مانور 
هنرمندانه و قهرمانانه در همه ى عرصه هاى سياسى، يك كار مطلوب و مورد قبولى است، 
لكن اين مانور هنرمندانه نبايستى به معناى عبور از خطوط قرمز، يا برگشتن از راهبردهاى 
اساسى، يا عدم توّجه به آرمآن ها باشد؛ اينها را بايد رعايت كرد. .. من كامًال خوش بين 
هستم و معتقدم مشكالتى كه وجود دارد .. قابل حل، و راه، قابل پيمودن است.»(پايگاه 
رئيس  ديدار  در  بيانات  خامنه اي،  آيت اهللا  حضرت  آثار  نشر  و  حفظ  دفتر  اطالع رساني 
و اعضاى مجلس خبرگان رهبرى، 1392/6/14). رهبر انقالب همچنين در حمايت از 
مذاكرات هسته اى اذعان نمودند كه: «با وجود اينكه من خوش بين نبودم به مذاكره  با 
آمريكا، با اين مذاكرات موردى، مخالفت نكردم، موافقت كردم؛ از مذاكره كنندگان هم با 
همه  وجود حمايت كردم.. اگر كسى بگويد كه ما مثًال با توافق يا با رسيدن به يك نقطه 
مخالفيم، نه، خالف حق و خالف واقع گفته است. اگر يك توافقى انجام بگيرد كه اين 
توافق توافقى باشد كه منافع ملّت را، منافع كشور را تأمين بكند، بنده كامًال با آن موافقت 
خواهم كرد.» (پايگاه اطالع رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت اهللا خامنه اي، بيانات 
در ديدار مداحان اهل بيت عليهم السالم، 20/1/1394). اين مهم تأثير بسزايي در بازسازي 

چهره ايران در جامعه بين الملل داشته است.
متغّيرهاي اجتماعي: به آن دسته از جنبه هاي غير حكومتي جامعه اشاره دارد كه بر 
رفتار خارجي تأثير مى گذارد. جهت گيري هاي ارزشي عمده جامعه و ميزان وحدت ملّي 
متغيرهايي هستند كه در تعيين محتواي آرمان ها و سياست خارجي كشور مشاركت 

.(Rosenau,1971:108-109)دارند
ديدگاه هاي مثبت در نظرسنجي هاي عمومي دربارة توافق هسته اى وين نشان دهندة 
.(Mohseni,Gallagher&Ramsay,2015) 1.پذيرش عمومي رويكرد تعامل با جهان است

1. بر اساس نظرسنجى كه موسسه «ايران پل» با همكارى دانشگاه مريلند آمريكا انجام داده است و در سپتامبر 
2015 منتشر گرديده ؛ 76 درصد ايرانيانى كه در اين نظرسنجى شركت كرده اند موافق با توافق هسته اي وين 

هستند.
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به عبارت ديگر، مردم خواهان آن نوع از سياست خارجي هستند كه در عين پى گيرى 
داخل  كنوني  شرايط  و  مقتضّيات  به  توّجه  با  الملل،  بين  عرصه  در  انقالبي  آرمان هاي 
ايران سياستي واقع بينانه را در پيش گيرد و با دفاع از حقوق و منافع ملّت ايران به رفع 
مشكالت معيشتي و اقتصادي جامعه مبادرت نمايد. از منظر سازه انگاران نيز بررسى برخى 
نظرسنجى ها نشان مى دهد وضعيت موجود در روابط كشورها، بى ارتباط با نگرش هاي 
جاري ميان مردمان كشورها نيست. به عبارت ديگر، تصميم ها و جهت گيري هاي موجود در 
هر كشور با انديشه ها و برداشت هاي جاري در آن جوامع مرتبط است(سليمي، 1388:  94).
متغيرهاي محيطي: بيانگر مقتضّيات نظام بين الملل و كنش هاي بازيگران منطقه اى 
و بين المللى در محيط خارجي جامعه است. در واقع، بر اساس رويكرد پسابين المللى گراياني 
چون روزنا، ساختار و فرآيند نظام بين الملل، گزينه هاي سياست خارجي تصميم گيرندگان 
جايگاه  ارتقاي  و  گذار  درحال  بين الملل  نظام  واقعّيت هاي  مى دهد.  قرار  تأثير  تحت  را 
منطقه اى ايران در زمرة برخي شاخص هاي متغّيرهاي سيستمي به شمار مى آيند كه 

.(Rosenau,1971:108-109) .مى توانند ذهنّيت هاي جامعه بين المللى را تغيير دهند
دوران كنوني گذار در نظام بين الملل به دليل سيالّيت، پيچيدگي و ابهام ذاتي، از 
حساس ترين و سرنوشت سازترين مقاطع تاريخي روابط بين الملل به حساب مى آيد. در 
اين دوران كه مفهوم قدرت نيز با تحّول محتوايي مواجه شده است، ابعاد نوظهور قدرت، 
اصالت يافتن مشخصه هاي فرهنگي، معنايي، هنجاري، گفتماني و اشاعه معاني غير نظامي 
قدرت  و  بازيگري  قدرت  نرم،  قدرت  تكنولوژيك،  قدرت  اقتصادي،  قدرت  مانند:  قدرت 
اجماع سازي از نمادها، اهمّيت يافته است. بنابراين فضا براي قدرت هاي منطقه اي از جمله 
جمهوري اسالمي ايران به طرز بي سابقه گشوده شده است(دهشيري، 1393:  7-43). 
در اين شرايط محيطي بين الملل، دريافت و برداشت منطبق بر واقعّيت از شرايط جهانى، 
رفتار ساير بازيگران و توانايى هاى خود، عامل حياتى در شكل دادن به رفتار محاسبه شده 
و منطبق بر منافع كشورها محسوب مي گردد. قدرت هاى بزرگ، متوسط و حتى كوچكى 
كه ارزيابى صحيحى از شرايط انتقالى داشته و برنامه ريزى هوشمندانه اى براى بهره بردارى 
از اين شرايط با شناخت واقع بينانه مزيّت هاى نسبى و آسيب پذيرى هاى خود داشته باشند، 
مى توانند جايگاه جهانى خود را ارتقا داده و قدرت و نفوذ خود را نهادينه و تثبيت نمايند. 
در مقابل، آن دسته از كشورها كه ارزيابى صحيحى از شرايط انتقالى و توانمندى ها و 
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آسيب پذيرى هاى خود نداشته باشند، موقعّيت و نفوذ خود را از دست داده و به حاشيه 
رانده مى شوند. بنابراين آن نوع از ديپلماسي عمومي مى تواند با اين شرايط سازگار باشد كه 
واقع بيني را در دستور كار خود قرار داده و از شرايط به وجود آمده بتواند بيش ترين بهره 

برداري را براي تحّقق اهداف ملّي نمايد.
بنابراين در چارچوب نظرية سازه انگارى رفتار دولت ها در صحنه  بين المللى را مي توان 
برآيند هدايت هنجارها دانست. هويّت در واقع ، نتيجه رابطه آن ها با محيط اجتماعى شان 

در داخل و محيط اجتماعى شان در نظام بين الملل است.
از ديدگاه سازه انگاران، رفتار دولت ها متأثر از فهم آن ها از دنياي اطرافشان كه صبغه 
اجتماعى دارد، مى باشد. به عبارت ديگر، فهم دولت از اين كه دنيا چگونه است و چگونه بايد 
باشد، بر رفتار آن دولت تأثير مى گذارد. سازنده گرايى مدعى است اين فهم به نوبه خود 
متأثر از هويّت و منافع دولت هاست. بنابراين، براي فهم اين كه چرا دولت ها اقدام به همكاري 
مي نمايند، بايد به بررسى اين نكته پرداخت كه اين دولت ها چه تصورى از منافع و محيطى 
كه در آن زندگى مى كنند، دارند و چه تصويري از خود را در جامعة بين المللى عرضه مى دارند.
كه  تعامل گرا  خارجي  سياست  اتخاذ  با  يازدهم،  دولت  كه  داشت  اذعان  مي توان 
نمود عيني آن در توافق جامع هسته اى نمايان گرديد در جهت برساختگي هويّت جديد 
جمهوري اسالمي ايران و خنثي سازي پروژة «ايران هراسي» گام برداشته است. اين توافق 
پيش نيازي براي ارتباطات گسترده بين المللى و نگاه مثبت افكار عمومي بين المللى به ايران 
است كه در طي اين سال ها به واسطه استيالي رسانه اي دشمنان ايران، همواره به ناحق 
درصدد سياه نمايي وضعّيت ايران بوده اند. پس از توافق هسته اى ايران و كشورهاى 5+1، 
جمهوري اسالمي ايران، در كانون توجه رسانه هاى دنيا قرار گرفت و به سرعت به صدر 
و تيتر اّول اخبار تمام رسانه هاى صوتى، تصويرى و نوشتارى تبديل شد. همه رسانه هاي 
بين المللى بر يك نكته تأكيد داشتند و آن اين كه توافق مزبور يك اتفاق مهم تاريخى است 
و با رويكردي مثبت از اين اتفاق استقبال نمودند. در واقع، در پي اعالم آمادگي جمهوري 
اسالمي ايران در عالى ترين سطح و با اراده جّدى براى توافق هسته اى منطقى، توافق جامع 
هسته اى ايران و 1+5 در صدر اخبار رسانه ها با رويكردي مثبت بازتاب داده شد به نحوي 
كه هم اكنون افكار عمومي بين المللى به حقانّيت مواضع و منطق مسالمت آميز و صلح طلب 

ايران پي برده و بدان اذعان نموده است.
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نتيجه گيري
با عنايت به آن چه گذشت مشخص گرديد كه در پرتوي توافق هسته اى ايران و 1+5 هويّت 
جديدي از جمهوري اسالمي ايران نزد افكار عمومي بين المللى برساخته شده كه متأثر از 
برداشت هاي كنش گر ان بين المللى در فرآيند مذاكرات هسته اى بوده است. بنابراين، جمهوري 
اسالمي ايران از رهگذر ديپلماسي عمومي خود توانسته است با ايجاد جذابيت و نشان دادن 
چهره اي توانا از كشور و تقويت باور جامعه جهاني به صلح آميز بودن فعاليت هاى هسته اى 
ايران، وجهه بين المللى و جذابيت براي مخاطبان خارجى ايجاد كند تا از اين طريق، به برسازي 
تصوير مثبت از كشور، نزد افكار عمومى بين المللى مبادرت نمايد و به مديريت تصوير و چهرة 
خود در جهان بپردازد. در نتيجه، اگر نگرش سازه انگارانه و هويت بازيگران را پايه تحليل 
خود از روابط و كنش هاي بازيگران در نظام بين الملل قرار دهيم، جمهوري اسالمي ايران در 
ديپلماسي عمومي خود توانسته است با تأثيرگذاري بر ادراك و برداشت ديگران، كنش و نگاه 

آنان را تغيير دهد و منافع خود را تأمين كند و به خنثي سازي پروژة ايران هراسي بپردازد.
دولت يازدهم با تأكيد بر تنش زدايى، بازسازى و اصالح تعامالت با قدرت هاى مؤثر 
بين المللى و تالش در به سرانجام رساندن مذاكرات هسته اى تحت هدايت هاي مقام معظم 
رهبري توانسته است ضمن دستيابي به توافق جامع هسته اى تأثيري مثبت و گسترده بر 
افكار عمومي جامعه بين الملل بگذارد و فرصت هاى مناسبى را براى تهديدزدايى از منطقه 

و آغاز همكارى هاى دوستانه بوجود آورد.
توافق جامع هسته اى از دو منظر بسيار حائز اهمّيت است؛ اولين و مهم ترين تأثير آن 
در بازسازي چهره ايران و به نوعي بازنمايي و برساختگي هويت جديد جمهوري اسالمي 
ايران در افكار عمومي بين المللى است. در اين مرحله جمهوري اسالمي توانست منطق 
تفسير غلط كشورهاي غربي كه بسيار تهديدكننده بود را تغيير دهد و در جهت ارتقاي 

وجهه و بهبود تصويرش در صحنه بين المللى گام بردارد.
دومين تأثير اين توافق كه متكي بر قدرت نرم و ظرفيت هاى ديپلماسي عمومي جمهوري 
اسالمي است موجب گرديد فضاي مثبت و ايده آلي به وجود آيد كه ايران در حوزه ديپلماسي عمومي 
خالقّيت و ابتكار عمل بيش ترى از خود بروز دهد و در مسير افزايش قدرت نرم و معّرفي چهره واقعي 
و صلح طلب خود به جامعه جهاني تالش نمايد. به ويژه آن كه پس از توافق هسته اى افكار عمومي 

جهان، با حسن نّيت و از دريچه نويني اقدامات جمهوري اسالمي را رصد خواهند نمود. ٭
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