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چکیده
با توجه به نقش اعتماد بهمثابه امری معناشناختی در مصالحهها و منازعات بینالمللی مقاله حاضر
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به بررسی مفهوم اعتماد و ابعاد مختلف آن می پردازد ،در این مقاله ضمن بررسی ابعااد مختلاف
مفهوم اعتماد و با در نظر گرفتن آن به صورت چرخهای که قابلیت ایجاد ،تداوم ،شکسات و یاا
بازتولید خود را دارد با استفاده از گزارههای مکاتب برساختهگرایی به رابطاه دو کواور ایاران و
امریکا و جایگاه آنها در درون این چرخه میپردازیم .پژوهشها نوان میدهاد کواورهایی کاه
بین آنها ممکن است خدشهدار شود و گاهی بهبود یابد و بازتولید شود و یاا در صاورت عادم
توانایی بازتولید و بازگوت به اعتماد اولیه با فروپاشی کامل چرخهی اعتماد روبهرو شوند .تکیاه
اصلی بحث با توجه به عدمتغییر چهلسالهی ساختار موجود جمهوری اسالمی ایاران ،باه تایریر
کارگزاران و گزاره های معنایی و روانوناسی بین آنهاا مرباوم مایشاود .باا عنایات باه اینکاه
یافتههای تاریخی این مقاله حاکی از تییید ظهور و سپس افاو اعتمااد باین دو کواور از زماان
ایجاد ارتباطات اولیه تا به امروز و از چومانداز نظری یافتههاای ایان مقالاه معطاو

باه تایریر

کارگزاران دو کوور در تصمیم سازی ،در طو تاریخ خود ابتدا وارد چرخهی اعتماد شدهاند اما
در نهایت با وارد شدن در چرخهی بازخورد رفتارهای متقابل باعث بایاعتمااد در رابطاه خاود
شدهاند .روش تحقیق در این مقالاه تجربای  -تحلیلای اسات و روش جما آوری دادههاا نیاز
کتابخانهای است.
واژگان کلیدی :چرخه اعتماد ،امریکا ،ایران ،خصومت ،سازهانگاری
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وارد چرخهی اعتماد میشوند به دلیل دگرگونی شرایط و عوامل مختلف درونی چرخاه ،اعتمااد
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مقدمه
به نظر میرسد در جهان کنونی بدون اعتماد هیچ رابطهای و همکاری نمایتواناد شاکل
بگیرد .بسیاری از عقبماندگی های اقتصاادی کواورها ناشای از ایان اسات کاه برخای
دولتها در نزد دیگران به عنوان چهرهای قابلاعتماد شناخته نمیشوند ،بسیاری از روابط
دوسویه و همکاریها در شرایط بیاعتمادی متقابل شکل نمیگیارد .مایتاوان گفات باا
توجه به لزوم همکاریهای متقابل در نظاام کناونی مایتاوان مفهاوم اعتمااد را یکای از
مؤلفه های مهم ایجاد ارتبام و همکااری در باین باازیگران سیاسای صاحنه باینالمللای
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دانست .بنابراین ،اعتماد مفهومی روانشناساانه اسات .هاماکناون نیاز دانوامندان علاوم
سیاسی اذعان دارند که رابطه نزدیک بین دو رشاته علمای روانوناسای و علاوم سیاسای
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ضروری است ،علم سیاست به صورت اعم با روابط سیاسای انساانهاا ساروکار دارد و
روابط بینالملل به صورت اخص با روابط سیاسی بین کارگزاران ملل مختلاف ساروکار
دارد و نمیتوان اررهاای روانوناسای را نادیاده گرفات .سیاسات شناساان باا همکااری
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روانوناسان اجتماعی و جامعهشناسان سرگرم بررسی عرصههاای گساترده پویااییهاای
سیاسی هستند.
با توجه به اهمیت مسئله اعتماد میتوان گفت ماا شااهد کمباود درخاور تاوجهی از
تعاریف و توریح مفهوم اعتماد در روابط بینالملل هستیم و معدود موارد انجامشده نیاز
در ذیل رویکرد سازه انگاری باوده اناد ،نظیار ترجماه کتاار نظریاه اجتمااعی سیاسات
بینالملل توسط حمیرا مویر زاده ( )1831که کمک قابلتاوجهی باه شناسااندن رویکارد
سازهانگاری و انگارههای مربوم به آن داشته اسات و یاا پاژوهشهاای صاورت گرفتاه
توسط حسین سلیمی ( )1811که راهبردهای پژوهوی در سیاست و روابط باینالملال را
از نگاه سازهانگاری موردتوجه قرار داده است اما در خصوص رواباط ایاران و امریکاا و
تاریخچه این روابط بحثهای گوناگونی بهتفصیل موردبحث قرارگرفتاه اسات .ازجملاه
آنها کتار ایران و امریکا گذشته شکساتخاورده و مسایر آشاتی نوشاته ساید حساین
موسویان ( )1811که خود ازجمله دیپلماتهای اسبق مذاکرهکننده با امریکا باوده اسات
اما ارر مربوطه نیز تنها به توریح روند حوادث پرداخته و نگاهی روایی دارد .به صاورت
موخص پژوهوگری در ایران این مهم را در چرخهای مجزا به نام اعتماد ماورد بررسای

قرار نداده است ،میتوان گفت مفهوم اعتماد و اعتمادساازی یکای از دغدغاههاای مهام
پژوهوگران و محققان خارجی را شکل میدهد ،اما در خصوص رابطه دو کوور ایران و
امریکا مورد خاصی را نمیبینیم و بخش بیوتر کارها به صورت تئوریک میباشد .بادین
منظور در این مقاله با استفاده از روش تجربی ا تحلیلای و طار ایان مسائله کاه چاه
مؤلفههایی موجب ایجاد اعتماد و نقض و احیا آن میشود ،سعی شده با انسجام بخویدن
به هریک از اجزا ،ابعاد این چرخه را توریح کنیم و با قرار دادن کواورها در درون ایان
چرخه عملکرد آن را مورد واکاوی قرار دهیم .فرضیه اصلی مقاله بر این مبناا اسات کاه
ایران و امریکا در ابتدا آن گونه که در ادامه بهتفصیل خواهد آمد با اعتماد و حسان نیات
رابطه تاریخی خود را شروع کردهاند اما به مرور زمان و باا ایجااد عملکردهاایی کاه باه
افزایش اعتماد لطمه وارد میسازد و بازخوردهای مخرر متقابل موجب افو اعتماد بین
آنها شده است اما در همین حین و در گذر زماان حرکاتهاایی جهات احیاای مجادد
اعتماد بین دو کوور بهاندازه ای بوده است که با ورود چهل و پنجمین کارگزار آمریکایی
به ریاست جمهوری امریکا تمامی دستاوردهای قبلی کاه باه ساختی تاالش داشات کاه
اعتماد تخریب شده را احیا کند را نابود ساخته است بهگونهای کاه تاالش بارای احیاای
مجدد بسیار دشوار به نظر میرسد.
نظریههای روابط بینالملل و مسئله اعتماد
مفهوم اعتماد به دلیل تیریر مثبت بر حفظ صلح ،توسعه همکاریهای بینالمللی مفهاومی
مناقوه برانگیز و مهم است علیرغم اهمیت مفهوم اعتمااد در رواباط باینالملال ،جاای
خالی نظریهپردازی در خصوص این مفهوم احساس میشود) (Hoffman, 2002: 3-4اماا
هر یک از تئوریهای روابط بینالملل با نگرش خاص خود به بررسی کوتاه ایان مفهاوم
پرداختهاند که در ذیل مباحثی که راج باه مبحاث اعتمااد در مکاتاب گونااگون باه آن
اشارهشده است را توریح میکنیم.
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اعتماد به وسیله کارگزاران حکومتی دو کوور ایجاد میشاده اسات اماا شادت تخریاب
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واقعگرایان
با طیف متنوعی از نحلهها معتقدند روابط بین کوورها شاکل درهامتنیادهای باا مفهاوم
قدرتطلبی ترس و جنگ و ستیز اقتدارگریزی دارد ،بنابراین باه ساختی مفهاومی مانناد
اعتماد و اعتمادسازی در آن را مدنظر قرار میدهند و نحوه مواجهه کارگزاران با دیگران
در سیستم بینالمللی را مورد بررسی قرار میدهند که واضحترین نماود آن را در نظریاه
انتخار عقالیی مواهده میکنیم .مورگنتا میگوید« :خودمان را بهجاای دولتماردی مای-
01
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گذاریم که باید تحت شرایطی معینی با یک مسئله سیاست خارجی برخورد کند و سپس
از خود می پرسیم دولتمردی که باید این مسئله را تحت این شرایط حل کند (باه فار
اینکه همیوه به شیوهای عقالیی عمل کند از میان چه راهحلهای عقالیی بدیل میتواناد
دست به انتخار زند و این دولتمرد به خاطر کدام احتما یکی از بدیلهاای عقالیای را
برمیگزیند ،محک زدن این فرضیه انتخار عقالیی با واقعیتهای بالفعل و پیامدهای آن-
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هاست که به واقعیتهای سیاست بینالملل معناای نظاری مایبخواد» (ویلیاامز:1812 ،
.)61
در نظر گرفتن سود و زیان احتمالی همان مسئلهای است که بهطور مستقیم با مفهاوم
اعتماد رابطه دارد ،هرچند مورگنتا از این مفهوم اساتفاده نکارده اسات اماا دیویاد هیاوم
( )1111-1111مثالی در این زمینه دارد که به ما در فهم رابطه انتخار عقالیای و اعتمااد
کمک میکند .وی مثالی از دو مزرعهدار میزناد ،یکای از آنهاا اماروز موقا برداشات
محصولش است و دیگری فردا هیچیک رفتار دوستانهای با یکدیگر ندارند هر دو مطمئن
نیستند که دیگری در برداشت محصو به کمک وی میآید اما هار دو مایدانناد کاه در
صورت همکاری نکردن هیچیک نمیتواند محصو خود را برداشت کنند پس با محاسبه
سود و زیان ،عاقالنهترین کار اعتماد کردن به طر

مقابل است هرچند در محایط باین-

الملل ابزارهای بازدارندهای از قبیل توافقات امنیتی ،کنتر تسلیحات وجود دارد اما ضرر
و زیان احتمالی بیوتر از اقدامات بازدارنده میتواند کارساز باشد ).)Larson:1997:707
برخال

سنت کالسیک نو ،واق گرایی والتز عامل ساختاری کالن و نه خرد را عامل

تعیینکننده رفتارهای سیستمی می داند (با توجه به وضعیت آنارشای) احتماا فرصات-

طلبی ،حالت بالتکلیفی را نسبت به نیات دیگران ایجاد میکند و ایان حالات باا فقادان
همیاری ترکیبشده و الگوی توازن قوا ،معمای امنیت و درنهایت جنگ را ایجاد میکند
و همین معضل آنارشی و بالتکلیفی مان ایجاد اعتماد و همکاری باینالمللای مایشاود
).(Rathbun,2009: 353
در این بین واق گرایان منعطف تری همچون ونگر ،اکسلرود و لیپسون معتقدناد کاه
دولتها اغلب تضاد مناف دارند ،اما این به خاطر وضعیت آناریوک سیستم بینالملال و
وضعیت بالتکلیفی است ،اما دولتها میتوانند طر

دیگر را در خصاوص نیاات خاود

متقاعد کنند و بدین وسیله دست به معامله به مثل بزنناد و رفتاار یکادیگر را زیار نظار
داشته باشند).( Larson:1997:703
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نئولیبرالیسم
کرد« ،رژیم-

ها با کاستن از هزینههای تعامل و پراکندن اطالعات درست در سراسار نظاام باینالملال
همکاری را تسهیل میکنند .چون دولتها میدانند کاه اطالعاات بهتاری دارناد ،کامتار
نگران اشتباه محاسباتی هستند که می تواند موجب شود اقدامات همیارانه نتیجه ناخواسته
به بار آورد (چرنو .)188 :1816،
رابرت اکسلرود نیز در پاسخ به پرسش :در شرایط آنارشیک بینالمللی چاه شارایطی
برای همکاری وجود دارد؟ چندین عامل را پیونهاد میکند ،نخستین عامل روش «این به
آن در» است ،وقتی کنوگران خوبی را با خوبی پاسخ دهند نوعی چرخه صعودی باالقوه
از رفتار همکارانه به راه میافتد ،اگر این رویه تکرار شود کنوگران به تدریج میآموزناد
که به ویژه به هنگام منطبق بودن منافعوان به یکدیگر میتوانناد اعتمااد کنناد و پیماان-
شکنی نخواهند کرد .وی همچنین نظریه سایه آینده را نیز مطر سااخت ،باه گفتاه وی
پس از نهادینه شدن همکاری دولتها به خاطر آنچه ترس ،در پیش است میلی باه کناار
گذاشتن آن (اعتماد) نخواهند داشت (ویلیامز.)31 :1812 ،
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در نئولیبرالیسم ،به نظر افرادی مانند کوهن و نای میتوان با ایجاد رژیمهای مختلاف در
موضوعات مختلف تا حدی اررات سو وضعیت آنارشیک سیستم را برطر

00

برسازان
در اوایل ورود برسازی به روابط بینالملل ،زیاد مورد استقبا دانومندان روابط بینالملل
به دلیل آنچه آنها «نداشتن اصو گوهری چندانی یا حتی فرضیه هاای چنادانی دربااره
رفتار دولت ها به دست نداده اند» و از آن رویگردان بودند اما باه تادریج رویکردهاای
برسازانه کمکم جای خود را در پژوهشهای روابط بینالملل باز کارد باهگوناهای کاه از
دههی  1111برخی دانومندان روابط بین الملل کوشیدند اصو برسازی را به نحاوی در
01
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روابط بین الملل به کار ببندند( .چرنو  .)118 :1816 ،این تنها برساازی نیسات کاه باه
مبانی هویتی و معنایی در روابط بینالملل پرداخته است بلکه عالوه بر برسازی که نظریه
سازه انگاری در ذیل آن جای مایگیارد و همچناین نظریاه پساسااختارگرایی ،و نظریاه
انتقادی مکتب فرانکفورت نیز گرچه از هم جدا هستند ولی از لحاظ اصو مورد قبو و
در برخی موارد نیز از حیث مناب الهام فکری ،وجوه مواترکی باا هام دارناد (چرناو ،
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 .)211 :1816مکتب فکری معرو

به نظریه انتقادی در فاصله میان دو جنگ جهاانی در

آلمان شکل گرفت و مقدمه آرار بزرگی بر پساساختارگرایی شد .بزرگترین دغدغهای که
آنها را به نظریات برسازی نزدیک میکند مفهوم «رهایی بور» و «به کار گیاری درسات
عقل ابزاری» برای حل همه معضالت بوار اسات (چرناو  .)811 :1816 ،همچناین از
جمله مفاهیمی که مکتب انتقادی را به برسازان نزدیک میکند مفهوم «اخاال گفتماانی»
مورداستفاده هابرماس است (برچیل و دیگران .)223 :1818 ،وی یکی از سرشناستارین
متفکران مکتب انتقادی است و این مفهوم موردنظر هابرمااس مورداساتفاده نظریاههاای
برسازی بهطاورکلی و همچناین ساازه انگاارانی همچاون الکسااندر ونات باه صاورت
اختصاصی است.
سازهانگاران و مسئله اعتماد
اعتماد در این مکتب نسبت به سایر مکاتب موردتوجاه قرارگرفتاه اسات و مکتاب ساازه
انگاری ارتبام تنگاتنگی با روانوناسی دارد و مفاهیم روانوناسانه را برای تجزیه و تحلیل
جهااان سیاساات بااه کااار ماایباارد و اعتماااد نیااز مقولااهای روانوناسااانه اساات

( .)lutsenko,2011:21در نحلههای مختلف روابط بینالملل مکتب سازه انگاری به علات
در برگرفتن بسیاری از مؤلفههای نرمافزاری در علم روابط بینالملل بیوتر از سایر مکاتب
به توریح این موضوع پرداخته است و ما با کمک آرا الکساندر ونت که بیوتر از سایرین
در مکتب سازه انگاران به مقوله اعتماد در کتار بحثانگیز خود نظریه اجتماعی سیاسات
بینالملل پرداخته به آن پرداخته است در پی تفهام در خصاوص ایان مؤلفاه و تواریح و
کاربست آن در خصوص دو کوور هد هستیم .برخال نظریههایی که نظام بینالملل را
با محوریت توانمندیهای مادی تحلیل میکنند از منظر معنا محور آنچاه اهمیات خااص
دارد عوامل غیرمادی و معنایی هستند پس نظام بینالملل یک نظاام اجتمااعی باهحساار
میآید و آنچه به این جامعه بینالمللای شاکل مایدهاد بیواتر عوامال زباانی و معناایی،
هنجارها و قواعد هستند .سازه انگاران نمونهای از مهمترین این نظریاههاا هسات .ساازه
انگاران با تعریف روابط بینالملل به عنوان یک ساخت اجتماعی به عوامل معناایی مانناد
آفرینش اجتماعی را البته در چارچور محدودیتهای ساختاری داشاته باشاند (سالیمی،
 .)281 :1831سازه انگاران معتقدند که سازه بنادی داخلای یاک دولات باه ویاژه نحاوه
شناخت توصیف نظام بینالملل توسط رهبران ماردم ،موضاوعیت چوامگیری در نحاوه
رفتار دولت در برابر دیگران دارد(چرنو  .)111 :1818،بهطورکلی سازه انگاران از دولت
به عنوان جعبه سیاه مناف و هویت یاد میکنند( . (sterling,2000:1ساازه انگااران بار آن
هستند که ساختارها به رفتار کنوگران اجتماعی و سیاسی ،اعم از افراد و دولتها شاکل
میدهند ،ساختارهای هنجاری یا فکری بهاندازه ساختارهای مادی اهمیت دارند .استدال
سازه انگاران این است که چون هویتها الهامبخش مناف و در نتیجه کانشهاا هساتند،
فهم اینکه چگونه ساختارهای غیرمادی هویتهای کنوگران را موروم میکنناد اهمیات
دارند( برچیل و دیگران.)236-231 :1818 ،
این مکتب بیوتر با عوامل معنایی ،زبانی ،هاویتی و اجتمااعی در رواباط باینالملال
سرکار دارد .سازهانگاران معتقدند در کنار عوامل مادی ،عوامل معنایی نیز در شاکلدهای
به سیستم بینالملل نقش مهمی ایفا میکنند .مفهوم اساسی در این نظریه هویات دولات-
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فرهنگ ،هنجارها و انگارهها بها میدهند و به کارگزار اجازه میدهند اعما بازاندیوانه ی

01

هاست و اینکه هویت دولتها در پروسه اعما متقابل ،بین آنها شکل میگیرد .برمبنای
ایجاد و بازتولید هویتها در تئوری سازهانگارانه دولتها در ابتدا نسبت باه یکادیگر یاا
اعتماد دارند یا بیاعتمادند و آن چیزی که این روند را ایجاد میکند هویت آنها اسات (
که از قبل شکل گرفته است ) و در پروسه بازتولید هویاتهاا ممکان اسات اعتمااد باه
بیاعتمادی و یا بالعکس تبدیل شود  .) Lustenko,2011:2 (.ایان نظریاه معتقاد اسات
تقویت اعتماد و اطمینان دولتهای نظام بینالملال از لازوم برناماهریازی بارای بادترین
01
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پیوامدها میکاهد (چرنو .)168 :1816 ،
الکساندر ونت یکی از برجستهترین نظریه پردازان سازه انگار باه اصاطال راه میاناه
است که با کتار نظریه اجتماعی سیاست بینالملل توانست به شهرت جهانی برساد وی
معتقد است «هویت ها بنیان مناف هساتند» (برچیال و دیگاران .)236 :1818 ،الکسااندر
ونت میان هویتهای اجتماعی و جمعی تفاوت قائل میشود منظور از هویات اجتمااعی

فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة هفتم ،شمارة چهارم ،زمستان  ،7931پیاپی 26

منزلت ،نقش یا شخصیتی است که جامعه بینالمللای بارای دولات قائال اسات .هویات
جمعی به عوامل داخلی انسانی مادی ایدئولوژیکی یا فرهنگی اشاره میکند که دولاتهاا
را به آنچه که هستند بد میکند (برچیل .)231 :1818 ،ما در این مقاله با شق دوم نظریه
ونت یعنی هویت جمعی سر و کار داریم فرهنگ ایدئولوژی و تفکاری کاه بار کانش و
واکنش دولتها تیریرگذار است.
از نظر ونت در برابر برداشتهای یکجانبه کارگزار محور و ساختار محاور برداشات
ساخت یابی قرار میگیرد که اولویت را در به یکی از این دو نمیدهد بلکه بر قوام بخوی
متقابل کارگزار ،ساختار تیکید دارد وی میگوید این سطح افراد و دولتها هستند کاه باه
ساختار قوام میدهند اما خود نیز با ساختار قوام ماییابناد ،ماا (اساتوکر و ماارش:1831 ،
 )821با قوام متقابل روبهرو هستیم و نه عمل یکجانبه ونت باه عناوان یکای از محققاان
مکتب بسازی معتقد است  - 1دولتهاا واحادهای اصالی تحلیال بارای نظریاه سیاسای
بینالملل هستند -2ساختارهای اصلی نظام دولتها نه مادی بلکه بینا ذهنای هساتند و -8
هویت و مناف دولت را تا حد زیادی همین ساختارهای اجتماعی شکل میدهند ناه اینکاه
سرشت بور یا سیاست داخلیشان آنها را به صورت اموری مسلم از بیرون بار نظاام باار

کند(گریفیتس و دیگران . )281 :1818،ونت با الهام گرفتن از کسانی چون آنتونی گیادنز
در جامعهشناسی و روی باسکار در فلسفه علم اعتقاد را در پیش گیرند« ساختاریابی » دارد
که بررسیکنندگان روابط بینالملل باید اصو اساسی نظریه کنوگران (بازیگران دولتای)
مستقل از ساختار پیرامونوان وجود ندارند ولی درعینحا آن سااختارها هام مساتقل از
بازتولیدشان و( احتماالً دگرگونیشان) به دست کنوگران نیستند .از همین روست که باید
به این سازه بندی دوسویه کنوگران و ساختارها توجه داشت یعنی باید از بیتاوجهی باه
نحوه تفسیر دولتها از معنای آنچه به نف نوعی پویش ساختاری بنیادی انجام مایدهناد
پرهیز کرد (گریفیتس و دیگران.)281 :1818 ،
ونت در کتار خود نظریه اجتماعی سیاست بینالملل از سه نوع آنارشی نام مایبارد .

وی معتقد است آنارشی چیزی نیست که به ذات وجود داشته باشد بلکه چیزی است کاه
دولتها در روند تعامالت خود آن را به وجود میآورند (چیزی است که دولاتهاا از آن
دولتها به عنوان دشمن یکدیگر فر
که دولتها به عنوان رقیب یکدیگر فر

میشوند یا(جنگ همه علیه همه) آنارشی کاانتی
میشوند و در تعامل باا یکادیگر قارار دارناد(

زندگی کن بگذار دیگران نیز زندگی کنند) و باألخره مرحله نهایی نظام آنارشای کاه نظاام
کانتی است دولتها به شکل همگنی در کنار یکدیگر بر مبنای مفاهمه و تعامل به عناوان
دوست یکدیگر فر

میشوند .به عقیده وی آنچه موجب دگرگونی این ساه پروساه در

طی زمان است کم کردن تناقضات هویتی است و این حالت باعث میشود که دولتها باه
تاادریج از حالاات باایاعتمااادی بااه اعتماااد نساابت بااه یکاادیگر دساات یابنااد
(.)lutsenko,2011:20
ونت میگوید «کارگزاران و ساختار نظام بینالملل دستاوردهای مستمر را باه عناوان
تعامل مستمر با یکدیگر قرار میدهند و بر مبنای این فرایند ،محصاو  ،دساتاوردهاایی
است که نظام بینالملل را توکیل می دهد» (ونت .)111 :1831،ونت میگوید اگر کسای
تصمیم بر خیانت بگیرد به بازتولید هویت های خودمحوری که آن وضعیت معماگوناه را
قوام میدهد میپردازد و بالعکس با انتخار رفتاری جامعه دوساتانه هویات جدیادی را
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میفهمند) وی در طر دیدگاه خود از سه نوع آنارشی نام مایبارد ،آنارشای هاابزی کاه
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میآزماید ،اگر دیگری دست به عمل متقابل بزند هویات موقات و آزمایوای باین آنهاا
تقویت میشود به عبارت دیگر ما آنچه هستیم که انجام میدهیم .هر کنوگر اجتماعی با
برگزیدن هویت جدید به تدریج هویت پیوین خود را از بین میبرد و یاد مایگیارد کاه
خود را در آینه دیگری ببیند (ونت .)616 :1831 ،وی باه عاواملی بارای ایجااد هویات
اعتماد ساز بین کوورها اشاره میکند که یکی از آنها « گفتمان» است .الکساندر ونات
در کنار رفتار و عمل متقابل برای ایجاد اعتماد راه میانبری را نوان میدهد که افاراد در آن
01
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سری تر به اعتماد میرسند .وی این راه را اعتماد سری یا استنباطی مایناماد وی از ایجااد
گفتمان نام میبرد .در جهان واقعی بخش اعظمی از ارتباطات انسانی به شاکلی گفتماانی
صورت میگیرد .انسانها میتوانند وابستگی متقابل را به شکلی نمادین بفهمند و بار ایان
مبنا وارد صحبت ،بحث ،آموزش ،افسانهسرایی شوند تا بازنماایی مواتر از وابساتگی
متقابل و ایدئولوژیکیی که این وابستگی به آن قاوام میبخواد حتای پاس از آنکاه کسای
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تصمیمی رفتاری داشاته باشاد » ،ماا« بیافرینناد .ایان بادان معناسات کاه اگار رهباری
حضورداشته باشد و شرایط را به عنوان ما چه باید بکنیم بازنمایی کند یک جم میتواناد
بسیار سری تر از وضعیتی که در آن ارتباطات غیرکالمی هستند شکل گیارد و باه اعتمااد
سری منجر شود .درواق در ارتباطات غیرکالمی دو طر مکن است پس از دوره طوالنی
ارتباطات همکاری جویانه اعتماد ظهور یابد اما در یک فرایند گفتمانی اعتماد میتواناد تاا
حدی ونت بیان میکند « اگر رهبری حضورداشته باشد و شرایط را بهعنوان ما چاه بایاد
بکنیم بازنمایی کند ،یک جم میتواند سری تر از وضاعیتی کاه در آن ارتباطاات غیار-
کالمی هستند ،شکل گیرد و به اعتماد سری

منجر شود »(ونت.)616 :1831 ،

به نظر میرسد ونت به دشواری شکلگیری اعتماد در نظام بینالملل به خوبی واقف
است .در پاسخ به این پرسش بازیگر بدبین و ماردد مکتاب واقا گارا کاه هار انتخاار
اشتباهی را یک خطای مهلک میداند ،چگوناه مایتاوان از نیاات فرصاتطلباناه دیگار
بازیگران مطمئن بود؟ ونت خویواتنداری را پیوانهاد مایکناد «شاکلگیاری شاناخت
موتر کنوگران از یکدیگر که درطی ساختار فرهنگی روابط بینالملل به وجود میآیاد
موجب میشود که استنبام درستی از رفتار دیگاران داشاته باشایم .پاس خویواتنداری

بهعنوان هویت غایی هویات جمعای و دوساتی اسات و ریواه در احتارام گذاشاتن باه
تفاوتهای یکدیگر دارند» (ونت.)626 :1831 ،
ونت سه مسیر متفاوت را برای اعتمادسازی در طاو خویواتنداری بارمایشامارد.
اولین مسیر بر مبنای عمل متقابل یا همان فوارهای بیرونی است .دومین مسایر از طریاق
سیاست داخلی است ،دولت ها اغلب تمایل دارند که راههای داخلای انجاام اماور مانناد
حلوفصل تعارضات ،سازماندهی مناسبات اقتصادی و غیره را به رفتار سیاست خاارجی
خود انتقا دهند (نظریه لیبرالی روابط باینالملال) .ساومین مسایر در صاورت شکسات
خوردن دو مسیر قبلی خود_ملزم سازی اسات .خاود_ملازم ساازی مایکوشاد تواویق
دیگری را در مورد نیات خویش از طریق ابتکارات یکجانبه و بدون توق عمال متقابال
تخفیف دهد .دریک نظام آنارشیک باید تحمیل فداکاریهاا را ایجااد کارد ،البتاه انجاام
اقدامات فداکارانه در صاورتی معناا دارد کاه یاک دولات معتقاد باشاد درنتیجاه آنهاا
دولت ها برآوردهای خود از تهدیدات را مورد بازبینی نزولی قرار دهد و این سهم مهمی
در پیوگوییهای خود تحققبخش دارد (ونت.)681:1831 ،
حا پس از بررسی مفهوم اعتماد در مکاتب مختلف باید چرخاه اعتمااد را تواریح
کنیم ،اما قبل از ورود به بحث اصلی باید این نکته ذکر شود که در حالت کلی کوورهای
دوست و همپیمان و دارای ایدئولوژی موتر  ،خارج از چرخه اعتماد قارار مایگیرناد،
مانند کانادا و امریکا ،اما اگر دو کوور با تفاوتهای بسیار ،در حاا ایجااد اعتمااد باین
خود هستند و یا به یکدیگر بیاعتمادی کامل دارند ،آنگاه رفتار آنهاا را مایتاوان درون
چرخه اعتماد موردبررسی قرارداد ،مانند ایران و امریکا با میراری از منازعات وسی .
چیستی اعتماد
این طبیعی است که ما معموالً عادت داریم به افرادی که میشناسیم اعتماد کنیم و دیگرانی
که جزئی از ما هستند ،اما در جهان امروز نمیتوان روابط خود را باکسانی که میشناسیم
محدود کنیم .همانگونه که فوکویاما میگوید  :پایین بودن ساطح اعتمااد جواما باعاث
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(فداکاری ها زیان جدی نخواهد دید ،یکی از پیششرمهای این بارآورد ایان اسات کاه
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میشود که خود را من کنند از ورود به اتحادهاا و همکااری چیازی کاه باعاث روناق و
شکوفایی در دنیای مدرن میشود (  .)Solomon,2001:40برای اولین بار دانومندان برای
تعریف اعتماد این نکته را بیان کردند که اعتماد یعنی ریسک قرار دادن سرنوشت و منااف
خود تحت کنتر دیگران .دانومندان معتقدند که روابط اعتماد آمیز با دیگاران بار مبناای
ادراکات بازیگران از یکدیگر است .در مورد اینکه بازیگران بر این اعتقاد باشند که طار
آنها قابلاعتماد است (مانند وجود مرز بیدفاع بین امریکا و کانادا) و دامنه تغییار اعتمااد
08
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بهشدت به ادراکات بازیگران از یکدیگر برمیگردد و مربوم به پیشبینی ما از خود است،
نگرانی بازیگران از آینده خود ممکن است منجر به اعتمادسازی در کوتاه مدت شود ،مانند
معضل معمای زندانی ،احتما اینکه دو طر

به یکدیگر اعتماد کنند زیاد است یاا مانناد

توازن وحوت در دوران جنگ سرد علیرغم بی -اعتمادی دو طر (آمریکا و شوروی) به
یکدیگر هر دو طر

خطر ریسک کردن به یکدیگر را پذیرفتند .چرا که در پیشبینیهای
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خود راج به آینده به این نتیجه رسیدند که طر

مقابل دست به اساتفاده از ساال هاای

هستهای خود نخواهد زد ( . )Hoffman, 2002:3-4
امروزه هیچ کووری نمیتواند ریسک نکند چرا که همگان مجبورند برای باه دسات
آوردن مواهب اقتصادی با دیگران تعامل داشته باشند پس مسالماً ضارر و زیاان اعتمااد
نکردن بیوتر از ریسک انجام آن است .اعتماد همواره با مقوله ریساک و ضارر احتماالی
همراه است و از این نظر با مقوله اطمینان فر اساسای دارد .در رواباط باینالملال شاما
الزاماً به کوورها اطمینان نمیکنید بلکه میتوانید به آنها اعتماد کنید ،در حالت اطمینان،
همگان مطمئن هستند که نتیجه انتظارات مییوسکننده نخواهد بود اما اعتمااد باه هماراه
حسی از ریسک است ،هیچکس مطمئن نیست که انتظارات وی حتمااً بارآورده خواهاد
شد .فر بین اعتماد و اطمینان به تمایز ادراکات برمایگاردد ( .( Luhmann, 2000: 98
پس اعتماد راهبردی است که افراد را قادر میسازد تا خود را با محیط اجتماعی پیچیاده
وفق دهند و بدین وسیله از فرصتهای فزاینده سود ببرند ،آن هم در شرایط بالتکلیفای
بنابراین ساده ترین و عمومیترین تعریف اعتماد عبارت اند از :تردید نسبت به کنشهاای
احتمالی دیگران در آینده ،با ایان ارزیاابی اعتمااد از دو مؤلفاه اصالی بااورهاا و تعهاد

توکیلشده میشود ،با اعتماد کردن بهگونهای رفتار مایکنایم کاه گاویی آیناده را مای-
شناسیم .اعتماد درکنش با سایر افراد معنی مییابد ،اعتماد متضمن تعهد از طریق کنش یا
به زبان استعاره شرم گذاری است ،اعتماد نوعی شارم بساتن اسات و باهناوعی پایش
پرداختی است قبل از موعد مقرر برای نیل به موفقیت (زتومکا .)61 :1831،از یکطار
ایجاد اعتماد مستلزم خطر کردن است درحالیکه از سوی دیگر استدال میشاود اعتمااد
مکانیسمی است برای کاهش خطرات احتمالی ،بناابرایان اعتمااد و ریساک یاک رابطاه
متقابل دارند ،اعتماد منجر به ریسک کردن است و درعینحا ریسکپذیری حس اعتماد
را تقویت میکند (  . ) Vangen and Huxham, 2003: 2راسل هاردین یکی از محققانی
که به شکلی مبسوم راج به اعتمادسازی بحث کرده است از این موقعیت ریسکپاذیر،
به عنوان محافظت کردن 1نام میبرد .وی میگوید :به تو اعتماد میکنم چرا کاه مایدانام
مناف تو ما من را نیز محافظت میکند .در درازمدت برای حفاظ رابطاه و محافظات از
باشد ( .) Hardin, 2006: 24هاردین معتقداست اعتماد از سه عنصر توکیلشده است .1
ریسک :به معنای اینکه شما مناف خود را در معر

آسایب قارار مایدهیاد  .2انتظاار

وقتی شما ریسک میکنید و مناف خود را در معر

آسیب دیگری قارار مایدهیاد ،بار

:

حسب برآورد هزینه ،شما خواهان برآورده شادن انتظااراتی در ایان رابطاه هساتید. 8 .
دلگرمی :وقتیکه دریافت انتظارات به صورت محکمی ،مثبات باه نظار برساد شاما باه
اطمینان و دلگرمی رسیدهاید (.)Hardin,2006: 29
به موارد باال باید مؤلفه شهرت و اعتبار را نیز اضافه کارد مسالماً باازیگران باا ساو
شهرت و یا بیاعتبار ،نزد دیگران به سختی قابلاعتمااد هساتند ،حسان شاهرت تنهاا باا
تعامالت سازنده با دیگران قابل ایجاد است .همچنین اعتبار و شاهرت مایتواناد عنصار
قدرتمندی در شکل دهی به انتظارات فعلی و جهتگیاری طار
طر

مقابال داشاته باشاد و

مقابل میتواناد باا اساتفاده از تجرباههاای گذشاته در ماورد خاور یاباد باودن،

قابلاعتماد بودن یا نبودن ،طر

دیگر قضاوت کند (.)Tomlinson and lewicki:2003:8
1. Encapsulate
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مناف خودم مفیداست ،هرچند که هماکنون ممکن است مناف تو برای مان باار سانگینی

09

فر

را بر این بگیریم که ما ریسک اعتماد کردن را پذیرفتیم اماا ساؤالی کاه پایش

میآید این است که پس از در نظر گرفتن تعاریف بااال چگوناه بایاد اعتمااد کارد ،چاه
مسیری را باید طی کرد ،چه شرایطی را باید دارا بود و یا پذیرفت؟ خور است این نکته
را قبل از هر چیز مدنظر داشته باشیم که مقولاه اعتمااد دارای سلسالهمراتبای اسات ،باا
اجرای حداقلی از مجموعهای از تعهدات ایجادشده اعتماد قاراردادی شاکل مایگیارد و
احترام به مجموعه وسی تری از تعهدات اعتماد همدالنه را تواکیل مایدهاد .همچناین،
11
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حرکت از اعتماد قراردادی به اعتماد همدالناه ،گساترش تادریجی همگرایای باورهاا را
شامل میشود ( .) Vangen and Huxham,2003: 155
تبارشناسی ایران و امریکا
شاخهای از اقوام هندو ایرانی در اواخر نیمه دوم هزاره پیش از میالد و اوایل هزاره نخست
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پیش از میالد از سرزمین اصلیشان در شمالیترین بخش آسیای میانه به تدریج به سرزمین
مهاجرت کرده و از شما شر و غرر دریای خزر وارد فالت ایران شدند این مهااجرت
داوطلبانه نبوده و مانند دیگر موجهای مهاجرت اقوام آسیای میانه بر ارر فوار اقاوام دیگار
مناطق شمالیتر و سردتر به نواحی جنوبیتر و گرمتر تحقق یافته بود آریاییها که سرمای
شدید آنها را از سرزمین اصلیشان رانده بود باه ساغدیانا (بخاارا و سامرقند) و مرغیاناا
(مرو) وارد شدند و ازآنجا به خاطر هجوم ملخها و قبایل دشمن به مناطق جنوبیتر یعنای
بلخ و سپس خراسان رسیدند و ازآنجا در ایران پراکنده شدند )رالری ( 1389 : 37 ،اقوامی
که بعدها بنیانگذاری یکی از بزرگترین امپراتوریهاای جهاان یعنای هخامنوای شادند.
تقریباً چهار هزار سا بعد نیز در آنسوی کره زمین شاخهای از قوم آنگلوساکسون ساوار
بر کوتی کوچکی که ظرفیت صد و هوتادنفری داشت و مای فاالور خواناده مایشاد از
سرزمین اصلیشان مهاجرت کارده و وارد قااره آمریکاا شادند )لودتکاه،

.( 1388 : 129

ایران از این حیث ویژه است که شاهراه ارتباطی جهان است به همین دلیل ایرانیها پس از
استقرار در این منطقه در طو تاریخ خود همواره ماورد هجاوم و برخاورد باا ساایر ملال
بودهاند و دچار التقام فرهنگی شدهاند .در آمریکا این شرایط برعکس است سرزمین آنها

از ایان منظار ویاژه اسات کاه محصاور در دو ساوی اقیاانوس اسات سارزمینی بکار و
دستنخورده و رویارویی آنها با سایر ملل نه در قالب برخورد بلکه در قالب مهاجرت و
نه به قصد قتل و غارت بلکه به قصد درآمدزایی صورت گرفته است هر دو احساس ویژه
بودن میکنند اینکه ملت برگزیدهای هستند و دارای زندگی متفاوت از سایر ملل هستند اما
این احساس تیریر متفاوتی را از خود به جای گذاشته است .ازآنجاییکه ایرانیان همواره در
معر

تنش و چپاو بودهاند این تهدیدات خارجی در کنار فقر و کسااد داخلای سااختن

امکانات رهایی را مهمترین دغدغه ایرانیان کرده بود .تالش و تقالی ایرانیان برای غلبه بر
قهر طبیعت و خوم معارضین به قدری چومگیر بوده که بعضی نویسندگان ساازگاری را
شاهکار ایرانیان نامیدهاند و یا ایرانیان را قومی نامیدهاناد کاه بایش از دیگاران باه رساوم
دیگران خوشامد میگوید ) نصری .)121 :1811 ،اما در آمریکاا ایان وضاعیت بارعکس
است به طوری که آنها بر این باورند که دیگران مایتوانناد و حتای بایاد پیارو زنادگی
طبیعی را در پی دارد که آمریکا میتواند قانون و شیوه زندگی خود را بر دیگر ملل تحمیل
کند زیرا که به نظر خود «ملت آمریکا بهترین ملتها است» )اشتریان.)11 :1832 ،
دو کوور با توجه به قرار گرفتن موقعیتهای ویژه دارای صافات متماایز از یکادیگر
شدند ایرانیها با توجه به منطقه جغرافیای خاص روحیهی محافظهکارانهای کسب کردناد
و تمامی مؤلفههای هویتی )دین ،بیگانه ترسی ،بیاعتمادی ،توهم توطئاه و( تحات تایریر
مؤلفه موقعیت ژئوپلیتیکی آن قرار خواهد گرفت  .مردم آمریکا نیز به دلیل تحت تیریر قرار
گرفتن موقعیت ویژه جغرافیایی خاص روحیه جسارت و ریساکپاذیری کساب کردناد .

ریسکپذیری جز ذاتی مردمان امریکا شد اینکه مهاجران اولیه حاضر به تر خاناه خاود
شده و ریسک سفری که امید کمی برای زنده ماندن تا رسیدن به مقصد را داشت به جاان
خریدند و نیمی از کره زمین را برای رفتن به دنیای بهتر پیمودند نوان میدهد خطر کردن
مهمتارین جنباه زنادگی ماردم آمریکاسات(  . )Weaver and kenshu ,1997: 4باه نظار
میرسد این روحیه ریسکپذیری از آمریکاییها مردمانی متفاوت از ایران بوجاود آورده
است حس توسعهطلبی و تصر

میتواند یکی از این ویژگیها باشد مثالً لودتکه اشاره
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آمریکایی باشند .رشد و پیورفت آمریکا ) که خود محصو فردگرایی آن است) این نتیجه
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میکند که «آمریکاییان وساعت ساه میلیاون مایال مربای سارزمین خاود را در کمتار از
چهارصد سا به دست آورده اند ،در واق آمریکاییان عمده قلمرو خود را در ظر

یاک

و نیمقرن آخر به دسات آوردناد «( لودتکاه .)111 :1833 ،شااید یکای از دالیال حاس
ماجراجویی و لوکرکوی و مداخله در سایر سرزمینها به این خصیصه آمریکااییهاا بار
میگردد .این وضعیت برای ایران عکس است تاریخ استقرار و ایجااد قلمارو و تمادن و
تاریخ طوالنی برای ایرانیان روحیات به کلی متفاوتی از آمریکاییها را باه وجاود آورده
11
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است .اما اولین برخوردها و ارتبام بین ایران و امریکاا چگوناه شاکل گرفتاه اسات در
ادامه به روند ورود این دو کوور به ارتبام با یکدیگر بهتفصیل خواهیم پرداخت.
.1ایران و امریکا قرار گرفتن در چرخه اعتماد
فرضیهی اصلی پژوهش قرار گرفتن ایران و امریکا در چرخهی اعتماد است اما با توجاه
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به توضیحاتی که راج به شکلگیری اعتماد ایجادشده بین ایران و امریکا چگوناه اتفاا
افتاده است .یافتههای تاریخی نوان مایدهاد ریساک ورود باه رابطاه باا امریکاا بارای
نخستین بار از سوی ایران اتفا افتاده است .روی آوردن ایرانیان به نیروی سوم به خاطر
ترس از انگلستان و روسیه ،اولین مؤلفه اعتماد یعنی ریسک کردن را پذیرفتناد و آمریکاا
را همپیمان مناسبی یافتند ،چرا که هم قدرتمند باود و هام از ایاران دور باود و ایرانیاان
ترس از نفوذ و سلطه آن کوور را نداشتند به همین دلیل به اصرار ایران ،اولین گام بارای
برقراری رسمی با امریکا توسط ایران برداشته شد کاه نتیجاه آن انعقااد پیماان ماودت و
کوتیرانی بین دو کوور در سا  1316بود (موجانی )1 :1816 ،بنابراین اولاین قادمهاا
برای ورود به چرخهی اعتماد برداشته شد و امریکا نیز به ایان درخواسات پاساخ مثبات
داد .بنا بر تفکرات معناگرایی شکلگیری اعتماد حاصل تعامالت نماادین و معناایی باین
دولتهاست ،گام بعدی ایجاد سفارت امریکا در ایران بود (یسلسون.)1 :1813 ،
شکلگیری اعتماد بین دولت ایران و امریکا نیز با اقدامات اعتماد سااز تحکایم شاد،
عالوه بر دولت در سطح گستردهتری حضور امریکاا در عرصاهی فرهنگای و تعامال باا
ملت ایران تعامالت اعتماد ساز شکل گستردهتری به خود گرفت .آماوزش دادن ایرانیاان

بیسواد توسط مبلغین آمریکاایی یکای از ایان راههاا باود ،گفتاه مایشاود هنگاامیکاه
آمریکاییها در سا  1386وارد ایران شدند تعدادی کمتر از بیست مرد و فقاط یاک زن
در کل منطقه شما غربی باسواد بودند تا سا  1311بیش از هزار و پانصاد داناشآماوز
ایرانی در مدارس مذهبی آمریکا ربتنام کردند (بیل .)21:1811،نقش رسامی آمریکاا در
روند حوادث انقالر موروطه بسیار محدود بود ولی عالقههایی که بعضی از آمریکاییان
به طور شخصی در جریان این وقای نوان دادند در میان ایرانیان حسن ارربخوید و امید-
های تازهای درباره امکان کمک و پوتیبانی امریکا به وجود آورد در این بین ناام دو نفار
در ذهن ایرانیان بسیار مؤرر و مفید واق افتاد هوارد باسکرویل و مورگان شوستر (روبین،
 .)11 :1818باسکرویل به ایران آمده بود ،دوشادوش موروطهخواهان علیه سلطنت طلبان
جنگید و در این راه کوته شد .هزاران نفر پیکر باساکرویل را تاا کلیساای شاهر بدرقاه
کردند فرماندار تبریز بر جنازه وی حضور یافت و اندوه عمیق خود را اینچنین بیان کرد
یکی از رهبران مجلس بمبارانشده گفت «امریکای جوان در وجود باسکرویل جوان ایان
قربانی را به موروطه جوان ایران تقدیم کرد»(کینزر.)21-21 :1812،
مورگان شوستر نیز که بهعنوان یک مستوار مالی به ایاران آماده باود توانسات طای
مدت کوتاهی ،اعتماد عمومی را به خود جلب کند .یک روزنامهنگار ایرانای ماینویساد:
اگر در قرن نوزده ما روس و انگلیس را خواهرانی زشترو میپنداشاتیم ایناک در قارن
بیست شوستر و امریکا در نظرمان شاهزادهای زیبا جلوه میکند( .کینزر.)11 :1812 ،
اینها نمونههایی از حسن شهرت و اعتباری است که مردم و دولتمردان امریکا ،نزد
ایران کسب کرده بودند ،اما تنها این نبود بلکه انتظارات ایرانیان از اعتمااد باه آمریکاا تاا
حد ممکن برآورده میشد .عالوه بر کمک کردن آمریکاییها به ایرانیان در خاال جناگ
جهانی او در قالب توکیل کمیتهی کمکرسانی پارس و موردتوجاه قارار گارفتن ایان
کمکها توسط مردم ایران ،مخالفت شدید آمریکا با قرارداد ورو الدوله که به موجب آن
ایران تحت الحمایه انگلستان قرار میگرفت و بدون شک در آن لحظه تااریخی اساتقال
ایران در مخاطره بود ،پوتیبانی خود را از موض ایران اعالم کرد و بنابراین این پواتیبانی

س ی ا س ت ج ه ا نی
چرخه اعتماد در روابط بینالملل :مطالعه موردی ایران و امریکا

«او نام خود را در قلبهای ما و در تاریخ کوورمان ربات کارد» و سیدحسان تقای زاده
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بدون شک در تقویت روحیه مجلس مبنی بر امضا نکردن این قارارداد مفیاد واقا شاد
(موسویان.)11 :1818 ،
امریکا بار دیگر انتظارات ایران را در جنگ جهانی دوم برآورده کرد ،ورود امریکا باه
پیمان سهجانبه (کنفرانس تهران) تعهد مبنی بر خروج متفقین و اتمام حجات باه روسایه
برای خروج از خا ایران ،نیز بعد دیگری از اعتمادسازی باود .باه عناوان مثاا محماد
شایسته وزیرمختار ایران در مذاکره باا وزارت خارجاه امریکاا گفات « دولات ایاران از
11
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هرجهت به ایاالتمتحده امریکا اعتماد دارد و نجات ایران درگرو تعهد جادی و محکام
آمریکاست» (روبین .)21 :1818 ،همچنین پس از جناگ ،آمریکاا باه حمایات جادی از
ایران پرداخت و کلیه امکانات خود را برای وادار ساختن شوروی به تخلیه نیاروی خاود
از ایران به کار گرفته و برای جلوگیری از سلطه شاوروی از خاا ایاران ،آذربایجاان و
کردستان با لندن و تهران جبه واحدی را توکیل دادند (جمویدی.)6 :1813 ،
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پس با توجه به این پیوینهی تاریخی میتوان گفت دو طر

پس از عباور از اعتمااد

قراردادی وارد اعتماد همدالنه شدند و با توجه به حسن شهرت آمریکاییان نزد ایرانیان و
برآورده ساختن انتظارات متعدد اعتمادسازی پس از هویت آزمایوی دو طر

به تادریج

بین آنها تقویت شد ،اما همانگونه که ایجاد اعتماد پروسهای طوالنی و زمانبر است باه
همین صورت شکننده است و خدشهدار شدن و نقض آن آسان است .ایران و امریکا دو
کووری هستند که اعتماد به صورت اساسی بین آنها خدشهدار شده .باا در نظار گرفتاه
مفهوم اعتماد به صورت یک چرخهی بعد از ایجاد و توکیل چرخهی اعتماد ساز ممکن
است در هر مرحله از آن با نقض و خدشهدار شدن اعتماد شکلگرفتاه مواجهاه شاویم،
مسئلهای که بین ایران و امریکا اتفا افتاده اسات کاه در اداماه باه بررسای آن خاواهیم
پرداخت.
 .1-1نقض اعتماد
در برخی موارد ممکن است انتظارات افراد در حین اعتماد کاردن تایمین نواود ،اعتمااد
نقض شود و نیاز به بازسازی اعتمااد احسااس شاود ،اماا نقاض اعتمااد چگوناه ایجااد

میشود ،نقض اعتماد میتواند ناشی از سو رفتارهای جدی باشد که موجب تقلب ،حقه-
بازی ،خیانت و دروغگویی و شامل همه مسائلی که میتواند یک رابطاه اعتمااد آمیاز دو
طرفه را خدشهدار کند باشد .نقض اعتماد میتواند برای همیوه موجب آسیب به اعتمااد
شود و ممکن است بازسازی اعتماد از دست رفته سا ها طو بکود یا در برخی ماوارد
هرگز احیا نگردد .نقض اعتماد ممکن است در موقعیتهای متعددی رخ دهد ،در ایجااد
پیمانها ،توکیل اتحادها ،مذاکرات ،به رمر رساندن قو و وعدهها ،در ایان باین ممکان
است چالشهایی پیش روی کارگزاران در خصوص احیای اعتماد قارار گیارد از

جملاه:

تعیین اینکه تا چه سطحی اعتماد تحلیل رفته است ( آیا کامالً از باین رفتاه اسات یاا باه
صورت ناچیز خدشهدار شده است) اینکه بین طرفین نه تنهاا بایاد انتظاارات مثبتای باه
وجود آورد ،بلکه بر احساسات منفی نیز غلبه شاود .تاالش بارای از باین باردن حافظاه
تاریخی مربوم به نقض اعتماد است و این امکان را دارد که در ذهان طار

مقابال باه

به نظر میرسد مسئله حافظه تااریخی در ایان باین بسایار مهام باشاد .هنگاامیکاه
خاطرات جمعی خلق شدند ،زدودن تیریرات بلندمدت آنها دشوار خواهد بود حتی اگار
اکثریت افراد در هر لحظه خاصای از زماان آن را فراماوش کارده باشاند (ونات:1831 ،
 .)281به همین دلیل باید با توجه به وسعت و عمق اعتماد از دست رفته دید که آیا پا
کردن حافظه تاریخی کار آسان یا دشاواری اسات ،در خصاوص رابطاه ایاران و امریکاا
بزرگ ترین مؤلفه در نقض اعتماد ،خیانت است .کودتای امریکا علیه دولت قانونی دکتار
مصد در  23مرداد  1882به عنوان یکی از مؤلفه هاای نقاض اعتمااد رابطاه فایماابین
شناخته میشود و در نزد ایرانیان باه عناوان خیانات نابخواودنی آمریکااییهاا شاناخته
میشود .مسئلهای که به صورت مستقیم تیریر خود را بر رابطاه باا ایاران گذاشاته اسات
موضوعی که هنوز هم یکی از بزرگترین دالیل قابلاعتماد نباودن آمریکاا نازد ایرانیاان
شناخته میشود.
بعد از کودتای امریکا و بازگوت شاه به قدرت دور تازهای از روابط با امریکاا آغااز
شد با وجود کمکهای میلیاردی آمریکا به ایران ،پس از کودتا امریکا به عناوان عنصاری
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صورت برجسته باقی بماند (.) H.kim and other, 2015: 8
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منفور و غیرقابلاعتماد شناخته شد از آن پس ایرانیان آمریکا را با شاه همدست پنداشاته
و آن را شریک و مسبب اعما درست یا غلط شاه میپنداشتند ابوالحسن ابتهاج در یاک
سخنرانی در اجالس صنعتی بینالمللی در سانفرانسیسکو نسبت به بدبینی و نفرت ایاران
از امریکا اینچنین میگوید «فکر میکنم با وجود کمکهای میلیاردی امریکا به ایران ،آن
کوور بهعنوان عنصری منفور و غیرقابلاعتماد شناخته میشاود و فکار نمایکانم هایچ
جریانی بهاندازه تاریخ معاصرکوور من بازگوکننده نقام ضعف و مضرات سیستم کمک
11

س ی ا س ت ج ها ن ی

دوجانبه باشد ،چند سا قبل هیچ کووری بهاندازه آمریکاا در ایاران محباور و محتارم
نبود در حالیکه یک پنی هم به ایران کمک نکرده بود امروزکاه آمریکاا متجااوز از یاک
میلیارد دالروام و کمک اهدایی به ایران داده نه محترم و نه محباور اسات بلکاه اکثار
مردم به آن بیاعتماد نیز از آن متنفرند»(بیل.)218 :1811،
پس از انقالر اسالمی ایران نیز این نقض اعتماد شدیدتر و بیاعتمادی عمیقتر شد.
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امریکا با آزمایش هویت خیانتآمیز با پذیرش شاه مخلوع ایران پس از انقالر جمهوری
اسالمی ایران موجب تغییر دورنمای سیاسی ایران شد ،خاطرات تلخ مربوم باه کودتاای
سازماندهی شده از سوی سیا در  23مرداد  1882را زنده کرد و انزجار فراوانی نسبت به
ایاالتمتحده در ایران برانگیخت (میالنی )21 :1831،و هویت آزمایوی خاود را در نازد
ایرانیان تقویت کردند اما دست زدن به عمل متقابل در تودید و تقویات هویات جدیاد
موجب شکل دهی به دور جدیدی از تعامالت دوسویه میشود ،تسخیر سفارت امریکا به
دست دانوجویان ایرانی هویت جدید دو کوور که مملو از بیاعتمادی باود را توادید و
بازآفرینی کرد در پی این اقدام هیجان در ایاالتمتحده باال گرفت ،گروههایی به ضرر و
شتم آمریکاییان ایرانی تبار پرداختند .یک برنامه تلویزیونی به نام «امریکا دربند» بهمنظاور
پوشش دادن بحران گروگانگیری در غرر هر روزبه به پخاش مایشاد ،دیپلمااتهاای
آمریکایی دستبند به دست و چومبسته روی صفحه تلویزیون ظاهر میشادند ،شاعار بار
دیوار سفارت اشغا شده یک حقیقت دردنا را باز گاو مایکارد « امریکاا هایچ غلطای
نمی تواند بکند» این جریان  111روزبه طو انجامیاد و روحیاه آمریکاییاان را تضاعیف
کرد  .از نظر یک نسل از آمریکاییان ایران تبدیل به چهرهای نفرتانگیز شده بود ،تلخای

این دوران هرگز برطر

نود و از آن پس سیاست امریکاا در قباا ایاران را شاکل داد

(کینزر.)221 :1812،
همانگونه که گفته شد حافظه تاریخی در شکلدهی به معانی ذهنی باازیگران نقاش
اساسی دارد و زدودن آن بسیار موکل است .همانگونه که پاذیرش شااه خااطرات تلاخ
کودتای  23مرداد را نزد ایرانیان فراموش ناپذیر کرد تسخیر سفارت به صورت پر رنگای
در ذهن آمریکاییان باقیمانده است بهگونهای که پس از گذشات چهاار دهاه از انقاالر
اسالمی ایران در همین اواخر در نوستی چندجانبه که بین وزرای کوورهاا ،در نوسات
چندجانبه گروه برجام برگزار شد ،در گزارشی که مجله نیویورکر گزارش کارده مجادلاه
لفظی شدیدی بین محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایاران و رکاس تیلرساون وزیار
امور خارجه امریکا درگرفت ،در این نوست عالوه بر طر نقض عهادها دشامنی هاای
مداوم امریکا علیه ایران از جانب ظریف ،تیلرسون اینگونه جوار مایدهاد کاه «رابطاه
انقالبی متولد شد که اعضای سفارت ما را به گروگان گرفت و با ما بد رفتاری کارد ،وی
ادامه میدهد ،این خوونتی است کاه علیاه ماا اعماا شاده اکناون وزن بیواتری داریام
موهایمان سفید شده شاید تغییر ماهیت این رابطه از تاوان ماا خاارجشاده باشاد شااید
بگذاریم نسل بعدی در این مورد دست به اقدام بزنند» ( .) Filkins, 2017:1
همانگونه که الکساندر ونت در کتار نظریه اجتماعی خاود در بحاث شاکلگیاری
حافظه تاریخی اشاره کرده گفته شده است کاه حافظاه تااریخی مؤلفاهای روانشناساانه
است که برای زدودن آن باید دست به اقدامات جدی زد این حادره بر مناسبات ایاران و
امریکا پس از چهار دهه هنوز هم به این صورت بر روابط دو کوور سایه افکنده است.
از موارد باال میتوان به این نتیجه رسید که نقض اعتماد در رابطه با ایران و امریکا به
صورت جدی اتفا افتاده است چرا که تمامی مؤلفههایی که الزمه خدشهدار شدن نقض
در سیکل اعتماد ممکن است رخ بدهد در آن اتفا افتاده است مؤلفه خیانت کاه هار دو
کوور یک دیگر را به آن متهم میکنند تکرار تحرکاتی که خوم دو طر

را بار انگیختاه

است و شکلگیری حافظه تاریخی موترکی از دشمنی موجاب شاده باا علام باه نقاض
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ایران امریکا در دوره مدرن اکنون نزدیک به چهل سا دارد ایان رابطاه خصامانه از د
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جدی اعتماد در رابطه فی مابین دو کوور حا به فرضیه اصلی پژوهش مایرسایم و آن
بحث احیای اعتماد نقض شده است و اینکه با توجه به موارد گفتاهشاده آیاا دو کواور
میتوانند اعتماد از دست رفته را احیا کنند و یا خیر که در ادامه به این بحث میپردازیم.
 .2-1تالشهای نافرجام برای احیا
پروسه احیای اعتماد ،بسیار پیچیده است به چند دلیل ،او آنکه مربوم به نقض اعتمااد
است ،در روابطی که اعتماد به صورت جزئی نقض شاده باشاد و یاا طارفین خصاومت
18

شدیدی نداشته و احیا آسانتر انجام میشود ،اما اگر نقض اعتماد به صورت مکارر و یاا
به مدت طوالنی انجامشده باشد احیا اعتماد بسیار سخت و شکننده خواهد بود و تاالش
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برای احیای آن پروسهای با تالش فراوان است و طیف متنوعی از عوامال بارای آن الزم
است .مثا پرواضح تالش برای دستیابی باه اعتمااد امریکاا و شاوروی ساابق اسات دو
کووری که نهتنها به عنوان دشمن یکدیگر بودند بلکه دشمنی شدید آنها بارای چنادین
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دهه شکل نظام بین الملل را تغییر داده بود و جهان را به دوقطبی خطرنااکی مباد کارده
بود که تمامی کوورها را نیز درگیر خود کرده بود ،اما زمانی که دو کوور تصمیم گرفتند
ریسک کنند و رویکرد خود را در قبا یکدیگر تغییر دهند آنها در مسایر اعتماادساازی
قرار گرفتند.
وجود گفتمانها و گفتارهایی که توسط کارگزاران مطر شود میتواند بارای شاروع
تعامالت مفید باشد ،اگر به جای گوربااچف فارد دیگاری زعامات کواور را در دسات
داشت شاید دو کوور به راحتی در مسیر اعتماد قرار نمایگرفتناد ،ارتباطاات کالمای در
این رابطه بسیار مؤرر هستند(  .) ScherbakM,1991:24وجود لفاظیهاای کاارگزاران باا
گفتمانهای جدید پیششرطی برای تالشهای بعدی است ،رهبران میتوانند برای نواان
دادن حسن نیت با یادآوری گذشته از بابت برخی اعما عاذرخاواهی کنناد .تحقیقاات
نوان داده متغیر وعده و عذرخواهی «پاذیرش تقصایر و پوایمانی از رویاداد ناامطلور
گذشته» بر نوع قضاوت راج باه فارد خااطی تایریرمی گاذارد و وی را کمتار مساتحق

مجازات میداند ،همچنین ارربخوی عذرخواهی به فاصله کمی بعد از نقض اعتماد بسیار
نتیجهبخش میباشد(.)Schweitzer and et al,2006:13-14
گفتمانها و لفاظیها شرم الزم و نه کافی برای اعتمادساازی هساتند وجاود لفااظی
بهتنهایی کافی نیست ،بهعنوانمثا نوستهای پیدرپی سران شوروی و امریکاا در ژناو
( )1985واشنگتن ( )1987مسکو ( )1988و واشنگتن ( )1990و دیدارهای مکرر چهره به
چهااره و اقاادامات عملاای زمینااههااای بساایار مهماای باارای احیااا اعتماااد هسااتند
).(Scherbak.M,1991:22
مثا دیگر دو کووری با روابط خصمانه آرژانتین و برزیل اسات پاس از باه قادرت
رسیدن دو رئیسجمهور با دو گفتمانی موتر راه را برای اقدامات اعتماد ساز باز کارد.
تحت زعامت رائو الفونسین و جوئزسارنی 1برزیل لحظهای معقو برای ارزیابی هویت
ها و ادراکات خود و دیگران تحرکات مبتنی بر حسن نیت افزایش یافت ،فرساتادن ایان
دو عامل لفاظی از یکسو و ایجاد همکاری ،نهاادهاا و ساازمانهاا از ساوی یکادیگر در
کمک به ایجاد اعتماد بین دو کوور مفید بود .در سا  1985روسای جمهاور دو کواور
طی بیانیهای سیاست موتر
توسعه انرژی هستهای با اهدا

هسته ای را اعالم کردند و تعهد و حسن نیات خاود را بار
صلحآمیز و توسعه همکاریهای بعدی تیسیسات هساته

ای احیا پروژههای همکاری و تعامالت مستمر نوان دادند ).)Oelsner,2005: 23
به رابطه ایران و امریکا برگردیم ،چرا در رابطه با ایران و امریکاا ایان اتفاا نیفتااده
است و چرخهی بازخورد بیاعتمادی در حا تکرار شادن اسات .در طاو چهاار دهاه
روسای جمهوری با گفتمانهایی تعاملگارا روی کاار آمادهاناد مانناد آیاتاهلل هاشامی
رفسنجانی ،محمد خاتمی و حسن روحانی اما هیچیک موفق نودند از دیاوار بلناد بای-
اعتمادی عبور کنند .آیت اهلل هاشمی رفسنجانی و تمایال وی بارای برقاراری ارتباام باا
توجه به بیانیهی بوش پدر مبنی بر « حسن ظن خوبی میآورد» و کمک به حال مواکل
گروگان های امریکا در لبنان (هانتر )111 :1812،اما عادم انجاام عمال متقابال و نواان
1. Rsul Alfonsin and jose sarney
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پیام به افکار عمومی دولت دیگری که کوور همسایه دیگر به عنوان یک تهدید نیست و
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ندادن حسن نیت توسط امریکا ،موجب شد آیتاهلل رفسنجانی اعالم دارد که هایچ عمال
متقابلی در هیچ فرصت نزدیکی از سوی ایران انجام نخواهاد گرفات (موساویان:1811 ،
.)211
حتی با روی کار آمدن دولت جدید در امریکا ،کلینتاون و پیوانهاد امضاای قارارداد
نفتی با شرکت آمریکایی کونوکو توسط ایران ،کلینتون نهتنها استقبالی نکرد ،بلکه با امضا
حکمی جدید هرگونه معامله و تجارت با ایران را از طر
11
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شرکتهای آمریکایی با ایران

من گرد (  .) Pollack,2005: 273محمد خاتمی عزمی جدیتر برای احیا اعتمااد انجاام
داد ،وی پس از به قدرت رسیدن در مصاحبه با شابکه سای ان ان تمایال خاود را بارای
گفتگو با امریکا با لحنای متفااوت از سیاساتمداران پیواین انجاام داد .وی باه صاورت
تلویحی با یادآوری گذشته از واقعه گروگانگیری سفارت امریکاا اظهاار تیساف کارد و
گفت به خاطر رنجیدگی مردم امریکا متیسف است« ،هیچچیز نباید از گفاتوگاوی باین
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دو ملت جلوگیری کند همین حاال من تباد استادان ،نویساندگاان ،محققاان ،هنرمنادان،
روزنامه نگاران و گردشگران بین دوکوورراتوصیه میکنم ،اما گفتوگوی باین تمادنهاا
وملتها متفاوت از روابط سیاسی است .دیوار بلند بیاعتمادی بین ماا و ایااالت متحاده
وجود دارد که ابتدا باید درآن شکافی ایجاد کنیم و سپس برای تغییر آمااده شاویم» .ایان
اولین باری بود که یک سیاستمدار ایرانی ضمن اذعان به وجود دیوار بیاعتمادی باین دو
کوور ،بر لزوم از میان برداشتن آن تیکید میکرد ،هرچند سا بعد مادلین البرایات بابات
کودتای دولت مردمی مصد عذرخواهی کرد اما لفاظیها بهتنهایی چیزی شبیه تعارفات
سیاسی هستند .درعینحا  ،بدون شک در عالقه طرفین برای گفتگوها و تعامالت بیرمر
نبود ،گفتگوی رودرروی دو کوور برای حل معضل طالبان افغانستان نوانه بارقههاایی از
تغییر را در سا  1831نوان می داد .رایان کروکر در این خصاوص مایگویاد «از زماان
انقالر تاکنون موقعیت بیسابقهای فراهمشده بود که بار دیگر ایران و امریکا بر سر یاک
موضوع خاص با مناف موتر فراوان و دالیل بیشمار فرارو باا همادیگر گفتگاو مای-
کردیم» (موسویان .)232 :1811،اینگونه ارادهها می توانست گام هاای اولیاه در راه احیاا
اعتماد باشد اما ازآنجاییکه احیا پروسهای شکننده و آسیبپذیر اسات ،هرگوناه حرکات

موکوکی پروسه را دچار اختال جدی میکند ،مثالً در این ارنا ،در حین گفتوگاوهاای
صلح فلسطین در  21دسامبر  1831شائو موفازرییس ژنرا ارتش رژیم صهیونستی خبر
از توقیف کوتی کارین آ 1در آرهای سرخ توسط نیروهای نظامی این کوور خبار داد و
اعالم داشت که این کوتی متعلق به دولت فلسطین بوده و سال های ایرانی حمال مای-
کرده است .ایران و توکیالت خودگردان هرگونه نقش خود را در این واقعه انکار کردند
هرچند بعدها گزارشهایی مبنی بر دسات داشاتن برخای عناصار عربساتان ساعودی در
تیمین مالی این عملیات منتور شد (هانتر.)181 :1812،
بعدازاین واقعه بود که بوش ایران را یکی از محورهای شرارت خواند و تقریبااً ایان
جمله را به صورت ترجی بند خود به کاربرد .سید حسین موساویان باه نقال از خااتمی
میگوید «خاتمی به من گفت من متقاعد شدهام که بوش آخرین میخ را بر تابوت رواباط
ایران امریکا زد او افزود من گمان میکنم هرگونه تحو در رواباط بایاد از دساتور کاار
بعدها گری سیک مواور امنتی ملی کارتر در این خصوص میگویاد «مایدانام رویکارد
دولت امریکا درست نبود و اکثر سیاستمداران واشنگتن معتقدند طر محاور شارارت از
طر

بوش یک اشتباه محض بود در آن فضای بیاعتمادی ایان گفتماان کاار را خارار

کرد به هر حا دو طر

باید در سیاستهایواان هوشایار باشاند و شافا

عمال کنناد

(صالحی.)1 : 1831 ،
گفتمانها ،لفاظی هاا در بهباود اوضااع یاا تخریاب اعتمااد نقاش خاود را در اینجاا
بهوضو نوان میدهد .به دوران اخیر میرسیم ،ریاست جمهوری بارا اوباما و حسان
روحانی با گفتمانی متفاوت از پیوینیان است رویکردهای همسو همراه باااراده دوساویه.
اوباما سعی در ایجاد استراتژی جدیدی در قبا ایران و تعامل مستقیم با ایاران داشات از
نوشتن نامه به رهبری جمهوری اسالمی ایران تا تبریک سا نو به ایرانیاان در آغااز هار
سا  ،اما به نظر می رسد تا زمان به قدرت رسیدن حسن روحانی با گفتمانی همسو عمالً
تالشهای وی بینتیجه میماند وی سعی داشت با استفاده از تجربه دیپلماتیک امریکا باا
1. Karin- A
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خارج شود حداقل در دورهی ریاست جمهاوری مان»(موساویان .)231 :1811 ،هرچناد
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شوروی در طو جنگ سرد مذاکره مستقیم با ایران را انتخار کناد در ساند اساتراتژیک
امریکا برای قرن بیست اینچنین :ابتکارات دیپلماتیک میتواند این فرصت را برای بهبود
امنیت ،کاهش تنش ،ارائه راهکارهایی برای حلوفصل اختالفات ،دستیابی به صلح فراهم
کند ،همانند تجربه چین و شوروی در دوران جنگ سرد .چومانداز پروسه دیپلماسی باا
ایران باید مورد ارزیابی قرارگیرد و نباید از دستور کار خارج شود .شاید مذاکرات دشوار
باشد اما همچنان باید مذاکره انجاام شاود )E.Rice,2008: 18 (.حسان روحاانی نیاز باا
11
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گفتمانی همسو سعی در قرار دادن دو کوور در مسیر اعتماد داشت ،وی پاس از قادرت
یابی از این فرصت استفاده کرد و در آغازین روزهای باه قادرت رسایدن در خصاوص
امریکا درگفتوگو با تلویزیون سراسری سوئیس ابراز داشت که بیش از سه دهه دشامن
بین ایران و ایاالتمتحده در صورت تالش دو طر

میتواند به دوستی باد شاود .وی

تصریح کرد :هیچ خصومتی ابدی نیست و هیچ رفاقتی هم همیوگی نیست بناابراین ماا
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باید دشمنیها را به دوستی بد کنیم که نتیجه آن تعامالت مستمر باین وزرای خارجاه
دو کوور ،دستیابی به توافق جام و نهاایی هساتهای شاد( تحات عناوان برجاام شاد)
موضوعی که تا آن زمان مسئلهای بغرنج برای دو کوور شاده باود .هرچناد در سلساله-
مراتب اعتمادسازی ،اعتماد دو کوور در سطح اولیه یعنی اعتماد قراردادی باقی ماند و به
اعتماد همدالنه منجر نود موضوعی که چرایی آن در ادامه و بررسی کامل چرخه اعتمااد
خواهد آمد ،اما دستیابی به این نقطه با چنین پیشزمینهای از خصومت داللت بر کاارکرد
مؤرر مقوله ریسک و پذیرفتن اعتماد است .در کنار این مؤلفه هماانگوناه کاه در بحاث
تئوریکی که ونت مطر مایکناد بعاد از حضاور گفتماانهاا ،خاود مساتلزم ساازی و
خویوتنداری دارای اهمیت است ،اینکه دیگران تمایلی به مستحیل سااختن ماا ندارناد،
مثالً شوروی با انجام ابتکارات یکجانبه و خویوتنداری توانست گامهای بلنادی بارای
اعتمادسازی بردارد ،ابتکار خروج نیروهای این کوور از افغانستان ،ابتکار کاهش ساال -
های تهاجمی کاهش یکجانبه نیروهای مسلح و نظامیان و برنامههای مرباوم باه امنیات
بینالمللی و محیطزیسات و همکااریهاای بواردوساتانه انجاام اصاالحات سیاسای و
اقتصادی ( )ScherbakM,1991:16همگی مقدمات همکاریهای بعدی را فراهم

آورد.

دلیل اینکه در روابط ایران و امریکا آن هم با روی کار آمدن روسای جمهاوری کاه
گفتمان های موترکی برای حل معضالت بوجود آمده ماذاکرات دو طار

منحصار باه

بحث هستهای شد و به سایر موضوعات تسری پیدا نکرد عدم وجاود خویواتن داری و
خود مستلزم سازی بود .پس از توافق هستهای کنگره امریکا لیست جدیدی از تحریمهاا
را ارائه داد و باارا اوباماا علایرغام تاالشهاایش بارای حفاظات از میاراث خاود و
خودداری از امضای لیست ،نهایتاً تحریم ها به تصویب کنگره رسیدند حرکتی کاه خوام
ایرانیان را برانگیخت  .دوره زمامداری اوباما با وجود دستاورد نسبی کاه در آن موضاوع
احیای اعتماد نتوانست قوت یابد و به سایر موضوعات تسری یابد به پایان رسید و پاس
از آن روی کار آمدن دولت ترامپ که با گفتمانی به شدت ضد ایرانای کاه حتای باا باه
چالش کویدن دستاوردهای نسبی گذشته در  3می  2113با انتوار اعالمیه ای کاه در آن
حکومت ایران را شدیدا مورد حمله قرار داد اعالم داشت که نمی توان باه ایاران اعتمااد
امریکا از برجام و برگوت تحریم های اقتصادی رابطاه ی دو کواور تانش موجاود باه
باالترین حد خود رسیده است .موهود ترین نمود آن سخنرانی طرفین درنوست سااالنه
مجما عماومی ساازمان ملال باود .تراماپ در مجما عماومی ساازمان ملال متحاد
) (25/9/2018بود که در آن ضمن پرداختن به مسائل مختلف بین المللی به مسااله ایاران
اشاره کرد و ضمن تکرار گفته های قبلی خود،خبر از بازگوت تحریم هاای شادیدتر از
قبل را در  6نوامبر داد و اعالم نمود در حا توکیل کمپین فوار اقتصادی بر ایران بارای
تغییر رفتار آن است () Politico STTAFF, 2018:1این سخنان واکنش حسن روحانی را
در نوبت خود در پی داشت به طوری که تمامی ساخنرانی حسان روحاانی حاو اباراز
نگرانی از رفتار دولت تراماپ داشات و ضامن اشااره باه غیار ممکان نباودن هرگوناه
گفتگویی اشاره کرد « ما چگونه می توانیم با چنین دولت بد عهدی عهد جدید ببنادیم
آمریکا از همان ابتدا به اجرای تعهداتش وفادار نماناد ،متعاقباا دولات فعلای آمریکاا باه
بهانههای واهی با نقض تعهدات خود ،از این توافق خارج شد امریکاییان پنهان نمی کنند
که خواستار گفتگو با دولتی هستند که خواستار براندازی آن هم هستند .سخن ما روشان
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کرد و خروج خود را از معاهده اعالم داشت و در نهایت از برجام خارج شد .با خروج
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است تعهد در برابر تعهد ،نقض در برابر نقض ،تهدید در برابر تهدید گام در برابار گاام
(حسن روحانی در هفتادو سومین نوست مجم عمومی سازمان ملل).
متعاقباً در روز  6نوامبر  2113با اعما دور جدیدی از تحریمهای شادید کاه وزیار
امااور خارجااه مایااک پومپئ او و اسااتیون منچااین ،وزیاار خزانااهداری تیییااد کردنااد کااه
ایاالتمتحده تحریمها را به بخشهای حیاتی اقتصااد ایاران ،از جملاه بخاش انارژی و
حملونقل آن اعما میکند .آنها بایش از  111نفار از ایرانیاان ،باناکهاا ،هواپیماهاا و
11
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کوتی های دریایی را هد

قرار دادند که هد

آن دستیابی به صافر رسااندن صاادرات

نفت ایران است و اعالم کردند «شرکت های خارجی و دولت هایی که میخواهناد ایان
اقدامات را دور بزنند ،خود را به خطر میاندازناد»( .) Tharoor, 2018:1نفاس خاروج
امریکا از برجام فارغ از تحریم های همیوگی امریکاا علیاه ایاران موجاب تثبیات شادن
ذهنیت تاریخی ایرانیان نسبت به بدعهدی امریکا و غیرقابل اعتماد بودن آن شد .میتاوان
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گفت خروج امریکا از برجام بهتنهایی توانست موجب فروپاشی چرخهی احیاای اعتمااد
بین ایران و امریکا شود زیرا مستقیماً با مؤلفهی اهمیت ذهنیت و حافظه تاریخی که سازه
انگاران در ایجاد اعتماد یا بیاعتمادی آن در پروسه اعتمادسازی باهشادت بار آن تاکیاد
میکنند سروکار دارد .برجام برای بسیاری از ایرانیان بهمثاباه سامبلی از تواناایی ایرانیاان
برای نوان دادن ،حقانیت ،قدرت ملی در مقابل کوورهای غربی و باألخص امریکا بود و
همچنین شکستن تابوی بزرگ گفت و گو و رابطهی مستقیم با امریکا ،که برای اولین بار
اتفا میافتاد .با توجه به بررسی چرخهی اعتماد و عوامل نقض اعتماد با خروج امریکاا
از برجام برای اولین بار شاهد تمامی مؤلفه های فروپاشی و نقض شدید اعتمااد هساتیم،
تضاد شدید گفتمانهای دو کوور ،خیانت آشکار به معاهده و توافق انعقاد شاده باین دو
کوور علیرغم روابط مستقیم ،دروغگویی و بد عهدی و ایجاد ذهنیت منفی نسابت باه
امریکا چرخهی اعتماد بین دو کوور به فروپاشی کامل خود رسیده است.

نتیجهگیری
اعتماد مفهومی کامالً بین االذهاانی اسات و بازخوردهاای مثبات و منفای آن را تقویات
میکند یا از بین میبرد .تمامی مکاتب برسازانه بر عوامل معنایی شکلدهی به هویتهای
جمعی کوورها وقو

دارند ،اما بیش از همه مکتب سازه انگااری و در باین متفکارین

این مکتب الکساندر ونت در کتار خود ،نظریه اجتماعی سیاست باینالملال باه مفهاوم
اعتماد پرداخته است .با توجه به چارچور تئوریک پژوهش و نظریه الکساندر ونت کاه
«کوورها در آغاز یا به یکدیگر اعتماد دارند و یاا بایاعتمادناد و در ارار گاذر زماان و
روابط متقابل ،اعتماد در آنها تقویت میشود یا از بین میرود» وما با قارار دادن رابطاه
ایران و امریکا به عنوان دو کوور متخاصم در ایان چاارچور تئوریاک ساعی در آناالیز
کردن زنجیزه یا همان چرخه اعتماد بین آنها داشتیم با توجه به موارد گفتهشده و یافته
های تحقیق به این نتیجه رسیدیم که آغاز رابطه تاریخی دو کوور ایران و امریکاا مبنای
نگرفته بوده است و تعامالت اولیه بر مبنای حسن نیت صورت گرفته است .با توجاه باه
اینکه اعتماد را به صورت چرخهای از بازخورد رفتار متقابل در نظار گارفتیم کاه در آن
رفتارهای منفی یا مثبت و تکرار آنها موجب شکلگیری چرخهی اعتماد یا بیاعتمادی
شده است و با استفاده از دادههای تاریخی به این نتیجاه رسایدیدم کاه آغااز رابطاه دو
کوور مبنی بر اعتماد بوده است و بهشدت به سطح باالیی از اعتماد همدالنه رسیدند اماا
با وقوع رفتارهایی که به چرخهی اعتماد خدشه وارد میکند مانند خیانات ،دروغ ،ایجااد
و تودید ذهنیت منفی ،اعتماد بین دو کوور آسیب دید و باا وقاوع انقاالر اساالمی در
ایران روند بی اعتمادی شدت بیوتری گرفت به صورتی که سخن گفتن از احیای اعتماد
که در نزد سازه انگاران روندی قابلاجراست در رابطه با دو کواور غیارممکن باود اماا
یافتههای تاریخی نوان داده رابطهی ایران و امریکا در چهار دههی اخیر چرخهای از امید
و ناامیدی است و شاهد احیای شکننده و ضعیفی از اعتماد و سپس ناابودی آن هساتیم.
در نزد سازه انگاران ساختار و کارگزار رابطهی متقابلی با هم دارند و در این پژوهش ماا
منکر تیریر ساختار داخلی دو کوور بر روابط نیستیم اما نقش کاارگزاران و گفتماانهاای
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بر اعتماد بوده است ،چرا که هیچ خصومت و دشمنی تا قبل از آن بین دو کواور شاکل

11

آنها در این بستر غیرقابل انکار است تالشهای خاتمی – کلینتون شکلی از احیا بود که
با آمدن بوش از بین رفت.تالشهای حسن روحانی و بارا اوباما نیز شکل باارزتری از
احیا بود که با آمدن ترامپ از بین رفت پس کارگزاران میتوانند با گفتمانهاای خاود در
بستری از بیاعتمادی ،سعی در احیای آن و یا نابودی کامل آن کنند .بهطاورکلی یکای از
دالیل استفاده مکرر مقایسه رابطه ایران و امریکا با رابطهی شوروی سابق و امریکا بر این
مبنا بود که ساختارهای بهشدت متفاوت نیز میتوانند باا کاارگزاران باهموقا چرخاهای
11
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اعتماد و بیاعتمادی را بهطور کامل دگرگون کنند.
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