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 مقدمه
گذشیت بییش از    رغیم بهکه هستن. شناختی ج و آن دسته از مفاهیم جامهه سرمایه اجتماعی

آلکسیی   ، 0لیی.ا هنیفیان  یک قرن از طرح و بسط اولیه آن توسط فیلسوفان اجتمیاعی نظییر   

شیرایط جوامیع   تر آن در تحلیین  متیخخر کاربسیت  و  (Farr, 2004) توکوین و جان دیوییدو

، نگذاشیته ضیهف  رو به و پاتنام، نه تنها  نی نظیر بوردیو، کلم شناساجامههاز سوی مختلف 

 ؛جلب کرد گذاران را به خود شناسان و سیاستتوجه بسیاری از جامههدو دهه اخیر در بلکه 

و مقاالت دانشگاهی میرتبط   هاباکتها، پژوهشمی ان های اخیر سالکه در عرض طوری  به

هیا  های آخر قرن بیستم، د نسبت به دهه  در حال اف ایش بود  و همواربا سرمایه اجتماعی، 

فراگیر از تهریفی یگانه و تا کنون با اینکه   (Adam and Rankevich, 2003)است   ش.برابر 

و  ایای، منطقیه تلف خانوادگی، محلهو ای  مفهوم در سطوح مخ ارائه نش. سرمایه اجتماعی 

از روح و جیوهر  توان گفت همه ای  تهیاریف  میاما  ،کرد خاص خود را پی.ا ملی تهاریف 

پیذیری و  هیای جامهیه  شیبکه  عبارت است ازای  روح و جوهر مشابه  ن. مشابهی برخوردار

اجتمیاعی،  ی هیا و ارزش هنجارهیا فهم مشترک و پایبنی.ی بیه   ارتباطی رسمی و غیررسمی، 

 و اعتماد عمومی   مشارکت اجتماعی و سیاسی

های اصلی سیرمایه اجتمیاعی را   تری  مؤلفهحاضر تالش خواه. ش. برخی از مهم مقالهدر 

انسیجام اجتمیاعی و    گراییی، قیانون  نظییر  هیایی در اشکال عملیاتی آن و با استفاد  از شاخص

 اعتمادورزی عمومی )اعتماد به دولت، اح اب، کارشناسان(، احساس غرور ملی، امی. به آینی. ، 

 گیویی، دروغ تملی،،  از اجتنیاب  عه.، به وفای ص.اقت،) دینی و خالقیا هایپایبن.ی به ارزش

دهییم    قیرار  سینجش  های اجتماعی موردکالمی( و عضویت فهاالنه در شبکه خشونت و ناس ا

هیای  های قابن اتکا دربار  هر ک.ام از شاخصدر ای  میان و با توجه به فق.ان یا کمبود گ ارش

هیای سیرمایه   های تحلیلی برای بررسیی آن دسیته از مؤلفیه   های ضمنی و روشم بور، از داد 

 ان.، استفاد  خواه. ش.  ای قرار داشتهاجتماعی که در ارتباط با مذاکرات هسته

                                                                                                              
1. Lyda Judson Hanifan 
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 الف. چارچوب مفهومی
صه سیاست با تسهین کیارکرد  سرمایه اجتماعی در عرصه اقتصاد با کاهش ه ینه مبادله، در عر

هیا و  افیراد، گیرو   ورد کیه  آو در عرصه جامهه با تقویت هنجارها ای  زمینه را فیراهم میی   نهادها

مفهیوم سیرمایه اجتمیاعی در    نی.   کنصورت کارآم.تری فهالییت   اعتمادورزی کرد  و به ،هادولت

کاربرد یافتیه کیه از آن   گذاری پژوهشی و سیاست ،مطالهاتیهای حوز بسیاری از در حال حاضر 

کیاهش فقیر، ارتقیا      سیازوکارهای رانیی کارآمی.،   حکیم محیور،  توسهه اجتمیا  توان به جمله می

بی.یهی  (  Haslam, 2013: 95) اشیار  کیرد  های میذهبی  و نی  تقویت پایبن.ی های شادیشاخص

هیای  با تقوییت پایبنی.ی اعضیای اجتمیا  بیه هنجارهیا و ارزش       ی ناست سرمایه اجتماعی همچ

.  در ادامه، با ارائیه تهریفیی   کنمشترک، زمینه ارتقا  امنیت اجتماعی و امنیت ملی را نی  فراهم می

با نگاهی اجمالی به وضیهیت  های سرمایه اجتماعی، تالش خواهیم کرد ی  مؤلفهترمهممختصر از 

ای و برجیام  ها را با موضیو  میذاکرات هسیته   مهاصر، ارتباط متقابن آن ها در ایرانهر ک.ام از آن

 مورد بررسی و تحلین قرار دهیم   

طیور  هماندهن.  سرمایه اجتماعی در هر جامهه است  ی  رک  تشکینترمهماعتماد  اعتماد؛

هیای  مؤلفهبه مثابه پلی میان و اعتمادورزی  ن.، اعتمادنکمی( اشار  211۱) 2و آح  0که آستروم

)در هیر سیط    بیا وجیود اعتمیاد      کنی. عمین میی  اجتمیاعی  کنش سرمایه اجتماعی و مختلف 

بینیی  توانن. )در آن سط  مفروض( کنش طرف مقابن را پییش شهرون.ان می مفروض( است که

اگر اعتمادپذیری در سط  فردی مخ.وش شی.  باشی.،     در مقابن، کرد  و دست به عمن ب نن.

ه ینیه عمین   زیاد با اف ایش ظ   شهرون.ان در سط  فردی مختن ش.  و سو های متقابن کنش

  اگرچه تضهیف اعتمیاد در سیط  فیردی    آوردرا در پی میتضهیف روابط اجتماعی ، اجتماعی

شناسان اجتماعی میورد بررسیی و   گذاران و آسیببسیار مهم بود  و حتماً بای. از سوی سیاست

ای و نهیادی  ش.ن اعتماد در سط  گروهی، حرفیه منفی مخ.وشمقابله قرار گیرد؛ اما پیام.های 

شیهرون.ان بیه    دهی. کیه اعتمیاد   به مراتب بیشتر خواه. بود  ای  وضهیت در شرایطی رخ میی 

و نهیادی   عمومی اعتمادربط تضهیف یا نابود ش.  باش.  یا نهادهای ذی کارشناسان، متخصصان

                                                                                                              
1. Elinor Ostrom 
2. T.K. Ahn 
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 در اجتمیاعی  انسیجام  تقوییت  و ایجاد در کلی.ی نقشی م.رن، جوامع ساختار ویژگی خاطر به

   کن.می ایفا هاملت میان

 شیهرون.ان ( گروهیی بیرون  و گروهیی درون) گروهی و فردی اعتماد از ترکیبی عمومی اعتماد

 اجتمیاعی  زنی.گی  شیوون  تمیام  در غیررسمی و م.نی نهادهای و رسمی نهادهای افراد، به جامهه

 ورزشیی،  به.اشیتی،  علمیی،  دینی، سیاسی، هایحوز  در) نخبگان به است و مواردی نظیر اعتماد

 رسیمی  هیای سیازمان  به اعتماد ،   ( ها،رسانهنهاد، های مردمسازمان) م.نی نهادهای به اعتماد ،   (

 اتفیا   بیه  قرییب  شیود  اکثیر  هم.یگر را شامن میی  به نخبگان عتماداو    (  پلی ، قضایی، نظام)

 ربی  مسیتقیمی  تیخییر  عمیومی  اعتمیاد  که ان.عقی.  ای  بر سیاسی علوم کارشناسان و شناسانجامهه

 وداشیته   اجتماعی انسجام تقویت وری وبهر  اف ایش اجتماعی، و سیاسی مشارکت می ان اف ایش

  ده.را اف ایش می حکومت مشروعیت در نهایت،

دیگیر   یکیی  ،سیاسی و اقتصادی اجتماعی، مختلف امور در شهرون.ان مشارکت مشارکت؛

ای اهمیت دارد که به ان.از ای  امر   است اجتماعی سرمایه دهن. تشکین هایمؤلفه ی ترمهم از

مجله به روشنی در مصاحبه مشهور خود با  ،رابرت پاتنامپرداز برجسته سرمایه اجتماعی، نظریه
 ،منتشیر شی.  « آمریکا: سرمایه اجتماعیِ رو به افولِ نفر بولینگ تک»که تحت عنوان  دموکراسی

که کرد  اشار  در ایاالت متح.  و نی  کاهش اعتماد به دولت مشارکت سیاسی تبیی  کاهش در 

  (Putnam, 1995) سطوح زیاد سرمایه اجتماعی با سطوح زیاد مشیارکت سیاسیی ارتبیاط دارد   

هیا و  کن. که اگرچیه ایی  امیر ممکی  اسیت ناشیی از رسیوایی       وی در توضی  خود تخکی. می

تر ایی  اسیت کیه    تخمن قابنهای گذشته باش.، اما در ای  میان مسوله های سیاسی دههافشاگری

اجتماعی های ییان، با کاهش مشارکت م.نی آنان در همه عرصهآمریکاکاهش مشارکت سیاسی 

بسیاری یا کاهش فهالیت اعضای کاهش اعضا در توان باور وی، آیار آن را میبه  کههمرا  بود  

هیای  هیای کیارگری، انجمی    های مذهبی، اتحادیهنظیر گرو و غیرانتفاعی  های م.نیاز سازمان

مشیاه.    و یا حتی فهالیت داوطلبانه در سازمان صلیب سرخ ورزشیهای اولیا و مربیان، باشگا 

 که همگی در مجمو  به مهنای کاهش سرمایه اجتماعی در ایاالت متح.  است    کرد

هیای مختلیف اجتمیاعی،    روش  است که هرچه مشارکت داوطلبانیه شیهرون.ان در حیوز    

و در  گویی به نیازهیا نیی  افی ایش یافتیه    اقتصادی و سیاسی بیشتر باش.، امکان و احتمال پاسخ
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هیای اجتمیاعی،   در شیبکه فهیال  عضیویت  یابی.   کاهش می داری نی های دولتکنار آن، ه ینه

در خصوص مساین مبتالبه جامهه از جمله اشکال  مشارکت و اظهار نظرو  وقایع پیگیری اخبار

وابسیتگی بیشیتر و تهلی،    ب.یهی است بیه می انیی کیه شیهرون.ان     رون.  مشارکت به شمار می

در شیوونات  تیری  مشارکت فهاالنیه تری نسبت به جامهه خود داشته باشن.، به همان می ان قوی

 مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از خود نشان خواهن. داد  

در فساد اقتصادی عبارت است از نوعی خیانت ؛ و سیاسی اقتصادیفساد  ،عملکردشفافیت 

فسیاد  زمینیه بیروز   کسیب منیافع شخصیی     استفاد  از اختیارات قیانونی در جهیت    سو یا امانت 

کیه سیایری  از   برخوردار شون. برخی شهرون.ان از امتیازاتی که  یاب.هنگامی اف ایش میاقتصادی 

شیون. کیه نظیام سیاسیی و اقتصیادی      هنگامی ایجاد میی نی  انحصاری امتیازات آن محروم باشن.  

 کوچیک  ایحلقیه در و افراد مورد اعتمیاد صیرفاً    کن.اعتماد ها «غیرخودی»یا  ها«غریبه»نتوان. به 

اشیار   اعتماد ویژ  به فساد اقتصیادی  خود از تب.ین بح  در طور که اوسالنر همانخالصه شون.  

ای کیه خی.مات وییژ     انجام.ه سرعت به ظهور افرادی میاعتماد ویژ ، ب، (Uslaner, 2008)کرد  

ایی  امیر بیه    شون.  مشغول می« خواریویژ »خود به همان افراد دهن.، اما به مرور زمان، انجام می

یافت  منابع از عموم مردم به سمت افراد برگ ی.  و نیی  افی ایش بیار میالی خی.مات      مهنای جریان

   شود داخت میعمومی بر دوش سایری  است که اغلب از طری، مالیات و سایر عوارض پر

اعتماد خود را به نظام سیاسی، نهادهیا  با رواج هرچه بیشتر فساد اقتصادی در جامهه، مردم 

ها بود  و آن فریبکاری تنها را انجام کارها رسن. کهبه ای  باور میو رهبران آن از دست داد  و 

هییای اقتصییادی خییود را شییفاف انجییام دهنیی.، بازنیی.  خواهنیی. بییود در صییورتی کییه فهالیییت

(Gambetta, 2002: 55  ) صیورت ف اینی.  بیه     ب.یهی است چنان تفکری، اعضای جامهه را بیه

جویی انفرادی سو  داد  و انسجام اجتماعی و ح  تهل، به جامهیه و کشیور را   سمت منفهت

.  کنمیدرگیر را بیشتری که ای  امر نی  مج.داً افراد  ده.قرار میتضهیف و نابودی در مهرض 

ی، بیاز بیازی، رفیی،  ی، پیارتی خیوار رشیو  فساد سیاسی و اقتصادی در اشیکال مختلفیی نظییر    

گییری از تهیاریف فیو     در نتیجیه کن.  بروز می اختالسو شویی پولگری، واسطهبازی، فامین

 عمیومی،  اعتمیاد  از عبارتنی.  اجتمیاعی  سیرمایه  اصلی هایمؤلفهتوان به طور خالصه گفت می

 در عیی  حیال، چیون     اجتمیاعی  هیای شیبکه  و اجتماعی، انسجام م.نی، و اجتماعی مشارکت
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همیوار  بیا   ، سینجش سیرمایه اجتمیاعی    .نگیردر فضایی غیررسمی شکن میم بور های مؤلفه

    دشواری و ابهام همرا  است

 

 سرمایه اجتماعی در ایرانکلی وضعیت نگاهی به ب. 
های پراکنی.   دهن.  سرمایه اجتماعی در ایران از طری، پژوهشهای تشکینبا اینکه برخی مؤلفه

ان.، امیا تیا کنیون هیی      های مقطهی و مح.ود مورد سنجش قرار گرفتهدانشگاهی یا نظرسنجی

ی در خصوص مفهوم سرمایه اجتماعی به مثابیه ییک کین و وضیهیت آن در اییران      مل پژوهش

یکی از مه.ود منابهی که تصیویری از سیرمایه   است  نش.  انجام و یا دست کم نتایج آن منتشر 

از شاخص رفا  سسه لگاتوم ؤبن.ی مرتبه، ده.رتبه جهانی آن به دست میاجتماعی در ایران و 

در آن، سرمایه اجتماعی نی  به عنیوان  صورت ساالنه منتشر ش.  و  بهکشورهای جهان است که 

رتبیه جهیانی    ،(0نمیودار ) گییرد   از عناصر سازن.  شاخص رفا  مورد ارزییابی قیرار میی    ییک

 ده.  سسه نشان میؤسرمایه اجتماعی در ایران را از دی.گا  م

 روند سرمایه اجتماعی در ایران( رتبه 1نمودار )

 
 (Legatum, 2015سسه لگاتوم ترسیم شده است )ؤهای مجدول بر اساس داده
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، رتبه اییران  درپی که شاخص م بور منتشر ش. پیبا توجه به نمودار، در عرض شش سال 

بهبود یافتیه کیه علیت     یتا ح.ود 2104به ش.ت افت کرد  و در سال  210۳و  2102در سال 

و نیی  افی ایش    0۳11توان در مشیکالت سیاسیی داخلیی اییران پی  از انتخابیات       افت را می

المللی دی.  علت بهبیود سیرمایه   های ظالمانه بی های اقتصادی به خاطر تش.ی. تحریمدشواری

ی های سیاسیی داخلیی و افی ایش امیی.وار    توان کاهش تنشرا نی  می 2104اجتماعی در سال 

 جستجو کرد   ای در دولت یازدهم عمومی نسبت به حن مشکالت اقتصادی از مذاکرات هسته

هایی انجیام  هایی نظیر شاخص جهانی رفا ، بر اساس شاخصبن.یکه رتبهشایان ذکر است 

بیه نظیر   اما  ؛ها با جامهه ایرانی تطبی، چن.انی ن.اشته باش.شود که ممک  است برخی از آنمی

صورت علمیی و قابین اتکیا میورد      تا زمانی که سرمایه اجتماعی در ایران بهدست کم  رس.می

صرف نظر ا وجود ن.ارد  هبن.یای  رتبهج  کاربرد توأم با احتیاط  ایسنجش قرار نگیرد، چار 

شود با استفاد  از روش تحلیلی و استنتاجی، افیت  در ادامه مطلب سهی میبن.ی م بور، از رتبه

های سرمایه اجتماعی در ایران از خالل روی.ادها و قیرائ  موجیود   تری  مؤلفهاصلیو خی های 

 یاسی کشور مورد بررسی قرار گیرد در فضای اجتماعی و س

 

 اعتماد عمومی و نهادیبرجام و . ج
اگرچه آمار دقی،، بهنگام و قابن دسترس از وضهیت اعتماد عمومی در ایران وجود ن.ارد، اما 

های اخییر حیاکی   در سال مطالهاتی مختلف مراک  و گرانپژوهشهای پراکن.  برخی گ ارش

نه تنها مطلوب نیست، بلکه هنگیامی   کشور در عمومی اعتماد می اناز ای  واقهیت است که 

 اسیاس  بیر   اسیت نی   کنن. نگرانها یا دوایر دولتی را م. نظر داشته باشیم، که برخی سازمان

 پیایی   ییا  متوسیط  کلیی  طور به کشور در عمومی اعتماد هایشاخص م بور، تحقیقات نتایج

از سوی دیگر، واقهیت ای    است داشته کاهشی رون. خاص، زمانی مقاطع برخی ج  و بود 

قیرار   یهایتحریمهای اخیر زن.گی روزمر  شهرون.ان به ت.ریج تحت تخییر در سالاست که 

ها، کارشناسیان و بسییاری از   ، رسانهای ایران وضع ش.ن.  مردمنامه هستهبر سر برگرفت که 

ای از سیایه  ،هیای اقتصیادی و اجتمیاعی   دشیواری ت غالیب  در تج یه و تحلین عل مسوولی 

هیا را گرفتیه و تمیام    رج کشیور گریبیان آن  .ن. که در داخن و خایدمیرا های م بور تحریم
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المللی بی تجارت را اعم از امور درمانی، اقتصادی، پذیرش دانشجویی،  شانشوونات زن.گی

 یشبیا افی ا   یاقتصیاد  هاییمتحرمختلف،  یهابر اساس گ ارشداد  و    تحت تخییر قرار می

نک  ) ش.یدالر م یلیاردم25رفت  ساالنه ح.ود مبادالت موجب ه.ر ینهه  یدرص. ۳1تا  25

ای ج.ی ش.  بیود  های م بور به ان.از دشواری  (0۳۱4، یخوانسار؛ 0۳۱5 ی ی،مهرر یوبیا

موافقت خود بر ای، ش.  در دوران مذاکرات هستههای انجامگویان به نظرسنجیپاسخ اکثرکه 

 کردن.  ای تخکی. میبا تواف، هسته

، پیوز در اواخیر آبیان   آیسسیه  توسیط مؤ شی.   انجیام بر اساس نظرسینجی  به عنوان مثال، 

انی.   ای بیود  درص. مخیالف دسیتیابی بیه توافی، هسیته     00فقط  مواف، وویان گپاسخدرص. 55

در همیی   انی.   درص. نی  بی.ون نظیر بیود     05درص. نی  مشروط بود  و ۱موافقت یا مخالفت 

درص. نیی   04گویان از عملکرد دولت در مذاکرات راضی بود  و درص. از پاسخ54نظرسنجی، 

درصی. نیی  بی.ون نظیر     22نی  عملکرد دولت متوسط بود  و درص. 01ان.  از نظر ناراضی بود 

سسیه  ؤتوسط همی  م 0۳۱4  در نظرسنجی دیگری که در اواین خرداد (0۳۱۳پوز، )آی ان.بود 

درص. نی  موافی، مشیروط   02درص. مخالف و ۱ مواف، تواف،،گویان پاسخدرص. 5۳ش.، انجام 

  در (0۳۱4پوز، خرداد )آی ان.را م. نظر داشته «هاسایر گ ینه»درص. نی  5ان.، در حالی که بود 

بیه  انجام ش.، می ان موافقان  0۳۱4نظرسنجی دیگری که ح.ود سه ما  به. و در اواین شهریور 

درصی. موافی،   ۱کاهش یافتنی.، در حیالی کیه     درص.۳درص. اف ایش یافته و مخالفان نی  به 75

   (0۳۱4پوز، شهریور )آی اعالم موافقت کردن. «هاسایر گ ینه»درص. نی  با 02مشروط بود  و 

 

 ایپوز درباره نگاه ایرانیان به توافق هستههای آیخالصه نتایج نظرسنجی :(1)جدول 

 مخالف موافق 
مخالف  موافق/

 مشروط

 هاسایر گزینه

 نظربییا 

 % 05 % ۱ % 00 % 55 ـ آبان 1252

 % 5 % 02 % ۱ % 5۳ ـ خرداد 1253

 % 02 % ۱ % ۳ % 75 ـ شهریور 1253
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دقیت  ییا  در خصیوص صیحت    ،های سیاسی رقیب دولیت و مخیالف توافی،   گرو برخی 

 توافی،  از میردم  رضایت می ان دربار  دولت به سسات مستقن یا ن دیکؤهای سایر منظرسنجی

اعیالم شی. کیه بیر      ینتایج نظرسنجی دیگر 0۳۱4در تیرما  از ای  رو،   ن.تردی. داشت ایهسته

، )عصیر اییران    بیود  گرایان انجام شی. ای ن دیک به اصولسسهؤمها، توسط اساس اعالم رسانه

و  ایهسیته  حیامی توافی،   میردم  درصی.  1۳حی.ود  بر اساس نتایج نظرسنجی م بیور،    (0۳۱4

ن.  بر اساس همی  نظرسنجی، بود بودن. یا از اظهار نظر خودداری کرد درص. نی  یا مخالف 07

 توصییف  خیوب  خیلی و عالی را ایهسته تیم عملکرد و ش. انجام تواف، گویان،پاسخ از نیمی

ای را در تضاد با منافع ملی دانسیته و  تواف، هسته نی  گویاندرص. از پاسخ01 ،البتهن.  بود کرد 

درصی. نیی     27دانستن.  درص. نی  آن را در ح. زیاد و خیلی زیاد در راستای منافع ملی می 50

 .  بودن آن را تا ح.ی در راستای منافع ملی دانسته

ای، ، هسیته بهبود اعتماد نهیادی بیه عنیوان پیامی.ی از دسیتیابی بیه توافی        به رغمبا ای  حال، و 

هیای  پیذیری تیری  آسییب  یکی از مهیم ها موضو  بهبود وضهیت اقتصادی کشور پ  از رفع تحریم

های ظالمانه علییه  های اخیر تحریمتر اشار  ش.، در سالطور که پیشهمانعنصر اعتماد  بود  است  

 بخیش اوالً  اینجاسیت کیه  اما نکته   .ش اقتصادی هایکاستیایران موجب ایجاد یا تش.ی. بسیاری از 

و  گیر  زد  شی.  هیا  تحیریم نادرست به موضو   بهنی  های م.یریتی در کشور ی از ناکارآم.یاعم. 

 یبیرا ها به موازات اجرای برجام خبر دادنی.   یانیاً مقامات دولتی در مواضع خود از رفع کامن تحریم

نکتیه   یی  بیر ا  ییران ا یاهسیته  یفناور یخود در مراسم روز مل یهاجمهور در صحبت ی مثال، رئ

 یتوافی،، تمیام   یروز اجیرا  ی کرد مگر آنکیه در اولی   یمرا امضا نخواه یتوافق ی ما ه»کرد که  ی.تخک

واقهیت ای  اسیت کیه مواضیع و    (  0۳۱4)انتخاب، خرداد  «همان روز لغو شود یاقتصاد هاییمتحر

طوری که قاطبه شیهرون.ان بیا    به ؛ایجاد کرد در میان مردم را زیادی  انتظاراتدر ای  مورد،  هاوع. 

بالفاصیله پی  از اجیرای     انی. داشیته ، انتظار اقتصادی رون، و هاتحریمرفع  میان قوی ارتباطتصور 

، در حالی که ای  امیر بیه خیاطر سیازوکارهای     تواف،، شاه. رون، اقتصادی ملموس در کشور باشن.

توان. تحقی، یابی. کیه    م.ت نمیکوتا  در کم ایران، دستعمومی اقتصاد و نی  ساختار خاص اقتصاد 

شاه. آن نی  مقاومت اولیه بازار بورس در برابر خبر دستیابی به تواف، و حتی در پییش گیرفت  سییر    

های نخسیت پی  توافی، بیود )سیازمان بیورس و اورا        منفی شاخص بازار بورس در روزها و ما 



 59تابستان  23فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 30

 بور، برخی از مسوولی  دولتیی در روزهیای پی  از توافی،     های مبا توجه به واقهیت ( 0۳۱4بهادار، 

انتظیارات آنیان را    ترسییم کیرد  و  تری از سازوکارهای اقتصیاد  تصور واقهیبرای مردم سهی کردن. 

بیه   ی پییش چن.تا چی ی که کردن کردن مردم برای فراموشقانعن.، اما مسوله اینجاست که کنته.ین 

عمیومی  اعتمیاد   و  بیود  ینظری متفاوت، کیار دشیوار  و پذیرفت  شنی.ن. میکرات از زبان مسوولی  

  تضهیف خواه. کردنسبت به مسوولی  را 

 متضیم   را کیار  ایی   نفی   موضو ، ای  دانست  غیراخالقی بر عالو  عمومی افکار در واقع،

  در ایی   داد خواهنی.  دسیت  از مسیوولی   به را خود و اعتماددانسته  خود حافظه به توهی نوعی 

« کنار چرخی.ن سیانتریفیوهها  چرخی.ن زن.گی مردم در»مهروف عبارت خصوص، صرف نظر از 

هیای  بیه وعی.   تیوان  ، میی باتی خود مورد استفاد  قیرار داد ی  جمهور هنگام تبلیغات انتخاکه رئ

های مختلف ایراد ش.  است  در فراوانی اشار  کرد که از سوی مقامات مختلف دولتی در مناسبت

ی  جمهور، استفاد  از بخشی از سخنان رئ های منتق. برجام ضم  سو برخی از ای  موارد، گرو 

تیوان بیه سیخنان ایشیان در     ای از آن، میی ان. که بیه عنیوان نمونیه   انتظارات مردم را تش.ی. کرد 

کیه   کیرد محیطیی( اشیار    ها با همه امیور کشیور )حتیی مسیائن زیسیت     خصوص ارتباط تحریم

 بیر  ،از ایشیان به نقین  های ایشان، نتق. دولت با صرف نظر کردن از روح کلی صحبتهای مرسانه

در حالی کیه همیه    ؛(الف -0۳۱4خرداد ها تمرک  کردن. )مهر، حن مشکن آب پ  از رفع تحریم

را هیا  آنها چه گستر  وسیهی از زن.گی روزمیر   ایرانیان تا چن. سال پیش شاه. بودن. که تحریم

 تا داروهای مربوط به بیماران خاص( تحت تخییر قرار داد  بود   گرفته )از سوخت خودروها 

رسیانی بیه افکیار    و همچنی  عی.م اطیال    هارفع تحریم وجود موانع عم.ی یا فراین.ی در مسیر

عمومی دربار  ای  واقهیت که حتی در صورت اجرای صادقانه برجیام از سیوی کشیورهای غربیی،     

به ت.ریج موجیب ناامیی.ی   توان. ای ایران رفع خواه. ش.، میهای مرتبط با فهالیت هستهفقط تحریم

ای  وضیهیت  بروز هایی از نشانه   کن. ظ های دولت دچار سو ها را نسبت به وع. مردم ش.  و آن

پییش   سیال  منهک  ش.  است  در حالی کیه ییک   (Iranpoll, 2016)پن سسه ایرانؤدر نظرسنجی م

 متحی.   اییاالت  هیای تحریم تمام ایرانیان بر ای  تصور بودن. که با امضای برجام، از درص.52ح.ود 

 درصی. 74ح.ود ؛ ضم  اینکه ان.باقی مان. درص. بر ای  باور 2۳شود، اکنون فقط می رفع ایران علیه

در پی جلیوگیری از تج.یی. و تقوییت روابیط اقتصیادی       واشنگت  که ان.باور بود  ای  بر ایرانیان از
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در ایی  مییان، رقبیای سیاسیی دولیت و منتقی.ان برجیام نیی  از فضیای           ایران با سایر کشورهاست 

هیای  رسیانه نی.   کنکنن. جایگا  دولت در افکار عمومی را مت ل ل یتالش مایجادش.  استفاد  کرد  و 

تیا   انی. های خیارجی نیی  ابیایی ن.اشیته    دقی، مطالب رسانهاز بازنشر غیربهضاً منتق. دولت و برجام، 

 وضهیت اقتصادی ایران را نامطلوب و برجام را ناموف، جلو  دهن.   

تیوان بیا اطمینیان از    ، نمیی قابین اتکیا  هیای رسیمی و   ع.م انتشار عمومی نظرسنجیبه علت 

وضهیت افکار عمومی ایرانیان نسبت به دور  پسابرجام سخ  گفت  بیا ایی  حیال، حتیی اگیر از      

هیای  گییری های مخالف یا منتق. برجام نی  صرف نظر کنییم، موضیع  های گرو ها و تریبونرسانه

به موازات ع.م گشیایش ملمیوس   ها و کارشناسان حامی برجام حاکی از ای  است که افراد، گرو 

های بیشتری از نارضیایتی نسیبت بیه برجیام مشیاه.       ها، نشانهها نظیر رفع تحریمدر برخی زمینه

ها متوجه دولت یازدهم نی  خواه. ش.  بیه عنیوان   شود که خوا  ناخوا  بخشی از ای  نارضایتیمی

های پ  از امضای برجیام بیه شی.ت    ها، اکثر ایرانیان در ما مثال، اگرچه بر اساس همه نظرسنجی

ییک  هیای  یافتیه المللیی اییران امیی.وار بودنی.، امیا      نسبت به بهبود شرایط اقتصادی و جایگا  بی 

برجیام   سیالگی ییک  مستقر در کانیادا در آسیتانه   (Iranpoll, 2016)پن سسه ایرانؤنظرسنجی که م

گییری نیوعی از نارضیایتی از نتیایج     شکناز ، برای دانشگا  مریلن. انجام داد  (0۳۱5)مرداد و تیر 

 برجیام  ان. که پی  از گویان اظهار کرد از پاسخ درص.74، در ای  نظرسنجی  حکایت داردبرجام 

کیه  انی.؛ گیو این  درص. هنوز نسبت به آین.  امی.وار بود 55نش. ، هرچن.  بهتر شانوضع اقتصادی

بر اساس گ ارش ایی  نظرسینجی،    ،درص. بود  است  همچنی 75ای  رقم در سال گذشته ح.ود 

ان. که حرکت اقتصادی کشور پ  از برجام رو به بهبیود  گویان بر ای  باور بود درص. از پاسخ4۳

درص. نی  42درص. بود  است  در مقابن، 57ی  رقم در زمان نظرسنجی قبلی، است، در حالی که ا

حیالی کیه ایی  میی ان در     اوضیا  اقتصیادی کشیور رو بیه وخامیت اسیت، در       که ن. ابود  مهتق.

سسیه در  ؤمورد نظرسنجی که ای  مپنج درص. بود  در مجمو ، و در میان  2۱نظرسنجی سال قبن 

شیرایط   آینی.  نگرش مردم نسبت به  ،، در حال حاضرانجام داد  0۳۱5تا تیر  0۳۱4داد خالل خر

همی  دلین اسیت   قرار دارد  بهها( )در طول دور  نظرسنجیتری  شرایط در منفیکشور اقتصادی 

که با اینکه هنوز  کاهش یافته درص.5۳ به اکنون درص. در سال گذشته،75ز که حمایت از برجام ا

 ده.   نشان می کاهش درص.0۳ قابن توجه است، اما نسبت به سال گذشته
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ایرانییان نگیا  مثبتیی    درصی.  50رش م بور، پ  از امضای برجام، بر اساس بخش دیگری از گ ا

درصی.  ۳1درص. کاهش، به 2۳که ای  رقم اکنون با ی  جمهور یازدهم داشتن.، در حالی نسبت به رئ

 کیه  موافقن. در حالی ی مج.د به آقای روحانیأبا ر ایرانیان از درص.45رسی.  است  در حال حاضر 

نژاد نی  نظیر مثبیت   احم.یدرص. بود  است  سلف وی، یهنی آقای 4/5۳ گذشته، ای  می ان در سال
 نشیان  درصی. افی ایش  01 گذشیته  گویان را با خود داشته که نسبت بیه سیال  رص. پاسخد۳7ح.ود 

از درک آگیاهی عمیومی   ناو  ایهسیته  توافی،  از بیاالی ایرانییان   انتظیار موضیوعاتی نظییر     دهی. می
از تواننی.  میی  جهیانی  با اقتصاد ارتباط مج.د و خارجی سرمایه بر سر را  جلب ی موجودهادشواری

نیی   هیایی  گی ارش الزم است بیه  در ای  میان   باشن.جمله دالین کاهش امی. ایرانیان به نتایج برجام 

هیای  های نامتهارف در مییان تهی.ادی از می.یران بخیش    در خصوص دریافت حقو اشار  شود که 
های رقیب دولت و مخالف برجام تالش کردن. از آن موضیو   گرو و دولتی منتشر ش. بانکی و نیمه

 ح.اکثر استفاد  را به عمن آورد  و نارضایتی در میان مردم را تش.ی. نماین.   
 

 اجتماعی مشارکتهمبستگی و برجام و . د
، بیه تی.ریج از ییک    که در طی دو دهه اخیر تجربیه کیرد   هایی ای ایران با فراز و نشیببرنامه هسته

طرح علمی و فناوری، به تجلی اراد  واح. و هماهنگ در سطوح مختلف ملی، مردمیی و حکیومتی   

هایی بارز از مشارکت اجتماعی و م.نی را رقم زد  بر اساس اکثر قریب بیه اتفیا    تب.ین ش.  و جلو 
درص. )و گا  بییش از   11، بیش از ؤسسات داخلی و خارجی انجام ش. هایی که توسط منظرسنجی

و نیی  سیوگیری    هیای جنسییتی، شیغلی، تحصییلی، میالی     درص.( ایرانیان صرف نظر از ویژگی ۱1

 ان. ق. بود  و از آن حمایت کرد ای مهتشان، بر اهمیت توسهه برنامه هستهسیاسی
خصوص به خیاطر اسیتفاد  وزییر خارجیه و      و به همان روزهای آغازی  دولت یازدهم از

های اجتمیاعی بیرای طیرح مواضیع نظیام،      های شبکهقابلیتبرخی دیگر از مقامات اجرایی از 
بسیاری از ایرانیان با عضیویت  ها قرار گرفت  شبکهای  موضوعات ای در ص.ر مذاکرات هسته

حماییت خیود را از   های مختلف، خارجه یا شرکت در کمپی امور در صفحات مربوط به وزیر 

در حن و فصن ای  موضو  نشان دادنی.    به کنن.  اعالم کرد  و تماین خود را نسبتتیم مذاکر 

بیه طیور گسیترد     ای بود که ایرانییان سراسیر دنییا    ای بهانهتوان گفت مذاکرات هستهمی ،واقع
 نشان دهن. نسبت به مشارکت در امور کشور را خود دوستانه و ع م احساسات میه 
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ها ه ار تی  از ایرانییان   توان به گردهمایی د ها، میهای ای  مشارکتتری  نمونهاز برجسته

، لنی.ن ، ی پار ی ،برل یویورک،واشنگت ، نای در شهرهای مختلف دنیا نظیر طرف.ار تواف، هسته

و طییی آن،  برگیی ار شیی. 0۳۱4مییرداد  24خ کییه در تییاری اشییار  کییرد هلسییینکی و آمسییتردام

ها خواسیتن. بیه تحرکیات    یونیستو صهایاالت متح.  طلب جنگ یهاگرو ن از کنن.گاشرکت

، ایرانییان مقییم   0۳۱5در اردیبهشیت   یدر میورد مشیابه   دهن.  پایانشکست تواف،  یخود برا

ای و مخالفیت بیا   توافی، هسیته   بیا ایاالت متح.  با تجمع در مقابن کاخ سفی. حمایت خود را 

توان بیه اعیالم حماییت جمهیی از     از دیگر موارد مشابه مییی اعالم کردن.  آمریکاطلبان جنگ

بخش  یرم.ولی اشار  کرد که وجود افراد ایرگذاری نظیر مشهورتری  ایرانیان فهال در سیلیکون

، گیرو  بانیک سییتی  ناسیا، مهیاون سیاب،     یاکتشافات منظومه شمسی  یرکنتجارت گوگن، م.

ای از یسکو نشانهمهاون ساب، سو  یوتیوبساب،  یرعامنم.  ،کدرا  با یرعامنو م. گذاریانبن

   (0۳۱4، )دنیای اقتصاد در خصوص سرنوشت کشور بودخارج مقیم  یرانیاناباالی  یهمبستگ

اییران   داخین شیهرون.ان در  توان به مشارکت در کنار مشارکت ایرانیان خارج از کشور، می

تجمهیات  هیا و  همیایش البته   خوردچشم میبهدر هر ک.ام از فرازهای مذاکرات اشار  کرد که 

حامییان توافی،   ، و وافی، بیود  بسییار بیشیتر از موافقیان ت   ای منتق.ی  و مخالفان مذاکرات هسته

فهالیت موافقان   در واقع، فرصت نیافتن. در تجمع خیابانی به اعالم حمایت از آن مبادرت کنن.

ن بسیار گسترد  بود  عیالو   ش. که می ان آفضای مجازی مح.ود میهای پی کمتواف، اغلب به 

ایجاد اخیتالل در امیور    ب.ون مجوز قانونی و یا همرا  با بر ای ، تجمهات مخالفان تواف، بهضاً

، برگ ار شی. می.ان فلسطی  تهران در که  یشیهمابه عنوان مثال، گفته ش. که عادی جامهه بود  

در فاصله چن. ساعت مان.  مجوز بود  است، هرچن. برگ ارکنن.گان هم لغو  یفاق. مجوز قانون

از طالب حوز   یاتحص  ع.   ب( -0۳۱4)مهر،  دانستن.ها میرا علت ناهماهنگی یبه برگ ار

 یلیی تهطاخیتالل و   یین برگ ار ش.، بیه دل  یاتواف، هسته یهدر مسج. اعظم علنی  که قم  یهعلم

عظیام   ییات آ یهنیی حوز ،  تهبرجس ی، واکنش دو ت  از علمایآمل یجواد اهللیتکالس درس آ

 ( 0۳۱4داشت )فرارو،  یوقت مجل  خبرگان( را در پ ی )رئ ی دیو  یرازیمکارم ش

شیود  واقهییت ایی     مربوط میی فضای پسابرجام جنبه دیگر اف ایش مشارکت اجتماعی، به 

توانی.  میی ای، کشیور و نظیام   ش.ن گر  مذاکرات و حن و فصن مسوله هستهاست که با گشود 

ف کنی. کیه   های خود را در امور سیاسی و اجتماعی داخن کشور صیر ی از ظرفیتبیشتر بخش
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 سیاسیی و اجتمیاعی، و  افی ایش مشیارکت   و فضای سیاسی کشور نتیجه آن گشایش بیشتر در 

از خواهی. توانسیت جامهیه ایرانیی را     سیاسیی  نظام ترتیب ب.ی ارتقا  سرمایه اجتماعی است  

هیای آن را در  نشیانه  کیه  تر سیو  دهی.  فضای هیجانی دور کرد  و به سمت مشارکت آگاهانه

های مختلف سیاسی در انتخابات مجل  خبرگان رهبری و مجل  حضور پرشور مردم و جناح

 شاه. بودیم   0۳۱4شورای اسالمی در اسفن. 

ای )در صیورت اجیرای   تههسهای فساد مالی و اداری از دیگر کارکردهای تواف، کاهش زمینه

هیای  المللی مح.ودیتبی تجارت ی ظالمانه علیه ایران، در عرصه هاتحریمکامن آن( خواه. بود  

ای یه نیازهای کشیور، چیار   ها و تهکاست  ایر تحریم برایو  ای بر کشور تحمین کرد  بودگسترد 

مکتیوب،  غیرهیای  روییه بیا اسیتفاد  از    نیاگ یر ها باقی نمان.  بود کیه آن هیم   زدن تحریمج  دور
گییری فسیاد   آل برای شیکن هایی ای. زمینه.، که همگی شمی میسر غیرشفافپنهان و غیررسمی، 

ای از ، نشانهان.دخین بود ها دورزدن تحریماغلب در  گرانی کهاختالسمته.د های پرون. هستن.  
از سیوی    رونی. شمار میبهکه نابودکنن.  اعتماد و سرمایه اجتماعی ها هستن. تخریبی تحریمپیام. 

دیگر، ای  واقهیت که صرفًا اقلیت کوچکی از شیهرون.ان وجیود دارنی. کیه هیم از تیوان انجیام        

به خیود جلیب نماینی.، بی.ان      نظام سیاسی رااعتماد ان. مهامالت پنهان برخوردارن. و هم توانسته

هیای تجیاری م بیور محیروم     الییت شهرون.ان از فرصت انجیام فه که اکثریت عظیمی از  مهناست

و شهرون.ان ش.  ح  تهل، اجتماعی ی سیاسی  توان. باع  تضهیف یا نابودی ای  امر میهستن.  

ای  موضیو  هنگیامی اهمییت مضیاعف      آنان تخییر منفی بگذارد  اجتماعی ی سیاسی  مشارکتدر 
های هیا کیه در نتیجیه سیود    یا فرزنی.ان آن  گران مهتم.مهاملهیاب. که توجه کنیم برخی از ای  می

و در م.تی بسیار کوتا ، به یروت و امکانات مادی فیراوان دسیت    حاصن از انجام مهامالت پنهان

، لیوک   قیمت، ویالهایان.، گا  با نمایش آن در اشکال مختلف نظیر خودروهای بسیار گرانیافته

بیه  در خصوص می ان عی.الت و برابیری در جامهیه    ون.ان را های خارجی و    سایر شهرمسافرت

    (02/1۳/0۳۱5مشر ، ؛ 0۳/15/0۳۱5ایلنا، به عنوان نمونه نک  ) .ارندمیواو تردی. تخمن 

 

 المللی ایران برجام و سرمایه اجتماعی بینه. 
موفقیتی ب رگ بیرای  نفسه عالو  بر اینکه فی ،تیکتری  سطوح دیپلمادر عالی ایپیشبرد مذاکرات هسته

و ارتباطیات  افی ایش  کیه   را نی  در پیی داشیت  المللی کشور جایگا  بی  تقویتکشوری مثن ایران بود، 
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پذیرش بیشتر جهیانی در خصیوص نقیش    ، (0۳۱5آبان شهرون.، نک  ) ایراندیپلماتیک وآم.های رفت

افی ایش تمایین بیرای    عمیومی دنییا،   افکیار  تقوییت جایگیا  اییران در    ایران در مبارز  علیه تروریسیم،  

هیای دانشیگاهی   ، رفع موانع بر سرا  تحصین ایرانیان در ته.ادی از رشتهگذاری خارجی در ایرانسرمایه

 وشیود  حسیوب میی  آن مآیار و پیام.های ج و  ،ان خارجی برای بازدی. از ایرانگرگردشبیشتر  و اقبال

 ن.   کنهای پیشرفت و توسهه اقتصادی و فناوری را فراهم زمینهتوانن. ها میهر ک.ام از آن

شی.ن بیه   در جهت تبی.ین ایران جمهوری اسالمی ان.از سن. چشمتحق، اه.اف یکی از ال امات 

بیه  های گذشته و است که در خالل سالی درص.1رش. اقتصادی ق.رت نخست منطقه، دستیابی به 

دسیتیابی بیه   بر اساس برآوردهیای مختلیف،   وجود درآم.های سرشار نفتی محق، نش.  است   رغم

بیا میرور     در اقتصاد ایران استتومان  یلیاردم ه ار 751گذاری ساالنه سرمایه ی نیازمن.درص.1رش. 

کنیم کیه  های سیاسی در دور  پسابرجام، مشاه.  میای یا مواضع فهاالن و گرو رون. مذاکرات هسته

نسبت به آینی.   اعتمادی ایجاد فضای بیممک  است باع  ای، برخی از منتق.ی  تواف، هستهسخنان 

در سیخنانی در   ،یکی از مسیووالن ییک نهیاد عمیومی      به عنوان نمونه، شودگذاری در ایران سرمایه

کی.ام  : »کیرد اظهیار   ،هیا یمتحیر ضم  اشیار  بیه بازگشیت خودکیار     ، دی آن نهاجمع مسوولی  استان

 ،هیا برگیردد  یمکیه هیر لحظیه ممکی  اسیت تحیر       ییحاضر اسیت در جیا   یعاقل یدار غربیهسرما

ب.یهی است ایشان ای  سخنان را در نقی. مفیاد برجیام اییراد      ( 0۳۱4یوز،نفارس) «کن. یگذاریهسرما

گونیه  کرد  است، اما با توجه به اینکه برجام از فاز تصویب گذشته و اکنون در فاز اجرایی است، ایی  

بیه  و  در شرایط کنونیویژ  اینکه  به؛ را دچار تردی. و ب.بینی کن.گذاران مواضع ممک  است سرمایه

ها در خصوص همکاری با اییران،  اجاز  مکتوب دولت ایاالت متح.  به بانکتصویب برجام و  رغم

های ق.رتمنی.ی در داخین   ای ایران نظیر عربستان سهودی و گرو ته.ادی از دشمنان و رقبای منطقه

طیوری  شون.؛ بهگذاران میی و گری  سرمایههراسی باع  نگراندر عمن با ترویج ایرانایاالت متح.  

 هیای یمتحیر دربیار    یکاییآمر ی مسوولاشار  صری  یا ضمنی طی بیاناتی هم  یرهبر مقام مهظمکه 

 ( 0۳۱5 ی،)مقام مهظم رهبردانستن.  یخارج انگذاریهسرمارا به مهنای ترسان.ن  یرانیض.ّ ا

های مثبیت جامهیه اییران    جنبهدربار  های پ  از برجام های مختلفی که در ما ها و فیلمگ ارش

هیای تقوییت سیرمایه اجتمیاعی     ، از دیگیر نشیانه  جهانیان قیرار گرفتیه  ساخته ش.  و مورد استقبال 

توسیط  اشیار  کیرد کیه    « به اییران نرویی.  » فیلمتوان به ها میالمللی ایران است  از جمله ای  فیلمبی 
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د، بیا  شومیبه ذه  متبادر برخالف آنچه از اسمش لمساز فرانسوی بنجامی  مارتینی ساخته ش.  و فی

ها و ارائه تصویری واقهی و مثبت از اییران تهییه شی.  اسیت  فییلم      غیرایرانی بخشی بهه.ف آگاهی

، در عیرض کمتیر از سیه میا ، بییش از      در سایت یوتییوب بارگیذاری شی.     2105م بور که در می 

ش.  توسیط مارشیال بیرای    اگر آن را با آمار ارائه که (Monte-Martini, 2016)ه ار بینن.  داشته ۳41

ه ار بار( در همیان سیایت مقایسیه کنییم     ۳ی مربوط به سفر )ح.ود هامیانگی  ته.اد مشاه.  وی.یو

(Marshal, 2015می ،) اسیت  نکتیه قابین    شی.    وها مشاه. ئسایر وی.بیشتر از برابر  011توان گفت

ه ار بیننی.  بیه خیود     511تا  011بی  یوتیوب وهای سایت ئدرص. وی.2کمتر از ، اساساً توجه اینکه

بیا  مربوط به مشاه.  ایی  فییلم را،   آمار کافی است (  Frommer & Angelova, 2009کن. )جلب می

تبلیغیات   به رغمتحت عنوان ایرانیوم مقایسه کنیم که  0ش.  توسط پروه  کالریونتهیهنمای سیا فیلم 

هی ار نفیر   211، بیه  2102ال در سی آن از انتشیار  رقم بینن.گان آن با گذشت چهیار سیال   بسیار زیاد، 

 (   Clarion Project, 2012نرسی.  است )

توسیط  « درون اییران »تحیت عنیوان    ی اشار  کرد کهتوان به فیلم کوتا  دیگردر همی  رابطه می

، ن دییک بیه   2105 جیوالی  21در عرض یک هفته پی  از انتشیار در   ساخته ش.  و شبکه اسکای 

از دیگر موارد تجلی افکار عمیومی جهانییان نسیبت    (  Sky News, 2016ه ار بینن.  داشته است )۳۳

ذیین اخبیار مربیوط بیه     توسط کاربران فضای مجیازی  که اشار  کرد هایی کامنتتوان به به ایران می

درج  ییاهونیوز  المللیی نظییر رویتیرز، گیاردی  و    بیی   یهیا و خبرگی اری  هاسایت رسانهوبایران در 

را مشیاه.    مثبت نسبت به ایراندی.گا  قاطع توان غلبه ها میر ای  کامنتبشون.  با مروری کوتا  می

؛ در اقنا  افکار عمومی جهانیان و شکست  اجما  بر علیه خیود اسیت  نظام موفقیت کرد که حاکی از 

هیایی کیه بیشیتری  امتییاز مثبیت را از سیوی       وارد، د  میورد از کامنیت  تقریباً در همیه می   طوری که به

جویانیه نسیبت بیه اییران داشیته و در مقابین، نسیبت بیه         ، رویکیرد م.افهیه  انی. خوانن.گان کسب کرد 

رویکردی انتقادی دارن. )بیه عنیوان مثیال     ،ان.کشورهایی نظیر رهیم صهیونیستی که مخالف برجام بود 

    (Siddiqui, 2015; Agence France-Presse 2015; Kamali Dehghan and Sidahmed, 2016  نک

 نیی  قابین مشیاه.  اسیت؛    های ایران ش.ن ظرفیت هتنجهانی ایران در پر بازتاب تقویت جایگا 

درآمی.  دالر  یلییارد م 15/2از حصیول   0۳۱5ی  سازمان توسهه تجارت در اوایین میرداد   چنانکه، رئ

ی برای کشور خبر داد کیه تقریبیاً بیه مهنیای ییک میلییون دالر در هیر روز  اسیت         گرگردشارزی 

                                                                                                              
1. Clarion Project 
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 ج.یی. ص.ور مجوز پیرواز هواپیماهیای   در کنار روی.ادهایی نظیر   اگر رون. م بور (0۳۱5)افخمی، 

بخیش  اطمینیان رود ایران بتوان. گیامی  ، ت.اوم یاب.، امی. می(Reuters, 2016برای مسافرت به ایران )

زا برداشته و بخشی از درآمی.های میورد نییاز خیود را از صینهت      مقاومتی و درون اقتصاددر جهت 

هیای سیرمایه اجتمیاعی    لفهؤناخوا  با سایر م ی خوا گرگردشرون،  ،البتهی جذب نمای.  گرگردش

پیونی. خیورد    خیارجی در اییران   گیران  به گیردش احترام و پایبن.ی به قانون هماهنگی نهادی، نظیر 

 عربیی بیود   گیر گردشزائر و نیم میلیون ومشه. ساالنه می بان بیش از یک شهراست  به عنوان مثال، 

ی شهر ش.  بیود  بیا   گرگردشاقتصادی و باع  رون، تمک  مالی ای  دسته از زائران، که با توجه به 

گری ایی  کشیور در مشیه.    به سفارت عربستان در تهران و کنسولخودسرانه حمله در پی ای  وصف، 

بیه دنبیال داشیت،    نی  و تخریب روابط دیپلماتیک با ای  کشور که تبهیت کشورهای کویت و بحری  را 

طوری که بنا به گفته رئی  اتحادییه  بهبه ش.ت کاهش یافت؛ مشه. به ان عربی گرگردشزائران و سفر 

ییارت و گیردش بیه مشیه. سیفر      زدرص. از آن ته.اد بیرای   21در حال حاضر فقط داران مشه.، هتن

عملکیرد  ای  واقهیت است که پایبن.ی به قانون و تضهیف بیانگر روی.اد م بور   (0۳۱5)قانهی، کنن. می

المللیی )حتیی در مییان مسیلمانان( منجیر      بیی  نهادهای مسوول، نه تنها به تضیهیف سیرمایه اجتمیاعی    

 دارد در بر اقتصاد  ایبرنی  درازم.تی یا م.ت کوتا  پیام.های منفی گسترد شود، بلکه می

ی  جمهور اییاالت  ئر عتوان به موضاز دیگر مصادی، شکست اجما  جهانی علیه ایران می

ای اییران و  ضم  اشار  به رقابت منطقه ،ای با جفری گل.برگدر مصاحبهاشار  کرد که متح.  

ای بیابن. شراکت در منافع منطقهیر برای ؤای ماز ای  دو کشور خواست شیو  ،عربستان سهودی

(Goldberg, 2015  ) سای جمهور ایاالت متح.  را در نظر آوریم که با هر ؤمواضع پیشی  راگر

شیود؛  تیر میی  گییری روشی   ران.ن.، اهمیت ای  موضعای از تغییر نظام در ایران سخ  میبهانه

سیاب، آن در واشینگت  را    ی  پیشی  دستگا  امنیتی سهودی و سفیرئکه ترکی الفیصن، رچی ی 

سیاله خیود    11ای، به اوباما یادآوری کن. که از برخیورد برابیر بیا دوسیت     واداشت تا طی نامه

 دان.، اجتناب کن.   را ب رگتری  دشم  خود می آمریکا)عربستان سهودی( و کشوری که 

 ییی. تخمثبت برجام نظییر  نتایج  به رغمیادآور ش. که ای  واقهیت تلخ را نی  البته در ای  میان بای. 

)کیه مبنیای بسییاری    ش.ن پرون.  ابهاد احتمالی نظامی و مختومه یرانا یابودن برنامه هسته ی آمصل 

برای ایجیاد میوج   از آن بود آن طور که شایسته  نتوانستایران ، های ظالمانه علیه ایران بود(از تحریم
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 کنی. ها اسیتفاد   عامالن تحریم برای تخکی. بر حقانیت و مظلومیت ایران و محکومیت تبلیغاتی جهانی

ی  تیر مهیم مخالفیان و منتقی.ان داخلیی از    اقنیا   به دیپلماسی  دولت و دستگا ش.ن که شای. مشغول

دیپلماتییک و  بای. تصی.ی، کیرد کیه آییار نیامطلوب تخرییب روابیط         ،همچنی های آن باش.  علت

هیای  از نمونهالمللی مشهود است که یکی های بی عرصهدر بسیاری از هنوز  یانایرانتضهیف جایگا  

هیای خیارجی بیا    انهسیفارتخ چنی.ان مناسیب   نهبرخورد ن.، آن که مردم به طور مستقیم با آن درگیر

را بیر آن  یکیی از اعضیای شیورای عیالی انقیالب فرهنگیی       طوری که  ست؛ بهمتقاضی وی ا ایرانیان

  (0۳۱5)گلشنی،  گالیه نمای.ی  جمهور یازدهم ئبه ردر ای  خصوص ه ای  شورا داشت در جلس

 

 گیرینتیجه
توانی. بیا اسیتفاد  از    نظیام جمهیوری اسیالمی میی    جامهیه ایرانیی و   فرصتی را فراهم آورد  که برجام 

های بلن.ی در راستای ارتقا  سیرمایه اجتمیاعی در کشیور    گامتجارب حاصن از آن، دستاوردهای آن و 

بیا درک  طور که در خالل مطلب مشاه.  ش.، شهرون.ان ایرانی، نظییر بسییاری از میوارد،    همانبردارد  

هیای مجیازی تحقی،    توانستن. با استفاد  از روابط اجتماعی که عم.تاً از طری، شیبکه موقهیت تاریخی، 

 های تواف، کمک کنن. گیری زمینههمبستگی اجتماعی را تقویت کرد  و به شکنپی.ا کرد، توأمان 

ه دالیلی که در خالل مطلب های دولتی و حکومتی بنا برس. دستگا در ای  میان، به نظر می

های مخالف ییا منتقی.   اقنا  گرو اجرای برجام یا فراین. ی  آن درگیرش.ن در ترمهمو  ذکر ش.

ان. به نحو شایسته از دستاوردهای برجام بیرای تقوییت سیرمایه اجتمیاعی     برجام بود، نتوانسته

رکیود اقتصیادی و از   ن.  در مقابن، مخالفان و منتق.ان برجام با اسیتفاد  از وضیهیت   کناستفاد  

گونیه   هیر اسیت،  ممکی    ی کیه جای ان. تاهایی که در اختیار دارن.، در تالش بود طری، تریبون

 نیوعی  حی.  دررا  ایهسیته  میذاکرات  نتیجیه حاصن از برجام را منتفی دانسته و حتی  دستاورد

 «زهرجیام »عنوان از آن تحت به کنایه  مبرجامخالفان  ازتا جایی که برخی  ارزیابی کنن. خیانت

چیی ی  چنی  در تناقض با هم هستن.، نتیجه مواضهی که ای   (27/14/0۳۱5یسنا، ا) ان.کرد یاد 

 ج  القای یخس به جامهه و فرسایش اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی نیست 

 اییران  کیه  رسیی.  نتیجه به و انجام خاص شرایطی در ایهسته مذاکرات که است ای  واقهیت

 صیورت  در اسیت  بی.یهی   داشیت  قرار المللیبی  سیاسی و اقتصادی فشارهای ش.ی.تری  تحت

 در صیرفاً  آن دسیتاوردهای  بررسی ای،پروه  هر اولیه اه.اف و هازمینهفراموشی عم.ی یا سهوی 
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سرمایه اجتمیاعی بیه     بود نخواه. گشارا  و گرفته قرار غیرتخصصی و فردی هایزنیگمانه مقوله

دولیت   یارسیانه رس. تیم به نظر میبر است  شود، اما بازسازی آن بسیار زمانمیسرعت تخریب 

امیر تیرمیم اعتمیاد عمیومی بیه نهادهیای       تیر  خالقانیه تیر و  صورت متمرک تر، هوشمن.انه بهبای. 

دولیت  را به صورت ج.ی در دستور کار خود قرار دهن.  در ای  زمینه،  ویژ  دولت و به حاکمیتی

هیای کمرشیک    ایران نظیر تحریموضهیت پیشابرجام تصویر روشنی از شهرون.ان تالش کن. بای. 

برابری قیمت ارزهیای خیارجی و    های مستمر کاالها و خ.مات، اف ایش چن.رش.، گرانی به و رو

و  یمیال  یگیرفت  سیاختارها  فاصیله عیواملی نظییر   بایی.   ،داشته باشن.  همچنی و    در ذه   طال

اعتمیاد   ییای بودن رونی. اح برزمانو نی   یجهانهای نوی  و دستورالهمن یاز فناورایران  یبازرگان

ها در نتیجه تحریم یراخ یهاکه در خالل سال یخارج یهاو کشورها و شرکت یرانا یانم یجهان

 ، به صورت روش  برای مردم توضی  داد  شود   مخ.وش ش. 

بی.ون   هیا پی  از برجیام   تحیریم  همیه  بسیاری از مقامات دولتی مبنی بر رفع فوریتخکی. 

ای مربیوط نبیود  و لغیو    ها به برنامه هستهکته که بخش قابن توجهی از تحریمتصری  بر ای  ن

هیا تحقی، نخواهنی.    به ای  زودیش.  که ای گسترد  گیری انتظاراتباع  شکن، نخواهن. ش.

و نی  سازوکار عملیی رفیع   های دقی، و واقهی برجام لفهؤرسانی دربار  ماهیت و م  اطال یافت

تبلیی  و تصیویب   هنگیام  اولییه  ات اشتباهبرخی حتی اگر به قیمت اعتراف صری  به ها، تحریم

 واقهیت ای  است کیه انتظارات غیرواقهی است  ای  گامی ضروری برای کاست  از  ،برجام باش.

 یکه در خالل مذاکرات همه تالش خود را بیرا  ییکشورهاو داخلی و خارجی های فشار گرو 

تیالش  دست از نی   انجام دادن.، در مرحله اجرا یرانا یازاتامتکردن شکست مذاکرات یا کمینه

و ارزیابی دقی، از دسیتاوردهای برجیام و کارنامیه دولیت ییازدهم      ،   بنابرای نخواهن. داشتبر

ممک  خواه. ش. که آن هم ته.ین انتظارات مردم با دولت و نظام حفظ اعتماد نهادی مردم به 

 شود میسر می از ماهیت برجاممن. و نظام دقی،، سریعبخشی آگاهیصرفاً از طری، 
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 ین.؟ها کجااست؛ م.رس 0۱0۱قرارداد  ی،ادلواپ : تواف، هسته یان( دانشجو0۳۱4آنا )

 http://www.ana.ir/news/46929 
 درص. مخالف: ۳درص. مواف،،  75: یا( تواف، هسته0۳۱4 یور)شهر پوزیآ

 https://www.ipos.me/polls/2015/09/15/nuclear-deal  
 :  آمریکاو رابطه با  یااز تواف، هسته هایرانیاکثر ا یت( حما0۳۱4)خرداد  پوزیآ

https://www.ipos.me/polls/2015/06/23/nuclear-deal  
 :  درص. 15: یااز تواف، هسته یتحما( 0۳۱۳پوز )آی

https://www.ipos.me/polls/2014/11/23/nuclear-deal  
  http://www.isna.ir/news/95050107044: یسناا (0۳۱5) اهللیول ی،افخم

 های ایران پ  از تواف، نهایی در چن. مرحله لغو خواه. ش.:( تحریم0۳۱4 ی انتخاب )فرورد
 http://www.entekhab.ir/fa/news/198275   

  http://www.isna.ir/news/95040115932               : ایمیرفتهزهرجام را پذ( 27/14/0۳۱5ایسنا )

 یتخت:جوانان پول.ار پا ی.ج. ی تفر ی؛رنگ پارت( 0۳/15/0۳۱5ایلنا )
 http://www.ilna.ir/fa/tiny/news-407544  

   05، ص  0۳۱5 یرت 2۳، مورخه 525۱شمار   یران،مصاحبه با روزنامه ا (0۳۱5) ی حس ی ی،مهرر یوبیا

 : یمپ  از لغو تحر یرانا یمبادالت تجار ینهه  یدالر یلیاردم25( کاهش 0۳۱4مسهود، ) ی،خوانسار
http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/04/24/800145 

 :«یول یلیکونس»از تواف، در  یت( حما0۳۱4اقتصاد ) یایدن
 http://donya-e-eqtesad.com/news/912122   

 متخلف ع ل شون.:  یرانمسترد و م. المالیتش.  به بناح، پرداخت( وجو  به0۳۱5حس  )خرداد  ی،روحان
http://www.isna.ir/news/95031713440  

 ماهانه:   یآمار یها( گ ارش0۳۱4سازمان بورس و اورا  بهادار )

http://rdis.ir/MonthlyReport.asp  
 یران:در ا جمهوریی رئ یکروز  ۳5هر ( 0۳۱5آبان، شهرون. )

 http://shahrvand-newspaper.ir/News:NoMobile/Main/78688  
 دونال. آوردن.:  اما مک آورن.یرا م ینگموتور بوئ یتکنولوه کردیمی( فکر م0۳۱4) نیوزفارس

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940518000787 
 :  ی( واکنش علما به تحص  طالب منتق. تواف، اتم0۳۱4فرارو )

http://fararu.com/fa/news/249018  
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