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چکیده
ــاب  ــل از انق ــراتژیک در قب ــی اس ــیبی، از هم پیامن ــراز و نش ــط پرف ــته رواب ــای گذش ــکا در دهه ه ــران و آمری ای

اســامی تــا روابــط خصامنــه طوالنــی در ســال های بعــد از انقــاب اســامی داشــته اند. مذاکــرات ایــران و 5+1 بــر 

رس برنامــه هســته ای ایــران نقطــه عطفــی در روابــط دو کشــور بــود؛ چــرا کــه بعــد از ســال ها روابــط خصامنــه، 

دو طــرف بــر رس میــز مذاکــره نشســته و تــاش کردنــد مشکاتشــان را از طریــق دیپلامتیــک حــل و فصــل کنند. 

ایــن مذاکــرات از ســال 1392 بــه طــور جدی تــر دنبــال و در ســال 1394 منتهــی بــه امضــای توافقــی بــه نــام برجــام 

)برنامــه جامــع اقــدام مشــرک( گردیــد. در ایــن پژوهــش بــه دنبــال پاســخ بــه ایــن پرســش هســتیم کــه برجــام 

ــه  ــش ب ــن پرس ــه ای ــخ ب ــت؟ در پاس ــته اس ــکا داش ــران و آمری ــط ای ــر رواب ــری ب ــه تأثی ــوژه چ ــک س ــوان ی ــه عن ب

ــه  ــوان »دیگــری« در مــن برجــام، منجــر ب ــه عن ــکا ب ــگاه آمری ــم کــه تثبیــت جای ــه می پردازی ــن فرضی آزمــون ای

ــکا شــده اســت. داده هــای پژوهــش  ــران و آمری ــان ای ــط می ــش خصومــت در رواب ــر شــدن آن و افزای تخریب پذی

ــا  ــادی ب ــامن انتق ــل گفت ــه از روش تحلی ــون فرضی ــرای آزم ــده و ب ــردآوری  ش ــنادی گ ــه ای و اس ــق کتابخان از طری

تکنیک هــای ساختارشــکنی و تفــاوت دریــدا بــرای تحلیــل رابطــه خــود و دیگــری اســتفاده می کنیــم و ارتبــاط 

خــود )ایــران( و دیگــری )آمریــکا( را در قالــب ســوژه )برجــام( مــورد بررســی و تحلیــل قــرار می دهیــم. نتایــج و 

یافته هــای پژوهــش نشــان می دهنــد چگونــه عنــر دیگــری هویتــش را در خــال مذاکــرات و همچنیــن در من 

برجــام تثبیــت کــرده و بــه فروپاشــی آن انجامیــده اســت.

واژگان کلیدی: ایاالت متحده، ایران، برجام، خود، دیگری.
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  مقدمه

ــوم  ــمندان عل ــران و اندیش ــه تحلیل گ ــون توج ــاز در کان ــکا از دیرب ــران و آمری ــط ای ــش رواب چال

سیاســی و روابــط بیــن ا مللــل بــوده اســت. گرچــه روابــط دو کشــور از دو دوره متفــاوت در دوران 

قبــل از انقــاب اســامی 1357 و بعــد از آن تشــکیل شــده، امــا دوران بعــد از انقــاب نیــز از جهات 

مختلــف دارای نوســان در روابــط ایــران و آمریــکا بوده ایــم و از ایــن نظــر شــش دورۀ متفــاوت را 

می تــوان مــورد بررســی و تحلیــل قــرار داد.

در دورۀ اول بــا ظهــور انقــاب اســامی بــه عنــوان اساســی ترین مفهــوم در رهربیــت امــام 

خمینــی)ره( و شــکل گیری حکومــت اسامی-شــیعی پــس از نزدیــک بــه 1400 ســال، بــه تدریــج 

آمریــکا بــه عنــوان »دیگــری« در اوج رونــد انقــاب مــورد بازمنایــی منفــی قــرار گرفــت. دوره دوم 

در رشایطــی طــی شــد کــه ایــران توانســت بــا رویکــرد مقاومت و پایــداری برگرفته از هشــت ســال 

جنــگ تحمیلــی، برســاخت های مذهبــی و اجتامعــی جامعــه را در قالــب بازمنایــی مثبــت خــود 

تبدیــل بــه انســجام ملــی علیــه دیگــری کنــد.

در دوره ســوم، بــا ورود عجوالنــه بــه توســعه و ســازندگی بــه رهربیــت آقــای هاشــمی رفســنجانی 

زمینــه بــرای فراموشــی برســاخت های ارزشــی دوران جنــگ و بازآفرینــی مثبــت از دیگــری فراهــم 

ــا  ــوی متدن ه ــی و گفتگ ــون تنش زدای ــی چ ــرح مباحث ــا ط ــان ب ــارم، اصاح طلب ــد. در دوره چه ش

بــه تقویــت زمینــه بازمنایــی مثبــت از دیگــری کمــک کردنــد. در دوره پنجــم،  فصــل جدیــدی از 

انقابی گــری و مواجهــه بــا دیگــری رقــم خــورد، امــا در نهایــت بحران هــای بســیاری بــرای نظــام 

ــه  ــی و ب ــا ظهــور اعتدال گرای ــاً دوره ششــم ب ــه وجــود آمــد و نهایت سیاســی و هویــت خــودی ب

قــدرت رســیدن فــردی میانــه رو بــه نــام حســن روحانــی روابــط دو کشــور وارد مرحلــه ای متفاوت 

شــد. دولــت آقــای روحانــی اولویــت امــور کشــور را در توســعه اقتصــادی می دانــد، امــا پیــش رشط 

ــا  قــرار دادن تنش زدایــی در سیاســت خارجــی و پیشــربد مذاکــرات هســته ای محــل افــراق آن ب

دولــت ســازندگی اســت.

ــط  ــن اســت کــه همــواره ســوژه ها در رواب ــکا ای ــران و آمری ــط ای ــه مهــم در خصــوص رواب نکت

ــه طــوری کــه از یــک ســو  ــد ب ــروز کرده ان دو کشــور نقــش داشــته و در قالب هــای گوناگــون ب

باعــث تثبیــت و تکویــن عنــر دیگــری در سیاســت خارجــی ایــران شــده و از ســوی دیگــر، بــه 

دالیــل مختلــف از جملــه برخــورد بــا مــوج تکــرار، خــود نیــز نابــود شــده اند. ایــن وضعیــت حتــی 

در مذاکــرات و مــن منتهــی بــه برجــام نیــز تکــرار شــد. بــر ایــن اســاس در ایــن مقالــه بــه دنبــال 

بررســی تأثیــر برجــام بــه عنــوان یــک »ســوژه  «بر روابــط ایــران و آمریــکا هســتیم. در واقــع هــدف 

ایــن اســت کــه برجــام را در قامــت نقطــه اتصــال در روابــط دو کشــور مــورد واکاوی قــرار دهیــم 

و نشــان دهیــم چگونــه ایــن نقطــه بــه مقولــۀ هویتــی از زاویــۀ نقــش پذیــری می نگــرد؛ چــرا کــه 

حتــی پــس از برجــام نیــز آمریــکا جایــگاه خــود را بــه عنــوان دیگــری حفــظ کــرده و ایــن باعــث 

شــدت فراینــد هویت یابــی خصومت آمیــز بیــن ایــران و آمریــکا شــده اســت.

از آنجــا کــه در پــی واکاوی تأثیــر برجــام بــه عنــوان متغیــر مســتقل بــر روابــط ایــران و آمریــکا بــه 

عنــوان متغیــر وابســته هســتیم، در بخــش اول از دیدگاه هــا و نظریــات ژاک دریدا در فلســفه خود 

و دیگــری، گفتــامن انتقــادی یورگن هابرمــاس، رویکــرد گفتامنی-تاریخــی روت وداک و همکارانش 

و همچنیــن رویکــرد ون دایــک در بازمنایــی خــود و دیگــری بــه عنــوان چارچــوب نظــری بــرای 

ترســیم رابطــه مفهومــی میــان خــود و دیگــری بهــره می گیریــم. در بخــش دوم روابــط دو کشــور 

را از منظــر خــود و دیگــری مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار داده و تاثیــر تحــوالت داخلــی، منطقه ای و 

بین املللــی مرتبــط بــا برجــام بــر روابــط دو کشــور را بررســی می کنیــم. در بخــش ســوم بــا مترکــز بر 

مذاکــرات و مــن برجــام، نحــوه برســاخت های متافیزیکــی و ظهــور هویــت دیگــری از طریــق مــن 

را مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار داده و در نهایــت بــا بررســی خــروج آمریــکا از برجــام بــه عنــوان 

مهم تریــن عامــل تخریــب ســوژه و بازگشــت خــود و دیگــری، بــه نحــوه بازســازی روابــط ایــران و 

آمریــکا در دوران پســابرجام می پردازیــم. 
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1. مفهوم خود، دیگری، سوژه و تخریب

بــر اســاس نگــرش ژاک دریــدا، فیلســوف شــهیر فرانســوی و مبــدع تکنیــک ساختارشــکنی1  متافیزیک ســوژه 

ــرب  ــک غ ــد از برســاخت وجــود در درون متافیزی ــی می توان ــا زمان ــاب خــود در حضــور ت ــوان بازت ــه عن ب

نتیجه گیــری شــود کــه خــود بــا حضــورش در ارتبــاط باشــد، امــا دریــدا مبنــای کار خــودش را روی مفهــوم 

دیگــری بــا تولیــد یــک سلســله تفکــر عمیــق از ناحضــور در  تخریــب حضــور پایــه ریــزی کــرد. او تخریــب را 

یــک حالــت بازتــاب غیرشــخصی می دانــد کــه بازیگــران و ســوژه ای در آن وجــود نــدارد و دیگــری را ماننــد 

مســیری تصــور می کنــد کــه خــود بــا برســاخته  پاســخگو بــا آن روبــرو شــده و در درون یــک ارتبــاط نامتقارن 

و بــا فــاز تأخیــری از درون یــک ارتبــاط خشــن بــا دیگــری بیــرون می آیــد. دریــدا بــه دلیــل بازکــردن فضایی از 

جنــس فرمــان و پرسشــگری، ویژگــی ســلطه را  بــرای دیگــری در نظــر می گیــرد کــه بــه همیــن دلیــل، دیگــری 

مبنــای یــک اصــل اخاقــی می شــود کــه نــه تنهــا پســاذهنی اســت، بلکــه پســاتخریبی نیــز می باشــد و بــه 

عنــوان یــک نقطــه پیشــین جدیــد، بــدون منفــی و ســلبی کــردن جنبه هــای ذهنــی تفکــر متافیزیــک غــرب، 

بــه طــرف یــک حــد متعالــی حرکــت می کنــد    )Bellou,2013:342(. بــه اعتقــاد دریــدا، دیگــری می توانــد ســبب 

شــالوده شــکنی خــود در مــن شــود. روی دیگــر ایــن ســخن آن اســت کــه دیگــری ســبب ســاخت و تکویــن 

خــود نیــز می شــود. ایــن ســاختار، بــدون مــن، فاقــد هــر نــوع سلســله مراتــب قــدرت خواهــد بــود. در 

حقیقــت شــالوده شــکنی مــن از بازتــاب سلســله مراتــب قــدرت در مفاهیــم خــود و دیگــری منتــج می شــود 

و تاشــی اســت بــرای بــه چالــش کشــیدن متافیزیــک حضــور در زمیــن خــود آن. شــالوده شــکنی را معمــوالً 

یــک راه قرائــت مــن می انگارنــد کــه در آن تــاش می شــود سلســله مراتبــی میــان مفاهیمــی کــه در مــن 

توصیــف شــده اند پیــدا شــود؛ آنجــا کــه بنیــان ایــن سلســله مراتــب بشــکند و قطب بنــدی مفاهیــم وارونــه 

شــود و در کل، وجــود سلســله مراتــب بــه مشــکله تبدیــل شــود )مشــیرزاده، 1395: 258(. در شفاف ســازی 

مــوارد مذکــور می تــوان گفــت کــه خــود در ســاختار مــن بــا رویکــرد متافیزیــک غــرب، از جایــگاه باالتــری 

نســبت بــه دیگــری برخــوردار اســت. در حالــی کــه دریــدا ایــن سلســله مراتــب را وارونــه در نظــر گرفتــه و 

جایــگاه دیگــری را برتــر از خــود لحــاظ می کنــد.

رویکــرد گفتامنی_تاریخــی کــه روت وداک و همکارانــش مطــرح ســاختند و رویکــرد ون دایــک در بازمنایــی 

ــرد  ــت. رویک ــاس اس ــات هابرم ــوژگی در نظری ــوم بیناس ــون مفه ــت همچ ــری و بیناگفتامنی ــود و دیگ خ

گفتامنی_تاریخــی شــاید رصیح تریــن رویکــرد بــه تحلیــل متنــی جامــع و مفهــوم ســازی گفتامنــی باشــد. این 

رویکــرد بــا نظریــه انتقــادی در ســطح کان همســو اســت )خــروی نیــک، 1397: 84_85(.

 )Zahavi,2014:3( خــود: البهــاری »خــود« را بــه عنــوان یــک هویــت بــا اصولی غیــر قابــل تغییــر تعریــف می کنــد

بــه عبــارت دیگــر وی خــود را عنــری مجــزا از تجربــه، تفکــرات و احســاس می دانــد و بــر جدایــی »خــود« 

ــط  ــردازان رواب ــته ترین نظریه پ ــی از برجس ــوان یک ــه عن ــت ب ــا ون ــد. ام ــد می کن ــود« تأکی ــاس خ از »احس

بین امللــل در چارچــوب شــکل گیری هویــت بــه مســئله خــود و دیگــری توجــه کــرده اســت و بــا بــه عاریــت 

گرفــن مفروضــه ای کلیــدی از تعامــل گرایــان منادیــن2  در خصــوص اینکــه دولت هــا چگونــه هویت هــای 

یکدیگــر را قــوام می بخشــند، عقیــده دارد کــه مفاهیــم »خــود« و »منافــع« بــه اعــامل انعــکاس معنــادار 

دیگــران در طــول زمــان گرایــش دارنــد. مفهــوم »خــود آینــه ای«3  کــه توســط تعامــل گرایــان منادیــن مطــرح 

1. Deconstruction
2. symbolic interactionists
3. Looking-glass self

ــد  ــح می ده ــت را توضی ــکل گیری هوی ــت، ش ــگر اس ــدن کنش ــی ش ــی از اجتامع ــه بازتاب ــود ک ــده و خ ش

)منــوری، 1395: 744(. ونــت برداشــت دیگــری نیــز از خــود دارد و می گویــد خــود بــر اســاس برداشــتی کــه 

از وضعیــت دارد، نشــانه ای بــرای دیگــری می فرســتد و دیگــری ایــن نشــانه را بــر مبنــای برداشــت خــودش 

از وضعیــت تفســیر می کنــد و ایــن تفســیر، عامتــی بــه خــود می دهــد و خــود پاســخ می دهــد و در ایــن 

تعامــل اســت کــه هویــت خــود و دیگــری بــه عنــوان دوســت، دشــمن یــا رقیــب شــکل می گیــرد )مشــیرزاده، 

1395: 332(. در جــای دیگــر، ونــت بــه جــای رشــتۀ خود/دیگــری از رشــتۀ خویشــن/دیگری ســخن بــه میــان 

مــی آورد. از دیــد او، خویشــن از طریــق نقــش پذیــری کــه مبتنــی بــر انتخــاب از میــان بازمنایی هــای شــکل 

گرفتــه از انگاره هــای پیشــینی اســت، در جریــان اولیــن تعامــل، بــا کســب هویتــی خــاص مبتنــی بــر نقش به 

ــوری، 1395: 744(. ــردازد )من ــری می پ ــدی دیگ قالب بن

بــه اعتقــاد دریــدا هویــت یکــی از ریشــه های بازمنایــی اســت. بنابرایــن بایــد اذعــان داشــت کــه بازمنایی بین 

خــود و دیگــری از طریــق هویــت امکان پذیــر اســت. از دیــدگاه وی ارتبــاط بــا دیگــری، ســاختار خود را شــکل 

می دهــد. از طــرف دیگــر، زهــاوی »خــود« را بــه پنــج شــکل معرفــی می منایــد؛ خــود اکولوژیــک4، خــود در 

ارتبــاط بــا دیگــران5 ، خــود ادراکــی و تصــوری6 ، خــود موقتــاً تعمیــم داده شــده7 ، خود شــخصی و خصوصی8   

)zahar , 2014:3(. بــه تبــع نگرش هــای مذکــور، ســاختار فلســفه دریــدا بــا خــود مرتبــط بــا دیگــران9  پیونــد 

دارد و هویــت، مقــوم خــود می باشــد. بــر ایــن اســاس محتــوای توافــق برجــام انعکاس تعامــل و دوســتی را از 

طــرف مــا بــه آنهــا مخابــره کــرد، در حالــی کــه دریــدا اســتدالل می کنــد کــه دوســتی از نــوع تفــاوت، باعــث 

.)Colebrook ,2015:69( تســلیم و تضعیــف می شــود

دیگــری10: آن طــور کــه دریــدا توضیــح می دهــد، دیگــری از عنــارص مهــم در ســاخت و تکوین خود می باشــد. 

بــر ایــن اســاس دیگــری واقعیتــی اســت کــه دریدا مبنــای کار خــود را روی آن شــکل می بخشــد و ایــن مفهوم 

را یــک سلســله تفکــر عمیــق روی ناحضــور در تخریــب حضــور می دانــد )Bellou , 2013,342( او می گویــد 

قبــل از بــه اشــراک گذاشــن حقیقــت، تنهــا دیگــری کامــل می توانــد بــه عنــوان عنری معیــن، وجود داشــته 

باشــد  )Derrida 2001:113-112(. همچنیــن دیگــری، مفهومــی متامیت خــواه اســت کــه فشــارش موجــب 

می شــود تــا رفتــاری متجاوزانــه بــر ســوژه و خــود اعــامل شــود. الزم بــه ذکــر اســت کــه دریــدا وجــود را 

حضــور و هــورسل وجــود را ابــژه در نظــر می گیــرد. بنابرایــن بایــد دانســت کــه مبنای ســاختار نظام سیاســی 

آمریــکا همــواره از نظــام پلورالیســتی تبعیــت منــوده اســت. شــکل توزیــع قــدرت و وجــود سلســله مراتــب 

قــدرت نیــز همچــون دیگــری، جملگــی بــرای ایــاالت متحــده آمریــکا هویتــی تخریــب کننــدۀ حضــور بنــا 

منــوده اســت. بــه طــور کلــی ســلطه آمریــکا بــر اروپــا بــا بهره گیــری از عنــارص قــدرت و خشــونت مربــوط 

بــه دیگــری اســت کــه در متافیزیــک غیــاب وجــود داشــت؛ بــه طــوری کــه در مذاکــرات برجــام وابســتگی-

کشــورهای اروپایــی بــه آمریــکا مؤیــد ایــن مطلــب اســت. ایــن وابســتگی در صحبت هــای EU3 روشــن بــود، 

حســن روحانــی می گویــد: »بــرای مــا کامــاً روشــن بــود کــه آنهــا )EU3( در مســائل مهــم بــدون آمریــکا 

4. Ecological self
5. Interpersonal self
6. Conceptual self
7. Temporally extended self
8. Private self
9. Interpersoal self
10. The other
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قــادر بــه تصمیم گیــری نیســتند« )روحانــی، 1391: 320(. در واقــع بــه دلیــل ضعف هایــی شــالوده شــکنی 

و وابســتگی حضــور در مواجهــه بــا دیگــری، مقدمــات تخریــب حضــور فراهــم شــد و از آنجــا کــه ســوژه بــا 

بازمنایــی خــود در حضــور تعریــف می شــد، برســاخت هویــت را بــا مشــکل روبــرو کــرد. در ایــن رشایــط بــا 

اصطــکاک در تکویــن خــود و دیگــری و رهایــی ســوژه در روابــط میــان دو کشــور، کــه به افزایــش خصومت 

میــان ایــران و آمریــکا -انجامیــد، خــود روایت گــر، بخــش مهمــی از هویتــش را از دســت داد.

جمهــوری اســامی ایــران کشــوری اســت کــه مثــره و محصــول انقــاب اجتامعــی اســت. میشــل فوکــو در 

مصاحبــه ای بــا عنــوان »ایــران روح یــک جهــان بــی روح« می گویــد: »یکــی از چیزهــای رسشــت منــای ایــن 

رویــداد انقابــی ایــن واقعیــت اســت کــه ایــن رویــداد انقابــی اراده ای مطلقــاً جمعــی را منایــان می کنــد 

و کمــر مردمــی در تاریــخ چنیــن فرصــت و اقبالــی داشــته انــد« )دانیالــی، 1393: 476(. ایــن اراده  جمعــی 

هــامن بازگشــت بــه خــود بــود. بــه نظــر می رســد، خــود بــا شــور انقابــی در برابــر آمریــکا بــه مثابــه دیگری 

از جنــس ســلطه و نــه قــدرت در بــه نتیجــه رســیدن توافــق موفــق نخواهــد بــود. آمریــکا بــا اجــامع جهانــی 

فرصــت مداخلــه در نظــام بین امللــل را از طریــق تبدیــل رابطــه قــدرت بــه رابطــه ســلطه بــرای خــود ایجــاد 

کــرده اســت، امــا بــه قــول آدورنــو اجــامع در امــر سیاســی کــذب اســت. اجامعــی در کار نیســت، بلکــه 

روابــط قــدرت توســط آمریــکا تخریــب شــده اســت. در نظــام ســلطه، گفتگــو و مذاکــره محلــی از اعــراب 

نــدارد و راه ورود بــه گفتگــو تنهــا مبــارزه اســت کــه فاصلــه باریکــی بــا تروریســم دارد. همین فاصلــه باریک 

ــا و  ــام ترور ه ــرد مت ــعی ک ــی س ــن جهان ــامع دروغی ــت. اج ــران گذاش ــر دوش ای ــنگینی را ب ــای س هزینه ه

قتل هــا را در جهــان بــه ایــران مرتبــط کنــد و ایــران در مذاکــرات 5+1 بــه خوبــی ایــن اتهــام را خنثــی کــرد.

ســوژه11 : دریــدا عقیــده دارد، ســوژه در پــی تخریــب پدیدارشناســی هــورسل و در مقایســه بــا متافیزیــک 

غــرب بــه شــکل بازمنایــی خــود در حضــور ظاهــر شــده و در بافــت مــن، تابــع دیگــری می شــود )2013:96, 

Bellou(. ســوژه بــا ارتبــاط در بی ارتباطــی بــه عنــوان یــک بازمنایــی  عمــل می کنــد. در تصویــری کلــی از 
ســوژه، بــه خوبــی می تــوان دریافــت کــه ســوژه هــا بــه عنــوان ســتون فقــرات بازمنایــی، در برابــر خــود 

جمعــی تســلیم شــده و از بیــن می رونــد. بدیــن ترتیــب زنجیــرۀ مــا در برگیرنــدۀ حرکــت یــک اجتــامع اســت 

کــه تجربــه ای تعییــن کننــده در همراهــی دیگــری در رســیدن بــه حقیقــت دارد، بی آنکــه رو در روی هــم 

قــرار گیرنــد )Derrida ,2001:112-113(. بــه شــکلی معنادارتــر، مــن مذاکــرات را بــه عنــوان ســوژه، مخلوق 

تفاوت هــا در نظــر  گرفته ایــم. ســوژه بــا ســاختار ذهنــی منی توانــد ســازنده تفــاوت باشــد، امــا می توانــد 

اثــری حرکــت دار از تفــاوت در مــن ایجــاد کنــد. در عیــن حــال کــه ســوژه منی توانــد تفــاوت را ایجــاد کنــد، 

امــا می توانــد مولــد احســاس فعــال و غیرفعــال باشــد )Bellou ,2013:94(. از دیــد دریــدا ســوژه بــر روی 

خــودش بســته شــده و متایــز میــان ســوژه بــه عنــوان مــن )I( و بــه عنــوان تــو )You( حــذف شــده اســت. 

اگرچــه انتقــاد فرانــک مبنــی بــر اینکــه او مدلــی بــرای مفهــوم جدید هویــت ارائــه نــداده و نگرانی هــا را در 

مــورد تخریــب افزایــش داده، معتــرب اســت )Bellou ,2013:96(. از دیگــر روی، کافــکا میــان »ســوژه بیــان« 

بــه عنــوان فــرم بیانــی کــه مــن را می نویســد و »ســوژه گــزاره« همچــون فــرم محتوایــی کــه مــن از آن 

ســخن می گویــد متایــز قایــل اســت )دلــوز، 63:1392(. بــا تعریــف کافــکا، مــن دارای دو ســوژه می باشــد 

کــه همیــن دوگانگــی شــکافی بــرای اهــداف شــیطانی بــه وجــود آورده اســت. کافــکا مــن را حاوی دو ســوژۀ 

بیــان و گــزاره می دانــد؛ ســوژه بیــان را میــل مؤلــف و ســوژه گــزاره را میــل مــن در نظــر می گیــرد. اگــر 

بپذیریــم ســوژۀ بیــان مســتلزم مجموعــه ای از باورهــا، فرضیــات و رفتــار مؤلفــان اســت کــه بــه صــورت ایران 
11. Subject

و گــروه 5+1 تجلــی یافتــه، آنــگاه می تــوان چنیــن انگاشــت کــه ســوژۀ گــزاره، مســتلزم ارتبــاط وثیــق ادراک 

مــن برجــام بــا ســازه های مــن می باشــد کــه بــه شــکل نشــانه برســاخت شــده اســت. دوگانگــی ســوژه، 

منشــأ ناامنــی بــرای بازمنایــی ایــران بــه مثابــه تهدیــد جهانــی و کشــوری مطــرود شــده اســت. در روابــط 

ایــران و آمریــکا، چــه در دوران ماقبــل برجــام و چــه در دوران پســابرجام بســیاری از ســوژه ها تأســیس یــا 

تخریــب شــده انــد.

تخریــب12 : تخریــب حالتــی از یــک بازتــاب غیرشــخصی اســت کــه ســوژه  و بازیگرانــی در آن وجــود ندارند. 

در واقــع تخریــب رفتــاری انعــکاس یافتــه از دیگــری اســت کــه بــا عنــر تکــرار صــورت می گیــرد. تخریب از 

طریــق نشــانه ها و بازبافت هــای متنــی آغــاز و بــا تخریــب آگاهــی بــر حضــور اعــامل می شــود و در نهایــت 

.)Bellou ,2013:69( بــا نابــودی حضــور پایــان می پذیــرد

2. روابط ایران و آمریکا از منظر خود و دیگری

روابــط ایــران و آمریــکا قبــل از پیــروزی انقــاب اســامی دوســتانه و بــا رویکــردی غیرهویتــی و بــر مبنــای 

اتحــادی اســراتژیک دنبــال می شــد. امــا مــرور تاریخــی روابــط ایــران و آمریــکا بعــد از انقــاب اســامی 

نشــان می دهــد کــه ایــن رابطــه بــا تضــاد پیچیــده ای روبــرو شــده اســت. از دیــد آمریــکا تضاد هــا شــامل 

مــواردی چــون تحــرکات و تبلیغــات ضدآمریکایــی، ظرفیــت صــدور انقــاب اســامی بــه خــارج از مرزهــا، 

ــرای امنیــت ارسائیــل،  ــا فراینــد صلــح )ارسائیــل- اعــراب( و تهدیــدی ب ــران در رابطــه ب تهدیــدات بالقوه ای

برنامــه هســته ای و نقــش ایــران در نقــض حقــوق بــر اســت. امــا از نــگاه ایــران تضــاد دو کشــور هویتــی 

بــوده و شــامل هژمونــی آمریــکا و تکذیــب نقــش ایــران بــه عنــوان قــدرت منطقــه ای، پنهــان کــردن عایــق 

ایــران در منطقــه توســط آمریــکا و سیاســت های یکجانبه گرایانــه آمریــکا در برابــر ایــران می باشــد )2014:4, 

Mousavian(. وقــوع انقــاب اســامی ایــران، نقطــه آغــاز تنــازع جــدی در روابــط ایــران و آمریکا به حســاب 
ــه ای و  ــطح منطق ــه در س ــی، بلک ــطح داخل ــا در س ــه تنه ــران، ن ــامی ای ــاب اس ــای انق ــد. ویژگی ه می آی

جهانــی تغییــرات جــدی ایجادکــرد و بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی، موافقــان و مخالفــان ارتبــاط میــان دو 

کشــور، چــه در ایــران و چــه درآمریــکا بازمنایی هــای متفاوتــی را از دیگــری در ادوار مختلــف رقــم زدنــد.

1-2. خود و دیگری در دیدگاه موافقین و مخالفین روابط ایران و آمریکا

موافقیــن گســرش روابــط ایــران و آمریــکا بــر ایــن باورنــد کــه تنهــا بــا رویکردهــای اســراتژیک می تــوان 

ایــن ارتبــاط را گســرش داد )Jett, 2018: 88(. از مفروضــات طرفــداران ایــن دیــدگاه تأکیــد بــر حفــظ ســوژه 

و اســتمرار ارتبــاط بــا آن اســت کــه در ایــن صــورت دو کشــور می تواننــد تعامــل داشــته باشــند، امــا لزومــاً 

دشــمن نباشــند. بی شــک تأکیــد بــر بازمنایــی مثبــت خــود و پررنــگ کــردن آن نســبت بــه دیگــری منفــی از 

ویژگی هــای اصلــی ایــن گــروه اســت. طرفــداران ایــن اســراتژی تــا قبــل از روی کار آمــدن دولــت یازدهــم 

منــزوی بودنــد، امــا از آن زمــان ایــن بــاور را تقویــت کردنــد کــه اگــر ایــران بــا آمریــکا و غــرب مذاکــره کنــد، 

ــی، 1395: 135-136(.  ــد )خلیل ــا کن ــان ایف ــه و جه ــای منطق ــل بحران ه ــل در ح ــی بی بدی ــد نقش می توان

ســاختار فکــری و عملــی موافقــان گســرش روابــط ایــران و آمریــکا مبتنی بــر برقــراری ارتباط خــود و دیگری 

بــر مبنــای مذاکــره اســت. آنــان ایــن ارتبــاط را مــورد تأکیــد قــرار داده و برقــراری ایــن ارتبــاط را از طریــق 

ســوژه و بــه دنبــال اقنــاع حاکمیــت ممکــن می داننــد. 

مخالفیــن گســرش روابــط ایــران و آمریــکا، دیگــری را بــه عنــوان نیرویــی خشــن و تهدیــد کننــده، حامــی 

خشــونت و ایجــاد کننــده رابطــه ی از نــوع ســلطه و ترســانندۀ ایــران )خــود( بازمنایــی می کننــد )خــروی 
12. Deconstruction
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نیــک، 1397: 198(. مخالفیــن گســرش روابــط در آمریــکا، ایــران را بــه عنــوان کشــوری کــه در پــی بــه دســت 

آوردن ســاح هســته ای اســت در نظــر می گیرنــد )Jett, 2018: 88(. بــر ایــن اســاس، تقابــل ایــران و آمریــکا در 

اعــامق گفتــامن آنهــا بــا رویکردهــای ایدئولوژیــک متضــاد نهفتــه اســت. جمهــوری اســامی ایــران پرچمــدار 

ایدئولــوژی اســام شــیعی و آمریــکا پرچمــدار ایدئولــوژی لیــربال دموکراســی اســت و ایــن تضــاد ایدئولوژیک 

منجــر بــه تضــاد هویتــی شــده اســت. از جملــه خصوصیــات برجســته مخالفیــن، تأکیــد بــر بازمنایــی پررنگ 

از دیگــری منفــی نســبت بــه خــود مثبــت در روابــط دو کشــور اســت. مخالفــان در ایــن دیــدگاه اعــم از 

ــرای  ــکان وجــود ســوژه  را ب ــرده و ام ــف ک ــکا را مخــرب توصی ــران و آمری ــاط ای ــا خارجــی، ارتب ــی ی داخل

برقــراری ارتبــاط، محــال می داننــد. بــر ایــن اســاس در صــورت وجــود ســوژه، دیگــری یــا بخشــی از خــود 

درصــدد نابــودی آن برخواهنــد آمــد کــه نتیجــه ای جــز افزایــش خصومــت  میــان دو کشــور نخواهــد داشــت. 

از جملــه فرضیــات مخالفــان داخلــی کــه در خصــوص ایــن توافــق مطــرح شــده اســت، مربــوط بــه تزلــزل 

جایــگاه منطقــه ای و جهانــی نظــام جمهــوری اســامی ایــران و تضعیــف آن می باشــد )خلیلــی، بابایــی و 

لطفــی، 1398: 118(. نتیجــه تعامــل دیدگاه هــای موافــق و مخالــف بازمنایی هــای متفــاوت از دیگــری در 

ادوار مختلــف بعــد از انقــاب بــوده کــه بــه صــورت اجاملــی بــه ایــن ترتیــب بــوده اســت:

نسبت بازمنایی خود و دیگری در ادوار پس از انقاب اسامی

2-2. دولت اعتدال گرا؛ زمینه ساز برابری بازمنایی منفی و مثبت از دیگری

در ســال 1392 بــا انتخــاب حســن روحانــی بــه عنــوان رئیــس جمهــوری میانــه رو و از آن ســو حضــور بــاراک 

اوبامــا در مقــام ریاســت جمهــوری آمریــکا از حــزب دموکــرات باعــث شــد کــه ســنخیت و اشــراکاتی میــان 

دو طــرف ظاهــر شــود کــه تحــوالت داخلــی هــر دو کشــور را بــرای مذاکــرات و توافــق برجــام مهیــا کــرد. 

بــه عبــارت دیگــر بــا ایــن تحــوالت بازمنایــی مثبــت از دیگــری، هــم زمــان بــا متایــل بــه گســرش روابــط دو 

ــدد در دورۀ  ــای متع ــا و جنگ ه ــی در بحران ه ــه ناکام ــان ک ــر، همچن ــوی دیگ ــد. از س ــکار ش ــور آش کش

ریاســت جمهــوری جــورج بــوش پــر نشــان داد، ایــن کشــور بــا روی کار آمــدن بــاراک اوبامــا و طــرح تعادل 

دوبــاره13  در خاورمیانــه، رویکــرد مذاکــره را اتخــاذ کــرد کــه از جانــب دولــت روحانــی مــورد حامیــت قــرار 

گرفــت. غلبــۀ انگاره هــا و رویکــرد دموکرات هــا بــر جمهوری خواهــان، توانســت تحــوالت داخلــی آمریــکا را 

بــا تحــوالت داخلــی ایــران هم راســتا ســازد و مســیر توافــق را همــوار کنــد. در واقــع روحانــی و تیــم جدیــد 

هســته ای او بــه ریاســت محمدجــواد ظریــف، وزیــر امــور خارجــه، در تضــاد آشــکار بــا رئیــس جمهــور قبلی 

کــه قطعنامه هــای ســازمان ملــل را بــه متســخر می گرفــت، ایــن امــور را جــدی گرفــت و خــود و ایــران را تابع 

قوانیــن بین املللــی دانســت )انتصــار و افراســیابی، 1395: 67-66(.

ســیر مذاکــرات هســته ای در دوره حســن روحانــی از رویکــرد فنــی و تکنولوژیــک و رویکــرد حقوقی و حتی 

رویکــرد سیاســی بــه دلیــل ذات تقلیل گرایانــه آنهــا فراتــر رفــت و عمدتــا در قالب رویکــرد اســراتژیک دنبال 

شــد )خلیلــی، 1395: 134(. ایــن رویکــرد در عیــن حــال کــه امــکان توافــق بــا آمریــکا را افزایــش داد، امــا رشکا 

و متحــدان آمریــکا در منطقــه را عصبانــی و نگــران کــرد. در ابتــدا عربســتان ســعودی واکنــش تنــدی بــه این 

مذاکــرات نداشــت و حتــی بــه صــورت رســمی توافــق هســته ای را مــورد اســتقبال قــرار داد، امــا بــه تدریــج 

کــه جزئیــات توافــق هســته ای و ماهیــت ترمیــم روابــط ایــران و آمریــکا روشــن تر شــد، واکنــش مقامــات 

ســعودی تندتــر و خصامنه تــر شــد )انتصــار و افراســیابی، 1395: 133(. در واقــع برجــام دارای آثــار پیچیــده 

و چنــد وجهــی بــود کــه رابطــه بیــن بازیگــران متعــدد منطقــه ای و بین املللــی را دگرگــون کــرد و بــه هــامن 

میــزان کــه فرصت ســاز بــود، می توانســت تهدیــد آفریــن نیــز باشــد. در نتیجــه همچنــان کــه خــود )ایــران( 

بــا رویکــردی اســراتژیک بــه دنبــال تعامــل بــا محیــط منطقــه ای و بین املللــی بــود، دیگــری )آمریــکا( نیــز 

بــه دنبــال تبدیــل تقابــل بــه تعامــل بــود. ایــن تعامــل در رشایطــی در حــال شــکل گیری بــود کــه در باغــت 

حاکمیــت جمهــوری اســامی اســنادهای فراوانــی مبنــی بــر رویکــرد هویتــی و تقابــل در عــوض تعامــل بــه 

چشــم مــی خــورد: »زردخانه هــای هســته ای آمریــکا، فرانســه، انگلیــس، روســیه و رژیــم صهیونیســتی کــه 

قــادر اســت بارهــا کــره خاکــی را نابــود کنــد، تنهــا یکــی از ســئواالتی اســت کــه بایــد پاســخ داده شــود. 

هــزاران کشــته و مصــدوم ایرانــی و عراقــی ســاح های شــیمیایی کــه ناقضــان حقــوق بــر در اختیــار صــدام 

قــرار داده بودنــد، بنــا ندارنــد گریبــان ســازندگان آن را رهــا کننــد« )کیهــان، 1384؛ بــه نقل از: خــروی نیک، 

1397: 198(. در مقابــل آمریــکا نیــز کــه در شــکل بســیار گســرده و بــا تغییــر مــداوم ســوژه هــا و توقف بر 

رس ســوژه برجــام، فراینــد مذاکــره را کنــرل می کــرد حتــی در قالــب رویکــرد اســراتژیک نیــز کوشــید نظــر 

خــود را در مذاکــرات و همچنیــن در مــن برجــام اعــامل کنــد. 

3. روابط ایران و آمریکا در مذاکرات و منت برجام

بــه طــور کلــی ظهــور هویــت، تنهــا از طریــق مــن و در حضــور امکان پذیــر اســت و بــا وجــود اینکــه بــه 

دلیــل ماهیــت جمهــوری اســامی ایــران، آمریــکا همــواره علیــه آن فعــال بــوده، امــا تهدیدهــای مــن برجــام 

کــه اثرگــذاری بیشــری از تهدیدهــای واقعــی آمریــکا دارنــد، کمــر مــورد توجــه قــرار گرفته انــد. در واقــع بــه 

دلیــل اثرگــذاری بیشــر تهدیدهــای مــن، بــه وبــژه در مباحــث فلســفی، سیاســی و حقوقــی، ایرانی تضعیف 

شــده در مــن بازمنایــی می شــود. بــه عبــارت دیگــر ایــران بــا بازمنایــی نشــانه ها در مــن، رد پــای آمریــکا را 

در حالــی خوانــش می کنــد کــه هم جنــس بــودن فضــای دیگــری و نشــانه ها، بازمنایــی مثبــت ایــران را کــم 

رنــگ زاویه ســازی کــرده اســت. در ادامــه نحــوه بازمنایــی روابــط خــود و دیگــری را در مذاکــرات منتهــی بــه 
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برجــام و در مــن برجــام بررســی می کنیــم.

1-3. بازمنایی خود و دیگری در مذاکرات منتهی به برجام

بــه مــوازات بازتــاب توافــق برجــام کــه لحظــه ای تاریخــی از رابطــۀ ایــران و آمریــکا بــر مبنــای حســن نیــت 

ــمن رخ داد و  ــت و دش ــدون دوس ــی ب ــان در جهان ــدن زم ــی ش ــس یک ــراتژیک از جن ــردی اس ــود، رویک ب

ایــن توافــق را بــه تعبیــر دریــدا بــا خطــری بــزرگ از نــوع خودتخریبــی، حاصــل نزدیــک شــدن بــه توســعۀ  

نامحــدود یــک جنــون خودایمنــی روبــرو کــرد )Derrida ,2005:76(. بالطبــع، ایــن توافــق و عــدم تقابــل مــا 

و آنهــا کــه حاصــل رویکــردی اســراتژیک بــود، موجــب تقلیــل بازمنایــی منفــی آمریــکا و مروعیت بخشــی 

بــه آن شــد. ایــن وضعیــت بــا کــم شــدن فاصلــۀ ایــران و آمریــکا بــر مبنــای حســن نیت بــا مشــکاتی از نوع 

امنیتــی شــدن مذاکــرات مواجــه شــد و انتظــار منیرفــت کــه تناقضــات و مفروضات میــان دو کشــور از منظر 

هویتــی پایــان یابــد. بیردیــد مــن برجــام بــه عنــوان منبعــی از بازمنایــی منفــی ایــران، توافــق دو کشــور را به 

جمــات پیــش فرضــی کــه حــاوی دانــش پیشــین هســتند گــره می زنــد و تقابــل مــا و آنهــا را از زاویه ســازی 

غلیظــی کــه در مــن وجــود دارد، متأثــر می کنــد. در واقــع تقابــل مــا وآنهــا بــا پیش فــرض هویــت ایــران بــر 

مبنــای اســام شــیعی و هویــت آمریــکا بــر مبنــای لیــربال دموکراســی موجــب زاویه ســازی غلیظــی بــه شــکل 

مــن شــده اســت. نکتــه مهــم در خصــوص روابــط ایــران و آمریــکا ایــن اســت کــه هیــچ گاه مفروضــات 

پیشــین ایــن دو کشــور بــه صفــر نخواهــد رســید. شــایان توجــه اســت کــه رابطه ایــران و آمریــکا، هویــت 

پایــه و از جنــس دوســت و دشــمن اســت و قابــل تقلیــل بــه جنــس موافــق و مخالــف یــا خیــر و رش نیســت. 

بــه تعبیــر شــانتال موفــه چنیــن دیــدی از سیاســت خارجــی و تقابــل مــا و آنهــا هرگــز قابــل تقلیل بــه اخاق 

نیســت )موفــه، 1391: 39-77(. بــه عبــارت دیگــر بــا وجــود اینکــه رابطه ایــران و آمریــکا در سیاســت خارجی 

بــه رابطــه ای از نــوع دوســت و دشــمن می مانــد کــه قابــل تقلیــل بــه رابطــه موافــق و مخالــف یــا خیــر و 

رش بــه عنــوان رابطــه ای اخاقــی در جهــت منافــع ملــی نیســت، امــا در خــال مذاکــرات و همچنیــن در من 

برجــام چنیــن اتفاقــی رخ داد و بــر اســاس همیــن سلســله قــدرت در روابــط ایــران و آمریــکا بــود کــه آمریکا 

بــه تدریــج پــس از توافــق خــود را بــه عنــوان عنــری خشــن و تخریــب کننــده معرفــی کــرد.

توافــق لــوزان را می تــوان چارچــوب نظــری برجــام نامیــد. در واقــع ایــران و گــروه 5+1 چارچــوب نظــری 

خــود را در ایــن توافــق انتخــاب کردنــد و آن را مبنــای کار خــود در مــن برجــام قــرار دادنــد )بعیدی نــژاد، 

1394: 118(. جــان کــری در گفتگــو بــا گاردیــن بــه ایــن نکتــه اشــاره می کنــد کــه ایــران در توافــق لــوزان 

کــه توافقــی بــر رس چارچــوب توافــق آینــده بــود، وعــده داد تــا برنامــه هــای هســته ای خــود را همزمــان بــا 

 .)2015 ,Guardian( تعلیــق تدریجــی تحریم هــا بــه عنــوان قســمتی از توافــق، محــدود یــا متوقــف منایــد

تفاهــم حاصــل از توافــق لــوزان دو نتیجــه مهــم داشــت: 1( ایــران حســن نیــت خــود را در ادامــه تعامــل تــا 

حصــول توافــق نهایــی و جامــع اثبات-کــرد، 2( در ایــن بیانیــه اجامعــی صــورت گرفــت تــا حقــوق هســته ای 

ایــران در ســطح بین املللــی بــه رســمیت شــناخته شــود )بعیدی نــژاد، 1394: 112-111(.

در حقیقــت ایــران بــا توافــق برجــام بــه دنبــال برجســته کــردن اســتدالل های کان خــود مبنــی بــر حســن 

نیــت، رفتارهــای منطقــی و اقدامــات داوطلبانــه صلح آمیــز در نظــام بین امللــل بــود و از آنجــا کــه مروعیت 

ــود  ــدوار ب ــد، امی ــران را پررنــگ می کن ــه برســاخت های اجتامعــی و هویــت، بازمنایــی مثبــت ای بخشــی ب

ایــن اقدامــات منجــر بــه رفــع نگرانــی آمریــکا و غــرب از برســاخت ســاح هســته ای بــه مثابــه تهدیــد شــده 

و مبنــای خوبــی بــرای ادامــه مذاکــرات قــرار گیــرد. امــا در عیــن نابــاوری، تــاش ایــران بــرای رفــع نگرانــی، 

باعــث بازمنایــی مثبــت آمریــکا شــد، بــه طــوری کــه اعــراف بــه بــرآوردن خواســته هــا و عایــق آمریــکا، 

خوانــش آنهــا بــه مثابــه هژمونــی برتــر را برجســته تر کــرد.

بعــد از توافــق بــر رس چارچــوب برنامــه جامــع اقــدام مشــرک، مذاکــرات هســته ای ایــران و 1+5  بــه ســمت 

توافــق بــر رس مــن برجــام در ویــن میــل کــرد و نهایتــاً بــه نتیجــه رســید. در واقــع توافــق ایــران و 5+1 بــر 

رس مــن برجــام، ســوژه ای تثبیــت شــده از ســوی ایــران و آمریــکا بــود کــه پــس از دوازده ســال بــه عنــوان 

یــک بازمنایــی هویتــی امضــا شــد )بعیــدی نــژاد، 1394: 213(. اگرچــه برجــام یــک مــن بــا رویکردهــای فنــی، 

حقوقــی، سیاســی و امنیتــی اســت، امــا هــدف مــا آن اســت کــه رویکــرد فلســفی ایــن توافــق را از منظر خود 

و دیگــری مــورد مطالعــه قــرار دهیــم. از ایــن منظــر، توافــق ایــران و آمریــکا بــر رس برجــام، هویــت خــود 

و دیگــری را از حالــت دشــمنی بــه دوســتی تغییــر داد. در واقــع بــا برجــام هویــت دیگــری تثبیــت شــده و 

هویــت خــود نیــز بــه شــکلی جدیــد ظاهــر شــد. در ویــن، لحظــه تاریخــی حضــور بیشــینه بازمنایــی مثبــت 

خــود و بــه دنبــال آن کمینــه بازمنایــی منفــی دیگــری ظاهــر و منجــر بــه امضــای برجــام گردیــد، البتــه توافق 

در حالــی اتفــاق افتــاد کــه مــن برجــام محــل اصلــی منایــش قــدرت دو کشــور قــرار گرفــت. بــه عبــارت دیگر 

ایجــاد تعامــل در نظــام ارزشــی میــان مــا و آنهــا، نوعــی تردیــد در برســاخت های مذهبــی هویــت خــود بــه 

وجــود آورد. بافــت مــن برجــام، حــاوی گفتــامن غالــب مروعیــت بخشــی بــه دیگــری بــه مثابــه کشــوری 

صلح طلــب و ســئوال کننــده و مروعیــت زدایــی از خــود بــه مثابــه تهدیــد و عنــری غیــر قابل اعتــامد بود. 

در ادامــه بــه چنــد بنــد از ایــن توافــق اشــاره می شــود:

- اجرای کامل برجام موجب حصول اطمینان از ماهیت رصفاً صلح آمیز برنامه هسته ای ایران خواهد شد.

- ایــران مجــدداً تأییــد می منایــد کــه هیــچ گاه و تحــت هیــچ رشایطــی در پــی جســتجو، تولیــد یــا بــه دســت 

آوردن ســاح هســته ای نخواهــد بــود. 

- ایــران نقشــه راه بــرای رفــع ابهــام از مســائل مــورد اختــاف حــال و گذشــته مــورد توافــق بــا آژانــس، شــامل 

ترتیباتــی بــرای پرداخــن بــه مســائل مــورد نگرانــی حــال و گذشــته مربوط بــه برنامه هســته ای ایــران، مندرج 

ــس را کامــاً اجــرا خواهــد منــود )ر.ک: وزارت امورخارجــه،  در ضمیمــه گــزارش مــورخ 8 نوامــرب 2011 آژان
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ــا  ــوان دانــش پیشــین در بطــن گفتــامن برجــام، همســو ب ــه عن پیــش فرض هــای بازبافــت ســازی شــده ب

مواضــع اقناعــی، مروعیــت بخــش و کان آمریــکا و کشــورهای اروپایــی بــه شــکلی نظــام منــد ماهیــت 

ــده در  ــره کنن ــم مذاک ــا وجــود اینکــه تی ــرد. ب ــی می ک ــران را بازمنای ــۀ هســته ای ای ــودن برنام ــز نب صلح آمی

برســاخت مذاکــرات تأکیــد خاصــی بــر نگــرش تعاملــی در چارچــوب رویکــرد اســراتژیک داشــت؛ امــا ارتبــاط 

بیــن برســاخت مذاکــرات و تعامــل بــه صــورت مــن، موجــب افزایــش فشــار ایــاالت متحــده آمریــکا بــر ایران 

شــد. البتــه مذاکــرات هســته ای محاســن و فوایــدی هــم داشــت کــه مهم تریــن آن خــارج شــدن ایــران از 

انــزوای جهانــی و تبدیــل آن به-کشــوری همــکار و تابــع قوانیــن بین املللــی بــود.

2-3. جایگاه خود و دیگری در منت برجام به مثابه نشانه در فضای متافیزیک

هامن گونــه کــه ژاک دریــدا در تکنیــک تخریــب بــر نقــش گزاره هــا در مــن و نیــز تأثیــر نشــانه ها تأکیــد 

ــات مهمــی چــون  ــر اقدام ــت خــود را ب ــز فعالی ــن برجــام نی ــد )Bellou, 2013: 69(، گزاره هــای م می منای

برســاخت صفــات صلح جویــی و دوســتی بــا فراینــد انتقــال بســته های حــاوی وعــده هــای ضامنــت شــده در 

جهــان ذهــن از ســوی ایــاالت متحــده آمریــکا بــه منظــور حضــور در مــن بــه مثابــه دیگــری مجنــون اســتوار 
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کــرده انــد کــه مســتلزم ایــن اســت کــه دنیــای عینــی و حضــور تخریــب شــده و فضــای متافیزیــک جایگزیــن 

آن شــود. بــر ایــن اســاس نشــانه بــا حکمرانــی در مــن بــه مثابــه نیرویــی تقویــت کننــده بــرای آمریــکا تبدیل 

ــا وجــود اینکــه نشــانه ها بــرای تأییــد  می شــود کــه نقــش متامیزکنندگــی را در ایــن فضــا ایفــا می کنــد. ب

گزاره هــای متافیزیــک، در فضــای غیــاب حضــور دارنــد، امــا ماهیــت رابطــه  ایــران و آمریــکا بــا تجربیــات 

ذهنــی ســاخته شــده و همچنیــن بــا تجربیــات عینــی بــه صــورت وعده هایــی درآینــده تعریــف می شــود. 

نشــانه ها بــا قــدرت ایجــاد تفــاوت همچــون دیوانــه ای پرشــور کــه بــه قــدرت متافیزیکی دســت یافته اســت، 

متایــل بــه دیگــری و بازمنایــی مثبــت آمریــکا را برســاخت می کننــد و بــه همیــن دلیــل دریــدا معتقــد اســت 

کــه یــک ریشــه مشــرک میــان جنــون و نشــانه وجــود دارد )Hobson ,2001:33(. بــا ایــن اوصــاف »متنی که 

بــه واســطه بافتــی از نشــانه ها و ارجاعــات تشــکیل شــده و در فضــای غیــاب در حرکــت اســت را منی تــوان 

در فضــای حضــور قــرار داد؛ برخــاف نشــانه مــادی کــه بــه عنــوان جایگزینــی بــرای یــک رفتــار یــا تفکــر 

ــن اســتدالل   ــا ای ــد« )Deleuze,2000:96(. ب ــری رجــوع منی کن ــز دیگ ــه چی ظاهــر شــده و می ایســتد و ب

کان، حضــور جایــی بــرای رخــداد جنــون و مــن نیســت و در نهایــت مــن در میرایــی متمرکــز می شــود و اگر 

ایــن رخــداد جنــون اتفــاق بیفتــد، متامیــز از حقیقــت و واقعیــت خواهــد بــود. نشــانه ها در مــن، جانشــین 

اصــوات مــا هســتند و بــه عبــارت دیگــر نوشــتار، جانشــینی بــرای گفتــار می شــود. 

در منطــق پورت رویــال نشــانه دو ایــده را در بــر می گیــرد؛ یکــی مربــوط بــه چیــزی کــه بازمنایــی می کنــد و 

دیگــری مربــوط بــه چیــزی کــه بازمنایــی می شــود. ماهیــت نشــانه متکــی بــه انگیــزش اولــی توســط دومــی 

ــرد.  ــد صــورت گی ــا توســط نشــانه می توان ــکا تنه ــران توســط آمری ــزش ای ــو، 1393: 133(. انگی اســت )فوک

ــه اســت و از  ــن نشــانه ها هســتند کــه مــن برجــام و انگیــزش را برســاخته اند. نشــانه نتیجــه تجزی بنابرای

آنجــا کــه همیشــه قطعــی یــا احتاملــی اســت، بایــد قلمــرو وجــودش را در دانــش بیابــد؛ نشــانه قطعیــت یــا 

احتاملــش را از دانــش وام می گیــرد. در ایــن راســتا، مهم تریــن نــوآوری دریــدا در مکتــب تخریــب، تبدیــل 

ســوژه از دوتایــی متضــاد، ماننــد مــرگ و زندگــی، حیــوان و انســان و ... بــه دوتایــی حضــور و غیــاب اســت. 

دریــدا ســوژه خود-حضــور را رد می کنــد، بــه بیــان دیگــر توانایــی بازمنایــی از ســوژه بــا قــرار گرفــن آن در 

جایــگاه خــود، ســلب می شــود. بــه عبــارت دقیــق تــر من برجــام قــادر بــه بازمنایــی مؤثــری از ایــران در درون 

مفهــوم ســوژه اســت. مــن مذاکــرات هســته ای، بســیاری از تفاوت هــا را از دیگــری می پذیــرد و از ایــن رو 

تــاش می کنــد بــرای پررنــگ کــردن بازمنایــی مثبــت از آمریــکا، ایــن کشــور را متامیــز شــده تــر نســبت بــه 

کشــورهای دیگــر قلمــداد کنــد. در واقــع، همچنــان کــه کاهــش خصومت میــان ایــران و آمریکا پیامــد نگارش 

مــن برجــام بــه عنــوان محــور پایانــی توافــق بــود، تــردد نشــانه ها و انتقــال مفاهیــم در فضــای غیــاب را نیــز 

بایــد متأثــر از فشــار و متایــز تکــرار آمریــکا دانســت. بــر ایــن اســاس، روابــط دو کشــور زمانــی شــکل پایــدار 

خواهــد داشــت کــه بــا جامعیــت حضــور آمیختــه و مرتبــط شــود )Bellou ,2013:120(. بــه عبــارت دیگــر 

ــد  ــی می کن ــش بین ــی را پی ــاوت دریدای ــی، رسنوشــت خــود در تف رسنوشــت دال در پدیدارشناســی هورسل

.)Bellou,2013:96(
مــن برجــام بــه عنــوان یکــی از ســوژه هــای تاریــخ انقــاب از گزاره هــا تشــکیل شــده بــود. بــر ایــن اســاس 

گــزاره، موضــوع اصلــی دســتور اســت کــه بــا متــام کارکردهــای زبــان بــه ســه جزئــی برگردانــده می شــوند 

کــه بــه تنهایــی بــرای تشــکیل یــک گــزاره رضوری هســتند؛ موضــوع، محمــول و پیونــد بیــن آنهــا. حتــی در 

ایــن زمــان، موضــوع و محمــول دارای رسشــت یکســانی هســتند، زیــرا گــزاره تأییــد می کنــد کــه یکــی شــبیه 

دیگــری یــا بــا آن یکســان اســت، از ایــن رو بــرای آنهــا، تحــت رشایــط معیــن، ایــن امــکان وجــود دارد کــه 

کارکردهایشــان را مبادلــه کننــد. تنهــا تفــاوت، اگرچــه تفاوتــی تعییــن کننــده اســت، آن چیــزی اســت کــه 

تقلیــل ناپذیــری فعــل آن را آشــکار می ســازد )فوکــو، 180:1393(. فعــل، رشط جایگزینناپذیــر متــام گفتــامن 

ــه  ــی وجــود نداردک ــه صــورت ضمن ــل ب ــکان، حداق ــن ام ــدارد، ای ــه فعــل وجــود ن ــی ک هاســت. هــر جای

بگوییــم زبــان وجــود دارد. متــام گزاره هــای اســمی، حضــور نادیدنــی یــک فعــل را پنهــان می کننــد )فوکــو، 

1393: 181(. بــه عبــارت دیگــر وجــود مجموعــه ای از افعــال و زبــان، و گفتــامن منشــأ تکویــن معنــاداری از 

رویه هــای اجتامعــی هســتند. در ایــن زمینــه گفتــامن بــه طــور عــام در برگیرنــدۀ فعــل و زبــان می باشــد 

و وجــود گفتــامن مــا را بــه وجــود شــکلی از رویه هــای اجتامعــی و برســاخت های اجتامعــی و در نهایــت 

هویــت خــود می رســاند. افعــال در مــن برجــام از انــواع ربطــی، ارجاعــی، کنشــی و وجهــی بــه کار رفتــه 

انــد. بدیــن ترتیــب وجــود فعــل در مــن برجــام نشــان از وجــود گفتــامن می باشــد و زنجیــرۀ افعــال، زبــان و 

گفتــامن از برســاخت های اجتامعــی حکایــت دارد. بازمنایــی مجــدد از برســاخت های اجتامعــی موجــود در 

چارچــوب بازمنایــی مــن برجــام در ســال 2015، بازمنایــی مثبــت آمریــکا را پررنــگ و بازمنایــی مثبــت ایــران را 

کــم رنــگ زاویه ســازی می کنــد و در حقیقــت ســبب نگرانــی ایــران می شــود. روابــط بیــن عنــارص گــزاره بــا 

روابــط بیــن عنــارص بازمنایــی یکــی اســت، امــا ایــن هامنــی دقیقــاً نقطــه بــه نقطــه مرتــب نشــده اســت، تــا 

بــه تعبیــر فوکــو هــر جوهــر بــا یــک اســم و هــر عــرض بــا  یــک  صفــت مشــخص شــود )فوکــو، 190:1393(. 

ــد، در فقــدان حضــور  ــر می گیرن داللت هــا و لوگوس هــا کــه متــام تعین هــای متافیزیکــی حقیقــت را در ب

بایــد بــه مرجعــی برســند )کهــون، 1394: 393(. آمریــکا بــا جــدا ســازی ماهرانــۀ خــود بــه مثابــه نظام ســلطه 

و ســؤال کننــده، منشــأ روایــت ایــران بــه مثابــه نظــام غیرهمــکار و پاســخ گــو می باشــد کــه در بافــت مــن 

بــا دســتور بــه تعامــل برســاخت شــده اســت. در کنــار تکــرار، خــود پاســخگو بــه عنــوان مولفــه ای اثرگــذار 

در مــن، باغــت رســمی حاکمیــت جمهــوری اســامی ایــران و متحدانــش کــه حــاوی ویژگــی ســلطه ســتیزی، 

غــرب ســتیزی و بازمنایــی مثبــت خــود مبنــی بــر برســاخت ســؤال کنندگــی از دیگــری رشور بــه مثابــه دیگری 

ضعیــف می باشــد را منی تــوان یافــت. ایــن در حالــی اســت کــه در مضامیــن ارجاعــی توســط حاکمیــت و 

باألخــص مقــام معظــم رهــربی خــود قدرمتنــد بــا فقــه شــیعی مبنی بــر تحریــم ســاح هســته ای و مروعیت 

زدایــی از دیگــری تحقیــر شــده بــا تأکیــد بــر قــدرت اســام شــیعی از ســوی رســانه های ایــران بازمنایــی مثبــت 

خــود را پررنــگ می کــرد.

 از آنجــا کــه مــن مذاکــرات بــا شــکنندگی در مرجعیــت روبــرو بــود، بایــد مــن بــه مرجعیت کــه در حقیقت 

هــامن اصــل پیشــین در مــن اســت مــی رســید. مرجعیــت نــه با قــدرت یکــی اســت و نه بــا خشــونت. اینکه 

مــردان انقــاب آمریــکا خویشــن را »بنیادگــذار« می دانســتند حاکــی از آگاهــی آنــان بدیــن نکتــه اســت کــه 

آنچــه نهایتــاً بــه مرجعیــت در ســازمان سیاســی جدیــد جامعــه نشــأت می دهــد، خــود عمــل بنیادگــذاری بــا 

دانــش پیشــین اســت )آرنــت، 1381: 292(. پیــش فرض هــا و دانــش پیشــین بــه عنــوان مرجعیــت مــن در 

نظــر گرفتــه می شــوند. دانــش پیشــین عمدتــاً کاربــردی ایدئولوژیــک دارد و بایدهــا و نبایدهــا، احساســات و 

باورهــای مؤلــف را منتقــل می کنــد. بایــد در نظــر داشــت کــه ایدئولــوژی را بــا توجــه بــه رابطــه مســتقیم آن 

بــا قــدرت، تعریــف می کننــد. ایدئولــوژی هــا، بازمنایی هایــی از جهــان هســتند کــه در ایجــاد و حفــظ روابــط 

قــدرت، ســلطه و سوء اســتفاده ســهیم هســتند. پــس از شــکل گیری توافــق برجــام، هویــت جمهوری اســامی 

ایــران کــه از منبــع هویــت در اســام شــیعی نشــأت گرفتــه بــود، در عرصــه بازمنایــی از مــن جــدا افتــاد و 
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منشــأ بازمنایــی مثبــت دیگــری گردید. 

تحلیــل مــن برجــام بــر اســاس نگــرش فلســفی حاکــی از آن اســت کــه ایــن مــن منونــه ای از گفتــامن هویتی 

بودکــه در آن بــر رس تفاوت هــای قــدرت مذاکــره شــد، بنابرایــن مــن، میــدان مبــارزه  بــود و تفــاوت قــدرت 

طرفیــن در مذاکــره، در میــدان مبــارزه قدرت هــا منایــان شــد. گفتــامن شــکلی از رویه هــای اجتامعــی اســت 

و از آنجــا کــه نقش پذیــری، مهم تریــن منبــع ســاخت و تکویــن هویــت در برســاخت های اجتامعــی اســت، 

در نتیجــه برســاخت ها، نهایتــاً بــه گفتــامن تبدیــل می شــوند. بــه طورکلــی مبنــای قــدرت را می تــوان نقــش 

ــا تقویــت هویــت همــراه خواهــد بــود. بدیــن ترتیــب در  پذیــری قلمــداد کــرد و بی تردیــد افزایــش آن ب

وضعیــت مبتنــی بــر خــود و دیگــری، هــر مــن بــا هــر رشایطــی تخریــب شــدنی و بــا انتخــاب آن بــه عنــوان 

ســوژه، مــرگ ســوژه حتمــی خواهــد بــود. عنــارص تخریــب ســند، تخریــب وعــده ای، تخریــب اســتعاره ای 

و... نشــئت گرفتــه از مــن برجــام هســتند و متــام ایــن عنــارص در بطــن برجــام نهفتــه انــد. بنابرایــن بازمنایــی 

ایــران از طریــق مــن برجــام بــه یکــی از اشــکال دوســت، دشــمن یــا رقیــب بایــد ظاهــر می شــد کــه در 

نهایــت بــه شــکل دشــمن ظاهــر شــد. بــه عبــارت دیگــر توافــق برجــام بــا ماهیــت مــن بودگــی، بی اعتامدی 

رهــربان دو کشــور را تشــدید و بــا تأثیــر از عوامــل شالوده شــکن از هــم فــرو پاشــید و منجــر بــه افزایــش 

خصومــت میــان ایــران و آمریــکا شــد. آمریــکا بــا اســتفاده از پیــش فرض هــای ایدئولوژیــک، نقــش پذیــری را 

از روایــت خــود در قالــب برجــام محــدود کــرده و رویکــرد هویتــی را کــه مــی بایســت مقــوم خــود و عامــل 

اســتقال و متایــز می شــد را بــه صــورت بازمنایــی منفــی ایــران برســاخت منــوده اســت. عــدم ایفــای نقــش 

ایــران در معــادالت جهانــی، تخریــب و تضعیــف برســاخت های اجتامعــی ایــران را در پــی داشــت و بدیــن 

ترتیــب تضعیــف برجــام بــه تضعیــف خــود نیــز منجــر شــد. برجــام بــه مثابــه مــن بــه دلیــل عــدم توانایــی 

و ناکارآمــدی، قــادر بــه بازمنایــی کامــل و درســتی از هویــت ایــران نبــود و بــا نارســایی در روایــت و عــدم 

خویشــن پروری، اختــال هویتــی میــان دوســت، دشــمن یــا رقیــب را بــه وجــود آورد کــه ســبب افزایــش 

خصومــت میــان ایــران و آمریــکا شــد. نکتــه دیگــر، اســتفاده مکــرر از جمــات پیــش فرضی به جــای جمات 

ــران، توافــق دو  ــوان منبعــی از بازمنایــی منفــی ای ــه عن ــد مــن برجــام ب اســتلزامی در مــن اســت. بی تردی

کشــور را بــه جمــات پیــش فرضــی کــه حــاوی دانــش پیشــین هســتند، گــره می زنــد. در واقــع تقابــل مــا و 

آنهــا میــدان مبــارزه در مــن برجــام و شــدت ایفــای نقــش هــر کــدام، مبنایــی بــرای کســب قــدرت و وابســته 

کــردن طــرف مقابــل می باشــد.

4. بازسازی خود و دیگری در سوژه ها و بحران های جدید پس از تخریب سوژه برجام

مهم تریــن عامــل تخریــب ســوژه در ایــن دوران، خــروج آمریــکا از برجــام بــود کــه بــا بازگشــت خــود و 

دیگــری بــه بازســازی و تعریــف ســوژه ای جدیــد همــراه شــد و تحــوالت داخلــی، منطقــه ای و بین املللــی 

هــم در آن نقــش ایفــا کردنــد. وقتــی ســخن از مــرگ ســوژه بــه میــان می آیــد، بســیاری تصــور می کننــد 

کــه فقــط بایــد بــه تحــوالت خارجــی و بیــرون از مرزهــا چشــم دوخــت، در حالــی کــه تحــوالت داخلــی در 

ایــران و آمریــکا نیــز بایــد مــورد واکاوی قــرار گیرنــد. در دوره پســابرجام شــاهد نقــض تعهــدات مــن برجام و 

بدقولی هــای آمریکایــی هــا بودیــم. آمریــکا در ایــن دوره از لحــاظ رویکــرد حقوقی - سیاســی تعهــدات خود 

را نقــض کــرد و در پاســخ بــه اقــدام ایــران در آزمایــش موشــکی اقــدام بــه اعــامل تحریم هــای جدیــد کــرد. 

ایــن در حالــی اســت کــه برجــام یــک توافــق سیاســی چندجانبه و فقــط در خصــوص فعالیت های هســته ای 

ــته ای،  ــات هس ــارج از موضوع ــام خ ــای برج ــی طرف ه ــای حقوقی-سیاس ــت و رویکرده ــوده اس ــران ب ای

مبنایــی ندارنــد )دلخــوش، 1396: 70(. اوبامــا و جــان کــری در دفــاع از برجــام تــا جایــی پیــش رفتنــد کــه 

برخــاف ترامــپ و جمهــوری خواهــان، بنیامیــن نتانیاهــو را فــردی متوهــم خطــاب کردنــد. جــان کــری در 

نطقــی اعــام کــرد اگــر ایرانیــان درصــدد ســاخت مبــب امتــی بودنــد ســال هــا پیــش آن را می ســاختند. بــاراک 

اوبامــا و دولــت میانــه روی آمریــکا نیــز مخالفــان برجــام را عامــان جنــگ پرهزینــه عــراق مــی دانســتند.

بــا ورود ترامــپ بــه کاخ ســفید برخــی رســانه های منتســب بــه »دیگــری« رشور بــا هشــدار و تهدیــد ایــران 

بــه مثابــه کشــوری رسکــش و ســتیزه جــو کــه مهــر و مــوم تجهیــزات غنی ســازی را شکســته اســت، بــه دنبال 

بازمنایــی منفــی خــود )ایــران( و اســتدالل کان مبنــی بــر عــدم مروعیــت توافــق برجــام بــه دلیــل نقص در 

توافــق و اصــاح آن بــه عنــوان ســوژه ای جدیــد برآمدنــد )خروی نیــک، 1397: 294(. ترامــپ در ژانویــه 

2018 چهــار رشط مهــم را بــرای توافــق جدیــد بیــان  و تأکیــد کــرد هــر توافقــی کــه امضــا می کنــد بایــد ایــن 

چهــار رشط را داشــته باشــد:

 1( از ایــران درخواســت شــود تــا اجــازه فــوری بدهــد تــا متــام ســایت ها و اماکنــی کــه نیــاز دارد توســط 

بازرســان بین املللــی مــورد بازرســی قــرار  گیــرد. 

2( ایران باید اطمینان بدهدکه هرگز حتی به داشن ساح های هسته ای نزدیک منی شود.

3( برخاف این توافق، این رشوط نباید تاریخ انقضا داشته باشد. 

4( قانون گــذاران آمریــکا در اولیــن زمــان بایــد رصیحــاً اعــام کننــد کــه موشــک های بــرد بلنــد و برنامــه 

جدایــی ناپذیــر ســاح های هســته ای ایــران، توســعه دادن و آزمایــش موشــک های ایــران بایــد موضــوع چنــد 

.)Independent,2018( تحریــم باشــد

دولــت ترامــپ بــا اســتفاده از خــأ موجــود در مــن برجــام بــه واســطۀ شــالوده شــکنی در مــن، کوشــید 

بــا خــارج شــدن از توافــق، برجــام را هــم بــه عنــوان ابــزاری جهــت تقویــت هویــت خصامنــه، جایگزیــن 

همــکاری اســراتژیک و هــم بــه مانعــی بــرای گســرش فعالیت هــای هــر چنــد محــدود ایــران تبدیــل کنــد. 

دونالــد ترامــپ در تاریــخ 8 مــی  2018 خــرب تــکان دهنــدۀ خــروج آمریــکا از توافــق  هســته ای بــا ایــران را 

رســامً اعــام کــرد )Telegraph,2018(. او بــا تاکیــد بــر عــدم صداقــت ایــران از یــک ســو و حامیــت آن از 

گروه هــای تروریســتی و بــه عنــوان عامــل افزایــش درگیــری در خاورمیانــه از ســوی دیگــر، توافــق هســته ای 

را ناقــص قلمــداد کــرد.

البتــه خــروج ترامــپ از برجــام بــه منزلــه ادامــه دکریــن مونروئــه و در جهــت مترکــز ایــاالت متحــده آمریــکا 

بــر منابــع و تجمیــع قــدرت و عــدم مداخلــه مســتقیم در نیمکــره رشقــی جهــان نیــز می باشــد. در واقــع 

آمریــکا در ایــن تصمیــم بــا تبعیــت از اصــول دکریــن مونروئــه بــه دنبــال مروعیــت بخشــی بــه تحریم هــا 

نســبت بــه ایــران بــا بازمنایــی مثبــت دیگــری بــه مثابــه کشــوری نگــران نســبت بــه امنیــت جهــان و مقابلــه 

کننــده بــا بحــران آفرینی هــای ایــران در نظــام بین امللــل می باشــد. همچنیــن جذابیت هــای حــوزۀ انــرژی 

نیــز باعــث شــده بــا خــروج آمریــکا از برجــام، نــه تنهــا نقش ایــران، بلکــه نقــش کشــورهای آســیایی-اروپایی 

طــرف قــرارداد بــا ایــران نیــز کــم رنــگ شــود )چیت ســازیان و شــفیعی، 1396: 59(.

در واکنــش بــه خــروج آمریــکا از برجــام، عبــاس عراقچــی، معــاون سیاســی وزیــر امــور خارجــه ایــران بــا بیان 

اینکــه افــق روشــنی در مــورد آینــده برجــام وجــود نــدارد، گفــت احتامل خــروج ایــران از برجــام وجــود دارد؛ 

چــرا کــه آمریــکا کــه نقطــه تعــادل برجــام بــود از ایــن توافــق خــارج شــده اســت و تنهــا راه حفــظ برجــام 
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فــداکاری اروپایی هــا اســت )ر.ک: خربگــزاری تســنیم، 1397(. خــروج ترامــپ از برجــام در سیاســت داخلــی 

ایــران اختافــات زیــادی ایجــاد کــرد. در واقــع سیاســیون در کشــور بــه دوگــروه موافقــان و مخالفــان خــروج 

از برجــام تقســیم شــدند و تردیــد در خــروج از برجــام برســاخت منفــی خــود را بازمنایــی کــرد. بــا اســتدالل 

تحلیــل انتقــادی گفتــامن می تــوان گفــت: از آنجــا کــه خــود از مانــدن در برجــام بــه دنبــال برجســته کــردن 

ــد  ــرس و تردی ــه ت ــه مثاب ــد ب ــق می توان ــدن در تواف ــی اســت، مان ــای بین امللل ــد و قرارداده ــه عه ــای ب وف

بازمنایــی شــده و بیــم آن مــی رود کــه موجــب خوانــش خــود بــه مثابــه کشــوری بــی ثبــات و ناپایــدار و 

زاویه ســازی شــود. بــه شــکلی معنادارتــر خــروج ایــاالت متحــده از برجــام و تهییــج ایــران بــرای خــارج شــدن 

از توافــق می توانــد پــروژه امنیتی کــردن  )خبیــری و محمــدی، 1396: 85-86( برجــام را بــه شــکل اجــامع 

جهانــی علیــه ایــران منایــان کنــد.

دولــت آمریــکا بــه ســه دلیــل کــه عبارتنــد از روح برجــام، مــدت دار بــودن برجــام و نقــص در آن، از توافــق 

خــارج شــد. روح برجــام ماهیتــی متغیــر دارد و منی تــوان آن را ثابــت فــرض کــرد. دونالــد ترامــپ آزمایــش 

موشــک های بالســتیک، حامیــت از بشــار اســد در ســوریه و گروه هــای تروریســتی را بــر ایــن اســاس بــه 

مثابــه تهدیــد ایــران برســاخت منــوده اســت. مــدت دار بــودن محدودیت هــای فعالیــت هســته ای ایــران 

ــر ایــن اســاس محدودیــت در ممنوعیــت  دومیــن مــورد دلیــل نقــص اســت کــه ترامــپ تــاش می کنــد ب

فعالیت هــای هســته ای ایــران از لحــاظ زمانــی را بــه طــور نامحــدود برســاخت منایــد. اصــاح و بــه اصطــاح 

خــودش ترمیــم ایــن توافق نامــه آخریــن مؤلفــه دلیــل نقــص برجــام اســت کــه ترامــپ بــر ایــن اســاس بــه 

دنبــال بهبــود و اصــاح مــن برجــام اســت و بــا اروپاییــان بــه دنبــال برنامــه ریــزی در مــورد تغییــر فکــر آنهــا 

می باشــد )Vox,2018(. در واقــع ترامــپ هــامن طــور کــه انتظــار می رفــت تصمیــم پســامدرنی مبنــی بــر 

ســه کارکــرد »دیگــری« اتخــاذ کــرد. بــه عبــارت دیگــر در نقــض روح برجــام، بــا ســاختاری شــبیه دیگــری بــه 

ســوژه حملــه کــرد و آن را بــه چالــش کشــید. مــدت دار بــودن فعالیت هــای هســته ای ایــران را نیــز بــه 

چالــش کشــید تــا توافــق، ســاختار شــبه دیگری خــود را از دســت بدهــد. در ســومین دلیــل هــم بــه بهبــود 

و اصــاح توافــق نامــه اشــاره و ســاخت ســوژه  جدیــد و تخریــب ســوژه قبــل را مطــرح کــرد. ایــن تکنیــک 

کــه ســاختاری بــه ماننــد تکــرار دارد، بــه دنبــال متامیت گرایــی و متامیت ســازی آمریــکا عنــوان شــده اســت.

بــا باقــی مانــدن در توافــق، امیــد بــرای حــل و فصــل دیپلامتیــک مســئلۀ هســته ای ایــران در حــال افزایــش 

بــود و ایــران می توانســت بازمنایــی مثبــت خــود را برجســته کنــد. ایــران توانســت بازمنایــی مثبــت خــود 

ــه تدریــج  ــا بازمنایــی منفــی دیگــری ب ــا افزایــش نقش پذیــری در منطقــه و جهــان و ب ــر و ب را برجســته ت

فرصــت اثرگــذار بیشــری نصیــب خــود کنــد. بــه عبــارت دیگــر ســاختار دیگــری در نبــود برجــام، بــه شــکل 

ایزومورفیــک )بی ریخــت( درآمــده بــود و همیــن وضعیــت آمریــکا را بــه دنبــال یافــن ســوژه جدیــد ترغیب 

منــود کــه در قالــب برنامــه موشــکی، حامیــت از تروریســم، نقــض حقــوق بــر یــا حتــی ترکیبــی از آنهــا در 

حــال بازمنایــی اســت. بــه عبارتــی وی درصــدد برآمــد بــا تخریــب برجــام و تأســیس ســوژه ای جدیــد، ایــران 

را در حضــور محــاط کــرده و بدیــن طریــق ایــران را در وضعیــت تســلیم، تثبیــت کنــد؛ همچنــان کــه همواره 

تکنیــک دیگــری در مــرگ ســوژه، مــروط کــردن ســوژه قبــل و ایجــاد ســوژه جدیــد اســت. 

نتیجه گیری

تضعیــف برجــام بیــش از آنکــه مبتنــی بــر نقــض مــواد آن توســط ایــران باشــد مبتنــی بــر خــروج آمریــکا بود 

کــه بــه عنــوان اصلی تریــن عامــل در میــان گــروه 5+1 ایفــای نقــش می کــرد. بــا خــروج آمریــکا از برجــام 

امــکان تغییــر و تحــول در رفتــار بازیگــران منطقــه ای و بین املللــی بــه وجــود آمــد و منجــر به منایــش مواضع 

گوناگونــی از آنهــا شــد. ارسائیــل و عربســتان بــا اتحــاد فراملــی و معنــادار، نقش اساســی را در پیشــربد پروژه 

مــرگ برجــام بــازی کردنــد. همچنیــن روســیه و چیــن بــا نگرانــی از شــهروندان مســلامن کشورشــان و تهدید 

منافعشــان، رفتارهــای دوگانــه ای را از خــود نشــان دادنــد. اروپایی هــا هــم بــه دلیــل پیوســتگی و وابســتگی 

بــه هویــت دیگــری در نهایــت واکنــش عملــی قابــل قبولــی از خــود در مقابــل ایــن حرکــت آمریــکا نشــان 

ندادنــد. دلیــل ایــن خــروج چــه بازخوانــی مجــدد دکریــن مونروئــه در عرصــۀ سیاســت خارجــی آمریــکا، بــه 

عنــوان یکــی از ارکان هویــت آمریکایــی باشــد کــه بنیــان قــدرت دیگــری را بــه عنــوان هژمــون برتــر حاکــم 

بــر جامعــه جهانــی گذاشــته و باعــث تخریــب حضــور و پررنــگ شــدن بازمنایــی مثبــت دیگــری شــده اســت 

و چــه تحــت تاثیــر نقــش بازیگــران منطقــه ای و بین املللــی ذینفــع از ایــن خــروج، نتیجــه اش بــرای ایــران 

تثبیــت و تقویــت ایــاالت متحــده آمریــکا بــه عنــوان هژمــون و در صــورت تــداوم، افزایــش وابســتگی ایــران 

بــه آمریــکا خواهــد بــود. بــه عبــارت دیگــر تخریــب هویــت خــود، در نتیجــه تخریــب برجــام، مجــدداً ایــران 

را بــه مثابــه کشــوری تضعیــف شــده بازمنایــی کــرد.

هــر چنــد تخریــب برجــام و تشــدید خصومت هــا میــان خــود و دیگــری تــداوم دارد، امــا رضورت ارجــاع 

ایــران بــه خــود بــه مثابــه امــت مســلامن و هویــت ســازی مبتنــی بــر آن بیــش از پیــش احســاس می شــود. 

علــی رغــم آســیب  فراوانــی کــه خــروج آمریــکا از برجــام بــر خــود وارد کــرد، نیــاز بــه بازســازی و تعریــف 

ســوژه ای جدیــد توســط ایــران و همچنیــن برســاخت آن بــر مبنــای مقیــاس نقــش پذیــری الزم بــه نظــر 

ــازی  ــد بازس ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــدود منای ــلامنان را مح ــر مس ــه غی ــه مثاب ــری ب ــد دیگ ــد و می توان می رس

خــود از طریــق ســوژه جدیــد، هویــت برجســته  ایــران را ظاهــر منایــد. تکویــن هویــت خــودی و اســراتژی 

تقویــت برســاخت های اجتامعــی می توانــد ارتبــاط وثیقــی بــا بازســازی خــود داشــته باشــد. بــر ایــن اســاس 

هــر انــدازه نقــش ایــران در معــادالت منطقــه و جهــان افزایــش یابــد، برســاخت هویــت آن مقاوم تــر خواهــد 

بــود. بــه عبــارت دیگــر رجــوع بــه ســازماندهی و انســجام بخشــی بــه برســاخت های اجتامعــی خــود در 

دوره پســابرجام می توانــد ســپری ســخت در برابــر بازمنایــی دیگــری رشور باشــد. باغــت پربســامد جمهــوری 

ــق برســاخت های اجتامعــی و رویه هــای  ــت خــود از طری ــی مثب ــا برجسته ســازی بازمنای ــران ب اســامی ای

اجتامعــی کــه منجــر بــه انســجام بخشــی می شــود قــادر خواهــد بــود بازمنایــی مثبــت دیگــری را بــه مثابــه 

ــد. ــی کن ــو مروعیت زدای ــری زورگ ــوده و از دیگ ــگ من ــب کم رن ــر صلح طل مداخله گ
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چکیده 
ــل  ــه دلی ــامری ب ــن بی ــت. ای ــرش یاف ــان گس ــی در رسارس جه ــدت کوتاه ــرد و در م ــور ک ــن ظه ــد 19 در چی  کوی

ویژگــی انتقــال آســان و رسیــع، عــدم توســعه داروهــا و روش هــای درمــان، بحث هایــی را در مــورد تأثیــرات سیاســی، 

ــاس و منطقــه  ــه مدت زمــان، مقی ــه ملــی و بین املللــی ایجــاد کــرده اســت. بســته ب اجتامعــی و اقتصــادی در صحن

ــی  ــر سیســتم بین امللل ــد ب ــزان می توان ــا چــه می ــن مســئله ت ــه ای ــوز مشــخص نیســت ک ــامری، هن ــن بی گســرش ای

تأثیــر بگــذارد؛ امــا واضــح اســت کــه جهــان پــس از اپیدمــی ماننــد گذشــته نخواهــد بــود. ازایــن رو، مقالــه حــارض 

ــی،  ــتم بین امللل ــر سیس ــی ب ــن اپیدم ــادی ای ــی و اقتص ــی، امنیت ــای سیاس ــی و پیامده ــرات کنون ــدف درک تاثی باه

ــام  ــای نظ ــی و پارامره ــای اصل ــه رونده ــد 19 چگون ــی کووی ــه پاندم ــد ک ــخ ده ــش پاس ــن پرس ــه ای ــد دارد ب قص

ــد  ــای سیاســت جهانــی می توان ــه وجــود آمــده در پهن ــا تحــوالت ب ــر قــرار داده اســت؟ و آی ــل را تحــت تأثی بین املل

ــخ  ــتای پاس ــد؟ در راس ــیم کن ــا ترس ــا کرون ــه را در دوره پس ــی تغییریافت ــتم بین امللل ــجمی از سیس ــم انداز منس چش

ــد  ــات تولی ــای ادبی ــد و آموزه ه ــر رون ــه روش تحلیل-تاثی ــکا ب ــا ات ــا ب ــل داده ه ــی و تحلی ــش، ارزیاب ــن پرس ــه ای ب

شــده پیرامــون مســئله تغییــر در مطالعــات روابــط بین امللــل صورت بنــدی شــده اســت. یافته هــای پژوهــش 

ــا تقویــت گفتــامن  نشــان می دهــد کــه ایــن پاندمــی سیســتم بین املللــی را بســیار شــکننده و نامطمــن کــرده و ب

رئالیســم، نظــم فعلــی در حــال دور شــدن از مســیری اســت کــه توســط سیاســت های نئولیــربال تعیــن شــده اســت.
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