سرمایه اجتماعی ایرانیان در آئینه مذاکرات هستهای و برجام
سعید صادقی جقه

*

مقدمه

نوشتار حاضر تالش میکند برجام را از منظر سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار دهد .برای انجام این کار،
تالش خواهد ش��د از رویدادها و روندهای مشاهدهش��ده در جامعه ایرانی در ارتباط با مذاکرات هستهای و
برجام به مثابه ش��اخصهایی برای ترسیم وضعیت کنونی س��رمایه اجتماعی در ایران بهره گرفته و برخی از
ابعاد س��رمایه اجتماعی در ایران از این طریق روش��نتر شود .در عین حال ،نقش برخی کارکردهای آشکار
و پنهان مذاکرات هس��تهای و دستیابی به برجام ،س��ازوکار تصمیمگیری در داخل نظام سیاسی ایران ،اعالم
مواضع گروههای مرجع و نیز مشارکت شهروندان در مباحث مربوطه در تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی
در کش��ور مورد بررس��ی قرار خواهد گرفت .در این میان الزم است نکتهای را یادآور شویم که اگرچه بدیهی
مینماید ،اما در فهم منطق و روش بررسی حاضر بسیار مؤثر خواهد بود .تردیدی نیست که موضوعاتی نظیر
س��رمایه اجتماعی جایی در میان اهداف آشکار و پنهان مذاکرات هستهای و برجام نداشته ،اما دستاوردها،
کارکرده��ا ،کژکارکردها و هزینههای ضمنی و پنهان ،جزو پیامدهای اجتنابناپذیر هر سیاس��تی بهش��مار
میرود .همانطور که جامعهشناسانی نظیر رابرت مرتن اشاره کردهاند ،اگر کارکردهای آشکار را خودآ گاه و
سودمند بدانیم ،در آن صورت ،کارکردهای پنهان را باید ناخودآ گاه و سودمند و کژکارکردها را نیز ناخودآ گاه،
ناخواس��ته و مضر بدانیم .با این وصف و چون مذاکرات هس��تهای و برجام نیز در کنار کارکردهای آشکار و
سودمند خود ،مجموعهای از کارکردها و پیامدهای پنهان نیز داشتهاند ،در این مطلب با استفاده از رویکرد
کلی کارکردگرایانه ،برخی از آنها در ارتباط با سرمایه اجتماعی بررسی خواهد شد.
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س��رمایه اجتماعی جزو آن دس��ته از مفاهیم جامعهشناختی هس��تند که بهرغم گذشت بیش از یک قرن از
طرح و بس��ط اولیه آن توس��ط فیلس��وفان اجتماعی نظیر لیدا هنیفان ،1آلکس��یس دوتوکویل و جان دیویی
( )Farr, 2004و کاربست متأخرتر آن در تحلیل شرایط جوامع مختلف از سوی جامعهشناسانی نظیر بوردیو،
کلم��ن و پاتن��ام ،نه تنها رو به ضعف نگذاش��ته ،بلکه در دو دهه اخیر توجه بس��یاری از جامعهشناس��ان و
سیاس��تگذاران را به خود جلب کرده؛ بهطوری که در عرض سالهای اخیر میزان پژوهشها ،کتابها و
مقاالت دانشگاهی مرتبط با سرمایه اجتماعی ،همواره در حال افزایش بوده و نسبت به دهههای آخر قرن
بیس��تم ،دهها برابر ش��ده است ( .)Adam and Rankevich, 2003با اینکه تا کنون تعریفی یگانه و فراگیر از
سرمایه اجتماعی ارائه نشده و این مفهوم در سطوح مختلف خانوادگی ،محلهای ،منطقهای و ملی تعاریف
خاص خود را پیدا کرده ،اما میتوان گفت همه این تعاریف از روح و جوهر مشابهی برخوردارند .این روح
و جوهر مش��ابه عبارت اس��ت از شبکههای جامعهپذیری و ارتباطی رس��می و غیررسمی ،فهم مشترک و
پایبندی به هنجارها و ارزشهای اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و سیاسی و اعتماد عمومی.
سرمایه اجتماعی در عرصه اقتصاد با کاهش هزینه مبادله ،در عرصه سیاست با تسهیل کارکرد نهادها
و در عرصه جامعه با تقویت هنجارها این زمینه را فراهم میآورد که افراد ،گروهها و دولتها ،اعتمادورزی
کرده و بهصورت کارآمدتری فعالیت کنند .مفهوم سرمایه اجتماعی در حال حاضر در بسیاری از حوزههای
مطالعاتی ،پژوهشی و سیاستگذاری کاربرد یافته که از آن جمله میتوان به توسعه اجتماعمحور ،حکمرانی
کارآمد ،س��ازوکارهای کاهش فقر ،ارتقاء ش��اخصهای ش��ادی و نیز تقویت پایبندیهای مذهبی اش��اره
کرد ( .)Haslam, 2013: 95بدیهی اس��ت سرمایه اجتماعی همچنین با تقویت پایبندی اعضای اجتماع به
هنجارها و ارزشهای مشترک ،زمینه ارتقاء امنیت اجتماعی و امنیت ملی را نیز فراهم میکند .در ادامه،
با ارائه تعریفی مختصر از مهمترین مؤلفههای س��رمایه اجتماعی ،تالش خواهیم کرد با نگاهی اجمالی به
وضعیت هر کدام از آنها در ایران معاصر ،ارتباط متقابل آنها را با موضوع مذاکرات هستهای و برجام مورد
بررسی و تحلیل قرار دهیم.
2
اعتماد؛ اعتماد مهمترین رکن تشکیلدهنده سرمایه اجتماعی در هر جامعه است .همانطور که آستروم
و آحن )2009( 3اشاره میکنند ،اعتماد و اعتمادورزی به مثابه پلی میان مؤلفههای مختلف سرمایه اجتماعی
و کنش اجتماعی عمل میکند .با وجود اعتماد (در هر سطح مفروض) است که شهروندان میتوانند (در آن
سطح مفروض) کنش طرف مقابل را پیشبینی کرده و دست به عمل بزنند .در مقابل ،اگر اعتمادپذیری در
1. Lyda Judson Hanifan
2. Elinor Ostrom
3. T.K. Ahn
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سطح فردی مخدوش شده باشد ،کنشهای متقابل شهروندان در سطح فردی مختل شده و سوء ظن زیاد
با افزایش هزینه عمل اجتماعی ،تضعیف روابط اجتماعی را در پی میآورد .اگرچه تضعیف اعتماد در سطح
ً
فردی بسیار مهم بوده و حتما باید از سوی سیاستگذاران و آسیبشناسان اجتماعی مورد بررسی و مقابله
قرار گیرد؛ اما پیامدهای منفی مخدوشش��دن اعتماد در س��طح گروهی ،حرفهای و نهادی به مراتب بیشتر
خواهد بود .این وضعیت در شرایطی رخ میدهد که اعتماد شهروندان به کارشناسان ،متخصصان یا نهادهای
ذیربط تضعیف یا نابود شده باشد .اعتماد عمومی و نهادی به خاطر ویژگی ساختار جوامع مدرن ،نقشی
کلیدی در ایجاد و تقویت انسجام اجتماعی در میان ملتها ایفا میکند.
اعتماد عمومی ترکیبی از اعتماد فردی و گروهی (درونگروهی و برونگروهی) ش��هروندان جامعه به
افراد ،نهادهای رسمی و نهادهای مدنی و غیررسمی در تمام شئون زندگی اجتماعی است و مواردی نظیر
اعتماد به نخبگان (در حوزههای سیاس��ی ،دینی ،علمی ،بهداش��تی ،ورزش��ی ،)... ،اعتماد به نهادهای
مدنی (س��ازمانهای مردمنهاد ،رس��انهها ،)... ،اعتماد به سازمانهای رسمی (نظام قضایی ،پلیس)... ،
و اعتماد نخبگان به همدیگر را ش��امل میش��ود .اکثر قریب به اتفاق جامعهشناس��ان و کارشناسان علوم
سیاسی بر این عقیدهاند که اعتماد عمومی تأثیر مستقیمی بر افزایش میزان مشارکت سیاسی و اجتماعی،
افزایش بهرهوری و تقویت انسجام اجتماعی داشته و در نهایت ،مشروعیت حکومت را افزایش میدهد.
مشارکت؛ مشارکت شهروندان در امور مختلف اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ،یکی دیگر از مهمترین
مؤلفههای تش��کیلدهنده سرمایه اجتماعی است .این امر به اندازهای اهمیت دارد که نظریهپرداز برجسته
س��رمایه اجتماعی ،رابرت پاتنام ،به روش��نی در مصاحبه مش��هور خود با مجله دموکراسی که تحت عنوان
افول آمریکا» منتشر شد ،در تبیین کاهش مشارکت سیاسی و
«بولینگ تکنفره :سرمایه
اجتماعی رو به ِ
ِ
نیز کاهش اعتماد به دولت در ایاالت متحده اش��اره کرده که س��طوح زیاد سرمایه اجتماعی با سطوح زیاد
مشارکت سیاسی ارتباط دارد ( .)Putnam, 1995وی در توضیح خود تأکید میکند که اگرچه این امر ممکن
اس��ت ناشی از رس��واییها و افشاگریهای سیاس��ی دهههای گذشته باش��د ،اما در این میان مسئله قابل
تأملتر این است که کاهش مشارکت سیاسی آمریکاییان ،با کاهش مشارکت مدنی آنان در همه عرصههای
اجتماعی همراه بوده که به باور وی ،آثار آن را میتوان در کاهش اعضا یا کاهش فعالیت اعضای بسیاری از
سازمانهای مدنی و غیرانتفاعی نظیر گروههای مذهبی ،اتحادیههای کارگری ،انجمنهای اولیا و مربیان،
باشگاههای ورزشی و یا حتی فعالیت داوطلبانه در سازمان صلیب سرخ مشاهده کرد که همگی در مجموع
به معنای کاهش سرمایه اجتماعی در ایاالت متحده است.
روش��ن است که هرچه مش��ارکت داوطلبانه ش��هروندان در حوزههای مختلف اجتماعی ،اقتصادی و
سیاس��ی بیش��تر باش��د ،امکان و احتمال پاس��خگویی به نیازها نیز افزایش یافته و در کنار آن ،هزینههای
دولتداری نیز کاهش مییابد .عضویت فعال در شبکههای اجتماعی ،پیگیری اخبار وقایع و مشارکت و
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اظهار نظر در خصوص مسایل مبتالبه جامعه از جمله اشکال مشارکت به شمار میروند .بدیهی است به
میزانی که ش��هروندان وابستگی بیشتر و تعلق قویتری نسبت به جامعه خود داشته باشند ،به همان میزان
مشارکت فعاالنهتری در شئونات مختلف اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی از خود نشان خواهند داد.
شفافیت عملکرد ،فساد اقتصادی و سیاسی؛ فساد اقتصادی عبارت است از نوعی خیانت در امانت
یا س��وء اس��تفاده از اختیارات قانونی در جهت کسب منافع ش��خصی .زمینه بروز فساد اقتصادی هنگامی
افزایش مییابد که برخی ش��هروندان از امتیازاتی برخوردار ش��وند که سایرین از آن محروم باشند .امتیازات
انحصاری نیز هنگامی ایجاد میشوند که نظام سیاسی و اقتصادی نتواند به «غریبه»ها یا «غیرخودی»ها
ً
اعتماد کند و افراد مورد اعتماد صرفا در حلقهای کوچک خالصه ش��وند .همانطور که اوس��النر در بحث
خود از تبدیل اعتماد ویژه به فساد اقتصادی اشاره کرده ( ،)Uslaner, 2008اعتماد ویژه ،به سرعت به ظهور
افرادی میانجامد که خدمات ویژهای انجام میدهند ،اما به مرور زمان ،همان افراد خود به «ویژهخواری»
مشغول میشوند .این امر به معنای جریانیافتن منابع از عموم مردم به سمت افراد برگزیده و نیز افزایش بار
مالی خدمات عمومی بر دوش سایرین است که اغلب از طریق مالیات و سایر عوارض پرداخت میشود.
با رواج هرچه بیشتر فساد اقتصادی در جامعه ،مردم اعتماد خود را به نظام سیاسی ،نهادها و رهبران
آن از دس��ت داده و ب��ه این باور میرس��ند که فریب��کاری تنها راه انج��ام کارها بوده و آنه��ا در صورتی که
فعالیتهای اقتصادی خود را شفاف انجام دهند ،بازنده خواهند بود ( .)Gambetta, 2002: 55بدیهی است
چنان تفکری ،اعضای جامعه را ب ه صورت فزاینده به س��مت منفعتجویی انفرادی س��وق داده و انس��جام
ً
اجتماعی و حس تعلق به جامعه و کشور را در معرض تضعیف و نابودی قرار میدهد که این امر نیز مجددا
افراد بیشتری را درگیر میکند .فساد سیاسی و اقتصادی در اشکال مختلفی نظیر رشوهخواری ،پارتیبازی،
رفیقبازی ،فامیلبازی ،واس��طهگری ،پولش��ویی و اختالس بروز میکند .در نتیجهگیری از تعاریف فوق
میت��وان ب��ه طور خالصه گفت مؤلفههای اصلی س��رمایه اجتماعی عبارتند از اعتماد عمومی ،مش��ارکت
اجتماعی و مدنی ،انس��جام اجتماعی ،و ش��بکههای اجتماعی .در عین حال ،چون مؤلفههای مزبور در
فضایی غیررسمی شکل میگیرند ،سنجش سرمایه اجتماعی همواره با دشواری و ابهام همراه است.
در بررسی حاضر تالش خواهد شد برخی از مهمترین مؤلفههای اصلی سرمایه اجتماعی را در اشکال
عملیاتی آن و با اس��تفاده از ش��اخصهایی نظیر قانونگرایی ،انس��جام اجتماع��ی و اعتمادورزی عمومی
(اعتماد به دولت ،احزاب ،کارشناسان) ،احساس غرور ملی ،امید به آینده ،پایبندی به ارزشهای اخالقی
و دینی (صداقت ،وفای به عهد ،اجتناب از تملق ،دروغگویی ،ناسزا و خشونت کالمی) و عضویت فعاالنه
در ش��بکههای اجتماعی مورد س��نجش قرار دهیم .در این میان و با توجه ب��ه فقدان یا کمبود گزارشهای
قابل اتکا درباره هر کدام از ش��اخصهای مزبور ،از دادههای ضمنی و روشهای تحلیلی برای بررس��ی آن
دسته از مؤلفههای سرمایه اجتماعی که در ارتباط با مذاکرات هستهای قرار داشتهاند ،استفاده خواهد شد.
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نگاهی به وضعیت کلی سرمایه اجتماعی در ایران

ب��ا اینک��ه برخی مؤلفههای تش��کیلدهنده س��رمایه اجتماعی در ای��ران از طریق پژوهشه��ای پراکنده
دانش��گاهی یا نظرس��نجیهای مقطعی و محدود مورد سنجش قرار گرفتهاند ،اما تا کنون هیچ پژوهش
ملی در خصوص مفهوم س��رمایه اجتماعی به مثابه یک کل و وضعیت آن در ایران انجام و یا دس��ت کم
نتایج آن منتش��ر نش��ده اس��ت .یکی از معدود منابعی که تصویری از س��رمایه اجتماعی در ایران و رتبه
جهانی آن به دس��ت میدهد ،رتبهبندی مؤسس��ه لگاتوم از شاخص رفاه کش��ورهای جهان است که به
صورت ساالنه منتشر شده و در آن ،سرمایه اجتماعی نیز به عنوان یکی از عناصر سازنده شاخص رفاه
م��ورد ارزیاب��ی قرار میگیرد .نمودار ( ،)1رتبه جهانی س��رمایه اجتماعی در ایران را از دیدگاه مؤسس��ه
نشان میدهد.
نمودار ( )1رتبه روند سرمایه اجتماعی در ایران

جدول بر اساس دادههای مؤسسه .لگاتوم ترسیم شده است )(Legatum, 2015

با توجه به نمودار ،در عرض ش��ش س��ال پیدرپی که ش��اخص مزبور منتشر ش��ده ،رتبه ایران در سال
 2012و  2013ب��ه ش��دت اف��ت کرده و در س��ال  2014تا حدودی بهب��ود یافته که علت اف��ت را میتوان در
مش��کالت سیاس��ی داخلی ایران پس از انتخابات  1388و نیز افزایش دش��واریهای اقتصادی به خاطر
تش��دید تحریمهای ظالمان��ه بینالمللی دید .علت بهبود س��رمایه اجتماعی در س��ال  2014را نیز میتوان
کاه��ش تنشهای سیاس��ی داخل��ی و افزایش امی��دواری عمومی نس��بت به حل مش��کالت اقتصادی از
مذاکرات هستهای در دولت یازدهم جستجو کرد.
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ش��ایان ذکر است که رتبهبندیهایی نظیر شاخص جهانی رفاه ،بر اساس شاخصهایی انجام میشود
که ممکن اس��ت برخی از آنها با جامعه ایرانی تطبیق چندانی نداش��ته باشد؛ اما به نظر میرسد دست کم
تا زمانی که سرمایه اجتماعی در ایران ب ه صورت علمی و قابل اتکا مورد سنجش قرار نگیرد ،چارهای جز
کارب��رد توأم ب��ا احتیاط این رتبهبندیها وجود ندارد .صرف نظر از رتبهبندی مزبور ،در ادامه مطلب س��عی
میش��ود با استفاده از روش تحلیلی و استنتاجی ،افت و خیزهای اصلیترین مؤلفههای سرمایه اجتماعی
در ایران از خالل رویدادها و قرائن موجود در فضای اجتماعی و سیاسی کشور مورد بررسی قرار گیرد.
برجام و اعتماد عمومی و نهادی
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اگرچه آمار دقیق ،بهنگام و قابل دسترس از وضعیت اعتماد عمومی در ایران وجود ندارد ،اما گزارشهای
پراکنده برخی پژوهشگران و مراکز مختلف مطالعاتی در س��الهای اخیر حاکی از این واقعیت اس��ت که
میزان اعتماد عمومی در کشور نه تنها مطلوب نیست ،بلکه هنگامی که برخی سازمانها یا دوایر دولتی را
مد نظر داشته باشیم ،نگرانکننده نیز است .بر اساس نتایج تحقیقات مزبور ،شاخصهای اعتماد عمومی
در کش��ور به طور کلی متوس��ط یا پایین بوده و جز برخی مقاطع زمانی خاص ،روند کاهشی داشته است.
از س��وی دیگر ،واقعیت این اس��ت که در س��الهای اخیر زندگی روزمره ش��هروندان به تدریج تحت تأثیر
تحریمهایی قرار گرفت که بر سر برنامه هستهای ایران وضع شدند .مردم ،رسانهها ،کارشناسان و بسیاری
از مس��ئولین در تجزیه و تحلیل علت غالب دش��واریهای اقتصادی و اجتماعی ،س��ایهای از تحریمهای
مزبور را میدیدند که در داخل و خارج کش��ور گریبان آنها را گرفته و تمام ش��ئونات زندگیش��ان را اعم از
ام��ور درمانی ،اقتصادی ،پذیرش دانش��جویی ،تجارت بینالمللی و ...تحت تأثیر قرار میداد .بر اس��اس
گزارشهای مختلف ،تحریمهای اقتصادی با افزایش  25تا  30درصدی هزینه مبادالت موجب هدر رفتن
س��االنه حدود 25میلیارد دالر میشد (نک .ایوبی مهرریزی1395 ،؛ خوانساری .)1394 ،دشواریهای
مزبور به اندازهای جدی ش��ده بود که اکثر پاس��خگویان به نظرس��نجیهای انجامش��ده در دوران مذاکرات
هستهای ،بر موافقت خود با توافق هستهای تأکید میکردند.
به عنوان مثال ،بر اس��اس نظرسنجی انجامشده توسط مؤسسه آیپوز در اواخر آبان65 1393 ،درصد
پاسخگویان موافق و فقط 11درصد مخالف دستیابی به توافق هستهای بودهاند .موافقت یا مخالفت 9درصد
نی��ز مش��روط بوده و  15درص��د نیز بدون نظر بودهاند .در همین نظرس��نجی54 ،درصد از پاس��خگویان از
عملکرد دولت در مذاکرات راضی بوده و 14درصد نیز ناراضی بودهاند .از نظر 10درصد نیز عملکرد دولت
متوس��ط بوده و 22درصد نیز بدون نظر بودهاند (آیپوز .)1393 ،در نظرس��نجی دیگری که در اوایل خرداد
 1394توس��ط همین مؤسسه انجام شد63 ،درصد پاس��خگویان موافق توافق9 ،درصد مخالف و 12درصد
نیز موافق مش��روط بودهاند ،در حالی که 6درصد نیز «س��ایر گزینهها» را مد نظر داشتهاند (آیپوز ،خرداد
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 .)1394در نظرسنجی دیگری که حدود سه ماه بعد و در اوایل شهریور  1394انجام شد ،میزان موافقان به
76درصد افزایش یافته و مخالفان نیز به 3درصد کاهش یافتند ،در حالی که 9درصد موافق مش��روط بوده
و 12درصد نیز با «سایر گزینهها» اعالم موافقت کردند (آیپوز ،شهریور .)1394
جدول ( :)1خالصه نتایج نظرسنجیهای آیپوز درباره نگاه ایرانیان به توافق هستهای
موافق /مخالف

سایر گزینهها

%15

موافق

مخالف

 1393ـ آبان

%65

%11

%9

 1394ـ خرداد

%63

%9

%12

%6

 1394ـ شهریور

%76

%3

%9

%12

مشروط

یا بینظر

برخی گروههای سیاس��ی رقیب دولت و مخالف توافق ،در خصوص صحت یا دقت نظرس��نجیهای
س��ایر مؤسسات مس��تقل یا نزدیک به دولت درباره میزان رضایت مردم از توافق هستهای تردید داشتند .از
این رو ،در تیرماه  1394نتایج نظرسنجی دیگری اعالم شد که بر اساس اعالم رسانهها ،توسط مؤسسهای
نزدی��ک به اصولگرایان انجام ش��ده بود (عصر ایران .)1394 ،بر اس��اس نتایج نظرس��نجی مزبور ،حدود
۸۳درصد مردم حامی توافق هستهای و 17درصد نیز یا مخالف بودند یا از اظهار نظر خودداری کرد ه بودند.
بر اساس همین نظرسنجی ،نیمی از پاسخگویان ،توافق انجامشده و عملکرد تیم هستهای را عالی و خیلی
خوب توصیف کرده بودند .البته18 ،درصد از پاسخگویان نیز توافق هستهای را در تضاد با منافع ملی دانسته
و  51درص��د نی��ز آن را در حد زیاد و خیلی زیاد در راس��تای منافع ملی میدانس��تند 27 .درصد نیز آن را تا
حدی در راستای منافع ملی دانست ه بودند.
ب��ا این ح��ال ،و به رغم بهبود اعتماد نهادی به عنوان پیامدی از دس��تیابی به توافق هس��تهای ،موضوع
بهبود وضعیت اقتصادی کشور پس از رفع تحریمها یکی از مهمترین آسیبپذیریهای عنصر اعتماده بوده
اس��ت .همانطور که پیشتر اش��اره شد ،در س��الهای اخیر تحریمهای ظالمانه علیه ایران موجب ایجاد یا
ً
تشدید بسیاری از کاستیهای اقتصادی شد .اما نکته اینجاست که اوال بخش عمدهای از ناکارآمدیهای
ً
مدیریتی در کش��ور نیز ب ه نادرس��ت به موضوع تحریمها گره زده ش��د و ثانیا مقامات دولتی در مواضع خود
از رف��ع کامل تحریمه��ا به موازات اجرای برجام خبر دادند .برای مثال ،رئیس جمهور در صحبتهای خود
در مراس��م روز ملی فناوری هس��تهای ایران بر این نکته تأکید کرد که «ما هیچ توافقی را امضا نخواهیم کرد
مگ��ر آنکه در اولین روز اجرای توافق ،تمامی تحریمهای اقتصادی همان روز لغو ش��ود» (انتخاب ،خرداد
 .)1394واقعیت این است که مواضع و وعدهها در این مورد ،انتظارات زیادی را در میان مردم ایجاد کرده؛
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بهطوری که قاطبه ش��هروندان با تصور ارتباط قوی میان رفع تحریمها و رونق اقتصادی ،انتظار داش��تهاند
بالفاصله پس از اجرای توافق ،شاهد رونق اقتصادی ملموس در کشور باشند ،در حالی که این امر به خاطر
سازوکارهای عمومی اقتصاد و نیز ساختار خاص اقتصاد ایران ،دست کم در کوتاهمدت نمیتواند تحقق یابد
که ش��اهد آن نیز مقاومت اولیه بازار بورس در برابر خبر دس��تیابی به توافق و حتی در پیش گرفتن سیر منفی
شاخص بازار بورس در روزها و ماههای نخست پس از توافق بود (سازمان بورس و اوراق بهادار.)1394 ،
با توجه به واقعیتهای مزبور ،برخی از مس��ئولین دولتی در روزهای پس از توافق س��عی کردند برای مردم
تصور واقعیتری از سازوکارهای اقتصاد ترسیم کرده و انتظارات آنان را تعدیل کنند ،اما مسئله اینجاست که
قانعکردن مردم برای فراموشکردن چیزی که تا چندی پیش به کرات از زبان مسئولین میشنیدند و پذیرفتن
نظری متفاوت ،کار دشواری بوده و اعتماد عمومی نسبت به مسئولین را تضعیف خواهد کرد.
در واقع ،افکار عمومی عالوه بر غیراخالقی دانستن این موضوع ،نفس این کار را متضمن نوعی توهین
به حافظه خود دانس��ته و اعتماد خود را به مس��ئولین از دست خواهند داد .در این خصوص ،صرف نظر از
عبارت معروف «چرخیدن زندگی مردم در کنار چرخیدن سانتریفیوژها» که رئیس جمهور هنگام تبلیغات
انتخاباتی خود مورد استفاده قرار داد ،میتوان به وعدههای فراوانی اشاره کرد که از سوی مقامات مختلف
دولتی در مناسبتهای مختلف ایراد شده است .در برخی از این موارد ،گروههای منتقد برجام ضمن سوء
اس��تفاده از بخشی از س��خنان رئیس جمهور ،انتظارات مردم را تشدید کردهاند که به عنوان نمونهای از آن،
میتوان به س��خنان ایش��ان در خصوص ارتباط تحریمها با همه امور کشور (حتی مسائل زیستمحیطی)
اشاره کرد که رسانههای منتقد دولت با صرف نظر کردن از روح کلی صحبتهای ایشان ،به نقل از ایشان،
بر حل مشکل آب پس از رفع تحریمها تمرکز کردند (مهر ،خرداد  -1394الف)؛ در حالی که همه ایرانیان
تا چند سال پیش شاهد بودند که تحریمها چه گستره وسیعی از زندگی روزمره آنها را (از سوخت خودروها
گرفته تا داروهای مربوط به بیماران خاص) تحت تأثیر قرار داده بود.
وجود موانع عمدی یا فرایندی در مس��یر رفع تحریمها و همچنین عدم اطالعرس��انی به افکار عمومی
درباره این واقعیت که حتی در صورت اجرای صادقانه برجام از س��وی کشورهای غربی ،فقط تحریمهای
مرتبط با فعالیت هس��تهای ایران رفع خواهد ش��د ،میتواند به تدریج موجب ناامیدی مردم ش��ده و آنها را
نس��بت به وعدههای دولت دچار س��وء ظن کند .نش��انههایی از بروز این وضعیت در نظرس��نجی مؤسسه
ایرانپل ( )Iranpoll, 2016منعکس ش��ده اس��ت .در حالی که یک سال پیش حدود 62درصد از ایرانیان بر
ای��ن تصور بودند که با امضای برجام ،تمام تحریمهای ایاالت متحده علیه ایران رفع میش��ود ،اکنون فقط
23درصد بر این باور باقی ماندهاند؛ ضمن اینکه حدود 74درصد از ایرانیان بر این باور بودهاند که واشنگتن
در پ��ی جلوگی��ری از تجدید و تقویت روابط اقتصادی ایران با س��ایر کشورهاس��ت .در ای��ن میان ،رقبای
سیاس��ی دولت و منتقدان برجام نیز از فضای ایجادش��ده اس��تفاده کرده و تالش میکنند جایگاه دولت در
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ً
افکار عمومی را متزلزل کنند .رسانههای منتقد دولت و برجام ،بعضا از بازنشر غیردقیق مطالب رسانههای
خارجی نیز ابایی نداشتهاند تا وضعیت اقتصادی ایران را نامطلوب و برجام را ناموفق جلوه دهند.
به علت عدم انتشار عمومی نظرسنجیهای رسمی و قابل اتکا ،نمیتوان با اطمینان از وضعیت افکار
عمومی ایرانیان نس��بت به دوره پس��ابرجام س��خن گفت .با این حال ،حتی اگر از رس��انهها و تریبونهای
گروههای مخالف یا منتقد برجام نیز صرف نظر کنیم ،موضعگیریهای افراد ،گروهها و کارشناسان حامی
برج��ام حاک��ی از این اس��ت که به موازات عدم گش��ایش ملم��وس در برخی زمینهها نظی��ر رفع تحریمها،
نشانههای بیشتری از نارضایتی نسبت به برجام مشاهده میشود که خواه ناخواه بخشی از این نارضایتیها
متوجه دولت یازدهم نیز خواهد ش��د .به عنوان مثال ،اگرچه بر اس��اس همه نظرسنجیها ،اکثر ایرانیان در
ماههای پس از امضای برجام به شدت نسبت به بهبود شرایط اقتصادی و جایگاه بینالمللی ایران امیدوار
بودن��د ،اما یافتههای یک نظرس��نجی که مؤسس��ه ایرانپل ( )Iranpoll, 2016مس��تقر در کانادا در آس��تانه
یکسالگی برجام (مرداد و تیر  )1395برای دانشگاه مریلند انجام داده ،از شکلگیری نوعی از نارضایتی از
نتایج برجام حکایت دارد .در این نظرسنجی۷4 ،درصد از پاسخگویان اظهار کردهاند که پس از برجام وضع
اقتصادیشان بهتر نشده ،هرچند 66درصد هنوز نسبت به آینده امیدوار بودهاند؛ گو اینکه این رقم در سال
گذش��ته حدود 75درصد بوده است .همچنین ،بر اساس گزارش این نظرسنجی43 ،درصد از پاسخگویان
بر این باور بودهاند که حرکت اقتصادی کشور پس از برجام رو به بهبود است ،در حالی که این رقم در زمان
نظرس��نجی قبلی57 ،درصد بوده است .در مقابل42 ،درصد نیز معتقد بودهاند که اوضاع اقتصادی کشور
رو به وخامت اس��ت ،در حالی که این میزان در نظرس��نجی سال قبل  29درصد بود .در مجموع ،و در میان
پنج مورد نظرسنجی که این مؤسسه در خالل خرداد  1394تا تیر  1395انجام داده ،در حال حاضر ،نگرش
مردم نس��بت به آینده شرایط اقتصادی کشور در منفیترین شرایط (در طول دوره نظرسنجیها) قرار دارد.
به همین دلیل است که حمایت از برجام از 76درصد در سال گذشته ،اکنون به ۶3درصد کاهش یافته که با
اینکه هنوز قابل توجه است ،اما نسبت به سال گذشته ۱۳درصد کاهش نشان میدهد.
بر اساس بخش دیگری از گزارش مزبور ،پس از امضای برجام61 ،درصد ایرانیان نگاه مثبتی نسبت به
رئیس جمهور یازدهم داشتند ،در حالی که این رقم اکنون با 23درصد کاهش ،به 38درصد رسیده است .در
حال حاضر 45درصد از ایرانیان با رأی مجدد به آقای روحانی موافقند در حالی که این میزان در سال گذشته،
53/4درصد بوده است .سلف وی ،یعنی آقای احمدینژاد نیز نظر مثبت حدود 37درصد پاسخگویان را با
خود داشته که نسبت به سال گذشته 10درصد افزایش نشان میدهد .موضوعاتی نظیر انتظار باالی ایرانیان
از توافق هستهای و ناآ گاهی عمومی از درک دشواریهای موجود بر سر راه جلب سرمایه خارجی و ارتباط
مجدد با اقتصاد جهانی میتوانند از جمله دالیل کاهش امید ایرانیان به نتایج برجام باشند .در این میان الزم
است به گزارشهایی نیز اشاره شود که در خصوص دریافت حقوقهای نامتعارف در میان تعدادی از مدیران
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بخشهای بانکی و نیمهدولتی منتشر شد و گروههای رقیب دولت و مخالف برجام تالش کردند از آن موضوع
حداکثر استفاده را به عمل آورده و نارضایتی در میان مردم را تشدید نمایند.
تشتت آرا در سطح حاکمیت؛ عامل تضعیف اعتماد عمومی

اختالف آرا در س��طح حاکمیت از جمله مواردی اس��ت که میتواند سرمایه اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده
و تضعیف کند .در س��الهای اخیر ش��اهد م��وارد متع��ددی از موضعگیریهای مختلف یا متناقض بر س��ر
برنامه هس��تهای کش��ور بودیم که دامنه آن به مذاکرات هستهای و س��پس برجام نیز کشیده شد .با مروری در
ً
موضعگیریهای فعالین سیاس��ی و مس��ئولین کش��ور که بعضا عضو جناحهای سیاسی نیز هستند ،میتوان
تناقضهایی را مش��اهده کرد که اعتماد عمومی را مخدوش میکند .واقعیت این اس��ت که توافق هستهای با
نظارت و ارش��ادات مقام معظم رهبری و سایر نهادهای مس��ئول نظام بهدست آمده و مذاکرهکنندگان چه در
حین مذاکره و چه در فواصل هر مرحله از مذاکرات ،گزارشهای مربوطه را به نهادهای مسئول ارسال کرده و
با استفاده از رهنمودهای آنها ،مذاکرات را به سرانجام رساندهاند .با این حال ،و بهرغم نظارتهای عالیه بر
مذاکرات ،دولت و تیم مذاکرهکننده چه در هنگام مذاکرات و چه پس از توافق ،آماج حمالت افراد و گروههایی
بوده اس��ت که نتیجه مذاکره را مطل��وب ارزیابی نمیکنند .نفس اظهار نظر در مورد مس��ائل مبتالبه جامعه
امری پذیرفتهشده و حتی از الزامات فضای سیاسی پویا است ،اما این امر زمانی به تضعیف سرمایه اجتماعی
میانجامد که اصول نقد رعایت نشود ،نظریات شخصی افراد به حساب بزرگان نظام و یا نهادهای انقالبی و
نظامی نوشته شود ،و تمایزی میان مرحله اظهارنظر پیش از تصویب و مرحله اجرای برنامهها گذاشته نشود.
عدم پایبندی به اصول اخالقی از سوی شخصیتها و جناحهای سیاسی و سوء استفاده از ارزشها ،از
ً
ً
دیگر معضالتی است که بعضا در ارتباط با مذاکرات هستهای و نقد برجام به چشم خورده؛ و قطعا بر سرمایه
اجتماعی در کشور تأثیر سوئی بر جای میگذارد .در روزها و هفتههای پس از توافق ،اعضای تیم مذاکرهکننده
سعی کردند ضمن برگزاری نشستهای گوناگون با نمایندگان مجلس ،دانشگاهیان ،روحانیون ،اهالی رسانه
و کارشناسان روابط بینالملل ،گزارشی از روند مذاکرات را ارئه کرده و جوانب مختلف توافق حاصله را برای
آنها تبیین نمایند .اگرچه بس��یاری از این جلسات پرثمر بود ،اما در برخی موارد ،شرکتکنندگان در جلسات
مزبور با عدم رعایت سهوی یا عمدی بعضی اصول ،جامعه را پریشان و نگران کردند .به عنوان مثال میتوان
به خطاب اهانتآمیز نس��بت به وزیر امور خارجه از س��وی یکی از نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای
اس�لامی (تابناک ،خرداد  )1394اش��اره کرد .در موردی دیگر ،یکی از نمایندگان مجلس نقل قولی از رئیس
سازمان انرژی اتمی منتشر کرد که بر نامطلوب بودن توافق و امید به عدم اجرای آن تأکید داشت.
در این میان یکی از روزنامههای معروف و متمایل به جناح اصولگرا نیز طی سرمقالهای ،با استناد به
برخی سخنان مقام معظم رهبری ،از عدم رضایت ایشان نسبت به مفاد توافق خبر داد .در این مطلب اگرچه
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نقل قول مستقیمی از رهبر انقالب وجود نداشت ،اما این احساس به مخاطب القا میشد که در واقع نظر
رهبری نیز همان اس��ت (ش��ریعتمداری .)1394 ،انتش��ار این مطلب واکنشهای بسیاری در بر داشت که
مهمترین آن نامه سرگشاده مشاور فرهنگی فرمانده سپاه پاسدارن خطاب به مدیر مسئول روزنامه مزبور بود
که از وی میخواست «در شرایطی که نیروهای انقالب به یکپارچگی و وحدت نیاز دارند» از زبان رهبری
س��خن نگفته و تبیین مواضع ایشان را به خود ایش��ان یا پایگاه اطالعرسانی رهبری محول نماید (مقدمفر،
 .)1394این موضعگیری از زبان یکی از مسئولین یک نهاد انقالبی ،تا حدودی موجب آرامش جامعه شده
و کار را برای برخی فعالین سیاسی که در صدد سوء استفاده از نام بزرگان نظام و یا نهادهای انقالبی برای
طرح نظریات خود بودند ،دشوار کرد.
در موردی دیگر ،ادعای ضمنی برخی افراد و رس��انههای منتقد برج��ام در خصوص اثرگذاری دفتر مقام
معظم رهبری در پیشبرد برجام ،دفتر ایشان را بر آن داشت که با انتشار اطالعیهای ضمن تأکید بر این نکته که
« ...مواضع معظم له در رابطه با این موضوع ،صریح ،شفاف و بدون تأویل در سخنرانیها و فرمایشات ماههای
اخیرشان» اعالم شده ،انتساب هر مطلب خارج از چارچوب سخنرانیهای مزبور را فاقد اعتبار اعالم نماید.
از دیگر موارد القای ناکامی ایران در مذاکرات هستهای میتوان به تعدادی از روزنامههای مخالف دولت و منتقد
برجام نظیر رس��الت ،جوان ،وطن امروز ،کیهان و سیاس��ت روز اش��اره کرد که در تاریخ  29فروردین  1395با
برجستهکردن گالیه رئیس کل بانک مرکزی از کشورهای امضاکننده برجام که در یک اجالس خارجی اعالم
ً
شده بود ،در اقدامی هماهنگ از عبارت «تقریبا هیچ» برای تیتر اصلی خود استفاده کردند.
توزیع نشریات و بولتنها در حاشیه مراسم انقالبی و یا نماز جمعهها در حمایت از یک جناح سیاسی
یا موضوع جدلیالطرفین از دیگر مواردی است که به خاطر تناقض داشتن با فلسفه کلی این مراسم ،پایگاه
اجتماعی و قداست اینگونه مراسم را نیز خدشهدار میکند .به عنوان مثال ،در نماز جمعه تهران در تاریخ
 5تیر  1394نش��ریاتی توزیع ش��د که با تیترهای��ی نظیر «جام زهر ادام��ه دارد« ،»...روحانیونی که با کفر
صلح کردند!»« ،پشت پرده توافق» و «وزیری که خواب آمریکا را میبیند!» به هجمه و انتقاد تند علیه تیم
مذاکرهکننده هستهای پرداخته بودند؛ در حالی که رهبر معظم انقالب چند روز قبل از آن ،در دیدار خود با
کارگزاران نظام تیم مذاکرهکننده را «امین ،غیور ،شجاع و متدین» نامیده بودند.
در این خصوص ،همچنین میتوان به درج مطالبی علیه وزیر امور خارجه در بروش��وری اشاره کرد که
در مراس��م وداع با پیکر س��ردار شهید همدانی در دانشگاه بوعلی توزیع ش��د .در بخشی از این بروشور که
توس��ط ستاد استقبال از این شهید توزیع میشد ،در کنار عکس��ی از وزیر امور خارجه کشورمان و ایاالت
متحده ،این جمله درج ش��ده بود« :کس��انی که با آمریکاییها قدم میزنند شهدا آنان را شفاعت نمیکند»
(جمهوری اسالمی ،مهر  .)1394در جریان مراسم تشییع شهدای غواص نیز که در میدان بهارستان تهران
برگزار میش��د و با اس��تقبال غافلگیرکننده اقشار مختلف مردم همراه ش��ده بود ،یکی از مداحان معروف،
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رئیس قوه مجریه را به بهانه اینکه کار مذاکرهکنندگان هس��تهای را با رش��ادت ش��هدا مقایس��ه کرده بود ،با
عبارات��ی اهانتآمی��ز مورد خطاب ق��رار داد که اگرچه این کار با واکنش منفی و گس��ترده ش��خصیتها و
طیفهای مختلفی مواجه ش��د ،اما تردیدی نیس��ت که چنین اقداماتی موجب دلزدهش��دن اقشار مختلف
اجتماعی از حضور در مراس��م دینی و انقالبی میشود که نتیجهای جز تضعیف انسجام اجتماعی را در پی
ندارد (روزنامه ایران ،خرداد .)1394
در ای��ن می��ان باید به عملکرد مطل��وب اکثریت ائمه جمع��ه و جماعات ،طیف گس��تردهای از فعاالن
سیاسی و نیز تعداد زیادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی اشاره کرد که در دوره پیش از توافق ،زمینه
را ب��رای افزای��ش قدرت چانهزنی تیم مذاکرهکننده فراهم کرده و در دوره پس از توافق نیز ضمن نقد اصولی
و منصفانه ،یعنی همان چیزی که وزیر امور خارجه از منتقدین توافق خواس��ته بود ،دس��تاوردهای توافق را
برای جامعه تبیین کردند.
چالش برخی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی با برجام از دیگر مواردی بود که در بررسی اعتماد
عموم��ی و برج��ام باید مورد توجه قرار گیرد .اکثریت داش��تن مخالفان دولت یازده��م و منتقدین برجام در
مجلس دهم ،این نهاد قانونگذار را به یکی از خبرسازترین مراکز در خصوص برجام تبدیل کرد .از مهمترین
فرازهای فعالیت مجلس درباره برجام ،میتوان به ارائه طرحی س��هفوریتی اشاره کرد که از مذاکرهکنندگان
ایرانی میخواس��ت تا زمانی که کش��ورهای مذاکرهکنن��ده به تهدید ایران ادامه میدهن��د ،از مذاکرات کنار
بکشند .ارائهکنندگان طرح که از طیف مخالفان دولت بودند ،به فرازی از بیانات رهبر معظم انقالب اشاره
میکردند که بر عدم پذیرش «مذاکره زیر شبح تهدید» اشاره داشت.
نمایندگان مخالف برجام ،بار دیگر هنگامی خبرساز شدند که گزارشی را تحت عنوان نتیجه بررسیهای
کمیسیون ویژه برجام مجلس در صحن علنی قرائت کردند .پس از قرائت گزارش مزبور ،تعدادی از نمایندگان
ً
عضو همان کمیسیون ضمن اظهار بیاطالعی نسبت به گزارش مزبور ،آن را صرفا مواضع جناحی برخی از
نمایندگان تندرو مجلس خواندند .رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم ،گزارش مزبور را منفی دانسته و
قرائت آن را ضربه به کش��ور تلقی کرد (بروجردی )1394 ،و امام جمعه تهران نیز در خطبههای خود ضمن
تمجید از بررس��ی توأم با متانت برجام در مجلس ،رویدادهای پس از بررس��ی آن را عجوالنه و دور از ش��أن
مجلس دانست (صدیقی .)1394 ،البته ،در کنار ذکر مواردی که تا حدودی متزلزلکننده سرمایه اجتماعی
محسوب میشوند ،باید به برخورد برخی از نمایندگان مجلس نیز اشاره کرد که به رغم سوگیری سیاسیشان،
اصول اخالقی را در بررسی و نقد برجام مد نظر داشتند .مکاتبه یکی از نمایندگان برجسته اصولگرا و منتقد
برجام با وزیر امور خارجه ،یکی از موارد برجسته آن بود (توکلی و ظریف.)1394 ،
ً
انتقادها بعضا ش��امل عملکرد رسانه ملی نیز میشد که از دید برخی فعاالن سیاسی و موافقان برجام،
عملک��رد آن در ارتب��اط با برجام ،بیطرفانه ارزیابی نمیش��د .این طیف از فعاالن ،مدعی بودند که رس��انه
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ملی با پخش گزارشها ،مصاحبهها ،و مس��تندهای پرش��مار در پربینندهتری��ن زمانها که حاوی تأکید بر
نق��اط ضع��ف برجام و عدم تأکید بر نقاط قوت آن اس��ت ،در حال القای شکس��ت مذاکرات و تبدیل امید
م��ردم به یأس اس��ت .به عن��وان مثال میتوان به انتش��ار صحبتهای یکی از اعضای تی��م مذاکرهکننده در
جلس��ه غیرعلنی با مس��ئوالن ش��ورای خبر صدا و س��یما اش��اره کرد که البته پس از اعتراض شدید عضو
مذاکرات هستهای ،بالفاصله از وبسایت رسانه ملی برداشته شد؛ هرچند ،همان مدت اندک کافی بود که
وبسایتهای دیگر خبری آن را بازنشر نمایند (عراقچی ،مرداد .)1394
مهمترین دلیل توجیهی برای تس��هیل فضای چندصدایی ،افزایش قدرت چان هزنی مذاکرهکنندگان بوده
ً
اس��ت ،در حالی که اوال باید توجه داش��ت که هم دیپلماتهای ایرانی و هم دیپلماتهای خارجی اطالعات
مبتنی بر محاس��بات واقعی و نیز مؤلفههایی نظیر ش��رایط منطقهای و جهانی و نیز منافع ملی خودش��ان را
مبنای چان هزنیهای دیپلماتیک و سایر اقدامات خود قرار میدهند ،نه اعالم مواضع دستجات سیاسی کشور
رقیب را .این کش��ورها حتی در مواردی بسیار حس��اس ،نظیر ورود به جنگ ،به افکار عمومی داخلیشان
توجهی نمیکنند ،که نمونه آن در هجوم ایاالت متحده و کش��ورهای ائتالف به عراق در سال  2003مشاهده
شد .با اینکه موج مخالفت عمومی در اغلب کشورها به حدی بود که بیش از  600شهر دنیا به طور همزمان
بزرگتری��ن تجمع اعتراض��ی در تاریخ بش��ر را رق��م زدن��د ( ،)Walgrave and Rucht, 2010ایاالت متحده و
کشورهای ائتالف بدون توجه به این اعتراضها ،با حمله به عراق بحرانی را به وجود آوردند که تا کنون صدها
هزار کشته و زخمی ،و میلیونها آواره بر جای گذاشته است .بنابراین ،چنین نمایشی از تشتت آرا که الجرم
باید در پی نادیدهگرفتن دستاوردهای خودی باشد (حتی اگر تظاهر صرف باشد) ،از یک طرف کوچکترین
نقشی در افزایش قدرت چان هزنیهای دیپلماتیک نداشته و از سوی دیگر ،به تدریج در عمق افکار عمومی
داخلی رسوخ کرده و آنها را به این نتیجه رهنمون میشود که مجموعه مسئولین کشور به خاطر فقدان کفایت
نتوانستهاند منافع کشور را در مذاکره با قدرتهای جهانی به نحو شایستهای تضمین نمایند.
رقابتهای سیاس��ی داخلی از دیگر عوامل بروز تش��تت آرا در خصوص مذاکرات هس��تهای و برجام
بوده است .واقعیت این است که پیشبرد مذاکرات هستهای و دستیابی به برجام باعث تقویت موضع برخی
گروههای سیاس��ی در ایران میش��ود و موفقیت یا عدم موفقیت آن در اجرا نیز پیامدهای سیاسی داخلی در
پی خواهد داش��ت .بنابراین ،قابل تصور اس��ت که هر کدام از جناحهای سیاس��ی داخلی هنگام مواجهه با
برجام ،گوشه چشمی نیز به پیامدهای مزبور داشته و تالش نمایند تا جای ممکن امکان بهرهبرداری رقیب
یهای خود،
سیاسی خود را از برجام به حداقل برسانند .در همین راستا ،برخی از موافقان برجام در ارزیاب 
عملکرد تیم قبلی مذاکرات هس��تهای را به طور کامل نفی کرده و از س��وی دیگر ،مخالفان برجام نیز سعی
میکنند دستاوردهای برجام را به تالشهای تیم سابق هستهای مربوط کنند .به عنوان مثالی در این زمینه
میتوان به اظهارات رئیس سابق تیم مذاکرهکننده مبنی بر پذیرفتهشدن حق غنیسازی ایران از سوی ایاالت
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متحده در گفتگوهای آلماتی اش��اره کرد که رئیس س��ازمان انرژی اتمی در دولت یازدهم که به عنوان وزیر
امور خارجه در دولت پیشین خدمت میکرد ،ضمن رد صریح این ادعا ،پذیرش حق غنیسازی ایران را به
گفتگوهای انجامشده در مسقط مربوط دانست (صالحی .)1394 ،البته ،در این میان مقامات ارشد دولتی
سعی کردند در مناسبتهای مختلف با پرهیز از جناحیکردن موضوع توافق ،هر گونه دستاورد مذاکرات را
حاصل همدلی و همکاری همه ارکان نظام معرفی کنند؛ اما واقعیت این است که سازوکار و آرایش فضای
سیاسی کشور در آستانه دو انتخابات سرنوشتساز (اسفند  )1394ب ه گونهای بود که مواضع وحدتطلبانه
در افزایش انس��جام اجتماعی و ایجاد فضای آش��تیجویانهتر میان جناحهای سیاس��ی کشور تأثیر زیادی
ً
نداش��ت .اینگونه رویکردها و اساسا وجود اختالفهای سیاسی و سلیقهای فینفسه نه تنها امر مذمومی
نیس��ت ،بلکه از ویژگیهای جامعه بانش��اط و مردمساالر به شمار میرود ،اما اگر این اختالفها از عرصه
اع�لام نظر عبور ک��رده و در عرصه اجرای تصمیمات نی��ز ادامه یابد ،در آن صورت نظام سیاس��ی نخواهد
توانس��ت با اخذ تصمیمات بهموقع و اجرای آنها ،میوهای از برجام بچیند .در هر حال باید توجه داش��ت
که در چنین مواردی ،فارغ از اینکه کدامیک از طرفین محقتر هس��تند ،ش��هروندان عادی که از دانش و
تخصص کافی برخوردار نیستند ،مایلند با استناد به مواضع مسئولین ،درباره مسئله مورد نظر داوری کنند؛
اما با مشاهده تشتت آرا در میان مسئولین ،آنها نیز سردرگم خواهند شد.
زمانی که مردم پس از س��الها جدال دیپلماتیک بر سر مسئله هستهای و تحمل دشواریهای حاصل
از تحریمهای مختلف میبینند برخی مس��ئولین کشور آن را «پیروزی بینالمللی برای دیپلماسی»« ،برگی
زری��ن در تاریخ کش��ور» و «آفتاب تاب��ان» توصیف نموده و در مقابل ،همانطور ک��ه وزیر اطالعات نیز در
جایی اش��اره کرده ،برخی به جای «نواختن مارش پیروزی» تیم مذاکرهکننده را خائن و سادهلوح مینامند
(علوی )1394 ،یا عنوان ترکمانچای دوم یا قرارداد  1919را به توافق هس��تهای اطالق کرده (آنا )1394 ،و
آن را مایه ذلت میدانند ،و یا همانطور که در آس��تانه رأیگیری یک فوریت بررس��ی برجام در صحن علنی
مجلس روی داد ،پیامکهایی به نمایندگان ارسال میشود که در آنها ،به طور ضمنی ،تأیید برجام مخالفت
با ولی فقیه و همانند معامله کردن با عمر بن سعد تلقی شود (آرانی ،)1394 ،اعتماد خود را در کوتاهمدت
نسبت به یکی از طرفین و در درازمدت نسبت به هر دو طرف از دست خواهند داد.
برجام و همبستگی و مشارکت اجتماعی

برنام��ه هس��تهای ایران با فراز و نش��یبهایی که در ط��ی دو دهه اخیر تجربه کرده ،ب��ه تدریج از یک طرح
علمی و فناوری ،به تجلی اراده واحد و هماهنگ در س��طوح مختلف ملی ،مردمی و حکومتی تبدیل شده
و جلوههایی بارز از مشارکت اجتماعی و مدنی را رقم زد .بر اساس اکثر قریب به اتفاق نظرسنجیهایی که
توسط مؤسسات داخلی و خارجی انجام شده ،بیش از  80درصد (و گاه بیش از  90درصد) ایرانیان صرف
270

سرمایه اجتماعی ایرانیان در آئینه مذاکرات...

نظر از ویژگیهای جنس��یتی ،شغلی ،تحصیلی ،مالی و نیز سوگیری سیاسیشان ،بر اهمیت توسعه برنامه
هستهای معتقد بوده و از آن حمایت کردهاند.
از هم��ان روزه��ای آغازین دولت یازدهم و بهخصوص به خاطر اس��تفاده وزیر خارجه و برخی دیگر از
مقامات اجرایی از قابلیتهای ش��بکههای اجتماعی برای طرح مواضع نظام ،مذاکرات هس��تهای در صدر
موضوعات این شبکهها قرار گرفت .بسیاری از ایرانیان با عضویت در صفحات مربوط به وزیر امور خارجه
یا شرکت در کمپینهای مختلف ،حمایت خود را از تیم مذاکرهکننده اعالم کرده و تمایل خود را نسبت به حل
و فصل این موضوع نش��ان دادند .در واقع ،میتوان گفت مذاکرات هس��تهای بهانهای بود که ایرانیان سراسر
دنیا به طور گسترده احساسات میهندوستانه و عزم خود را نسبت به مشارکت در امور کشور نشان دهند.
از برجستهترین نمونههای این مشارکتها ،میتوان به گردهمایی دهها هزار تن از ایرانیان طرفدار توافق
هستهای در شهرهای مختلف دنیا نظیر واشنگتن ،نیویورک ،برلین ،پاریس ،لندن ،هلسینکی و آمستردام
اشاره کرد که در تاریخ  24مرداد  1394برگزار شد و طی آن ،شرکتکنندگان از گروههای جنگطلب ایاالت
متحده و صهیونیس��تها خواس��تند به تحرکات خود برای شکس��ت توافق پایان دهند .در مورد مش��ابهی
در اردیبهش��ت  ،1395ایرانیان مقیم ایاالت متحده با تجمع در مقابل کاخ س��فید حمایت خود را با توافق
هس��تهای و مخالفت با جنگطلبان آمریکایی اعالم کردند .از دیگر موارد مشابه میتوان به اعالم حمایت
جمعی از مش��هورترین ایرانیان فعال در سیلیکونولی اشاره کرد که وجود افراد اثرگذاری نظیر مدیر بخش
تجارت گوگل ،مدیرکل اکتش��افات منظومه شمس��ی ناسا ،معاون سابق بانک س��یتیگروپ ،بنیانگذار و
مدیرعامل دراپ باکس ،مدیرعامل س��ابق یوتیوب و معاون س��ابق سیسکو نش��انهای از همبستگی باالی
ایرانیان مقیم خارج در خصوص سرنوشت کشور بود (دنیای اقتصاد.)1394 ،
در کنار مش��ارکت ایرانیان خارج از کش��ور ،میتوان به مشارکت ش��هروندان در داخل ایران اشاره کرد
ک��ه در هر کدام از فرازهای مذاکرات بهچش��م میخورد .البته همایشها و تجمع��ات منتقدین و مخالفان
مذاکرات هس��تهای بس��یار بیش��تر از موافقان توافق بود ،و حامیان توافق فرصت نیافتند در تجمع خیابانی
ب��ه اعالم حمایت از آن مبادرت کنند .در واقع ،فعالیت موافقان توافق اغلب به کمپینهای فضای مجازی
ً
محدود میش��د که میزان آن بسیار گس��ترده بود .عالوه بر این ،تجمعات مخالفان توافق بعضا بدون مجوز
قانون��ی و ی��ا همراه ب��ا ایجاد اختالل در امور عادی جامعه بود .به عنوان مثال ،گفته ش��د که همایش��ی که
در میدان فلس��طین تهران برگزار ش��د ،فاقد مجوز قانونی بوده اس��ت ،هرچند برگزارکنندگان هم لغو مجوز
در فاصله چند س��اعت مان��ده به برگزاری را علت ناهماهنگیها میدانس��تند (مهر -1394 ،ب) .تحصن
عدهای از طالب حوزه علمیه قم نیز که در مسجد اعظم علیه توافق هستهای برگزار شد ،به دلیل اختالل و
تعطیلی کالس درس آیتالله جوادی آملی ،واکنش دو تن از علمای برجسته حوزه ،یعنی آیات عظام مکارم
شیرازی و یزدی (رئیس وقت مجلس خبرگان) را در پی داشت (فرارو.)1394 ،
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جنبه دیگر افزایش مش��ارکت اجتماعی ،به فضای پس��ابرجام مربوط میش��ود .واقعیت این است که
با گشودهش��دن گره مذاکرات و حل و فصل مس��ئله هس��تهای ،کش��ور و نظام میتواند بخش بیش��تری از
ظرفیتهای خود را در امور سیاس��ی و اجتماعی داخل کش��ور صرف کند که نتیجه آن گش��ایش بیشتر در
فضای سیاسی کشور و افزایش مشارکت سیاسی و اجتماعی ،و ارتقاء سرمایه اجتماعی است .بدینترتیب
نظام سیاس��ی خواهد توانس��ت جامعه ایرانی را از فضای هیجانی دور کرده و به سمت مشارکت آ گاهانهتر
س��وق دهد که نش��انههای آن را در حضور پرش��ور مردم و جناحهای مختلف سیاسی در انتخابات مجلس
خبرگان رهبری و مجلس شورای اسالمی در اسفند  1394شاهد بودیم.
کاهش زمینههای فس��اد مالی و اداری از دیگر کارکردهای توافق هس��تهای (در صورت اجرای کامل
آن) خواهد بود .تحریمهای ظالمانه علیه ایران ،در عرصه تجارت بینالمللی محدودیتهای گستردهای بر
کش��ور تحمیل کرده بود و برای کاس��تن اثر تحریمها و تهیه نیازهای کشور ،چارهای جز دورزدن تحریمها
باقی نمانده بود که آن هم ناگزیر با اس��تفاده از رویههای غیرمکتوب ،غیررسمی ،پنهان و غیرشفاف میسر
میش��د ،که همگی زمینههایی ایدهآل برای شکلگیری فساد هستند .پروندههای متعدد اختالسگرانی که
اغلب در دورزدن تحریمها دخیل بودهاند ،نشانهای از پیامد تخریبی تحریمها هستند که نابودکننده اعتماد
ً
و س��رمایه اجتماعی بهش��مار میروند .از س��وی دیگر ،این واقعیت که صرفا اقلیت کوچکی از شهروندان
وجود دارند که هم از توان انجام معامالت پنهان برخوردارند و هم توانستهاند اعتماد نظام سیاسی را به خود
جلب نمایند ،بدان معناس��ت که اکثریت عظیمی از شهروندان از فرصت انجام فعالیتهای تجاری مزبور
محروم هستند .این امر میتواند باعث تضعیف یا نابودی حس تعلق اجتماعی ـ سیاسی شهروندان شده و
در مشارکت اجتماعی ـ سیاسی آنان تأثیر منفی بگذارد .این موضوع هنگامی اهمیت مضاعف مییابد که
توجه کنیم برخی از این معاملهگران معتمد یا فرزندان آنها که در نتیجه سودهای حاصل از انجام معامالت
پنهان و در مدتی بسیار کوتاه ،به ثروت و امکانات مادی فراوان دست یافتهاند ،گاه با نمایش آن در اشکال
مختلف نظیر خودروهای بسیار گرانقیمت ،ویالهای لوکس ،مسافرتهای خارجی و ...سایر شهروندان
را در خص��وص میزان عدال��ت و برابری در جامعه به تأمل و تردید وامیدارن��د (به عنوان نمونه نک .ایلنا،
1395/06/13؛ مشرق.)1395/03/12 ،
برجام و سرمایه اجتماعی بینالمللی ایران
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پیش��برد مذاکرات هس��تهای در عالیترین س��طوح دیپلماتیک ،ع�لاوه بر اینکه فینفس��ه موفقیتی بزرگ
برای کش��وری مثل ایران بود ،تقویت جایگاه بینالمللی کش��ور را نیز در پی داش��ت که افزایش ارتباطات و
رفتوآمدهای دیپلماتیک ایران (نک .شهروند ،آبان  ،)1395پذیرش بیشتر جهانی در خصوص نقش ایران
در مبارزه علیه تروریس��م ،تقویت جایگاه ایران در افکار عمومی دنیا ،افزایش تمایل برای س��رمایهگذاری
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خارجی در ایران ،رفع موانع بر س��راه تحصیل ایرانیان در تعدادی از رش��تههای دانش��گاهی و اقبال بیش��تر
گردشگ��ران خارجی برای بازدید از ایران ،جزو آثار و پیامدهای آن محس��وب میش��ود و هر کدام از آنها
میتوانند زمینههای پیشرفت و توسعه اقتصادی و فناوری را فراهم کنند.
یکی از الزامات تحقق اهداف س��ند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران در جهت تبدیلشدن به قدرت
نخس��ت منطقه ،دستیابی به رشد اقتصادی ۸درصدی است که در خالل سالهای گذشته و به رغم وجود
درآمدهای سرش��ار نفتی محقق نشده اس��ت .بر اساس برآوردهای مختلف ،دس��تیابی به رشد ۸درصدی
نیازمند س��رمایهگذاری س��االنه  ۷۵۰ه��زار میلیارد تومان در اقتصاد ایران اس��ت .با م��رور روند مذاکرات
هس��تهای یا مواضع فعاالن و گروههای سیاس��ی در دوره پس��ابرجام ،مشاهده میکنیم که سخنان برخی از
منتقدین توافق هس��تهای ،ممکن اس��ت باعث ایجاد فضای بیاعتمادی نس��بت به آینده سرمایهگذاری در
ایران ش��ود .به عنوان نمونه ،یکی از مس��ئوالن یک نهاد عمومی ،در سخنانی در جمع مسئولین استانی آن
نهاد ،ضمن اش��اره به بازگش��ت خودکار تحریمها ،اظهار کرد« :کدام سرمایهدار غربی عاقلی حاضر است
در جایی که هر لحظه ممکن است تحریمها برگردد ،سرمایهگذاری کند» (فارسنیوز .)1394،بدیهی است
ایش��ان این س��خنان را در نقد مفاد برجام ایراد کرده است ،اما با توجه به اینکه برجام از فاز تصویب گذشته
و اکنون در فاز اجرایی اس��ت ،اینگونه مواضع ممکن اس��ت سرمایهگذاران را دچار تردید و بدبینی کند؛ به
ویژه اینکه در ش��رایط کنونی و به رغم تصویب برج��ام و اجازه مکتوب دولت ایاالت متحده به بانکها در
خصوص همکاری با ایران ،تعدادی از دشمنان و رقبای منطقهای ایران نظیر عربستان سعودی و گروههای
قدرتمن��دی در داخ��ل ایاالت متحده در عمل با ترویج ایرانهراس��ی باعث نگرانی و گریز س��رمایهگذاران
میشوند؛ بهطوری که مقام معظم رهبری هم طی بیاناتی اشاره صریح یا ضمنی مسئولین آمریکایی درباره
تحریمهای ّ
ضد ایرانی را به معنای ترساندن سرمایهگذاران خارجی دانستند (مقام معظم رهبری.)1395 ،
گزارشها و فیلمهای مختلفی که در ماههای پس از برجام درباره جنبههای مثبت جامعه ایران س��اخته
شده و مورد استقبال جهانیان قرار گرفته ،از دیگر نشانههای تقویت سرمایه اجتماعی بینالمللی ایران است.
از جمله این فیلمها میتوان به فیل م «به ایران نروید» اشاره کرد که توسط فیلمساز فرانسوی بنجامین مارتینی
ساخته شده و برخالف آنچه از اسمش به ذهن متبادر میشود ،با هدف آ گاهیبخشی به غیرایرانیها و ارائه
تصویری واقعی و مثبت از ایران تهیه ش��ده اس��ت .فیلم مزبور که در می  2016در س��ایت یوتیوب بارگذاری
شده ،در عرض کمتر از سه ماه ،بیش از 340هزار بیننده داشته ( )Monte-Martini, 2016که اگر آن را با آمار
ارائهش��ده توس��ط مارشال برای میانگین تعداد مش��اهده ویدیوهای مربوط به سفر (حدود 3هزار بار) در
همان سایت مقایسه کنیم ( ،)Marshal, 2015میتوان گفت  100برابر بیشتر از سایر ویدئوها مشاهده شده
ً
است .نکته قابل توجه اینکه ،اساسا کمتر از 2درصد ویدئوهای سایت یوتیوب بین  100تا  500هزار بیننده
به خود جلب میکند ( .)Frommer & Angelova, 2009کافی اس��ت آمار مربوط به مش��اهده این فیلم را،
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با فیلم س��یاهنمای تهیهش��ده توسط پروژه کالریون 1تحت عنوان ایرانیوم مقایس��ه کنیم که به رغم تبلیغات
بسیار زیاد ،رقم بینندگان آن با گذشت چهار سال از انتشار آن در سال  ،2012به 200هزار نفر نرسیده است
(.)Clarion Project, 2012
در همین رابطه میتوان به فیلم کوتاه دیگری اشاره کرد که تحت عنوان «درون ایران» توسط شبکه اسکای
ساخته شده و در عرض یک هفته پس از انتشار در  28جوالی  ،2016نزدیک به 33هزار بیننده داشته است
( .)Sky News, 2016از دیگ��ر م��وارد تجلی افکار عمومی جهانیان نس��بت به ایران میت��وان به کامنتهایی
اشاره کرد که توسط کاربران فضای مجازی ذیل اخبار مربوط به ایران در وبسایت رسانهها و خبرگزاریهای
بینالمللی نظیر رویترز ،گاردین و یاهونیوز درج میشوند .با مروری کوتاه بر این کامنتها میتوان غلبه قاطع
دیدگاه مثبت نس��بت به ایران را مش��اهده ک��رد که حاکی از موفقیت نظام در اقن��اع افکار عمومی جهانیان و
ً
شکس��تن اجماع بر علیه خود اس��ت؛ بهطوری که تقریبا در همه موارد ،ده مورد از کامنتهایی که بیشترین
امتیاز مثبت را از س��وی خوانندگان کس��ب کردهاند ،رویکرد مدافعهجویانه نسبت به ایران داشته و در مقابل،
نس��بت به کشورهایی نظیر رژیم صهیونیس��تی که مخالف برجام بودهاند ،رویکردی انتقادی دارند (به عنوان
مثال نک.)Siddiqui, 2015; Agence France-Presse 2015; Kamali Dehghan and Sidahmed, 2016 .
بازتاب تقویت جایگاه جهانی ایران در پرشدن ظرفیت هتلهای ایران نیز قابل مشاهده است؛ چنانکه،
رئیس سازمان توسعه تجارت در اوایل مرداد  1395از حصول  2/85میلیارد دالر درآمد ارزی گردشگری
ً
برای کشور خبر داد که تقریبا به معنای یک میلیون دالر در هر روز است (افخمی .)1395 ،اگر روند مزبور
در کنار رویدادهایی نظیر صدور مجوز پرواز هواپیماهای جدید برای مس��افرت به ایران (،)Reuters, 2016
ت��داوم یابد ،امید م��یرود ایران بتواند گامی اطمینانبخش در جهت اقتصاد مقاومتی و درونزا برداش��ته و
بخش��ی از درآمده��ای مورد نیاز خود را از صنعت گردشگری جذب نمای��د .البته ،رونق گردشگری خوا ه
ناخواه با سایر مؤلفههای سرمایه اجتماعی نظیر هماهنگی نهادی ،پایبندی به قانون و احترام به گردشگران
خارجی در ایران پیوند خورده است .به عنوان مثال ،شهر مشهد ساالنه میزبان بیش از یکونیم میلیون زائر
و گردشگ��ر عربی بود که با توجه به تمکن مالی این دس��ته از زائ��ران ،باعث رونق اقتصادی و گردشگری
شهر شده بود .با این وصف ،در پی حمله خودسرانه به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری این کشور
در مش��هد و تخریب روابط دیپلماتیک با این کش��ور که تبعیت کش��ورهای کویت و بحرین را نیز به دنبال
داش��ت ،س��فر زائران و گردشگران عربی به مشهد به ش��دت کاهش یافت؛ بهطوری که بنا به گفته رئیس
اتحادیه هتلداران مش��هد ،در حال حاضر فقط  20درصد از آن تعداد برای زیارت و گردش به مش��هد سفر
میکنند (قانعی .)1395 ،رویداد مزبور بیانگر این واقعیت اس��ت که پایبندی به قانون و تضعیف عملکرد
نهادهای مسئول ،نه تنها به تضعیف سرمایه اجتماعی بینالمللی (حتی در میان مسلمانان) منجر میشود،
1. Clarion Project
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بلکه پیامدهای منفی گسترده کوتاهمدت یا درازمدتی نیز برای اقتصاد در بر دارد.
از دیگر مصادیق شکست اجماع جهانی علیه ایران میتوان به موضع رئیس جمهور ایاالت متحده اشاره
کرد که در مصاحبهای با جفری گلدبرگ ،ضمن اشاره به رقابت منطقهای ایران و عربستان سعودی ،از این
دو کش��ور خواست ش��یوهای مؤثر برای ش��راکت در منافع منطقهای بیابند ( .)Goldberg, 2015اگر مواضع
پیشین رؤسای جمهور ایاالت متحده را در نظر آوریم که با هر بهانهای از تغییر نظام در ایران سخن میراندند،
اهمیت این موضعگیری روشنتر میشود؛ چیزی که ترکی الفیصل ،رئیس پیشین دستگاه امنیتی سعودی و
سفیر سابق آن در واشنگتن را واداشت تا طی نامهای ،به اوباما یادآوری کند که از برخورد برابر با دوست 80
ساله خود (عربستان سعودی) و کشوری که آمریکا را بزرگترین دشمن خود میداند ،اجتناب کند.
البته در این میان باید این واقعیت تلخ را نیز یادآور شد که به رغم نتایج مثبت برجام نظیر تأیید صلحآمیز
بودن برنامه هس��تهای ایران و مختومهشدن پرونده ابعاد احتمالی نظامی (که مبنای بسیاری از تحریمهای
ظالمانه علیه ایران بود) ،ایران نتوانست آن طور که شایسته بود از آن برای ایجاد موج تبلیغاتی جهانی برای
تأکی��د بر حقانیت و مظلومیت ایران و محکومیت عامالن تحریمها اس��تفاده کند که ش��اید مشغولش��دن
دولت و دس��تگا ه دیپلماسی به اقناع مخالفان و منتقدان داخلی از مهمترین علتهای آن باشد .همچنین،
باید تصدیق کرد که آثار نامطلوب تخریب روابط دیپلماتیک و تضعیف جایگاه ایرانیان هنوز در بسیاری از
عرصههای بینالمللی مشهود است که یکی از نمونههای آن که مردم به طور مستقیم با آن درگیرند ،برخورد
نهچندان مناس��ب س��فارتخانههای خارج��ی با ایرانیان متقاضی ویزاس��ت؛ بهطوری ک��ه یکی از اعضای
شورای عالی انقالب فرهنگی را بر آن داشت در جلسه این شورا در این خصوص به رئیس جمهور یازدهم
گالیه نماید (گلشنی.)1395 ،
نتیجهگیری

برجام فرصتی را فراهم آورده که جامعه ایرانی و نظام جمهوری اسالمی میتواند با استفاده از دستاوردهای
آن و تجارب حاصل از آن ،گامهای بلندی در راستای ارتقاء سرمایه اجتماعی در کشور بردارد .همانطور
که در خالل مطلب مش��اهده ش��د ،ش��هروندان ایرانی ،نظیر بس��یاری از موارد ،با درک موقعیت تاریخی،
ً
توانس��تند با اس��تفاده از رواب��ط اجتماعی که عمدتا از طریق ش��بکههای مجازی تحقق پی��دا کرد ،توأمان
همبستگی اجتماعی را تقویت کرده و به شکلگیری زمینههای توافق کمک کنند.
در این میان ،به نظر میرس��د دستگاههای دولتی و حکومتی بنا به دالیلی که در خالل مطلب ذکر شد
و مهمترین آن درگیرشدن در فرایند اجرای برجام یا اقناع گروههای مخالف یا منتقد برجام بود ،نتوانستهاند
به نحو شایس��ته از دستاوردهای برجام برای تقویت سرمایه اجتماعی استفاده کنند .در مقابل ،مخالفان و
منتقدان برجام با اس��تفاده از وضعیت رکود اقتصادی و از طریق تریبونهایی که در اختیار دارند ،در تالش
275

برجام؛ سیاستها ،دستاوردها و الزامات

بودهاند تا جایی که ممکن است ،هر گونه دستاورد حاصل از برجام را منتفی دانسته و حتی نتیجه مذاکرات
هستهای را در حد نوعی خیانت ارزیابی کنند تا جایی که برخی از مخالفان برجام به کنایه از آن تحت عنوان
«زهرجام» یاد کردهاند (ایس��نا .)1395/04/27 ،نتیجه مواضعی که اینچنین در تناقض با هم هس��تند،
چیزی جز القای یأس به جامعه و فرسایش اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی نیست.
واقعیت این اس��ت که مذاکرات هس��تهای در ش��رایطی خاص انجام و به نتیجه رس��ید که ایران تحت
شدیدترین فشارهای اقتصادی و سیاسی بینالمللی قرار داشت .بدیهی است در صورت فراموشی عمدی
ً
یا سهوی زمینهها و اهداف اولیه هر پروژهای ،بررسی دستاوردهای آن صرفا در مقوله گمانهزنیهای فردی
و غیرتخصصی قرار گرفته و راهگشا نخواهد بود .سرمایه اجتماعی به سرعت تخریب میشود ،اما بازسازی
آن بس��یار زمانبر اس��ت .به نظر میرس��د تیم رس��انهای دولت باید ب ه صورت متمرکزتر ،هوش��مندانهتر و
خالقانهتر امر ترمیم اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی و بهویژه دولت را به صورت جدی در دستور کار
خود قرار دهند .در این زمینه ،دولت باید تالش کند شهروندان تصویر روشنی از وضعیت پیشابرجام ایران
نظیر تحریمهای کمرشکن و رو ب ه رشد ،گرانیهای مستمر کاالها و خدمات ،افزایش چند برابری قیمت
ارزهای خارجی و طال و ...در ذهن داشته باشند .همچنین ،باید عواملی نظیر فاصلهگرفتن ساختارهای
مال��ی و بازرگانی ایران از فناوری و دس��تورالعملهای نوین جهانی و نی��ز زمانبربودن روند احیای اعتماد
جهانی میان ایران و کشورها و شرکتهای خارجی که در خالل سالهای اخیر در نتیجه تحریمها مخدوش
شده ،به صورت روشن برای مردم توضیح داده شود.
تأکید بسیاری از مقامات دولتی مبنی بر رفع فوری همه تحریمها پس از برجام بدون تصریح بر این نکته
که بخش قابل توجهی از تحریمها به برنامه هس��تهای مربوط نبوده و لغو نخواهند شد ،باعث شکلگیری
انتظارات گستردهای شده که به این زودیها تحقق نخواهند یافت .اطالعرسانی درباره ماهیت و مؤلفههای
دقی��ق و واقع��ی برجام و نیز س��ازوکار عملی رفع تحریمها ،حت��ی اگر به قیمت اعت��راف صریح به برخی
اشتباهات اولیه هنگام تبلیغ و تصویب برجام باشد ،گامی ضروری برای کاستن از این انتظارات غیرواقعی
اس��ت .واقعیت این اس��ت که گروههای فشار داخلی و خارجی و کش��ورهایی که در خالل مذاکرات همه
تالش خود را برای شکس��ت مذاکرات یا کمینهکردن امتیازات ایران انجام دادند ،در مرحله اجرا نیز دس��ت
از تالش برنخواهند داشت .بنابراین ،ارزیابی دقیق از دستاوردهای برجام و کارنامه دولت یازدهم و حفظ
ً
اعتم��اد نه��ادی مردم به دولت و نظام با تعدیل انتظارات مردم ممکن خواهد ش��د که آن هم صرفا از طریق
آ گاهیبخشی سریع ،دقیق و نظاممند از ماهیت برجام میسر میشود.
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