الگوی دیپلماسی توئیتری ترامپ
1

سهیر سعید زاده
مهناز گودرزی
3
فائزه تقی پور
*2

چکیده
توئیتر به عنوان یک رسانه و بستر جدید شبکه سازی وارد عرصه کشممشکو و کشکمماری کممای
سیاسی شده است .این رسانه در یک دکه اخیر مورد توجه سیاست مداران و به ویژه دیپلشاتکا
قرار گرفته و زمینهای را برای انعکاس اولویتکا ،ارزشکا و ایدهکای آنان ایجاد نشوده اسممت.
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تحلیل مضمون توئیت های ترامپ درباره برجام به منظور ارائه

استفاده از این زیرساخت نوع جدیدی از دیپلشاسی را با عنوان «توئیپلشاسی» به وجود آورده و
بیو از  92درصد از کشورکای عضو سازمان ملل در این رسانه ،دارای حساب کاربری کستند.
این پژوکو در تالش است تا با استفاده از نظریهکای مرتبط با توئیپلشاسی به بررس می تحلی مل
مضشون توئیت کای ترامپ درباره برجام به منظور ارائممه ال مموی دیپلشاس می تمموئیتری ترامممپ
بپردازد .سوال اصلی این است که توئیت کای ترامپ دربمماره برجممام بممه منظممور ارائممه ال مموی
دیپلشاسی توئیتری ترامپ دارای چه مضامینی است؟ در این راستا با روش کیفی و بکممارگیری

فصلنامه
پژوهشهای
روابطط بطط

الملطط

دوره یازدهم شماره

تحلیل شبکه مضامین از بین تشامی توئیت کای ترامپ به روش فیو برداری لیست توئیت کای

چهطططار شطططماره

رییس جشهور ایاالت متحده آمریکا (دونالد ترامپ) بین سالکای  2019- 2016مممورد بررسممی

پ اپی چه و سطه

قرار گرفته است ..یافتهکا نشان می دکد  6مضشون اصلی در خصوص توئیت کای ترامممپ در
باره برجام وجود دارد که عبارتند از- 1 :تهدید و ارعاب- 2 ،تحقیر و توکین- 3 ،توسل به قانون،
- 4خودستایی- 5 ،سرخوردگی و اذعان به شکست- 6 ،ایران کراسی ،که مورد تجزیه و تحلیممل
قرار گرفته است.
واژگان کلیدی :توئیپلشاسی ،دونالد ترامپ ،تحلیل مضشون ،ارائه ال و ،رسانهکای بر خط ،برجام

 .1دانشجوی دکتری روابط بین الشلل ،دانش اه آزد اسالمی واحد اصفهان (خوراس ان) ،اصفهان ،ایران
 .2دانشیار روابط بین الشلل ،دانش اه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراس ان) ،اصفهان ،ایران (نویسنده مسئول)
* m.goodarzi@khuisf.ac.ir
 .3دانشیار گروه علوم ارتباطات وکسب وکار ،دانش اه آزاداسالمی اصفهان(خوراس ان) ،ایران

تاریخ پذیرش1400/12/24 :
تاریخ دریافت1400/9/25 :
فصلنامه پژوهشهای رواب ب المل دوره یازدهم شماره پ اپی چه و سه صص 213- 239

زمستان 1400

مقدمه
فضای مجازی ،یک اصطالح قرن بیست و یکشی است که برای تعریف گستردهای از
ابزارکا یا فناوریکای شبکهای مورد استفاده قرار میگیرد که بر جنبهکای اجتشاعی
اینترنت به عنوان کانال ارتباط ،کشکاری و بیان خالقانه تأکید دارد .عصر اطالعات با
مؤلفهکایی چون رشد معجزه آسای فناوری اطالعات و ارتباطات ،زمینه ساز تحمول در
کشمه جنبهکای حیات بشری گردیده است ،اتصال دورترین دولتکا به یکدی ر از طریق
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شبکهکای الکترونیکی ،تسهیل ورود بازی ران جدید بمه عرصمه روابمط بین الشلل،
مداخله جشعیتکا و سازمانکای غیردولتی اعم از منطقهای و بین الشللی در مسائل
داخلی و خارجی کشورکا ،طرح عناوینی چون دککده جهانی ،حقوق شهروندان جامعه
جهانی ،چرخو آزاد اطالعات ،حاکشیت بر فضمای اینترنمت ،حاکی از روندی است که
محتوا و شکل سیسات خارجی را متحول و نیازمند باز تعریف و تغییمرات سماختاری

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

نشموده اسمت .علیرغم تفاوت شکلی ،مفهوم اصملی آنکا در استفاده از ظرفیمت تعماملی
این رسانهکا و استفاده از چرخه رسانهای مناسب در جذب مخاطب است .در جهت

دوره یططططططازدهم

تبیین نظری نقو رو به گسترش رسانهکا در کاربرد تکنولوژی جدید و نیز قدرت

شماره پ اپی چهط

شبکهکای اجتشماعی نظیر توئیتر و فضمای مجازی در جذب مخاطب از مفاکیم جدیدی

و سططه زمسط ططتان

مانند دیپلشاسی دیجیتال (بجوال ،)1:2018،دیپلشاسی تکنولوژی (یاکوشجی،)2:2009،

شط ططماره چهط ططار
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دیپلشاسی ماکوارهای (برکشن ،)2011،و دیپلشاسی اینترنتی (کوربالیجا )2008،استفاده
میشود .رسانهکای اجتشاعی امروزه یکی از مهشترین منابع خبری برای میلیونکا نفر در
سراسر جهان به علت کم کزینه بودن ،دسترسی آسان و انتشار سریع آن کستند و
شبکهکای اجتشاعی از چند دکه گذشته بسیار محبوب شدهاند .بنابراین سامانهکای فضای
مجازی واجتشاعی با سرعت فوق العاده ای در کشه جنبهکای زندگی انسانکا در حال
توسعه کستند و بالطبع روابط بین الشلل و سیاستکای دولتکا نیز از این مسائل مستثنی
نیست  .محتوای تولید شده توسط کاربر در قالب متن ،عکس ،فیلم و برنامهکای شنیداری
قدرت را به دست مردم عادی قرار داده است ،فن آوری کای رسانهکای اجتشاعی مانند
توئیتر با ایجاد یک شکل جدید از فعالیتکای ارتباطی ،که در آن حرکتکای سیاسی را

در اطراف کشتگ کا جشع و جلب کرده ،ال وکای رفتاری و شخصی سازی را در فضای
دیپلشاسی مجازی تشکیل داده است .رسانهکای اجتشاعی ابزار رایج برای به اشتراک
گذاری مطالب توسط بسیاری از افراد است و احزاب سیاسی اکنون از فیسبوک و توئیتر
برای دسترسی به رأی دکندگان استفاده میکنند .یکی از کانال ارتباطی بالقوه برای چنین
تعامل و اشتراک دانو ،توئیتر است و مقادیر زیادی اخبار را روزانه تولید میکند ،در این
میان جنبهکای تأثیر توئیتر بر سیاست خارجی نوین ،با توجه بمه نقمو آن در مناسبات
میان دولتکا و سازمانکای بین الشللی ،از حوزهکای تأثیرگذار و چالو بران یز است و
به طور جدی توئیتر به عنوان یک رسانه و بستر جدید شبکه سازی ارائه شده توسط
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رسانهکای دیجیتال ،رسانهکای ترکیبی ظهور نشوده است.
توئیتر از جشله روشکایی است که برای گسترش و حفظ روابط اجتشاعی ایجاد شدهاند،
در حال حاضر ،توئیتر توانسته با نفوذ در میان مخاطبین بر راهکای ارتباطی بین فردی
(فرد با فرد و یا فرد با دولت) اثر گذار شود ،ویژگی مهم این رسانه در این است که با
استفاده از ویژگی کای خاص فضای مجازی و سرعت زیاد در ارتباطات پیامی ،امکان
ارتباط برخط و انتقال مستقیم را به صورت چند رسانهای ،و یا متنی و نیز تبادل دو
جانبه وچندجانبه را فراکم کردهاند  ،توئیتر ابزاری قدرتشند است که توانسته تأثیر ش رفی
در حوزه سیاست خارجی کشورکا به وجود بیاورد .بیو از  856حساب کاربری در
توئیتر به رکبران و روسای دولت و وزرای امور خارجه کشورکا اختصاص دارد ،در میان
 178کشور یعنی  92درصد از دولتکای عضو سازمان ملل با میان ین تقریبی 356
میلیون نفر دنبال کننده در توئیتر حضور دارند .اکثر رکبران کشورکای عضو گروه  20و
نیز گروه  7به غیر از آن ال مرکل صدراعظم آلشان در توئیتر حضور فعال دارند .در
آمریکا التین نیز به جز دولت نیکاراگوئه ،سایر کشورکاحساب رسشی توئیتر دارند و در
آفریقا ،آسیا و اقیانوسیه فقط  15کشور در این شبکه اجتشاعی حضور ندارند؛ با گسترش
این زیرساخت ،بسیاری از سیاستشداران و دیپلشاتکا نیز عالقه مند به استفاده از آن
شدند .باراک اوباما اولین سیاستشداری بود که به این شبکه اجتشاعی پیوست .در حال
حاضر استفاده سیاستشداران ،وزارتخانهکا ،سازمانکای بین الشللی و به ویژه دیپلشاتکا
از این زی رساخت فراگیر شده و منعکس کننده صدای آنان شده است .تشایل برای ارتباط

تحلی
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ت ئیت ه ی ترام
درب رب برم
منظ ر ارائ

ب
اگ ی

دیپل سی ت ئیتری
ترام

مستقیم افراد با مخاطبان داخلی و خارجی و انعکاس دیدگاهکا موجب شد واژه
توئیپلشاسی وارد ادبیات رشتهکای ارتباطات و روابط بین الشلل شود .با توجه به نوظهور
بودن توئیتر ،مطالعات بسیار اندکی د ر خصوص ال وی دیپلشاسی توئیتری انجام گرفته
است ،پژوکوکای گذشته و منابع موجود در زمینه دیپلشاسی رسانهای ،نشان میدکد که
اگرچه کارکای خوبی در زمینه دیپلشاسی رسانهای در سراسر جهان انجام گرفته ،اما
ال وی دیپلشاسی رسانهای در خصوص ال وی دیپلشاسی توئیتری صورت نپذیرفته است.
ولی نزدیکترین ال و در این خصوص ال وی تعامل دو سویه است در این ال و ،رسانه
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و سیاستگذاران  ،به صورت ارگانیک و نظام مند با یکدی ر در تقابل دائشی با یکدی ر
کستند و نتایج بررسی و تحلیلکای خود را با یکدی ر تسهیم میکنند و در نهایت،
وحدت کدف و در صورت نیاز یک وحدت رویه را برای آنها به وجود میآورند
(سلطانی فر و کشکاران.)197:1391،

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

دوره یططططططازدهم
شط ططماره چهط ططار
شماره پ اپی چهط
و سططه زمسط ططتان
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شکل ( ،) 1- 1ال وی دیپلشاسی دیجیتال دو سویه (سلطانی فر و کشکاران.)1391،
از سال  ، 2009فعالیت دونالد ترامپ در توئیتر آغاز گردید و در سال  ،2012کشزمان با
ورود جدی به عرصه سیا ست ،شدت بیشتری یافت و وی پس از ورود به کاخ سفید
برخالف تصورات ،به رویه خود ادامه داد ،دونالد ترامپ نیز به خصوص درجریان
کشپین تبلیغاتی خود و نیز در سالکای تصدی خود بر ریاست جشهوری ایاالت متحده
آمریکا ،به منظور کشسو نشودن ،کدایت و ال ودکی به دولتکای کشسو و متحدان خود،
تالشکای گستردهای را در راستای "سیاست خارجی" از طریق توئیتر انجام داده است.
به گونهای که برخی از تحلیلگران موفقیت او در انتخابات را ناشی از استفاده صحیح او
از توئیتر ارزیابی کردهاند ،این توئیت کا بازتابکای ویژهای داشته و کشواره در صدر
اخبار رسانهکای جهانی قرار دارد؛ و توئیتکای وی کشواره زیر ذره بین رسانهکاست و
در فاصله چند ثانیه پس از انتشار ،به ده کا زبان ترجشه و مخابره میگردد و کشواره با

تحلیلکای کارشناسان رسانهای کشراه است .این نوع برخورد مستقیم با مردم که مشابه
آن در روم باستان  vox populiیا صدای مردم خوانده میشد ،امروز به عنوان ابزاری
قدرتشند برای دیپلشاسی جهانی به نام «توئیپلشاسی» شناخته میشود که برگرفته از دو
کلشه توئیت و دیپلشاسی است ،تعداد دنبال کنندگان ترامپ از زمان انتخاب به عنوان
رئیسجشهور آمریکا بیو از  2برابر شده است .حساب توئیتری شخصی ترامپ بیو از
 62میلیون دنبال کننده دارد ،کشچنین ترامپ از سومین رکبر دارای دنبالکننده در توئیتر،
"نارندرا مؤدی" ،نخست وزیر کند حدود  10میلیون دنبالکننده بیشتری دارد .اولین بار
شرکت ارتباطی برسون کوکن اند وولف این مطالعه را با عنوان "توئیپلشاسی " (ترکیبی
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از دو واژه توئیتر و دیپلشاسی) انجام داده است (سیشونجاک .)13:2019،از سوی دی ر،
برنامه جامع اقدام مشترک یا توافق کسته ایران یا توافق ایران یا توافق جامع و نهایی
کستهای وین در راستای توافق جامع بر سر برنامه کسته ای ایران و به دنبال تفاکم
کستهای لوزان ،در سهشنبه  23تیر  14( 1394ژوئیه  )2015در وین اتریو بین ایران،
اتحادیه اروپا و گروه  ( 1+5شامل چین ،فرانسه ،روسیه ،پادشاکی متحد بریتانیا ،ایاالت
متحده آمریکا و آلشان) منعقد شد .مذاکرات رسشی برای طرح جامع اقدام مشترک درباره
برنامه اتشی ایران با پذ یرفتن توافق موقت ژنو بر روی برنامه کسته ای ایران در نوامبر
 2013شروع شد.
به مدت  20ماه کشورکا درگیر مذاکره بودند که در آوریل  2015تفاکم کستهای لوزان
شکل گرفت ،بر اساس این توافق ،ایران ذخایر اورانیم غنی شده متوسط خودش را
پاکسازی خواکد کرد و ذخیرهسازی اورانیوم با غنای کم را تا  98درصد قطع میکند،
تعداد سانتریفیوژکا را حدود دوسوم و حداقل به مدت  15سال کاکو میدکد .ایران
کشچنین توافق نشوده که اورانیوم را بیو از  3/67درصد غنیسازی نکند یا تأسیسات
غنیسازی اورانیوم جدید یا رآکتور آب سن ین جدیدی را نسازد .مناسبات ایران و
ایاالت متحده آمریکا از زمان خروج یک جانبه دولت ترامپ از برجام و تشدید
تحریم کای اقتصادی علیه جشهوری اسالمی ،به شدت متشنج شده است .با توجه به
دگرگونیکای پیو آمده و پُررنگ شدن عنصر ارتباطات ،فارغ از تن ناکای سیاست زده
آن ،عبارت دیپلشاسی توئیت ری نیز این روزکا اکشیت بسیار یافته و در فضای کنونی که
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توئیتر به بازی ری فعال در عرصه تصشیم سازی کا و تصشیم گیری کا بدل شده است،
پژوکوکای اندکی در این زمینه انجام شده است .در این راستا این مقاله تحلیل مضشون
توئیت کای ترامپ درباره برجام به منظور ارائه ال وی دیپلشاسی توئیتری ترامپ را دنبال
می کند و به تحلیل محتوای توئیت کای ترامپ درباره برجام به منظور ارائه ال وی
دیپلشاسی توئیتری ترامپ در این خصوص می پردازد.
مفهوم رسانههای برخط
دستاوردکای بشر از صنعت و فناوریکای نوین عالوه بر منافعی که برای بشر داشته و
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رفاکی که برای او به ارمغان آورده کشواره آسیبکایی را نیز به کشراه داشته است .اگرچه
بسیاری از ابداعات و نوآوریکا با ان یزه تأمین رفاه و آسایو و تحکیم ارزشکای
انسانی و در جهت نیل به کشال شکل گرفته است ،اما در عین حال به دلیل برخی کج
فکریها و استفادهکای نادرست از ابزارکای جدید ،این اختراعات ،گاه جسم و جان و
اخالق و روان انسانها را مورد آسیب قرار داده و گاه فرکنگ و اعتقادات و رفتارکای
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اجتشاعی وی را دگرگون ساخته است (واکن .)82 :1991 ،اینترنت به عنوان یکی از
مهمترین ابداعات بشر در قرن اخیر ،با قابلیتکا و کارکردکای متعدد و گستردهاش،
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بخوکای مختلف زندگی انسانی را تحت تأثیر مثبت و منفی خود قرار داده است .مبنا و
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کدف اصلی اینترنت ،برداشتن فاصله جغرافیایی میان انسانکای سراسر دنیا و ایجاد
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تحول در عرصه ارتباطات و تبادل اطالعات است .اینترنت ،کار خود را به عنوان ابزار
ارتباط دانششندان و خصوصاً جهت تبادل دادهکا و منابع تحقیقاتی ،یا به عبارتی جهت
خلق اجتشاعی علشی شروع کرد و به مرور زمان توانست خود را تا سطح برقراری
ارتباط بین افراد از طریق پست الکترونیکی ارتقا بخشد (واکن.)82 :1991 ،
پس از مدتی ،اینترنت به منزله فضایی جدید جهت بسط فعالیتکای تجاری در امور
نقل و انتقاالت مالی ،بازاریابی و کشچنین ابزار پی یری برای مصرف کنندگان ،مورد
توجه واقع شد .وبالگکا و وب سایتکا  ،نرم افزارکای گفت وی آنالین ،سرویسکای
پست الکترونیک و ...امکانات جدیدی بودند که در پرتوی اینترنت و شبکه جهانی وب،
در اختیار کاربران قرار گرفتند .در حالی که کنوز کیچ کس تصور نشیکرد که روزی
جنبه اجتشاعی اینترنت به صورت کاربرد اصلی آن در آید ،شبکهکای اجتشاعی اینترنتی

پای به عرصه وجود گذاشتند .این موضوع در بین کاربران اینترنتی چنان مورد استقبال
قرار گرفت که به جرأت میتوان گفت یکی از تاثیرگذارترین سروی سکای ارائه شده در
اینترنت و وب که در سالکای اخیر تحول ش رفی در نظام اجتشاعی کشورکای مختلف
جهان به وجود آورده ،شبکهکای اجتشاعی اینترنتی بوده است (سلیشی و وکاب
پور.)68:13967،
عوامل گرایش به فضای مجازی
دنیس مک کوایل ،در نظریه خود بر این باور است که استفاده از اینترنت از یک سو به
دلیل محتوای اینترنت و از سوی دی ر زمینه اجتشاعی و فرکن ی است .فرض اصلی
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ال وی استفاده و خشنودی نیز عبارتست از اینکه کاربران بیشتر به دنبال آن نوع
استفادهای از اینترنت کستند که بیشترین خشنودی را برای آنها داشته باشد(».معیدفر و
کشکاران .)13 :1389 ،ضیایی پور ( )1388برخی از ویژگیهای شبکهکای مجازی را
چنین آورده است :به اشتراک گذاری ،بسیج کنندگی و سازماندکی ،دوستی ،اعتشاد،
حلقهکای مخاطبان ،استناد و تعشیم ،چند رسانهای بودن ،گپ ،نقد بی رحشانه ،دنبال
کردن و دنبال شدن ،پرستیژ ،باز ا نتشار ،خرد جشعی ،جهانی بودن ،سرگرمی ،ساختار
دمکراتیک ،قدرت سرمایه اجتشاعی ،تحرک اجتشاعی و ابتکار و خالقیت (حکیشی،
 .)34 :1390سرعت عشل ،ناشناس ماندن و سیال بودن و یژگیکای فضای مجازی است.
کاربر در این فضا ظاکراً احساس امنیت میکند .در این فضا تفاوتکای جنسیتی ،قومی،
نژادی و مذکبی مهم نیست (رستشی .) 29 :1390 ،بر اساس دیدگاه بی .اف .اسکینر ،فرد
برای دریافت پاداش وارد اینترنت میشود .پاداشکایی که وی از این رفتار میگیرد ،فرار
از واقعیت ،رسیدن به عشق و سرگرمیکای زیاد میباشد و چنانچه فرد در زمانکای آتی
نیز به این پاداش احساس نیاز کند ،احتشاالً به سشت فضای مجازی روی خواکد آورد و
در نتیجه ،این روند تقویت شده و چرخه کشچنان ادامه پیدا میکند ( معیدفر و کشکاران،
 .)4 :1389گشنامی ،بازی نقو در فضای مجازی کاربر در اینترنت و کن ام حضور در
فضای مجازی خود واقعیاش را نشان نشیدکد و مشکن است خود را فراتر از آنچه
کست معرفی کند .کشانطور که در نظریه گافشن ،ترکل و میلر" مشهود است ،فضای
مجازی برای فرد شبیه صحنه نشایو است و نفشی را بازی میکند که متعلق به خودش
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نشیباشد (شاه آبادی و زارع بیدکی« .)45 :1392 ،طبیعت گشنام و بدون محدودیت
اینترنت میتواند به نوجوانان کشک کند تا اعشالی را که مشکن است نتوانند (یا بطور
طبیعی نتوانند در مقابل افراد انجام دکند یا ب ویند ،مرتکب شوند» و این گشنامی به آنها
اجازه نشیدکند تا دقیقاً بفهشند با چه کسی صحبت میکنند (معیدفر و کشکاران:10 ،
 .)1389صفحهکای شخصی فراوانی در شبکهکای اجتشاعی وجود دارند که کیچ ارتباطی
با کویت فردی که و این نشانهکا شدهاند ،ندارد و بیشتر برای افرادی ،با مقاصد و اکداف
کنجکاوانه و سوء استفاده از کاربران (جنسی ،مالی و  )...کاربرد دارد.
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احساس آزا دی در فضا ی مجازی (عدم کنترل اجتماعی)
حوزه عشومی در واقع ایده یا مفهومی کنجاری است که در چارچوب کلی نظریه
کابرماس درباره کنو ارتباطی و اخالق گفت و جای دارد .از دیدگاه وی حوزه عشومی
بخشی از حیات اجتشاعی است که در آن شهروندان میتوانند به تبادل نظر درباره
موضوعات و مسائل مهم مربوط به خیر عشومی بپردازد به گفته کابرماس مقصود از
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حوزه عشومی قبل از کر چیز ،قلشرویی از زندگی است که در آن ،آنچه به افکار عشومی
منجر میشود ،میتواند شکل ب یرد .در حوزه عشومی ،افراد نه برای کسب و کار گفت و
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گو میکنند و نه در مقام اعضای نهادکای قانونی یا دولتی« .کابرماس بر آن است که
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حوزه عشومی عرصه حضور و مشارکت آزادانه و برابر کشه شهروندان در گفت و گوی
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جشعی در جامعه دموکراتیک است» (نور محشدی و محشدی.)143 :1392 ،
اصل شبکهکای اجتشاعی بدون دخالت دولتکا به وجود آمده است؛ «یعنی دقیقاً به
خاطر اینکه غیر دولتی کستند این قدر مخاطب دارند» .شبکهکایی که دولتکا ایجاد
کردهاند کیچ مخاطب جدیای ندارند و بیشتر آنها محکوم به شکست شدهاند؛ این یعنی
بعد جدیدی از جامعه مدنی؛ یعنی عدهای برای ارتباط بیشتر و بهتر با دی ران این
شبکهکا را ایجاد کردهاند (کوثری .)103 :1393 ،در دنیای مجازی بر کار کاربران نظارت
کشتری است و افراد احساس رکایی بیشتری میکنند و مشکن است به وب گردی ،چت
کردن با جنس مخالف و تصاویر مستهجن بپردازند در حالیکه در دنیای واقعی به راحتی
نشیتواند به این کارکا بپردازد» (شاه آبادی و زارع بیدکی.)45 ،1392 ،

اگر مؤلفهکای اساسی حوزه عشومی را گفت و گو ،افکار عشومی و کنو بدانیم،
اینترنت بستر مناسبی برای ظهور و تجلی کر یک از این مؤلفهکاست .افراد میتوانند از
طریق اینترنت به گفت و گو و تعامل پیرامون مسائل و موضوعات مورد عالقه بپردازند
و از این طریق افکار عشومی به عنوان صدای مردم شکل ب یرد و کر یک میتوانند در
مخالفت با موافقت با یک مسئله و موضوع اجتشاعی و سیاسی دست به کنو بزنند .در
واقع ،اینترنت نقو مهشی را در گسترش و تقویت ظرفیتکا و مهارتهای افراد و
تضعیف کنترل دولتها بر کنوکای اجتشاعی ایفا میکند (نورمحشدی و محشدی.)1392 ،
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تعاملی بودن ف ضای مجازی
سلنو ( )2000معتقد بود ویژگی عشدهای که در اینترنت وجود دارد و در سایر رسانهکا
دیده نشیشود تعامل است .اینترنت مانند صنعت چاپ امکان ایجاد اطالعات را برای
عشوم فراکم میکند  .مانند تلفن تبادل اطالعات را امکان پذیر میسازد ،مانند کتابکا و
نشریات ،امکان یادگیری و خود آموزی را بوجود میآورد ،مانند سینشا و تلویزیون امکان
سرگرمی را فراکم میآورد و کلیه این کارکا را به طور کشزمان نیز انجام میدکد .اما
ویژگی عشده آن در داشتن بازخورد و قابلیت تعامل است که سبب شخصی کردن
ارتباطات میشود (کاظشی اصل.)4 :1391 ،

فضای مجازی و اینترنت با وجود

گستردگی و پیچیدگیاش ،کامالً بر خالف مدل یک به چند در رسانهکای پخو
کش انی ،رسانهای شخصی و خصوصی است .فضای مجازی از طریق شبکهکای
اجتشاعی ارتباط بین فردی از راه گروهکای مختلف ،گفت و و و تبادل را تسهیل میکند،
و نیز دسترسی یک به چند به اطالعات را عشدتاً از طریق شبکه مشکن میکند» .اما حتی
کن امی که فضای مجازی به صورت مدل یک به چند عشل میکند  ،دارای قابلیتی است
که اساساً آن را از دی ر رسانهکای گروکی متشایز میکند ،این که کشواره دارای پتانسیل
تعاملی است ،کشین قابلیت تعاملی است که زمینهکای تغییرات اجتشاعی و اقتصادی
متعاقب را برای آن فراکم میکند (فتحی و مختارپور.)102 :1393 ،
چند رسانها ی بودن فضای مجازی
با توجه به این که یکی از راکهای انتقال پیام و مفاکیم ،استفاده از تصویر ،عکس،
گرافیک و نقاشی میباشد ،این موارد در فضای مجازی کارب رد فراوانی دارد .در این فضا
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این موارد به گونهای به کار میرود که امکان استفاده آن برای بی سوادان و کم سوادان
فراکم میشود» (رستشی .)128 :1390 ،یکی از عوامل جذب مخاطبان به فضای مجازی
قابلیت انتقال ساده عکس ،فیلم ،صدا و برنامهکای متنوع کاربردی در تشام زمینهکای
علشی ،فرکن ی ،اجتشاعی و سیاسی است ،که اپلیکیشن کای طراحی شده برای
شبکهکای اجتشاعی تشام این قابلیتکا را داراست ( سلطانی فر و کشکاران.)171:1391،
دیپلماسی رسانهای بر خط
رسانهکای نوین با در دست گرفتن افکار عشومی و کنترل و کدایت آن ،نقو جدیدی
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در عرضه سیاسی و اجتشاعی بازی میکنند .به ویژه که امروزه ،رسانهکا از نظر تعداد و
کیفیت تنوع بسیاری پیداکردهاند .اینترنت یکی از بانفوذترین تکنولوژی جدید ارتباطی
است که کشه ابعاد زندگی بشر را تحت تأثیر عظشت نفوذ خود قرار داده است .با ظهور
فناوریکای مدرن و به خصوص اینترنت ورود رسانهکای مجازی به زندگی افراد ،نوع
جدیدی از روابط بین فردی شکل گرفته است که از آن به ارتباطات مجازی تعبیر
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میشود  .در واقع ،این ارتباطات مجازی بین فرد در قالب شبکه سازی اجتشاعی ،بر پایه
مشارکت کش انی بنا شدهاند .از این رو ،شبکهکای اجتشاعی ،به عنوان فضاکایی در
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دنیای مجازی که برای ارتباط میان افراد مختلف ،با سطوح گوناگون دسترسی به وجود
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آمدهاند  ،به علت بی مکانی حاکم بر اینتریت بر عالیق افراد و گروهکا بنیان نهاده شدهاند.
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ایجاد ارتباطات جشعی و میان فردی ،تشکیل اجتشاعات مجازی ،اطالع رسانی ،تبادل
اطال لعات و نظرات از شناخته شده ترین کارکردکای این فضاکا کستند
(ضیائی .)14:1393،کرچند زمان زیادی از ظهور شبکهکای اجتشاعی فعال بر روی
اینترنت نشیگذرد ،اما از کشان آغاز فعالیت این شبکهکا در سپهر مجازی و به ویژه از
اواسط دکه  1370بدین سو که کاربرد این شبکهکا عشومیت یافت ،بحثکای فراوانی
پیرامون عشلکرد آنها و تاثیراتی که چنین شبکهکایی میتوانند بر کاربرانشان ب ذارند ،در
گرفته است .از جشله حوزکهایی که بحث بر سر تأثیر گذاری یا عدم تأثیر گذاری
رسانهکای مجازی اینترنتی به صورت قابل مالحظهای جریان داشته و با گذر ایام ،کشراه
با رشد سریع و دور از انتظار این شبکهکا و کاربرانشان با شدت و حدت بیشتری در
جریان است ،تأثیر گذاری رسانهکای مجازی اینترنتی بر روی مشارکت سیاسی و

اجتشاعی کاربران است (ساروخانی .)131:1390،امروزه رسانهکای مجازی به یکی از
نیازکای کاربردی جوامع بشری تبدیل شدهاند وبه خاطرویژگی کا و پوشو نیازکای
انسان امروزی کرروزه برتعدادکاربران آنکا اضافه میشود .آزاد بودن از مکان و زمان از
مهشترین ویژگیکای این ابزار است ،کرچند رسانهکای مجازی انسان عصر اطالعات را
توانشندتر کرده ولی تهدیدات و فرصتکایی که در حوزه امنیت م لی ایجادمی کنند قابل
بررسی است .تأثیر رسانهکای مجازی بر دیپلشاسی و سیاست خارجی فناوری اطالعات
کشک کرده است که دولت مردان و دیپلشاتکا در تصشیمسازیکا ،رفتارکای خود را در
نظر ب یرند و آن را اصالح کنند (تاجیک.)11:1390 ،
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متدولوژی تحقیق
یکی از روشکای ساده و کارآمد تحلیل کیفی ،تحلی ل مضشون است .در واقع ،تحلیل
مضشون ،اولین روش تحلیل کیفی است که پژوکش ران یاد ب یرند .این روش،
مهارتکای اساسی مورد نیاز برای بسیاری از تحلیلکای کیفی را فراکم میکند .ریان و
برنارد ( )2000نیز کدگذاری مضامین را فرایند پی و نیازِ تحلیلکای اصلی و را یجِ کیفی،
معرفی میکنند تا روشی منحصربه فرد و خاص .اما به عقیده براون و کالرک(،)2006
تحلیل مضشون را با ید روش ویژهای در نظر گرفت که یکی از مزایای آن ،انعطاف پذیری
است .تحلیل مضشون ،روشی برای شناخت ،تحلیل و گزارش ال وکای موجود در
دادهکای کیفی است .این روش ،فرایندی برای تحلیل دادهکای متنی است و دادهکای
پراکنده و تحلیل متنوع را به دادهکایی غنی و تفصیلی تبد یل میکند .تحلیل مضشون،
صرفاً روش کیفی خاصی نیست بلکه فرایندی است که میتواند در اکثر روشکای کیفی
به کار رود .به طور کلی ،تحلیل مضشون ،روشی است که برای :الف  -دیدن متن؛ ب -
برداشت و درک مناسب از اطالعات ظاکراً نامرتبط؛ ج  -تحلی ل اطالعات کیفی؛ د -
مشاکده نظام مند شخص ،تع امل ،گروه ،موقعی ت ،سازمان و یا فرکنگ؛ .ه  -تبد یل
دادهکای کیفی به دادهکای کشی استفاده میشود (بویاتزیس 1998،به نقل از عابدی و
کشکاران .)151:1390،یکی از فنون تحلیلی مناسب در تحقیقات کیفی ،تحلیل مضشون
(کلشات) با رویکرد شبکه مضامین است که به طو ر گستردهای استفاده میشود ،اما به
ندرت معرفی شده است (ظهوریان .)35:1394،از تحلیل مضشون با ر ویکرد شبکه

تحلی

ل مض

ت ئیت ه ی ترام
درب رب برم
منظ ر ارائ

ب
اگ ی

دیپل سی ت ئیتری
ترام

مضامین میتوان به خوبی برای شناخت ال وکای موجود در دادهکای کیفی استفاده کرد.
تحلیل قالب مضامین و تحلیل شبکه مضامی ن نیز از ابزارکایی کستند که معشوالً در تحلیل
مضشون به کار میروند (عابدی و کشکاران .)151:1390،روش پژوکو حاضر به
صورت کیفی و تحلیل مضشون بو د .کشچنین از لحاظ کدف کاربردی میباشد و از لحاظ
زمان به صورت مقطعی در بازه سالکای ( )2019- 2016میباشد ،در این خصوص
توئیت کای ترامپ درباره برجام در فاصله زمانی سالکای  2019- 2016به صورت
تحلی ل مضشون (کلشات) با رویکرد شبکه مضامین با تاکید بر کلشاتی مانند برجام ،ایران
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و  ...مورد بررسی قرار گرفت.
مضشون یا تم ،مبین اطالعات مهشی درباره دادهکا و سؤاالت تحقی ق است و تا حدی،
معنی و مفهوم ال وی موجود در مجشوعهای از دادهکا را نشان میدکد مضشون ،ال ویی
است که در دادهکا یافت میشود و حداقل به توصیف و سازماندکی مشاکدات و حداکثر
به تفسیر جنبهکایی از پدیده میپردازد .به طور کلی ،مضشون ،ویژگی تکراری و متشایزی

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

در متن است که به نظر پژوکش ر ،نشان دکنده درک و تجربه خاصی در رابطه با سؤاالت
تحقیق است (عابدی و کشکاران .)151:1390،با توجه به تنوع روشکای به کاررفته در

دوره یططططططازدهم

تحلیل مضشون و تنوع دیدگاه صاحب نظران ،عناوین و طبقه بندیکای متفاوتی برای

شماره پ اپی چهط

مضامی ن وجود دارد .برخی پژوکش ران ،مضامین را به لحاظ ماکیت و برخی دی ر به

و سططه زمسط ططتان

لحاظ جای اه و سلسله مراتب آنکا در تحلی ل مضشون ،دسته بندی کردهاند .خالصهای از

شط ططماره چهط ططار

1400

انواع مضشونکا با توجه به مبنای طبقه بندی آنکا در جدول  1ارائه شده است.
جدول ( )1خالصهای از انواع مضمونها با توجه به مبنای طبقه بندی آنها
مبنای طبقه بندی
زمان شناخت مضمون

انواع مضمون شرح مضمون
اولیه
نهایی

ماهیت مضمون در توصیفی
متن
تفسیری
رابطهای

در مراحل اولیه تحقیق،
شناخته میشود.
در گزارش نهایی تحقیق،
عرضه میشود.
آنچه در متن آمده ،همان
گونه توصیف میکند.
آنچه در متن آمده ،تعبیر و
تفسیر میکند نشاندهنده نوع
رابطه در متن است

پژوهشگر
Ryan& Bernard, 2003

King & Horrocks,
2010, p. 153

سلسله مراتب مضمون اصلی
فرعی
در قالب مضامین

در سطوح باالتر سلسله مراتب
مضامین قرار میگیرد .در
سطوح پایینتر سلسله مراتب
مضامین قرار میگیرد.

King,2004,
& p.258;Ryan
Bernard 2003

در فراگیر

در کانون شبکه مضامین قرار
میگیرد.
واسط مضامین فراگیر و پایه
شبکه است.
مبین نکته مهمی در متن
است و با ترکیب آنها،
مضمون سازمان دهنده ایجاد
میشود.

Attride-Stirling,2001

جایگاه مضمون
شبکه مضامین

زمان دهنده
پایه

قابلیت مشاهده
مضمون در متن

مشهود
مکنون

منشأ شناسایی مضمون داده محور
نظریه محور

نقش
تحلیل

مضمون

در کالن

یکپارچه
کننده
کلیدی
تثبیت
مضمون

موقعیت

تثبیت نشده
تثبیت شده
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به صورت مستقیم در متن
مشاهده پذیر باشد .به صورت
مستقیم در متن مشاهده پذیر
نباشد.

Braun and Clarke ,
2006

بر اساس دادههای تحقیق،
شناخته میشود .بر اساس
نظریهها و تحقیقات ،شناخته
میشود.

King
&Horrocks,2010,
p.159

بخش عمدهای از مضامین و
کدهای شناخته را در خود
جای میدهد.
مضامین کلیدی را حول یک
محور مشترک گرد هم
میآورد .مبین نکته مهم و
برجستهای در متن است.

King
&Horrocks,2010,
p.159

جایگاه و ارتباط آن با سایر
مضامین ،مشخص نیست.
جایگاه و ارتباط آن با سایر
مضامین ،مشخص است.

منبع (عابدی و همکاران.)161:1390،

تحلی

ل مض

ت ئیت ه ی ترام
درب رب برم
منظ ر ارائ

ب
اگ ی

دیپل سی ت ئیتری

Richards,2008

ترام

به طور کلی روشکای مختلفی برای شناخت مضامین وجود دارد .در جدول 2
روشکای مناسبی جهت شناخت و کشف مضامی ن در متن پژوکی از دیدگاه ریان و
برنارد ( )2003ارائه شده است .البته پژوکش ر باید تا حدودی منعطف باشد زیرا تبعیت
صرف از قواعد در شناخت مضامین ،کاربردی ندارد.
رویکرد شبکه مضامین
شبکه مضامین روش مناسبی در تحلی ل مضشون است که آترای د -استیرلینگ ( )2001آن را
توسعه داده است .آنچه شبکه مضامین عرضه میکند (نقشهای شبیه تارنشا) به مثابه اصل
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سازمان دکنده و روش نشای و است .شبکه مضامین ،بر اساس روندی مشخص ،مضامین
پایه (کدکا و نکات کلیدی متن) ،مضامین سازمان دکنده (مضامین به دست آمده از
ترکیب و تلخیص مضامین پایه) و مضامین فراگیر (مضامین عالی دربرگیرنده اصول
حاکم بر متن به مثابه کل) را نظام مند میکند؛ سپس این مضامی ن به صورت نقشهکای
شبکه تارنشا ،رسم و مضامی ن برجسته کر یک از ا ین سه سطح کشراه با روابط میان آنها

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

نشان داده میشود .بر خالف روش قالب مضامین ،شبکهکای مضامین به صورت
گرافیکی و شبیه تارنشا نشان داده میشوند تا تصور وجود کر گونه سلسله مراتب در

دوره یططططططازدهم

میان آنها از بین برود ،باعث شناوری مضامین شود و بر وابست ی و ارتباط متقابل میان

شماره پ اپی چهط

شبکه تاکید شود .با این حال ،الزم است توجه شود که این شبکهکا صرفاً ابزاری تحلیلی

شط ططماره چهط ططار
و سططه زمسط ططتان
1400

کستند و نه خود تحلیل .وقتی یک شبکه مضشونی ساخته شد میتوان از آن به مثابه
ابزاری تصویری برای تفسیر متن استفاده کرد تا نتایج حاصل از متن و خود متن برای
محقق و برای ترسی م روابط خوانندگانِ تحقیق ،روشن و فهشیدنی شود.
جدول ( )2روشها و فنون مناسب جهت شناخت مضامین در متن پژوهی
روش شناخت مضمون

فنون

نحوه کاربرد

توجه به کلمات در متن

توجه به کلمات تکراری
توجه به کلمات مکنون
توجه به کلمات کلیدی

شناخت کلمات و عبارات مترادف و
تکراری
شناخت اصطالحات و عبارات ظاهراً
ناآشنا .شناخت واژههای کلیدی و
مصادیق آنها
شناخت شباهتها و تفاوتهای موجود

موشکافی و دقت در متن مقایسه و هم سنجی

کاوش موضوعات مهم
جست وجوی اطالعات
مفقود
توجه به آرایههای ادبی و بررسی استعارهها
زبان توجه به تغییرات متن
خصوصیات
کشف رابطهها
شناختی متن

شناخت موضوعات برجسته و مهم نظری
شناخت مسائلی که بدیهی فرض شده یا
بدانها اشاره
نشده است
شناخت استعارهها ،تشبیهات و کنایهها
شناخت تغییرات محسوس در موضوع یا
لحن بیان
شناخت واژههای مبین رابطه علّی یا
شرطی و ...

دستکاری و جابه جایی به کارگیری ماژیک برای استفاده از ماژیک یا خودکار با رنگهای
متفاوت
برجسته کردن متن
فیزیکی متن
توجه به بخشهای رنگ جهت برجسته کردن قسمتهای مورد
نظر
نشده
شناخت بخشهایی از متن که برجسته
متن
برش و جای گذاری نشده و یا زیر
آن خط کشی نشده است
مطالب و
شناخت بخشهای مرتبط با هم و برش و
مرتب کردن متن
انتقال آنها
در کنار هم و مرتب کردن مجدد متن
منبع (عابدی و همکاران.)161:1390،
فرایند گام به گام تحلیل مضمون
مرحله

گام

اقدام

تجزیه وتوصیف متن

آشنا شدن با متن

مکتوب کردن دادهها (در صورت لزوم)
مطالعه اولیه و مطالعه مجدد دادهها
نوشتن ایدههای اولیه

ایجاد کدهای
کدگذاری

جست
مضامین

وجو

اولیه

و

و پیشنهاد چارچوب کدگذاری و تهیه قالب
مضامین
تفکیک متن به بخشهای کوچکتر
کدگذاری ویژگیهای جالب داده ه

شناخت تطبیق دادن کدها با قالب مضامین
استخراج مضامین از بخشهای کدگذاشته متن
پاالیش و بازبینی مضامین
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تشریح و تفسیر متن

ترکیب و ادغام متن

ترسیم شبکه مضامین

بررسی و کنترل همخوانی مضامین با کدهای
مستخرج
مرتب کردن مضامین
انتخاب مضامین پایه ،سازمان دهنده و فراگیر
ترسیم نقشه (های) مضامین
اصالح و تأیید شبکه (های) مضامین

تحلیل شبکه مضامین

تعریف و نامگذاری مضامین
توصیف و توضیح شبکه مضامین

تدوین گزارش

تلخیص شبکه مضامین و بیان مختصر و صریح
آن
استخراج نمونههای جالب دادهها
مرتبط کردن نتایج تحلیل با سؤاالت تحقیق و
مبانی نظری
نوشتن گزارش علمی و تخصصی از تحلیلها
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منبع (عابدی و همکاران.)161:1390،
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

روش گردآوری دادهها

دوره یططططططازدهم

به منظور جشع آوری دادهکا  ،ادبیات و پیشینه تحقیق ،مشخص کردن تعاریف شاخصکا

شماره پ اپی چهط

از مطالعات کتابخانهای و برای گردآوری اطالعات از سایتکا و کتب مرجع استفاده شد.

شط ططماره چهط ططار
و سططه زمسط ططتان
1400

دراین پژوکو جهت جشع آوری اطالعات از منابع کتابخانهای ،مقاالت و ارتباطات
الکترونیکی استفاده شد ،کشچنین متن کامل توئیت کای ترامپ در زمینه برجام مورد
بررسی قرار گرفت.
استخراج اظهارات معنی دار
در مرحله دوم که مرحله استخراج جشالت مهم میباشد محقق سعی در استخراج واژهکا
و جشالت مرتبط ب ا پدیده موررد نظر از متن توئیت کا نشوده و بر اساس اطالعات
جشعآوری شده تعدادی جشله معنی دار بدست آمده است .جدول ( )2- 4بیان ر
اظهارات استخراج شده ا ز توییت کا میباشد.

جمالت معنی دار
ردیف

1

ایران مدتهای طوالنی بطور مخفیانه اورانیوم را غنی سازی میکرد که
توافق وحشتناک  150میلیارد دالری منعقده از سوی جان کری و دولت
اوباما را بطور کامل نقض میکند

2

یادمان باشد که این توافق بنا بود ظرف چند سال به پایان برسد .تحریمها
بهزودی به طور قابل مالحظهای افزایش خواهد یافت.

3

ایران تهدید تازهای کرده است .روحانی میگوید اگر توافق هستهای
جدیدی نباشد ،آنها اورانیوم را تا «هر میزانی که بخواهیم» غنی میکنند.

4

ایران ،مرا قب تهدیداتت باش .ممکن است برگردند و تو را طوری بگزند که
تا االن کسی اینطور گزیده نشده است

5

ایران مدتها قبل از ریاست جمهوری من ،مشغول نقض توافق هستهای
 150میلیارد دالری (به اضافه دریافت  1.۸میلیارد دالر وجه نقد) با ایاالت
متحده و دیگر کشورها  -که هیچ پولی هم نپرداختند  -بود.

6

حاال آنها [ایران] سقف محدودیت ذخایر اروانیوم را هم نقض کردهاند این
گام خوب نیست.

7

هرچند قدردان سفر نخستوزیر آبه به ایران برای دیدار با آیتاهلل علی
خامنهای هستم؛

۸

شخصاً احساس میکنم حتی برای فکر کردن به یک توافق هم خیلی زود
است؛ نه آنها آمادگی دارند و نه ما

9

خدا به رئیس جمهور ترامپ برکت دهد ،ترامپ  -رهبران به اصطالح ایران
فکر میکنند که با بوش یا اوباما سر و کار دارند.

10
11
12
13
14
15
16

عربستان سعودی و دیگر اعضای اوپک تفاوت ایجاد شده از تحریم نفت
ایران که حاال به طور کامل اجرا میشود ،را پُر میکنند
جان کری و دیگر کسانی که به او کمک کردند توافق اسفبار اتمی ایاالت
متحده آمریکا و ایران را هدایت کند ،پند بسیار بدی به ایران داد.
بر اساس این قانون مذاکره افراد غیر مسئول با دولتهای خارجی که با
آمریکا در مناقشه باشند ،جرم تلقی میشود.
این قانون با هدف جلوگیری از تضعیف موضع دولت آمریکا در برابر
دولتهای خارجی توسط افراد غیر مسئول وضع شده است
اورشلیم (سفارت ایاالت متحده) و توافق نامه هولناک هستهای ایران را به
یاد داشته باشید!
شومر و دموکراتها طرفدار موضع ضعف و منفعل در مقابله با ایران هستند
به دلیل تحریمها و خاتمه معامالت ،ایران در آشفتگی مالی است.
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17

این طور به نظر میآید که وقتی پای خطر ایران به وسط میآید؛ سروسس
های اطالعاتی به غایت منفعل و سادهلوحانه برخورد میکنند.

1۸

هنگامی که من رئیس جمهور شدم ایران خاورمیانه و فراتر ازآن را به بی
ثباتی کشانده بود .از زمان پایان دادن به توافق هستهای «وحشتناک» با
ایران ،مقامات تهران رفتارشان را تغییر دادهاند.
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دوره یططططططازدهم
شط ططماره چهط ططار

باب کورکر مسئول معامله وحشتناک ایران هستهای بود ،که من (آن را)
ملغی کردم
اما او من را بدلیل اینکه میخواستم جوانانمان را با خیال راحت به خانه
برگردانم ،بدگویی کرد.
جان کری ،پدر معامله منقضی شده با ایران ،در حال فکر کردن برای
نامزدی برای ریاست جمهوری است .من باید خیلی خوش شانس باشم -
اگرچه میدانی که هم اکنون مهیاست واقعاً خوب است – البته برای من!

23

تازه برمال شده است که دولت اوباما در طول مذاکرات وحشتناک هستهای
ایران ،به  2500ایرانی از جمله مقامهای رسمی [جمهوری اسالمی] حق
شهروندی اعطا کرده است .چه [خبر] مهم (وبدی) است!

24

آنها فقط معاملههای بد کردند (ایران) و به اصطالح توافقات تجاریشان
نیز مایه تمسخر جهانیان شده است

شماره پ اپی چهط
و سططه زمسط ططتان
1400

برت مکگورک کسی بود که مسئولیت یافت  1.۸میلیارد دالر پول نقد را
در چند هواپیما جای دهد و به عنوان بخشی از توافق وحشتناک هستهای
ایران به ایران ارسال کند.

25
26
27
2۸

به یاد داشته باشید که ایران با عملکرد توافق ایران چقدر بد رفتار کرد.
آنها در تالش بودند تا خاورمیانه را با هر وسیله الزم تصاحب کنند .حاال،
این اتفاق نخواهد افتاد!
از آن زمان که باراک اوباما به توافق در مذاکرات هستهای دست یافت،
بودجه دفاعی ایران بیش از  40درصد افزایش داشته است
توافق یک دروغ بزرگ است .اما دیگر وجود ندارد.

29

معامله ایران از اصل معیوب است .اگر کاری نکنیم ،می دانیم چه خواهد
شد.

30

در مدت کوتاهی ،دولت پیشرو در حمایت از تروریسم حامی در جهان به
دنبال دستیابی به خطرناکترین سالحهای جهان خواهد بود

31

32

33
34

در قلب توافقنامه ایران یک افسانه بزرگ بود :یک رژیم قاتل فقط به دنبال
برنامه انرژی صلح آمیز هستهای بود .امروز ما مدارک قاطعی در دست
داریم که این قول ایرانیها یک دروغ بوده است
تصمیم خود را درباره توافق ایران ،فردا از کاخ سفید ساعت  2بعدازظهر
اعالم خواهم کرد.
ایاالت متحده به دیپلماسی احتماالً غیرقانونی و تاریک جان کری در مورد
توافق بسیار بد مذاکره شده با ایران احتیاج ندارد .او کسی بود که در وهله
اول این افتضاح را به وجود آورد!
ایران علیرغم توافق وحشتناک دولت اوباما در هر سطح شکست میخورد

35

مردم بزرگ ایران سالهاست که سرکوب شدهاند .آنها برای غذا گرسنه و
آزادی تشنه هستند .در کنار حقوق بشر ،ثروت ایران هم غارت میشود.
زمان برای تغییر!

36

باب کورکر ،که به رئیس جمهور ( )oاوباما کمک کرد تا به ما معامله بد
ایران را بدهد و حتی نتوانست به عنوان سگ گیر در تنسی انتخاب شود،
اکنون در حال جنگ برای کاهش مالیات است

37

ایران پشت ادعای خود در مورد انطباق فنی با توافق هستهای پنهان است،
در حالی که بی پروا محدودیتهای دیگر را نقض میکند

3۸

بسیاری از افراد ،با توافق زیاد ،در مورد سخنان امروز من در مورد ایران
صحبت میکنند.

39

او (باب کروکر) همچنین تا حد زیادی مسئول معامله وحشتناک ایران
است

40

معامله ایران یکی از بدترین و یک طرفهترین توافقاتی بود که ایاالت
متحده تا ""االن"" به آن تن داده است.

41

ایران در حال به زانو در آمدن و فروپاشی بود تا اینکه آمریکا در قالب
توافق اتمی به آن جانی دوباره بخشید :با  150میلیارد دالر!

42

ایران به خاطر آزمایش موشک بالستیک به طور رسمی تحت نظر قرار
گرفته است

43

ایران به سرعت در حال به کنترل در آوردن بیشتر و بیشتر عراق است
حتی با وجود اینکه آمریکا سه تریلیون دالر در این کشور هدر داده است

44

تحریمهای ناشی از توافق هستهای کلینتون -اوباما با ایران به احتمال زیاد
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فصلنامه

46

توافق ایران وحشتناک است .چر ا ما ذخایر اورانیوم را نگرفتیم  -و به
روسیه ارسال شد.

47

خیلی مهم نیست که ایران معامله خوبی انجام داد ،کری و اوباما سرشان
کاله رفت ،اوکی!

4۸

اکنون که ایران با انجام یکی از بهترین معامالت از هر نوع در تاریخ ،ما را
غارت کرد ،حاال به تازگی اقدام به جلوگ یری از واردات از ایاالت متحده
کردهاند

49
50

معامله ترسناک هستهای ایران بود
توافق با ایران را متوقف کنید

51

قابل باور نیست که ما این معامله را با ایران انجام دادهایم.

52

انتظار میرود جمعیت بزرگی در اعتراض نسبت به توافق هستهای واقعاً
احمقانهای که با ایران انجام دادهایم ،شرکت کنند.

53

اعتراض به توافق نامناسب با ایران

54

معامله ایران فاجعهای است که باید متوقف شود
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به سمت تروریستها میرود.
روسیه بیش از هر زمان دیگری کالهکهایی دارد ،کره شمالی در حال
آزمایش هستهای است و ایران یک توافق نامه دوست داشتنی برای
نگهداری از آنها به دست آورد.

55

حداقل به نابودی جزئی جهان منجر خواهد شد و ایران را به نیرویی که
هرگز نبوده تبدیل خواهد کرد.

56

توافق هستهای اوباما با ایرانیان منجر به مسابقه تسلیحات هستهای در
خاورمیانه خواهد شد .باید متوقف شود

57

معامله ایران به عنوان یکی از احمقانهترین و خطرناکترین اشتباهاتی که
تاکنون در تاریخ کشور ما اتفاق افتاده است  -رهبر ناکارآمد!

5۸

توافق ایران یک تهدید مستقیم علیه امنیت ملی است .باید در کنگره
متوقف شود .در مقابل آن بایستید جمهوریخواهان!

59

معامله نکردن بهتر از معامله بد هست .آمریکا دوباره مذاکره کرد# .ایران

60

ایران در حالی که کارهای بد بسیاری پشت سر ما انجام میدهد ،توافق
هستهای را به تأخیر میاندازد.

61
62

پرداخت به ایران را متوقف کنید!
کنگره باید معامله بی پروای اوباما با ایران را متوقف کند

1400

63
64

توافق هستهای ایران برای ایاالت متحده و جهان وحشتناک است.
حداقل ایران را ثروتمند و به فاجعه منجر میشود.

65

نفت زیر  50دالر در هر بشکه است .اکنون زمان افزایش تحریمها علیه
ایران است نه برداشته شدن آنها

66

دعا برای موفقیتهای بیشتر برای دونالند ترامپ

67

مرد محترمی که هنر معامله را میشناسد و با ایران معامله بدی نخواهد
کرد "

6۸
69

70

71
72
73

 .این یک توافق بد و ناامیدانه است که از موضع ضعف مذاکره شد.
من عاشق همه چیزهایی هستم که دونالد ترامپ درباره توافق هستهای
ایران ،چین ،مکزیک و مرز گفته است.
هر روز که ایران معامله را به تأخیر میاندازد ،اگر این چیزی است که شما
آن را مینامید ،باید یک تحریم دیگر اضافه کنیم و آنها را به تدریج سخت
کنیم.
بدترین کاری که شما میتوانید در معامله انجام دهید ،این است که
ناامیدانه آن را انجام دهید
به نظر میرسد ایران در حال بازی کردن با جان کری در مذاکرات
هستهای است
ایران برای حفظ چهره التماس میکند.

74

سطح ایاالت متحده تا چه اندازه کاهش یافته است که ما به توافق نامهای
ابلهانه با ایران تن دادهایم

75

چه معامله فاسدی با ایران انجام دادیم

76

ما در رابطه با مذاکرات هستهای ایران از تکنیک مذاکره مطلقاً اشتباه
استفاده میکنیم.

77

به یاد داشته باشید که ایرانیان هرگز در جنگ پیروز نشدند ،اما در هیچ
مذاکرهای شکست نخوردهاند

7۸

مطمئن هستم که ایران بزودی برای گفتگو با آمریکا ابراز آمادگی خواهد
کرد.

79

رسانههای جعلی ادعا میکنند من آماده مالقات با ایران "بدون پیش شرط
هستم" این یک بیانیه نادرست است

۸0
۸1

ما احمقانه میلیاردها دالر به ایران میپردازیم ،در حالی که نباید بپردازیم.
بار دیگر ،اوباما با "مذاکرات" خود با ایران ،ما را مضحکه کرده است .اوباما
مایه ننگ و شرمساری است "
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۸2

گفتگوهای بین ایاالت متحده و ایران برای همیشه ادامه دارد ،طوالنیترین
مذاکره در جهان

۸3

بیانیهای بسیار ناآگاهانه و توهینآمیزی که ایران امروز منتشر کرد نشان
میدهد آنها واقعیت را درک نمیکنند.

۸4

هر حمله ایران به هر چیز متعلق به آمریکا ،با نیروی عظیم و کوبنده
مواجه خواهد شد

۸5

جان کری دیدارهایی غیر قانونی با رژیم به شدت متخاصم ایران داشته
است که تنها میتواند به تضعیف تالش بزرگ ما و به زیان مردم آمریکا
تمام شود.

۸6

اوباما با تحریمهای ایران مخالف است .آنها به کری و اوباما میخندند!

۸7

سوریه جبههای برای ایران است.
چرا آمریکا از قبل جاسوسان و دانشمند هستهای ایران را آزاد کرده است؟
بی عقل!

۸9

مسابقه تازه کارها ،مذاکرات هستهای با ایران

90

دونالدترامپ ،کسانی را که با ایران در مورد توافق هستهای مذاکره کردند،
برای یک مذاکره جدید فراخوان کرد.

91

اوباما و کلینتون در سیاست خارجی شکست خوردهاند - :توافق بد
هستهای
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92

وزیر امور خارجه بی کفایت ما ،هیالری کلینتون ،کسی بود که مذاکرات را
با دادن  400میلیون دالر به صورت نقد به ایران آغاز کرد

93
94

به نظر میرسد که ما در مذاکرات هستهای ایران مانند گدایان هستیم
ایران نمیتواند تسلیحات هستهای داشته باشد

95

96
97
9۸

با طرح وحشتناک اوباما ،آنها در فاصله کوتاهی فقط در چند سال در
مسیر خود به سمت [سالح] هستهای قرار میگرفتند ،و راستی آزمایی
موجود هم قابلقبول نیست
ما روز دوشنبه تحریمهای عمده بیشتری را علیه ایران اعمال میکنیم.
مشتاق روزی هستم که تحریمهای ایران لغو شود
دموکراتها و رئیس جمهور اوباما  150میلیارد دالر به ایران دادند و هیچ
چیزی نگرفتند
شومر با کره شمالی و ایران ناکام ماند ،ما به توصیه او نیاز نداریم!
جدول  : 2- 4اظهارات استخراج شده از توئیت ها
منبع :یافتههای تحقیق

بررسی و دسته بندی جامع توییت ها
تمها

ابعاد

حمله مستقیم
تهدید به توقف قدرت روزافزون ایران

تهدید و ارعاب
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تهدید به توقف قدرت موشکی ایران
مذمت مذاکره کنندگان
توهین به رییس جمهور و وزیر خارجه سابق

تحقیر و توهین

توهین و تحقیر دستگاههای نظارتی ،اطالعاتی و
تحلی

امنیتی
تهدید مذاکره کنندگان سابق به اعمال قانون

توسل به قانون

خودستایی

سرخوردگی و اذعان به شکست

اذعان به مذاکرات ضعیف و منفعالنه
هشدار به جامعه جهانی در خصوص قدرت اقتصادی
ایران
هشدار به جامعه جهانی در خصوص قدرت سیاسی
ایران

ب
اگ ی

دیپل سی ت ئیتری

اعتراض به توافق
اذعان به توافق نامناسب

درب رب برم
منظ ر ارائ

خودستایی و تمجید در خصوص نفی برجام
خودستایی و تمجید در خصوص خروج از برجام

ل مض

ت ئیت ه ی ترام

ایران هراسی

ترام

هشدار به جامعه جهانی در خصوص قدرت امنیتی و
دفاعی ایران
منبع :یافتههای تحقیق

نتیجه گیر ی
ب اتوجه به تحلیل محتوای مضشون توئیت کای دونالد ترامپ رئیس جشهوری ایاالت
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متحده در خصوص برجام نتایج این تحقیق به شرح ذیل جشع بندی می شود .یافته کا
حاکی است که تهدید و ارعاب ایران از مضامین اصلی توئیت کای دونالد ترامپ بوده
است و در این خصوص میتوان بیان نشود ترامپ ،با توسل به حشله مستقیم ،تهدید به
توقف قدرت روزافزون ایران ،تهدید به توقف قدرت موشکی ایران ،که مقوله تهدید
مستقیم به حشله به ششار میرود با استفاده از مفاکیشی نظیر حشله مستقیم تهدید به
توقف قدرت روزافزو ن ایران ،تهدید به توقف قدرت موشکی ایران ،تهدید ایران به طور
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تلویحی ،ارعاب و تهدید به حشله مستقیم ایران ،تهدید اقتصادی ایران به دلیل خروج از
توافق ،تهدید مستقیم ایران دست به تهدید و ارعاب ایران از طریق توئیتر نشوده است.

کم این طور ایران کراسی مضشون بعدی استخراج شده از توئیت کای رئیس جشهوری
آمریکا در ارتباط با برجام است .با بررسی توییت کای ترامپ در بازه زمانی سالکای
 2019- 2016در خصوص توافق کستهای با ایران و تحلیل شبکه مضامین ،در این
خصوص میتوان بیان نشود ترامپ در توییت کای خود با مضشون ایران کراسی اقدام به
انتشار توییت کایی در بعد ایران کراسی نشوده است ،در این خصوص وی بارکا با
کشدار به جامعه جهانی در خصوص قدرت اقتصادی ایران ،کشدار به جامعه جهانی در
خصوص قدرت سیاسی ایران ،کشدار به جامعه جهانی در خصوص قدرت امنیتی و
دفاعی ایران پروژه ایران کراسی را از طریق توئیتر پیو برد ،وی در مقوله کشدارکای و
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راه اندازی جنگ روانی علیه ایران با مفاکیشی کشچون رشد نفوذ ایران در منطقه ،نفوذ
ایران در سوریه ،عد م کارکرد مناسب معادالت سیاسی ابعاد اقتصادی بد توافق با ایران،
ابعاد اقتصادی و سود برجام برای ایران ،رشد روزافزون قدرت اقتصادی ایران ،سود
اقتصادی ایران در برجام ابعاد امنیتی بد توافق با ایران ،ابعاد دفاعی بد توافق با ایران،
ابعاد امنیتی و دفاعی بد توافق با ایران یادآوری مخفی کاری ایران در زمینه کستهای،
اتهام به ایران در خصوص پنهانکاری ،قدرت موشکی ایران در منطقه اقدام به ایران
کراسی نشود .شکل ( ) 7- 5شبکه مضامین تحقیر و توکین توییت کای ترامپ را نشان
میدکد.
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