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 چکیده
های اخیر در صدر اخبار  خروج ایاالت متحده امریکا از برجام از جمله موضوعاتی است که طی سال

رو کوششی است در دستیابی به نحوۀ  ویژه مطبوعات، قرار گرفته است. پژوهش پیشِ ها، بهرسانه

( که با روش اعتمادو  شرق، رسالت، هانیکبرجام در اخبار مطبوعات ایرانی ) بازنمایی خروج امریکا از

سازی، و بازنمایی است.   های گفتمان، چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی انجام شده و مبتنی بر نظریه

طلب در قالب های اصالحهای پژوهش گویای آن است که گفتمان مسلط در طیف روزنامهیافته

ها بر لزوم همکاری با اتحادیۀ اروپا، پایبندی شناسایی بوده است و این روزنامه قابل« گفتمان تعامل»

گرایی و دستورکارهای دیپلماتیک متعدد در مورد کشورها تأکید ایران به تعهدات برجامی، چندجانبه

اند   پرداخته ها با استنادهای گوناگون به تعهد ایران به برجام و رعایت آناند. این طیف از روزنامهکرده

اند. از سوی دیگر، گفتمان سویۀ برجام توسط امریکا سخن گفته و در مقابل از بدعهدی و نقض یک

است که با طرح مواردی همچون نگاه به « گفتمان مقاومت»های اصولگرا غالب در متون روزنامه

دشمن، درصدند که این های داخلی، لزوم اقدام متقابل در برابر امریکا و ایستادگی در مقابل ظرفیت

کردن ای با برجستهای خود بازنمایی کنند. این طیف رسانههای رسانه رخداد را متناسب با سیاست

به بدعهدی و دشمنی امریکا با ایران و تأکید بر مذموم  وجوه منفی دیگری و اشارات تاریخی راجع

در جایگاه نظام جمهوری اسالمی و سازی نقاط مثبت خود  بودنِ اعتماد به امریکا و نهایتاً برجسته

 اند. ملت ایران، در پی بازنمایی ایده مقاومت برای مخاطب
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 مقدمه و بیان مسئله

جتماعی های غالب( ا های پرمخاطب جریان غالب )یا یکی از جریانباور دارد که رسانه 0مووتنر

عالقه داشته « صداهای مخالف یا فردی»های غالب و نه به دهند و اگر به گفتمان را بازتاب می

با تکیه »هایند. های مطرح منابعی روشن برای بررسی این گفتماننامهها و هفتهباشیم، روزنامه

ز برساختۀ منزلۀ سازنده و نی شدۀ تحلیل گفتمان انتقادی از گفتمان، به بر برداشت شناخته

های جمعی اهمیتی ، وی مدعی است که دیالکتیک گفتمان و جامعه در عرصۀ رسانه«اجتماع

ای از مخاطبان اثر سازندگی گفتمان، یعنی قدرت ویژه دارد، زیرا انتشار آن برای جمع گسترده

 (30: 0931دهد )مووتنر، به نقل از خسروی نیک، آن در برساخت واقعیت را افزایش می

دهند که  طور سیتماتیک موضوعاتی را شکل می داند که بهها را اعمالی میگفتمان 2فوکو

کنندۀ هویت  کنند و تعیین ها دربارۀ موضوعات صحبت نمیگویند. گفتمانخود سخن می

اند و در فرایند این سازندگی، مداخلۀ خود را  موضوعات نیستند، بلکه خود سازندۀ موضوعات

 .(03-01: 0931و، سازند )عضدانل پنهان می

ای در هایی که مردم با هر سابقه و پیشینه ترین و فراگیرترین گفتمانیکی از گسترده

: 0931نیک،  شود )خسرویها و خبر استفاده میمعرض آن قرار دارند، زبانی است که در رسانه

قالب اخبار در  دهی به نیاز اطالعاتی جوامع است. آنچه درها پاسخترین کارکرد رسانه(. اصلی33

هدف و تصادفی نیست، بلکه  های بیها و تصمیمشود حاصل انتخابها منتشر میرسانه

سازمانی است. خبر خنثی نیست و در چارچوب گفتمان  سازمانی و برون تأثیر عوامل درون تحت

 کند. خبر در رسانه دارای معنی آشکاری است که همانو ایدئولوژی حاکم بر هر رسانه عمل می

ای نیز هست که به شرایط زمانی، معنی واژگان پیام است، اما همزمان دارای معنای پوشیده

ای نهفته در خبر و تجارب فرستنده و گیرنده آن بستگی دارد. ای، زبان و استعارهمکانی، نشانه

های آشکار و پنهان سیاست خبری کند تا صحنهشناخت این معانی ضمنی به ما کمک می

 (.0: 0932ا بشناسیم )رضی و خلیلی، ها ررسانه

حال صاحب کنند، اما درعینخبر میها بااند که ما را از اخبار و رویداد هاییها واسطهرسانه

، اندیشمند فرانسوی، در مورد نقش 9اند و امکان دستکاری در واقعیت را دارند. بودریار قدرت

کند. وی استفاده می 0«فراواقعیت»صطالحی به نام ها از اها و نشانهکارگرفتنِ نماد ها در بهرسانه
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های ارتباطی جهانی را پدید آورده است که در آن ها و فناوریمعتقد است که گسترش رسانه

ای دسترسی به این شناسایی واقعیت از آنچه واقعیت نیست ناممکن است، زیرا پوشش رسانه

ناپذیر  ای کتمان (. او به نکته001: 0930، سازد )سارپ به نقل از ذوالقدرواقعیت را ناممکن می

ها عموماً با واقعیت بیرونی همخوانی ندارد. به بیان شده در رسانه کند: واقعیت عرضه اشاره می

 سازد.ای نمادین برمی ای است که واقعیت را در رابطه  دیگر، بازنمایی

ها و تعینات بق سویهها را باید سازندۀ محیط نمادینی تصور کرد که طبنابراین، رسانه

بخشند. کار دهند و تحکیم می ی پشتیبان قدرت، درک ما را از موضوعات شکل میساختار

ها است، اما به جهت حفظ و تأمین ها بازنمایی مفاهیم نانوشته، ایدئولوژی، و گفتمانرسانه

-ها و ساختاردارند یا ارزشمی هایشان را نهفته نگهاجماع و تظاهر به انتخاب آزاد، فعالیت

زاده،  نژاد و مهدیبه نقل از معتمد Naficy, 1995: 120کنند)های بنیادین را حفظ می

0931 :0 .) 

دانست « تولید معنا از طریق زبان»توان نویسد، می می 0که استوارت هال بازنمایی را چنان

یی تنها مختص به (. البته بازنما203: 0939زاده و علیزاده،  به نقل از مهدی 911: 0930)هال،

زبان نیست، بلکه هر نظامی که بتوان از طریق آن جهان بیرون را واجد معنا ساخت، نوعی نظام 

ها و تصاویری روشدن با گزارشهای مخاطبان از تجربۀ روبه بازنمایی است. ازآنجاکه دانسته

زنمایی تصور کرد که ها را نوعی نظام باتوان رسانهاند، میها عرضه کردهشود که رسانهناشی می

گیرند. این معنا بسته به قصد بازیگران اجتماعی از آن برای معنادار ساختن جهان بهره می

به نقل از  01: 2،0932دیکگیرد )فنشکل می« کاربرد خاصی از زبان»بازیگران، با استفاده از 

 (.203: 0939زاده و علیزاده،  مهدی

ها به منظور ی و گفتمان است. به این صورت که رسانهاین امر مبین پیوند دو مفهوم بازنمای

کنند که برساخت واقعیت در درون ساختارهای نهادی، سیاسی، اجتماعی و سازمانی عمل می

 (. 203: 0939زاده و علیزاده،  اند)مهدیها تعیین شدهنوعاً از سوی گفتمان

مالحظه در  ششی قابلای ایران از موضوعاتی است که طی سالیان اخیر پوبرنامۀ هسته

ای بر سر برنامۀ هسته 0+1مطبوعات کشور داشته است. در واقع، مذاکرات بلندمدت ایران و 

به نتیجه رسید و توافق برجام )برنامۀ جامع اقدام مشترک( میان ایران و شش  30ایران در سال 

 قدرت جهانی منعقد شد. 
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که این بررسی است: نخست آن به قابلاهمیت برجام به منزلۀ توافقی دیپلماتیک از چند جن

های ای عمیق و دیرپا را به سامان رسانده و افقکم در دستورکار خویش مناقشهتوافق دست

المللی گشوده است. به دیگر ای ایران و جامعۀ بینفصل کامل مسئلۀ هستهوروشنی برای حل

ای ایران حاصل شده و سخن، توافق برجام پس از دوازده سال مناقشه بر سر مسئلۀ هسته

ویژه اروپا( فراهم کرده است. دوم  انداز نسبتاً باثباتی از روابط پایدار میان ایران و غرب )بهچشم

های اقتصادی علیه تهران تلقی شده، طبق مفاد آن، در حلی برای رفع تحریمکه، برجام راهآن

های و تعلیق تحریمای، متضمن رفع های موقت بر صنایع هستهازای پذیرش محدودیت

(. نقش برجام در 3: 0931المللی علیه اقتصاد ملی ایران است )غرایاق زندی، جانبه و بین یک

های اقتصادی و از همین رهگذر تأثیر آن بر زندگی و کار و نیز گشایشو بهبود فضای کسب

ا برای همعیشت جامعه از دیگر ابعاد اهمیت این توافق برای دولت، جامعه و به تبع آن

های رغم اهمیت و بنابر ماهیت و ویژگیکه، توافق برجام، بههای ایران است. سوم آن رسانه

گیری  نظرها پیرامون مکانیسم و فرایندهای تصمیم ترین وجوه اختالفخاص خود، از جمله اصلی

 و اجرا در سیاست خارجی ایران بوده است. 

بندی فضای سیاسی کشور بود که به قطب توان گفت برجام از معدود مواردیبه جرأت می

تا انعقاد توافق  0932به این معنا که از نخستین مذاکرات برای توافق ژنو در سال  -منتهی شد

به این موضوع به راه افتاد. در تشریح این  وجدل فراوانی راجع ، بحث0930وین )برجام( در سال 

های کوتاه به مواضع و سخنان شخصیتهای سیاسی پشتیبان آنها، نگاهی گیری مباحث و جهت

تواند های سیاسی و نیز مطبوعات اصلی هر یک از دو جریان اصلی کشور میکلیدی جریان

 ها در مورد برجام در میان آنها باشد.گیریراهگشای فهم نوع جهت

ها در جمهوری امریکا، زمزمه در این میان، با روی کار آمدن دونالد ترامپ در مقام رئیس

اردیبهشت ماه )  03رد خروج امریکا از برجام شدت یافت. در نهایت نیز این کشور در تاریخ مو

-العادهها بازتاب فوقالمللی خارج شد. خروج امریکا از برجام در رسانهمی( از این معاهدۀ بین 3

و  المللیهای سیاسی، اقتصادی، بینای داشت و با توجه به تأثیر گستردۀ این اقدام بر حوزه

بازنمایی »دیپلماسی برای ایران، این موضوع اهمیتی انکارناپذیر یافت. پژوهش حاضر با موضوع 

، هانیکهای خروج امریکا از برجام در روزنامه های ایران: تحلیل گفتمان انتقادی اخبار روزنامه

م و تا بازۀ زمانی این پژوهش از یک ماه پیش از خروج امریکا از برجا« اعتمادو  شرق، رسالت

است که  نیپژوهش ا یسؤال اصل( است.  03/9/31تا   03/0/31یک ماه پس از آن )یعنی 



 11 های ایران: تحلیل ... بازنمایی خروج آمریکا از برجام در روزنامه  

 

 

، و شرق، رسالت، هانیک)  ایران یها روزنامهاخبار موضوعِ خروج امریکا در  ییبازنما ۀنحو»

 ثیمنتخب را ازح یهاروزنامه اخباردنبال آن است که  پژوهش به نی؟ ا«( چگونه استاعتماد

مسلط درخصوص  فتمانشده و گ رانده هیحاش شده و به برجسته میکاررفته، مفاه به یهاچارچوب

 .کند یخروج امریکا از برجام بررس

توان به درک بهتری  واسطۀ آن می ضرورت و اهمیت این موضوع پژوهشی این است که به به

وهش به غنای ها دست یافت. ضمن آنکه پژ از روابط متن، زبان، قدرت و ایدئولوژی در رسانه

تواند راهنمای سایر کند و میکمی و کیفی ادبیات تحلیل گفتمان انتقادی کمک می

 پژوهشگران در عرصۀ ارتباطات و مطالعات سیاسی باشد. 

از آنجاکه هدف نظریۀ گفتمان فهم امر اجتماعی و سیاسی به مثابه برساختی اجتماعی 

ها بر سر تثبیت معنا در تمامی این کشمکش دادنِ جریان است، وظیفۀ تحلیلگران گفتمان نشان

سطوح امر اجتماعی است. تحلیل گفتمان انتقادی توجه اصلی خود را به تحلیل دقیق متون 

کند. به عبارت دیگر، تحلیل های علمی و اجتماعی معطوف میمنزلۀ جزئی مهم از تحلیل به

-ها و جریانتواند ایدئولوژیمی ای، بهتر از هر روش دیگری متن، و از جمله تحلیل متون رسانه

ها را تبیین و تفسیر کند و باعث شود که حقیقت از چشم مردم دور نماند و  های حاکم بر رسانه

 امکان درست فکر کردن را برای مخاطب فراهم آورد.

  ی:اجمال یبررس کی برجام؛ از کایامر خروج

ای دربارۀ برنامۀ  شود، موافقتنامه برنامه جامع اقدام مشترک، که به اختصار برجام نامیده می

عضو شورای امنیت و آلمان(  1) 0+1های بزرگ موسوم به ای ایران است که با قدرت هسته

ای ایران بعـد از ده سـال بررسـی از هسته ۀپرونـدامضا شد. در واقع، بر مبنای متن برجام، 

رفع اروپا  ۀامنیت و اتحادی های شورای مشـورای امنیـت سـازمان ملـل متحـد خـارج و  تحری

(. طبق برجام، دسترسی ایران به نظام پولی و مالی 01: 0933شدند )شعاریان و جمشیدی، 

های گذاری و حضور شرکتالمللی ممکن و مشکالت فروش نفت کشور برداشته شد. سرمایهبین

روند. با این همه، برجام یهای انعقاد این توافق به شمار مالمللی در بازار ایران از دیگر پیامدبین

های ناشی از ای محدود بود و اثری بر سایر تحریمهای هسته ها صرفاً به تحریمدر زمینۀ تحریم

های اولیۀ ایاالت به نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم و همچنین تحریم  ادعاهای مربوط

ثانویۀ امریکا علیه برنامۀ های  المللی و تحریمهای بینمتحده نداشت. در نهایت، رفع تحریم

داد. برجام اگرچه ای ایران در بدو انعقاد توافق، نوید بهبود اوضاع اقتصادی کشور را میهسته
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ساز آید، در فضای سیاسی داخلی کشور نیز زمینهجزئی از پروندۀ سیاست خارجی به شمار می

 ای کشور شد.ها بر سر حقوق هستهترین بحثجدی

 3ای با ایران در ترامپ اعالم رسمی خروج این کشور از توافق هستهاما ماحصل سیاست 

های ایاالت متحده در دو قالب قوانین بود. امری که به معنای بازگشت تحریم 2103می 

ها که در دو قالب جمهور امریکا بود. این تحریم تحریمی مصوب کنگره و فرامین اجرایی رئیس

هایی را متوجه درآمد رزمینی )ثانویه( اعمال شدند آسیبهای فراسهای اولیه و تحریمتحریم

حاصل از فروش نفت، بیمه، مبادالت بانکی، مبادالت ارزی و فلزات گرانبها، خرید کاالهای 

 ای و صنعتی، و کشتیرانی کرد. سرمایه

المللی )قطعنامۀ المللی و دارای ضمانت اجرای بینمنزلۀ توافقی بین از سوی دیگر، برجام به

مانده،  جانبۀ امریکا، از نظر پنج عضو باقی رغم اقدام یک شورای امنیت ملل متحد(، به 2290

یعنی  -االجرا باقی ماند یعنی جمهوری اسالمی ایران، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین الزم

های اقتصادی از سوی اتحادیۀ اروپا و چین، های یادشده به برجام و ارائۀ تضمینپایبندی دولت

-المللی، تا حد زیادی میویژه در زمینه خرید نفت و ادامۀ دسترسی ایران به نظام بانکی بین به

حال، و بنابه ارتباطات مالی  های ایاالت متحده علیه تهران بکاهد. بااین توانست از فشار تحریم

کم انداز همکاری اروپا دست های بزرگ اروپایی )خصوصاً در حوزۀ انرژی(، چشمگستردۀ شرکت

رو بوده است و کل فرایند مورد توافق را  گذاری خارجی در ایران با موانعی روبه در زمینۀ سرمایه

 (.1: 0011دچار مشکل ساخته و آن را نقض کرده است )کاوسی و گودرزی،

 مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته

نامد. در زبان میفرکالف رویکرد خود را مطالعۀ انتقادی  گفتمان کردار اجتماعی زبان:

زبان  -0رهیافت وی، زبان کرداری اجتماعی است و این تفکر دارای چند مفهوم ضمنی است : 

زبان یک فرایند -9زبان فرایندی اجتماعی است. -2بخشی از جامعه است و خارج از آن نیست. 

های غیرزبانی جامعه است یعنی مشروط به سایر بخش -مشروط اجتماعی است

(,1989:22Fairclough) 

گیرد. نخست گفتمان در فرکالف برای مفهوم گفتمان سه معنای متفاوت در نظر می

ترین شکل خود به کاربرد زبان به مثابه رویۀ اجتماعی اشاره دارد و در معنای دوم نوعی انتزاعی

ای خاص است، نظیر گفتمان سیاسی یا علمی و در معنای سوم گفتمان کاربرد زبان در حوزه
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ها( که به روش سخن گفتنی شمارش است )یک گفتمان، آن گفتمان، گفتمان قابلاسمی 

دهد )یورگنسن و فیلیپس،  شود که به تجربیات برآمده از منظری خاص معنا میاطالق می

طور همزمان یک قطعه متن، یک  (. در الگوی فرکالف، هر رویداد گفتمانی به003-003: 0933

شود. بعد متنی به تحلیل زبانی  ونه کردار اجتماعی تلقی مینمونه کردار گفتمانی، و یک نم

کند. های تولید و تفسیر متن را نمایان میمتون مرتبط است. بعد کردار گفتمانی ماهیت فرایند

های سازمانی و نهادی رویداد نظیر موقعیت -بعد کردار اجتماعی به مسئلۀ تحلیل اجتماعی 

بخشند و نیز اثرات سازندۀ کردار گفتمانی را شکل میگفتمان و اینکه آنها چگونه ماهیت 

متمرکز است. الگوی وی، در بُعد کردار گفتمانی بر مفهوم بینامتنیت، و در بُعد کردار  -گفتمان

ویژه هژمونی، توجه دارد. در این رویکرد، ترکیب بینامتنیت و  اجتماعی بر مفهوم ایدئولوژی، به

برای مطالعۀ تغییر گفتمانی مرتبط با تغییر فرهنگی  هژمونی است که چارچوبی کارآمد را

 (.31-33: 0932کند)قجری و نظری، اجتماعی ایجاد می

کاوی انتقادی تشریح  بر مبنای سه الیۀ باال، فرکالف سه جنبه یا سه سطح نیز برای گفتمان

ر های صوری متن ارتباط دارد. سطح دوم تفسیکند: سطح اول توصیف است که با ویژگیمی

این که متن را حاصل فرایند تولید و منبع  -پردازداست که به ارتباط میان متن و تعامل می

فرایند تفسیر بدانیم. سطح سوم تبیین است که به بیان ارتباط میان تعامل و بافت اجتماعی 

تأثیر اجتماع قرار دارند )فرکالف،  های تولید و تفسیر تحتاین که چگونه فرایند -پردازدمی

0333 :21-21.) 

های شاخص تحلیل گفتمان است که  دیک از دیگر چهره : فنرویکرد اجتماعی شناختی

پردازد.  وی سه بعد در آثارش به مطالعۀ تعصبات نژادی، قومی و بازنمایی آنها در گفتمان می

یت اصلی گفتمان را شامل کاربرد زبان، برقراری ارتباط میان باورها یا شناخت، و تعامل در موقع

شناسی مربوط است، شناخت موردتوجه روانشناسی داند، که کاربرد زبان به زباناجتماعی می

دیک فراهم آوردن توصیفی   شناسی است. فن است و تعامل در موقعیت اجتماعی مسئلۀ جامعه

ها داند: کاربرد زبان و باورگفته را وظیفۀ اصلی تحلیل گفتمان می یکپارچه از سه بعد اصلی پیش

ها گفتن مردم تأثیر دارد؟ و باور گذارند؟ تعامل چگونه بر شیوۀ سخنگونه بر هم تأثیر میچ

بر  توانند عالوهکنند. همچنین مطالعات گفتمانی میچگونه کاربرد زبان و تعامل را کنترل می

 هایی برای توضیح مناسبات میان کاربرد زبان،ارتباطمند، نظریههای نظامدادنِ توصیف دست به

 (.01-03: 0931دیک،   ها و تعامل در موقعیت اجتماعی فراهم کنند)فنمیان باور
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-نفسه دارای معنا نیستند، بلکه استفاده فرض اصلی این رویکرد آن است که متون فی

های شناختی ها و بازنمودراهبرد»بخشند. درواقع، باید ها معنا میاند که به آن کنندگان از زبان

های شناختی خوانندگان  ها و بازنمودهای خبری و نیز راهبرددر تولید گزارشنگاران روزنامه

 (. 993: 0931دیک، )فن« خاطرسپاری متون توضیح دهیم ها را در فهم و بهآن

های دیک، ایدئولوژی مفهومی محوری است که نقشی ویژه در خلق شناختدر رویکرد فن

دیک در رویکرد   ها دارد. درواقع، فنها و نهاد نهای اجتماعی، سازمااجتماعی موردقبول گروه

ای  بینیشناختی ایدئولوژی توجه کرده، آن را به منزلۀ جهان-گفتمانی خود به بُعد اجتماعی

به نقل از  33: 2113دهندۀ شناخت اجتماعی است )رایزیگل و وداک، کند که شکل تلقی می

 (.11: 0931نیک، خسروی

طور که عکس سازی است، همان ازنمایی واقعیت چارچوب: هر شکل از بسازی چارچوب

ها برای توان گفت رسانه(. می31: 0932زاده، سازی است )مهدی گرفتن از یک رویداد چارچوب

های گوناگونی نظیر استعاره، کنایه ها و ایجاد معنا برای مخاطبان از رویهسازی رویدادچارچوب

خواهند بسازند و نظم معانی یتی معنادار از آنچه میبرند تا داستان و رواو تمثیل بهره می

ها مانند ساخت چارچوب برای سازی رسانه خاصی برای مخاطبان ایجاد کنند. فرایند چارچوب

شود. درواقع،  خانه است: به تناسب اشیائی که در آن وجود دارد برای آن چارچوبی تهیه می

کند ساختار خاصی را برای آن انتخاب می فرستندۀ پیام نیز متناسب با محتوای خود قالب و

 (.31-33: 0932زاده،)مهدی

دهد که چگونه بخشی خاص از محتوای رسانه، یا معانی بیان منتج از این نظریه توضیح می

آورده، بقیه را شود، به صورتی که تعابیر و تفاسیر معینی را فراهم آن، در یک قالب عرضه می

های جمعی یا واسطۀ رسانه توانند بهای میهای رسانهیا قالبها کند. این چارچوبطرد می

: 0931چی و کاظمی، های اجتماعی و سیاسی خاصی ایجاد شوند )تفنگها و جنبشسازمان

بانان  بانی است؛ به این معنا که نخست دروازه سازی درواقع دو مرحله بعد از دروازه(. چارچوب11

گیرند و در صورتی که خبر برای انتشار تأیید صمیم میدربارۀ منتشرشدن یا نشدنِ خبری ت

های آن شدن یا نشدن برخی جنبه شدن یا نشدنِ آن و در انتها برجسته شد، برای برجسته

 (.11: 0931)فرقانی و احمدی،  شودتصمیم گرفته می
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رهبران « »گیری مشترک اتاق خبرامور عادی و جهت»بر این باور است که سه عامل  0بیر

ها در اتاق گیری چارچوبمنجر به شکل« ایهای غیررسانهگفتمان»و « های ملیکار و رسانهاف

-(. جهت11: 0932به نقل از علیزاده،  Karen and Cautee: 2005: 188-189شوند)خبر می

های تنظیم محتوا پدید آورند. توانند بستری را برای ایجاد چارچوبهای اتاق خبر میگیری

های خبری اخبار های کلی است که همۀ رسانهگیریها و جهت ای حاوی طرحمشی رسانه خط

بندی اخبار ای نیز بر نحوۀ چارچوبرسانه کنند. گفتمان درونخود را براساس آن تنظیم می

-ها متأثر از نظرات و دیدگاهاثرگذار است. بدین ترتیب که، در بسیاری از مواقع، اتاق خبر رسانه

کنند و نگاران دیگر و رهبران افکار پیروی میانی است که خود از روزنامهنگارهای روزنامه

ای، مانند های غیررسانهبراین، گفتمان های ملی تأثیر دارند. عالوههای مخالف هم بر رسانهرسانه

های قدرتی که واسطۀ اهرم های فشار و امثال آنها، بههای دولتی، گروهگفتمان احزاب، سازمان

ها نقش زیادی دارند و به اشکال مستقیم و دارند، در تنظیم محتوای رسانه  دراختیار

 (.11: 0932های خبر اثرگذارند )علیزاده، غیرمستقیم بر سوگیری در اتاق

های گفتمانی است و  : طبق دیدگاه هال، بازنمایی ساخت معنا طبق چارچوببازنمایی

(. بدون شک 01: 0931زاده، هدیگیرد)مهرگونه بازنمایی در درون گفتمان صورت می

گیرد وجود دارد، اما معنادار شدنِ جهان هایی که از آن صورت میجهان مستقل از بازنمایی

واسطۀ آن واقعیت را  ای است که ما به در گرو بازنمایی آن است. بنابراین، بازنمایی شیوه

ن و جهان ایجاد خودمان و دیگراهایی را که دربارۀ کنیم. همچنین معنامعنادار می

. کنیم شان مجادله می شویم یا  دربارهکنیم، از طریق بازنمایی با یکدیگر سهیم می می

 (.01-01: 0931زاده،  )مهدی

آید، زیرا به شمار نمی طرف برای ارائۀ تصویر بهای بی گاه ابزاری خنثی و میانجیرسانه هیچ

گفتمان، همواره به قدرت تکیه دارند.  زبان و معنا متکی است و زبان و معنا نیز در چارچوب

دارای سوگیری  -فارغ از اخالقی و غیر اخالقی بودن آن -هاها در رسانهبنابراین، بازنمایی رویداد

ایدئولوژیک و در جهت تضعیف یا تثبیت قدرت و گفتمانی ویژه است. )کاظمی و ناظر فصیحی، 

های فتمان مستقر در معنادهی به رویداد(. بنابراین، از رهگذر نظام بازنمایی، گ000: 0931

کند و به این ترتیب گفتمان خود را بازتولید خبری طبق ایدئولوژی شناختی خود عمل می

 بخشد.کند و استمرار می می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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: پژوهش حاضر به کمک رویکردی ترکیبی به عناصر تحلیلی چارچوب نظری پژوهش

ردو اندیشمند یادشده بر این باورند که پردازد. هدیک و فرکالف می  موجود دردو نظریه فن

ترشدنِ این دست از مطالعات کمک های ترکیبی گفتمان به غنیها و روشاستفاده از نظریه

شناختی و گفتمانی مواجهیم که ای ما با دو رویکرد نشانهکند. به طور کلی در بازنمایی رسانهمی

ایم. نظریه ن مطبوعات کمک گرفتهدر این پژوهش از رویکرد گفتمانی برای مطالعه گفتما

های گفتمانی سودمند است زیرا  هایی است که برای تحلیل ترین نظریهبازنمایی از برجسته

مبتنی بر پیوندی نزدیک میان زبان، ایدئولوژی و قدرت است. عالوه بر این برای شناخت 

کردی تفسیری های مطبوعات در خصوص خروج امریکا از برجام نیاز به رویبندیچارچوب

ایم. همان طور که در تشریح این بندی کمک گرفتهداشتیم که بر همین مبنا از نظریه چارچوب

ای از رویداد یا مساله نظریه گفته شد رسانه برای جلب و جذب خواننده یا شنونده یا بیننده پاره

-ا نیز پنهان میسازد و بخشی دیگر رهایی را برجسته مینماید و در حقیقت قسمترا بازگو می

های کند و به این شیوه موضوع و رویداد مورد نظر را شکل و چاچوبی متناسب با سیاست

 بخشد.ای خود میرسانه

ای جمهوری اسالمی های هستهبازتاب اخبار فعالیت»ای با عنوان نامهپیشینه پژوهش: پایان

نیوز،  سی، فاکس بی خبری بیهای المللی: تحلیل محتوای شبکههای خبری بینایران در شبکه

در دانشگاه عالمه طباطبایی  0931نوشتۀ علی احمدی در سال « ، الجزیره، و العربیه20فرانس

ای جمهوری اسالمی های هستهمنتشر شد. هدف این پژوهش شناخت بازتاب اخبار فعالیت

ژوهش حکایت های پالمللی است. روش آن تحلیل محتوا و یافتههای خبری بینایران در شبکه

ای ایران را پوشش های خبری برنامۀ هستهاز آن دارند که شبکۀ الجزیره بیش از سایر شبکه

ها در مطالب برجسته شده است. سبک موردتوجه داده و ارزش شهرت بیش از سایر ارزش

ها با غیرمسلمانان و ها عموماً مصاحبۀ خبری بوده که در این میان بیشتر مصاحبهشبکه

 ها انجام شده است.یامریکای

به همت « رانیا یسراسر یهاروزنامه در 1+0 و رانیا توافق بازتاب»پژوهشی با عنوان 

انجام شده است. سؤال اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه  0930سجاد منصوری  در سال 

منعکس چگونه  امروز وطنو  هانیک، اعتماد، شرقهای در روزنامه 1+0ای ایران و توافق هسته»

رفته تحلیل محتوا و جامعۀ آماری همۀ مطالب و اخبار مرتبط با موضوع  کارشده است؟ روش به
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های ای در بازۀ زمانی یک هفته قبل و یک هفته بعد از امضای توافقنامه است. یافتهتوافق هسته

 اند.اس استخراج شده اس پی افزار اس پژوهش با نرم

 نیب ۀسیمقادر  پسابرجام به مربوط اخبار زتاببا یبررس»پژوهش دیگری با عنوان 

به دست الهام چیذری در دانشکده علوم  0931در سال  «گرااصول و طلباصالح یها روزنامه

انسانی گروه علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمی به نگارش درآمده است. این پژوهش از روش 

های دو که روزنامه  دهد وهش نشان میتحلیل محتوای کمی بهره برده است. نتیجۀ کلی این پژ

های بزرگ دیدگاهی متفاوت ای ایران با قدرت جناح عمدۀ سیاسی کشور دربارۀ توافق هسته

های  گرا درقیاس با روزنامههای اصول های روزنامه گیری برجام، موضع دارند و در بازتاب اخبار پسا

 طلب واضح و قطعی است.جناح اصالح

هایی نظیر هدف، چیستی خاب روش برای هر پژوهش باید به مؤلفه: در انتروش پژوهش

های کیفی( توجه کرد. با توجه به موضوع پژوهش و نوع مطالعه و ارزیابی )تحلیل در پژوهش

شده روش تحلیل گفتمان انتقادی است. شیوۀ تحلیل گفتمانی که در  مطالعه، روش انتخاب

دیک و فرکالف است. در روش تحلیل گفتمان، ء فنکار رفته است مبتنی بر آرا پژوهش حاضر به

رود و وارد بافت  گر در بررسی  متن )نوشتاری، گفتاری و تصویری( از خود متن فراتر میتحلیل

شود که متن در آن خلق شده است. به عبارتی، در این نوع تحلیل، از سویی به  ای مییا زمینه

موقعیتی، اجتماعی، تاریخی و سیاسی متن توجه های روابط درون متن و از سوی دیگر به بافت

های تولید و شناخت متن، اثرات متقابل اهل زبان بر یکدیگر، و  شود. در این روش، فرایند می

ملکی، شود)نیکهای اجتماعی و فرهنگی گفتمان در سطوح متنوع و متفاوتی مطالعه میکاربرد

0930 :011.) 

وتحلیل اطالعات، پس از گزینش خبرها با روش  زیهها: برای تج وتحلیل داده شیوۀ تجزیه

گیری غیراحتمالی هدفمند، فرم مشخصی بر مبنای اقتضائات خاص این پژوهش برای نمونه

ای متون )تاریخ بر اطالعات شناسنامه ثبت و استخراج اطالعات طراحی شده است که عالوه

شود. در واقع در روش تحلیل مل میانتشار اخبار، تیتر اخبار(، هشت کارویژۀ عمومی را نیز شا

دهد؛ در سطح خرد، تحلیل گفتمانی، فن دیک دو سطح تحلیلی خرد و کالن مد نظر قرار می

های ارتباطی موضعی متمرکز است و در سطح کالن نیز گفتمان از یک سو بر متن، گفتار، کنش

تاریخی و فرهنگی  های پیچیدۀ اجتماعی، سیاسی،های ساختاری گفتمان یا همان نظامنظام

( و در عین حال فرکالف، سه اصل را در تحلیل 10: 0932متن مورد توجه است)فرقانی، 
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دهد که عبارتند ازگفتمان به مثابه متن، گفتمان به گفتمان مد نظر خود مورد توجه قرار می

به بافت. مثابه کنش متقابل بین قواعد تولید متن و قواعد تفسیر متن و در نهایت گفتمان به مثا

های مطرح کارویژه های اساسی پژوهش عبارتند از : نظام واژگانی )مثبت و منفی(، افراد و نهاد

شده در متن )مثبت و منفی(، قطب بندی )نحوۀ توصیف و معرفی خود و دیگری(،استناد یا ذکر 

فق، های اجماع و تواهای ضمنی)تلقین و تداعی(، مولفهها، داللتفرضشواهد در متن، پیش

های متنی از متون مورد نظر، تحلیل و تفسیر فرامتنی های اساسی. بعد از استخراج مقولهگزاره

ها و پاسخگویی به گیرد که این تحلیل به اخذ نتایج اصلی و  دستیابی به هدفصورت می

 آورد.سواالت اصلی و فرعی پژوهش را فراهم می

امی خبرهای مرتبط با خروج امریکا از : شامل تمگیریمطالعه و روش نمونه جامعۀ مورد

از یک ماه پیش از تصمیم امریکا تا یک ماه  اعتمادو  شرق، رسالت، هانیکهای برجام در روزنامه

پس از خروج امریکا از این توافق است. به عبارت دیگر، این پژوهش به بررسی آن دسته از 

و با   منتشر شده 03/9/31تا  03/0/31پردازد که در بازۀ زمانی اخبار مطبوعات منتخب می

ها و اهداف پژوهش حاضر مرتبط باشند. علت انتخاب این بازۀ زمانی آن است که موضوع، سؤال

های کشور دربارۀ خروج امریکا از در این دوره، نخبگان و سیاستمداران و کارشناسان  در روزنامه

 کردند. برجام بسیار مباحثه و مناقشه می

گیری غیراحتمالی هدفمند یا قضاوتی است. ر پژوهش جاری، نمونهگیری د روش نمونه

ها ها و موردمحل»دهد: نه توضیح میگو گیری غیراحتمالی را اینمنطق استفاده از نمونه 0شوانت

ها نقشی حیاتی در فهم فرایندها، های مربوط به آنشوند که رخدادبه این دلیل انتخاب می

 (.019: 0933)لیندلف و تیلور، « کنندشده ایفا میهای پذیرفتهیهمفاهیم و آزمون یا توضیح نظر

های کوچک استفاده در تحلیل گفتمان انتقادی، عموماً برای تعیین حجم نمونه از نمونه 

شود. در این پژوهش نیز، براساس نوع کار، هنگام گزینش نمونه به این امر توجه شد که می

ه در عین رعایت کوچکی حجم نمونه، معرف هردو جناح ها به نوعی انتخاب شوند کروزنامه

های کمّی با اصلی کشور باشند. بنابراین، ازآنجاکه در پژوهش کیفی حجم نمونه مانند روش

گیری را تا جایی ادامه دادیم که به آید، نمونهدست نمی استفاده از فرمول و رابطۀ آماری به

های ه جدیدی انتخاب شود چیز دیگری به دانستهبرسد، یعنی تا جایی که اگر نمون  حد اشباع

 ما نیفزاید.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.Schwandt 
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 های پژوهش یافته

 یشده برا گفتمان و جداول آماده لیدیک و فرکالف در تحل  فن افتیقسمت به کمک ره نیدر ا

منتخب درمورد  یها روزنامه یهاخبراز  یگفتمان یها مقوله ،یاطالعات متن لیوتحل  هیتجز

 .شود یم ستخراجاخروج امریکا از برجام 

برای نمونه از هر روزنامه یک نمونه مفروض آورده شده و سپس یافته های اصلی در جدول 

 نهایی هر روزنامه ترسیم شده است. 

اس  گفتگو با شبکه تلویزیونی سی بینمونه روزنامه اعتماد )تهدید هسته ای ظریف( : 

رجه کشورمان در بدو ورود به ای محمدجواد ظریف، وزیر خامریکا نخستین فعالیت رسانهآ

راستای  نیویورک بود. وزیر خارجه ایران از فرصت به دست آمده برای حضور در نیویورک در

کند و البته که تمامی این  اعالم آخرین مواضع جمهوری اسالمی ایران درباره برجام استفاده می

های  ه خبرنگاران رسانههایی ک ترین پرسش اند. اصلی مواضع رنگ و بوی هشدار به خود گرفته

امریکایی از وزیر خارجه ایران دارند این است که در برابر خروج امریکا از برجام چه خواهید 

ها در  کرد؟ اگر جهان از شما بخواهد که در برجام بمانید پاسخ شما چه خواهد بود؟ این سوال

ای انتخاب کرد  گونهاس امریکا نیز مطرح شد و وی پاسخ خود را به  مصاحبه ظریف با سی بی

های بین المللی به هشدار ایران تعبیر شد. وی در این گفت وگو که مشروح آن  که در رسانه

امروز پخش خواهد شد، هشدار داده است در صورت خروج دولت امریکا از برجام و اعمال مجدد 

این باره به ای خود را از سر بگیرد. وی در های هسته تحریم ها، کشورش آماده است تا فعالیت

گوید: ایران خود را برای چند گزینه آماده کرده است که یکی از این  اس می خبرنگار سی بی

خواهد بود. ظریف در مورد پاسخ « سرعتی بیشتر»ای با  های هسته گزینه ها، از سرگیری فعالیت

ما در زمانی  های ایران آماده اجرا هستند و ایران به خروج احتمالی امریکا از برجام گفت گزینه

اس گفت:  که مناسب بدانیم، تصمیم الزم را خواهیم گرفت. وزیر امور خارجه ایران به سی بی

تواند از ما بخواهد به صورت یکجانبه و یک سویه توافقی را اجرا کنیم که نقض شده  دنیا نمی

مایک  گفت: این حرف« Face the Nation»ه های دیگری از مصاحبه با برنام وی در بخش. است

ای ایران  مپئو )نامزد وزارت خارجه امریکا( در جلسه استماع کنگره که گفته برنامه هستهاپ

ها  دهد که وجود تحریم آمیز است، بوده و خواهد بود اعترافی دیرهنگام است، اما نشان می صلح

ا به هایی به ایران تحمیل کرده که م هیچ دلیل واقعی نداشته است. پس امریکا در حالی تحریم

« ها را برگرداند چون ما دنبال بمب نیستیم؟ خواهد تحریم دنبال بمب نبودیم: حاال هم می
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مایک پمپئو در نخستین جلسه استماع در کمیته روابط خارجی مجلس سنا که هفته گذشته 

برگزار شد در پاسخ به نگرانی برخی سناتورها مبنی بر اینکه اگر امریکا از برجام خارج شود، 

ای خواهد رفت، ادعا کرده بود که تا پیش از برجام نیز  باسرعت به سمت سالح هستهایران 

رود ای میهای اطالعاتی امریکا این نبود که تهران باسرعت به سمت سالح هسته برآورد سازمان

سرعت به سمت سالح  و در صورت خروج امریکا از برجام نیز این طور نخواهد بود که تهران با

 .ای برودهسته

های ایران، همگی آمیز، فرصت، توافق، گزینهدر متن، چینش هدفمند واژگانی نظیر صلح

دارای بار ارزشی مثبت و در مقابل چینش واژگانی منفی عموما بر هشدار، اعمال مجدد تحریم 

 ها، نقض، یک جانبه و یک سویه، تحمیل، بمب، نگرانی و سالح هسته ای تاکید کرده است. 

شده در متن به صورت مثبت محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران های مطرحافراد و نهاد 

مطرح شده و در مقابل افراد و نهادهای منفی مطرح شده در متن عبارتند از: دولت امریکا، 

های های امریکا، سازمان، سناتورکمیته روابط خارجی مجلس سنامایک پمپئو،کنگره امریکا، 

 اطالعاتی امریکا

ما( از هشدار ایران  -های منتسب به خودحوۀ توصیف و معرفی خود )ارزشمتن در ن

های ایران  گزینه،ای خود را از سر بگیرد های هسته آماده است تا فعالیت صحبت کرده، )ایران(

ما به دنبال  ،ما در زمانی که مناسب بدانیم تصمیم الزم را خواهیم گرفت، آماده اجرا هستند

 و نیستیم. بمب نبودیم

خروج دولت آنها( از  -های منتسب به دیگریدر نحوۀ توصیف یا معرفی دیگری )ارزش

 توسط امریکاها تحریمتصمیم احیای  ،هاامریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم

وزیر ، اس امریکا شبکه تلویزیونی سی بیمتن در استناد یا ذکر شواهد به مواردی نظیر 

مایک پمپئو  ، سخن Face the Nationبرنامه، ای امریکاییه خبرنگاران رسانه ،خارجه ایران

 اشاره می کند.خارجه امریکا( امور )نامزد وزارت 

جانبه برجام نیست، های متن نظیر هشدار ایران، ایران مایل به اجرای توافق یکفرضپیش 

آمیز بتدا صلحای ایران از ا های امریکا علیه ایران دلیل واقعی نداشته است، برنامه هستهتحریم

 رود.ای نمیبه سمت سالح هستهو در صورت خروج امریکا از برجام بوده است 

در بخش تلقین: متن درصدد ایجاد این ذهنیت است که احتمال خروج امریکا از توافق 

ای شدت گرفته است. نویسنده به مصاحبه ظریف و استنادی که وزیر امور خارجه ایران به هسته
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کند و در ادامه نیز آمیز است، اشاره می ای ایران صلحبر این که برنامه هسته سخن پمپئو مبنی

ها توسط امریکا علیه با  نقل قول از ظریف مبنی بر فقدان دلیل واقعی برای اعمال مجدد تحریم

ایران، سعی در القای این ذهنیت دارد که امریکا به دنبال اعمال فشار حداکثری است و کم و 

 ای در این راستا چندان اهمیتی برای امریکا ندارد. ستهکیف توافق ه

آید که ایران برای هر اقدام امریکا، برنامه و در بخش تداعی، از اشارات متن چنین بر می

 اقدام متقابلی را دارد.

ای با  های هسته یکی از گزینه ها، از سرگیری فعالیتهای اجماع و توافق در متن: مؤلفه

ظریف در مورد پاسخ ایران به خروج احتمالی امریکا از برجام گفت  ،اهد بودخو« سرعتی بیشتر»

های ایران آماده اجرا هستند و ما در زمانی که مناسب بدانیم، تصمیم الزم را خواهیم  گزینه

تواند از ما بخواهد به صورت  اس گفت: دنیا نمی وزیر امور خارجه ایران به سی بی، گرفت

حرف مایک پامپئو )نامزد وزارت ، فقی را اجرا کنیم که نقض شده استیکجانبه و یک سویه توا

اعترافی  ،آمیز است ای ایران صلح خارجه امریکا( در جلسه استماع کنگره که گفته برنامه هسته

 .ها هیچ دلیل واقعی نداشته است دهد که وجود تحریم دیرهنگام است، اما نشان می

های  ای انتخاب کرد که در رسانه سخ خود را به گونهپاهای اساسی متن شامل: ظریف گزاره 

ای خود را از سر  های هسته آماده است تا فعالیت، ایران بین المللی به هشدار ایران تعبیر شد

 .هایی به ایران تحمیل کرده که ما به دنبال بمب نبودیم مریکا در حالی تحریم، آبگیرد

 عتمادایافته های تحلیل گفتمانی روزنامه  -1جدول 

های کارویژه
 تحلیل متن

 درزمینۀ خروج امریکا از برجام اعتمادهای گفتمانی روزنامۀ گزیدۀ مقوله

 نظام واژگان

 مثبت
. دانش فنی. توان داخلی. دستاورد .پایبند فرصت. توافق. صلح آمیز. منافع ملی.

. رایزنی. تبادالت مالی. روشن. صادق. توان دفاعی و موشکی. امنیت پایدار
 تر.. قویصادرات. تولید .مانهای ظرفیتی. حمایت. های کاف اطمینانبران. ج

 منفی

سویه. اعترافی دیرهنگام. تحمیل.  ها. یکخروج امریکا از برجام. تحریم
 ای. ادعا.نگرانی. سالح هسته

. تأثیر بی .ترحیا بی .براندازی. جنایت .بدعهدیبالتکلیفی. خسارت بیشتر. 
شکنی  پیمانها. . عهدشکنیخروج توتال از ایران .انویههای ث تحریملغو. 

 . گرفتاری و سختی.جریمه .فشار. نابود. ضربه. کند. امریکا
 
 

افراد و نهادهای 

 
 مثبت

الیاس حضرتی. نماینده مردم تهران.  محمدجواد ظریف. وزیر خارجه ایران.
عضو  .شورای امنیت .للدبیرکل سازمان م .آژانس. ایران جمهوری اسالمی

. جمهور سرئی .مقام معظم رهبری. سه فراکسیون امیدئیرئت هی
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های کارویژه
 تحلیل متن

 درزمینۀ خروج امریکا از برجام اعتمادهای گفتمانی روزنامۀ گزیدۀ مقوله

مطرح شده در 
 متن

بیژن نامدار  .صدراعظم آلمان .وزیر انگلیس نخست .جمهور فرانسه ئیسر
شرکت  .های اروپایی شرکت. اروپاۀ اتحادی. وزیر نفتها. چینی .زنگنه

 ن.سی.ان.پی.سی چی

 
 منفی

. روابط خارجی مجلس سنا ۀکمیتگرۀ امریکا. دولت امریکا. مایک پمپئو. کن
مدیران . امریکا. ترامپ. های اطالعاتی امریکاهای امریکا. سازمانسناتور
 شرکت مرسک. های امریکایی.. شرکت توتال. بانکتوتال

 
 
 

 بندی قطب
 

 
منتسب به 

 خود

 .اند خود گرفته وبوی هشدار به رنگ وزیر امور خارجه ایران تمامی مواضع
های  گزینه. ای خود را از سر بگیرد های هسته آماده است تا فعالیت ران()ای

از خروج برجام  و نیستیم. دنبال بمب نبودیم ما به. ایران آماده اجرا هستند
ما داوطلب . کنیم آید و از آن استقبال هم میتوسط ترامپ بدمان نمی

برجام پای  ۀمنافع ملی ما ایجاب کرد دربار .خروج از برجام نخواهیم بود
های خود  لیتئوجمهوری اسالمی ایران به تمام مس. میز مذاکره بنشینیم

های بسیاری  جمهوری اسالمی ایران زخم است. پایبند بوده برجام کامالً رد
 ۀدرزمینتکیه داریم. توان داخلی  . ما برهای امریکا دیده است از جنایت

هایمان برای  ظرفیت ۀاز هم .توان دفاعی و موشکی با کسی تعارف نداریم
زند و نابود  ای که ما را زمین نمی ضربه. کنیم تولید و صادرات استفاده می

تر در میدان تولید نفت  برنامه داریم قوی .ترمان خواهد کرد کند، قوی نمی
 حاضر شویم.جهان 

 
منتسب به 

 دیگری

تصمیم احیای  .هاخروج دولت امریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم
نگرانی برخی سناتورها مبنی بر اینکه اگر امریکا از توسط امریکا. ها ریمتح

 ت.ای خواهد رفسمت سالح هسته سرعت به ایران با ،برجام خارج شود
اعتماد  لها قاب امریکایی .بسیاری از تعهدات طرف غربی عملی نشده

. المللی چندجانبه به یک قرارداد بین بدعهدی امریکا نسبت. نیستند
های  تحریم .ها همیشه براندازی بوده استراتژی امریکایی .های امریکا یتجنا

 .شکنی امریکا نپیما گردند.بازمی امریکا علیه ایران

 
استناد یا ذکر 
 شواهد در متن

 . سخنهای امریکایی خبرنگاران رسانه .وزیر خارجه ایران. اس امریکا بی تلویزیونی سی ۀشبک
آژانس و  های  گزارش. برجام. الیاس حضرتی. های اطالعاتی امریکا برآورد سازمان .مایک پمپئو

 اکنون.ت 0992از سال  .فراکسیون امید ۀیسئت رئعضو هی. دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت
 ی.افسر عربستانسخنان  .ساله هشتدر زمان جنگ  .جمهوری رئیس. مقام معظم رهبری

. بیژن نامدار زنگنه . سخنراعظم آلمانوزیر انگلیس و صد نخست .جمهور فرانسه ئیسر
 ت.وزیر نف. شرکت دانمارکی مرسک  .توتال. اطالعیۀ مدیران توتال

 
 هافرض یشپ

 

آمیز بودن مواضع وزیر امور خارجه ایران. ایران در صورت خروج امریکا از برجام  هشدار
های امریکا علیه ریمجانبۀ برجام نیست. تح هایی دارد. ایران مایل به اجرای توافق یک گزینه

آمیز بوده است. برجام ای ایران از ابتدا صلح ایران دلیل واقعی نداشته است. برنامۀ هسته
برای ما کارامد نبود. طرف غربی به بسیاری از تعهدات خود در توافق عمل نکرده است. 

 ئۀارا برجامها. دستاورد اعتماد نبودن امریکایی دنبال خروج از برجام نیست. قابل ایران به
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های کارویژه
 تحلیل متن

 درزمینۀ خروج امریکا از برجام اعتمادهای گفتمانی روزنامۀ گزیدۀ مقوله

ها همیشه براندازی بوده است. است. استراتژی امریکایی هااز بدعهدی امریکایی یتصویر
برجام قراردادی چندجانبه با  مان.عدم مذاکره دربارۀ منافع ملی و توان دفاعی و موشکی

های امریکا. معافیت عدم پایداری توتال در قبال تحریم. مشارکت امریکا و اروپا است
از ایران ی امریکا شرط الزم برای تداوم همکاری توتال در پارس جنوبی ایران. تحریم

کنشگران مهم در بخش انرژی است. خروج امریکا از برجام و خروج توتال از ایران منجربه 
 هایی برای فشار به توتال در دست ایران هست.شود. ابزارهای نفتی نمیتوقف فعالیت

 
 

 های ضمنی داللت

 
 

 تلقین

دنبال  امریکا به. ای شدت گرفته استاحتمال خروج امریکا از توافق هسته
ای در این راستا وکیف توافق هسته اعمال فشار حداکثری است و کمّ
دهی  ای بوده که امتیاز برجام معامله چندان اهمیتی برای امریکا ندارد.

شور برای امنیت ک توان موشکی و دفاعی ایران در آن بیشتر نمایان است.
رسد.  شدنِ امریکا از برجام آسیب جدی به ایران نمی با خارج. الزامی است

های نفتی در قبال  رهبران اروپایی عزم راسخی برای حمایت از شرکت
های توتال و  تداوم همکاری شرکت .های امریکا علیه ایران ندارندتحریم

های رفکمک سایر ط. پذیر نیستمرسک با صنایع نفت و گاز ایران امکان
های همسایه با برخی کشوربرجام عاملی مهم برای حفظ برجام است. 

 های ترامپ علیه ایران موافق و خشنودند.سیاست

 
 تداعی

دشمنی ایران برای هر اقدام امریکا علیه برجام برنامه و اقدام متقابلی دارد. 
جام نیز در امریکا با ایران از ابتدای انقالب تاکنون است و خروج امریکا از بر

راستای همین استراتژی امریکا یعنی براندازی و زیر فشار قرار دادن بیشتر 
ها ایران را ترک کرده بهانۀ تحریم ایران است. توتال یک بار دیگر نیز به

 کند.ها مقاومت میایران در برابر فشار. است

 
های اجماع مؤلفه

 و توافق

برجام،  برنامه و اقدام متقابلی برای اجرا دارد. در صورت خروج امریکا از برجام نیز ایران
توافقی چندجانبه است اما تنها ایران به تمامی تعهدات خود عمل کرده است و طرف غربی 

داری کرده است. خروج امریکا از برجام و های خود درقبال این توافق خوداز مسئولیت
های سبب شده که شرکت ها که اهرمی برای فشار به ایران استبازگشت مجدد تحریم

 گذاری در ایران خودداری کنند.المللی از حضور و سرمایهنفتی و بین

 
 های اساسی گزاره

المللی به هشدار ایران  های بین ای انتخاب کرد که در رسانه پاسخ خود را به گونهظریف 
ای  ی هستهها آماده است تا فعالیت ایران ،درصورت خروج دولت امریکا از برجام تعبیر شد.
های  ولیتئجمهوری اسالمی ایران به تمام مس .دنبال بمب نبودیم ما به .سر بگیرد خود را از

از  یتصویر ئۀاراواقع، در ،ترین دستاورد برجام مهماست.  پایبند بوده خود در برجام کامالً
توان  ۀدر زمیناست.  ها همیشه براندازی بوده استراتژی امریکایی. ها بود بدعهدی امریکایی

انتظار داریم  مذاکره هم نیست. دفاعی و موشکی با کسی تعارف نداریم و به هیچ عنوان قابل
های کافی را برای  شود اطمینان ها را جبران کند و در حدی که می اروپا عهدشکنی ۀاتحادی

 نظر نیست. صرف ایران در بخش انرژی قابلد. المللی ایجاد کن های بین گذاری شرکت سرمایه
 ترمان خواهد کرد. کند قوی زند و نابود نمی ای که ما را زمین نمی بهضر
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نمونه روزنامه شرق)محمد جواد ظریف: در نیویورک با افراد موثر دو حزب آمریکا گفتگو 

آخرین روز فروردین ماه بود که محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران برای شرکت در  کردم(:

ای با برخی از  نیویورک سفر کرد. او در این سفر یک هفتهاجالس عالی رتبه صلح پایدار به 

مقامات سابق آمریکایی دیدار و در شورای روابط خارجی آمریکا سخنرانی کرد. دیدار با جان 

او روز گذشته « ایسنا»به گزارش  .های ظریف بود کری، وزیر خارجه سابق آمریکا یکی از برنامه

در سفر »مقامات دولت قبلی آمریکا درباره برجام گفت:  درباره دیدارش با جان کری و برخی از

حضور  1+0خود به نیویورک با افراد مختلف خارج از دولت آمریکا که در گذشته در مذاکرات 

های تصمیم ساز و نخبگان سیاسی هستند، گفت وگو کردم تا واقعیات را به  داشتند و از گروه

ست که جمهوری اسالمی ایران تاکنون برجام را واقعیت آن ا»ظریف گفت: «. آنها منتقل کنیم

ها به برجام  رعایت کرده و کشوری جدی در صحنه بین الملل است، اما در مقابل آمریکایی

وزیر خارجه ایران با «. ها دارد اند که این نشان از غیرقابل اعتمادبودن آمریکایی پایبند نبوده

ین رفتارها بر وجهه آمریکا در صحنه بین المللی یادآوری اینکه در این مذاکرات بر تاثیرگذاری ا

ها را شنیده و منتقل  در حقیقت نخبگان سیاسی آمریکا باید این حرف»تاکید شد، تصریح کرد: 

ظریف در مورد تاثیرگذاری جان کری  «.دکنند؛ بنابراین این مذاکرات به شکل مفصل انجام ش

توانند در  ه دارای نفوذ سیاسی هستند میدر آمریکا همه افراد ک»در دولت ترامپ هم گفته: 

سازی تاثیرگذار باشند، آقای جان کری و دیگر افراد حزب دموکرات در دولت  روند تصمیم

ای از  ترامپ تاثیر ندارند اما آمریکا تنها یک دولت مستقر در کاخ سفید نیست، آمریکا مجموعه

ای این عوامل سیاستی را  مجموعه های البی و فشار و مطالعاتی است که افکار عمومی و گروه

در سفر خود به نیویورک با افراد موثر در حزب جمهوری خواه، »او ادامه داد: «. برد پیش می

های مطالعاتی مذاکره شد که مجموعه آنها باید به کار گرفته  حزب دموکرات، رسانه و گروه

میلیون دالر هزینه  011ها و بیش از  شود. کشورهای دیگر برای انجام چنین مالقاتی ده

«. ها تاثیرگذار است کنند تا هماهنگ و برگزار شود زیرا این گفت وگوها و انتقال پیام می

گیرد و  ایران بر اساس منافع خود تصمیم می»محمدجواد ظریف درباره آینده برجام هم گفت: 

ها  آمریکایی اقدام آمریکا در صورتی که تصمیم اشتباه پیش بینی شده را اتخاذ کند، به نفع

های الزم را کرده تا تصمیم آمریکا تاثیری بر  نخواهد بود. جمهوری اسالمی ایران پیش بینی

هایی کرده و به مسئوالن ذی ربط  زندگی مردم نداشته باشد؛ البته دولت از گذشته پیش بینی

انزوای به گفته ظریف خروج از برجام در حوزه بین المللی قطعا به «. اطالع رسانی شده است
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ها در حوزه  ها منجر خواهد شد، بنابراین در صورت اتخاذ چنین تصمیمی آمریکایی آمریکایی

بین المللی منفعتی نخواهند برد، در واقع منافع ایران باید در برجام تضمین شود در غیر این 

 های مختلف به جمهوری اسالمی ایران فشار اقتصادی اعمال صورت اگر آمریکا بخواهد به روش

 .دهد کند، ایران قطعا واکنش مناسب از خود نشان می

سازی، مذاکره، هماهنگ، در متن، چینش هدفمند واژگانی نظیررعایت برجام، روند تصمیم

های الزم، تضمین دارای بار ارزشی مثبت بوده و در مقابل واژگانی نظیر پایبند بینیمنافع،پیش

 اند.وا، فشار اقتصادی به شکل منفی به کار رفتهنبودن، غیر قابل اعتماد، تصمیم اشتباه، انز

شده در متن به صورت مثبت شامل: محمد جواد ظریف، جان کری، های مطرحافراد و نهاد 

-های منفی: امریکا، دولت ترامپ، گروهجمهوری اسالمی ایران هستند و در مقابل افراد و نهاد

 های فشار معرفی شده اند.   های البی، گروه

ما( از رعایت برجام توسط  -های منتسب به خودر نحوۀ توصیف و معرفی خود)ارزشمتن د

لملل است، ایران بر اساس جمهوری اسالمی سخن گفته است، کشوری جدی در صحنه بین ا

های الزم را کرده، دولت از بینیگیرد، جمهوری اسالمی ایران پیشمنافع خود تصمیم می

 .هایی کرده استبینیگذشته پیش

آنها( از عدم پایبندی  -های منتسب به دیگریمتن درنحوۀ توصیف یا معرفی دیگری )ارزش

ها، انزوای قطعی آمریکا در حوزه ها به برجام می گوید، غیر قابل اعتماد بودن امریکاییامریکایی

 المللی در نتیجه خروج از برجام.بین

مذاکرات با مقامات سابق امریکایی استناد یا ذکر شواهد در متن شامل: محمد جواد ظریف، 

 است

های متن نظیر ایران برجام را رعایت کرده است، غیر قابل اعتماد بودن امریکا، فرضپیش

افراد حزب دموکرات در  و جان کریالمللی، مؤثر نبودن عدم پایبندی امریکا به معاهدات بین

پیش وری اسالمی ایران ، جمهآمریکاگیری در داخل گستردگی فضای تصمیم ،دولت ترامپ

-منفعتی نمیدر حوزه بین المللی خروج از برجام در صورت ها ، امریکاییهای الزم را کرده بینی

  برند، منافع ایران در برجام باید تضمین شود

درصدد ایجاد این ذهنیت است که مذاکرات با مقامات سابق دولت در بخش تلقین، متن 

جمهوری اسالمی ایران کنونی امریکا اثرگذار باشد، عالوه بر این تواند بر تصمیم دولت امریکا می

 ها پیش به احتمال خروج امریکا از برجام توجه کرده و برای مقابله با آن برنامه دارد.از مدت
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های مختلف های اقتصادی امریکا و تحریمفشار در بخش تداعی، از اشارات مختلف متن،

 علیه ایران به ذهن می رسد.

در سفر خود به نیویورک با افراد مختلف خارج از های اجماع و توافق در متن، شامل: مولفه

نخبگان سیاسی  .گفت وگو کردم،حضور داشتند 1+0دولت آمریکا که در گذشته در مذاکرات 

در آمریکا همه افراد که دارای نفوذ سیاسی ، ها را شنیده و منتقل کنند آمریکا باید این حرف

سازی تاثیرگذار باشند، آمریکا تنها یک دولت مستقر در کاخ  د در روند تصمیمتوانن هستند می

ثر در حزب جمهوری خواه، حزب دموکرات، ؤسفید نیست، در سفر خود به نیویورک با افراد م

 های مطالعاتی مذاکره شد که مجموعه آنها باید به کار گرفته شود رسانه و گروه

 ،اسالمی ایران تاکنون برجام را رعایت کرده جمهوریهای اساسی متن شامل: گزاره

منافع ایران . گیرد ایران بر اساس منافع خود تصمیم می .اند ها به برجام پایبند نبوده آمریکایی

 باید در برجام تضمین شود

 

 شرقهای تحلیل گفتمانی اخبار روزنامۀ یافته -2جدول 

های کارویژه

 تحلیل متن
 درزمینۀ خروج امریکا از برجام شرقنامۀ های گفتمانی روزگزیدۀ مقوله

 

 

 

 نظام واژگان

 

 

 مثبت

های بینیسازی. مذاکره. هماهنگ. منافع. پیشتأثیرگذاری. روند تصمیم 

. اتصال ایران به سوییفت. استاندارد. داشتن برجام زنده نگه الزم. تضمین.

 .آمادگی تام. آمیز وفصل سیاسی و مسالمت حل. ای حیات توافق هسته

 .بسیار مؤثر ۀتجرب. صدا و پشتیبان یکدیگر یک .وفاق و همدلی

 

 منفی

. کند .پرهزینهاعتماد. تصمیم اشتباه. انزوا. فشار اقتصادی. اخراج.  غیرقابل

. های جدید تحریم. کاهش شدید درآمدهای نفتی. های امریکا تحریم

. شوی دیپلماتیک .سخیفضرر. عواقبی جدی. خروج ترامپ از برجام، 

 .زور. رذل. تخریب. اخاذی .فکر کوته .شرارت آمیز. گرفتار. تهدید تمسخر.

. ها سازی حاشیه المللی. اقدامات سبکسرانه.. خأل بینهای مغرورانه خصلت

 .دشمن حریص ،نظرها اختالف. ناپخته

 

 

افراد و نهادهای 

مطرح شده در 

 متن

 

 مثبت

امریکایی. جان کری. جواد ظریف. وزیر خارجه ایران. مقامات سابق  محمد

. روسیه .چین .اتحادیۀ اروپاوزیر خارجه سابق امریکا. جمهوری اسالمی. 

 .آلمان .های ایرانی شرکت. بانک مرکزی ایران. های ایران بانک. سوییفت

. سازمان مللشورای اسالمی.  مجلس. مجلس. رئیس انگلیس .فرانسه

وزارت . مان انرژی اتمیسازروحانی.  .سوریه. علی الریجانی. اروپا ۀاتحادی

 .خارجه
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های کارویژه

 تحلیل متن
 درزمینۀ خروج امریکا از برجام شرقنامۀ های گفتمانی روزگزیدۀ مقوله

 

 منفی

رژیم  های فشار. ترامپ.های البی. گروهامریکا. دولت ترامپ. گروه

 ی.صهیونیست

 

 

 

 بندی قطب

 

 

منتسب به 

 خود

جمهوری اسالمی تاکنون برجام را رعایت کرده و کشوری جدی در 

گیرد. لملل است. ایران بر اساس منافع خود تصمیم میا صحنه بین

دنبال  ایران به های الزم را کرده است.بینیهوری اسالمی ایران پیشجم

وفصل  های حل راه ۀایران هم. العملی نیست رفتار ماجراجویانه و عکس

جمهوری اسالمی ایران با . آمیز را طی کرده است سیاسی و مسالمت

ایران هیچ تعهدی د. آور ای خود ایشان را سر عقل می اقدامات هسته

 .ای قرار گیرد در جایگاه گذشته خود در مسئله هستهندارد که 

 

منتسب به 

 دیگری 

ها. اعتماد بودن امریکایی اند. غیرقابلها به برجام پایبند نبودهامریکایی

 المللی در نتیجه خروج از برجام.انزوای قطعی امریکا در حوزه بین

های  ریمتح. جمهوری امریکا اعالم کرد از برجام خارج خواهد شد رئیس

های حقوقی را که در امریکا فعالیت  امریکا اشخاص حقیقی و شرکت

ترامپ  .دارد می گذاری در ایران باز کنند از ادامه فعالیت و سرمایه می

کند. ترامپ را اجرا می بیش از یک سال است که این شوی دیپلماتیک

جمهوری  آنچه رئیساست. ترامپ فردی خودشیفته و ناشی در سیاست 

در  نوع رفتار اروپاکرده. با توجه به ی امریکا ایجاد کرده تخریب قبل

ای داشتن توافق هسته حفظچندان به ادعای اولیه آنها در  گذشته

وفصل  آقای ترامپ از کفایت عقالنی برای حل .توان اطمینان داشت نمی

دشمن حریص و طمع کار . های مغرورانه خصلت .مسائل برخوردار نیست

نگاهشان به کشورها از باال به پایین است و هر وقت احساس . قاخال و بی

 .زنند کنند، بازی را به هم می

 

استناد یا ذکر 

 شواهد در متن

محمد جواد ظریف. مذاکرات با مقامات سابق امریکایی.گزارش فارس به نقل از بلومبرگ. 

جمهوری  یسسخنان رئ. رئیس مجلسسوییفت. رئیس جمهو امریکا. قانون اتحادیۀ اروپا. 

 .جمهوری قبلی امریکا رئیس .امریکا

 

 فرضها پیش

ها. مؤثر اعتماد بودنِ امریکایی ایران برجام را رعایت کرده است. عدم پایبندی و غیرقابل

گیری . گستردگی فضای تصمیمافراد حزب دموکرات در دولت ترامپ و جان کرینبودن 

-منفعتی نمیالمللی  در حوزه بینبرجام خروج از در صورت ها . امریکاییامریکادر داخل 

اتحادیۀ اروپا، چین و روسیه در پی حفظ  برند. منافع ایران در برجام باید تضمین شود.

برجام هستند. اتحادیۀ اروپا بر سوییفت نفوذ بیشتری دارد. در صورت حفظ صادرات نفتی، 

ارد. ترامپ نماینده هایی برای سوییفت وجود داثر است. جایگزینهای امریکا بیتحریم

است. ترامپ در پی تخریب برجام مسئوالن منطقه یعنی رژیم صهیونیستی  برخی منافع

است. ایران مایل به حفظ برجام است. عدم اطمینان به اروپا برای پا برجا نگه داشتن 

 برجام. ایران توانایی اقدام متقابل را دارد. با وجود شرایط فعلی)خروج امریکا از برجام(
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های کارویژه

 تحلیل متن
 درزمینۀ خروج امریکا از برجام شرقنامۀ های گفتمانی روزگزیدۀ مقوله

 .ای قرار گیرد یران تعهدی ندارد که در جایگاه گذشته خود در مسئله هستها

 

 داللتهای ضمنی

 

 تلقین

 

تواند بر تصمیم دولت کنونی مذاکراتی با مقامات سابق دولت امریکا می

جمهوری اسالمی  امریکا )مبنی بر حفظ یا خروج از برجام( اثرگذار باشد.

ج امریکا از برجام توجه کرده و ها پیش به احتمال خروایران از مدت

برای مقابله با آن برنامه دارد. سوییفت با تصمیم ترامپ مبنی بر تحریم 

تواند در کند. سوییفت عاملی کلیدی است که میایران همراهی نمی

های بازگشت به فعالیت ایستادگی ما مقابل امریکا به ایران کمک نماید.

تواند پاسخی به خروج ای میای از سوی سازمان انرژی هستههسته

امریکا از برجام باشد. حفظ وحدت در کشور عنصر کلیدی برای مقابله با 

 گیری هستند.دنبال امتیاز های غربی بهکشور دشمن است.

 

 تداعی

ها علیه ایران، اهرمی برای تغییر دادن های اقتصادی امریکا و تحریمفشار

های ایران دسترسی بانک 1022سوییفت در سال نظر ایران بوده است. 

اروپا قبال هم در قبال ایران عهدشکنی کرده است. را قطع کرده بود. 

 ای دارد.های هستهایران آمادگی برای ازسرگیری فعالیت

 

های اجماع و مؤلفه

 توافق

مذاکره با مقامات سابق دولت امریکا برای اثرگذاری بر تصمیم دولت کنونی امریکا در مورد 

وانتقال مالی خود را حفظ و  تواند نقلجام بوده است. به کمک سوییفت ایران میحفظ بر

ناپذیر است که در  بینیجمهوری امریکا فردی پیش در مقابل امریکا ایستادگی کند. رئیس

 سخنان خود دچار تناقض است. 

 

 گزاره های اساسی

الملل  در صحنه بین جمهوری اسالمی ایران تاکنون برجام را رعایت کرده و کشوری جدی

اند که این نشان از  ها به برجام پایبند نبوده امریکایی ،درمقابل ،اما ؛است

خروج از . گیرد ایران بر اساس منافع خود تصمیم می. ها دارد امریکایی اعتمادبودنِ لغیرقاب

باید در منافع ایران د. ها منجر خواهد ش به انزوای امریکایی عاًالمللی قط بین ۀبرجام در حوز

 د.برجام تضمین شو

نتیجه نخواهد تصمیم و پافشاری اتحادیۀ اروپا، روسیه، چین و ایران برای حفظ برجام بی

-به امریکا بر نظام سوییفت دارد. سوییفت دسترسی بانک بود. اروپا نفوذ بیشتری را نسبت

کند اما این تواند سوییفت را تحریم های ایرانی را مجدداً قطع نخواهد کرد. امریکا می

المللی در مسئله هم به ضرر خود امریکا خواهد بود و هم عواقبی جدی برای نظام مالی بین

آمیز برخی  آقای ترامپ ذوق زده است که درقبال اقدامات شرارت پی خواهد داشت.

های دور اروپا چندان  باتوجه به نوع رفتار سال کند. فکر منطقه اخاذی می کشورهای کوته

اگر اروپا . توان اطمینان داشت ای نمی داشتن توافق هسته نگه آنها در پابرجا ۀاولیبه ادعای 

المللی را پر کنند، شاید راهی برای  بین و کشورهای مهم مانند روسیه و چین این خأل

صدا  های سیاسی در این مسیر هم ضرورت دارد ملت ایران و تمام جریان. مسیر باشد ۀادام

  .باشند
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امه رسالت)وزیر اقتصاد: تجار نگران نباشند، تصمیم ترامپ اقتصاد ایران را لرزان نمونه روزن

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تجار و فعاالن کسب وکار نباید نگران نمی کند(:

تواند اقتصاد را لرزان کند.مسعود کرباسیان  شرایط آینده کشور باشند، گفت: تصمیم ترامپ نمی

با تسنیم با اشاره به وضعیت عمومی اقتصاد ایران اظهار داشت: صاحبان کسب و کار در گفتگو 

و تجار نباید نگرانی درباره شرایط پیش روی کشور داشته باشند. خوشبختانه با اقدامات دولت و 

های بیرونی مانند تصمیم دولت آمریکا  های انجام شده، فضایی رقم خورده که مولفه پیش بینی

های اقتصادی  های ثبات اقتصادی کشور را لرزان کند.کرباسیان افزود: شاخص پایهتواند  نمی

کشور درحال حاضر داللت بر وضعیت مناسب ارزی و رشد دارند و به همین جهت نیز جامعه و 

فعاالن اقتصادی نباید در اضطراب اثرات رفتارهای یکطرفه و خارج از عرف بین المللی آمریکا 

ال گذشته در اقتصاد ایران رخ داده، همگی متکی به استفاده از مزیت س 1باشند. آنچه طی 

درون زایی و برون نگری بوده است و به همین دلیل هم امروز ما کمترین میزان اثرپذیری از 

تصمیمات آمریکا را داریم.وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: خوشبختانه سطح تعامالت ایران با 

های تجاری بخش  عیت بسیار مطلوبی قرار دارد و رفت وآمدهای هیئتکشورهای اروپایی در وض

کند که بیشترین حجم و تعداد قراردادهای  سال گذشته نیز تایید می 0خصوصی طی 

گذاری خارجی میان ایران و کشورهای اروپایی بسته شده است.وی گفت: همچنین طی  سرمایه

روسیه و چین به خصوص در حوزه  یک سال گذشته سطح روابط ایران با کشورهایی نظیر

پذیری اقتصاد  گذاری مشترک افزایش یافته و همین رفتارها میزان آسیب های سرمایه فعالیت

ایران از رفتارهای آمریکا را به حداقل رسانده است. کرباسیان بیان داشت: آنچه امروز برای ما 

گذاری است. در مورد  رمایهای دارد حفظ ثبات اقتصادی و ایجاد امنیت س اهمیت فوق العاده

های دقیقی را به انجام رسانده تا بازارهایی مانند ارز  گزاره اول دولت از یک ماه قبل برنامه ریزی

 د.تحت تاثیر عوامل مخرب بیرونی و رفتارهای سیاسی دچار نوسان نشون

های ثبات اقتصادی کشور، وضعیت مناسب پایه در متن، چینش هدفمند واژگانی نظیر 

نگری، تعامالت ایران، وضعیت بسیار مطلوب، حفظ ثبات زایی و برون رزی، رشد، مزیت درونا

های دقیق به شکل مثبت به مساله خروج امریکا از برجام گذاری، برنامه اقتصادی، امنیت سرمایه

طرفه و خارج از عرف های یکلرزان، اضطراب، رفتار پرداخته اند و در مقابل واژگانی نظیر

 پذیری، عوامل مخرب بیرونی دارای بار ارزشی منفی هستند.لمللی، آسیبا بین
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شده در متن به شکل مثبت شامل: وزیر امور اقتصادی و دارایی، های مطرحافراد و نهاد 

های اروپایی، روسیه، چین و در تجار، فعاالن کسب و کار، مسعود کرباسیان، دولت ایران، کشور

 ی متن شامل: ترامپ، دولت امریکا استمقابل افراد و نهادهای منف

ما( را با اشاره به اقدامات  -های منتسب به خودمتن، نحوۀ توصیف و معرفی خود )ارزش

های اقتصادی کشور وضعیت مناسب های انجام شده مطرح می کند، شاخصبینیدولت و پیش

 اریم.  ارزی و رشد دارند، ما کمترین میزان اثرپذیری از تصمیمات امریکا را د

های آنها(به رفتار -های منتسب به دیگریمتن در نحوه توصیف یا معرفی دیگری )ارزش

 المللی امریکا اشاره می کند.یک طرفه و خارج از عرف بین

استناد یا ذکر شواهد در متن شامل: وزیر امور اقتصادی و دارایی، مسعود کرباسیان،  

 تسنیم، بخش خصوصی 

تصادی ایران، اقدامات و های اقتنوع و قوت ظرفیت ل:ها در متن شام پیش فرض

بودن سطح تعامالت ایران با  های دولت برای مقابله با تصمیم ترامپ، مطلوب بینی پیش

 های اروپاییکشور

درصدد ایجاد این ذهنیت است که تصمیم ترامپ مبنی بر خروج از در بخش تلقین، متن 

 ر اختالل ایجاد کند.    تواند در وضعیت اقتصادی کشوبرجام نمی

های داخلی و توانمندی ایران و در بخش تداعی، متن با اشارات ضمنی مختلف، ظرفیت

 های شرکای دیگر را در ذهن ترسیم می کنداستفاده از ظرفیت

گذاری  بیشترین حجم و تعداد قراردادهای سرمایههای اجماع و توافق در متن شامل: مؤلفه 

طی یک سال گذشته سطح روابط  ،شورهای اروپایی بسته شده استخارجی میان ایران و ک

گذاری مشترک  های سرمایه ایران با کشورهایی نظیر روسیه و چین به خصوص در حوزه فعالیت

 است. افزایش یافته

سطح تواند اقتصاد را لرزان کند، های اساسی در متن شامل: تصمیم ترامپ نمیگزاره

. سطح روابط ایران با روپایی در وضعیت بسیار مطلوبی قرار داردتعامالت ایران با کشورهای ا

گذاری مشترک افزایش های سرمایههایی نظیر روسیه و چین به خصوص در حوزه فعالیتکشور

 یافته است.
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 رسالتهای تحلیل گفتمانی اخبار روزنامۀ یافته -1جدول 

های کارویژه

 تحلیل متن
 درزمینۀ خروج امریکا از برجام رسالتهای گفتمانی روزنامۀ گزیدۀ مقوله

 

 

 

 نظام واژگان

 

 مثبت

های گسترده. صلح پایدار. امنیت پایدار. امنیت و آرامش در منافع ایران. انتخاب

المللی.  وفصل مسائل بین ای. حلآمیز.حیات توافق هسته های مسالمتمنطقه. راه

-یر الزم. وفاق ملی. پایهصدا و پشتیبان یکدیگر. تداب صدا. وفاق و همدلی. یک هم

نگری. تعامالت ایران. وضعیت زایی و برون های ثبات اقتصادی کشور.  مزیت درون

 های دقیق.گذاری. برنامه بسیار مطلوب. امنیت سرمایه

 

 منفی

های غلط. بسیار خطرناک. سخنان خام و ناپخته، بسیار ناخوشایند. خطر. سیاست

المللی. اقدامات های مغرورانه. خأل بین. خصلتنامه. زور خروج امریکا از توافق

اخالق. شرایط بسیار سخت. نظرها. دشمن حریص. طمعکار و بی سبکسرانه. اختالف

المللی.  طرفه و خارج از عرف بینهای یکنگران شرایط. لرزان. اضطراب. رفتار

 پذیری. عوامل مخرب بیرونی.آسیب

 

 

افراد و نهادهای 

شده در  مطرح

 متن

 

 ثبتم

جواد ظریف. دولت روحانی. سوریه. رئیس مجلس. علی  وزیر خارجه ایران. محمد

جمهوری ایران. رئیس  الریجانی. مجلس شورای اسالمی. ایران. روسیه. رئیس

شورای عالی امنیت ملی. چین. سازمان انرژی اتمی. وزارت خارجه. کمیسیون 

دارایی. فعاالن  امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. وزیر امور اقتصادی و

 وکار. مسعود کرباسیان.  کسب

 

 منفی

 امریکا. دولت امریکا. ترامپ. رژیم صهیونیستی. 

 

 

 

 بندی قطب

 

 

منتسب 

 به خود 

ها بسیار ناخوشایند کند. اقدام ما برای امریکاییایران براساس منافعش عمل می

در منطقۀ خلیج وگو و امنیت پایدار  های ایران برای ایجاد گفتاست. پیشنهاد

آمیز را طی کرده است. جمهوری اسالمی ایران  های مسالمت ایران همۀ راه فارس.

آورد. ایران هیچ تعهدی ندارد که در  ای خود ایشان را سرعقل می با اقدامات هسته

سال گذشته در  01ای قرار گیرد. ما در  جایگاه گذشتۀ خود در مسئلۀ هسته

های اقتصادی کشور  شاخص ایم. عیت قرار گرفتهتر از این وض شرایط بسیار سخت

حاضر وضعیت مناسبی دارند. ما کمترین میزان اثرپذیری از تصمیمات  درحال

 امریکا را داریم.  

 

منتسب 

به 

 دیگری 

جمهوری امریکا. نوع رفتار  های غلط امریکا. سخنان خام و ناپخته رئیسسیاست

ای  داشتن توافق هسته آنها در پابرجا نگه های دور اروپا چندان به ادعای اولیۀ سال

وفصل مسائل برخوردار  توان اطمینان داشت. ترامپ از کفایت عقالنی برای حل نمی

های اخالق. رفتار های مغرورانه ترامپ. دشمن حریص و طمعکار و بی نیست. خصلت

 المللی امریکا. از عرف بین طرفه و خارج یک

 

استناد یا ذکر 

به گزارش خبرنگار مهر. علی الریجانی.  ه گزارش فارس. وزیر خارجه ایران. ظریف. روحانی.ب

جمهوری ایران. قانون اقدام متقابل. وزیر امور اقتصادی و دارایی.  جمهوری امریکا. رئیس رئیس
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های کارویژه

 تحلیل متن
 درزمینۀ خروج امریکا از برجام رسالتهای گفتمانی روزنامۀ گزیدۀ مقوله

 مسعود کرباسیان. تسنیم. شواهد در متن

 

 ها فرض پیش

ای دارد. جامعۀ های گستردهنتخابدر صورت خروج امریکا از برجام، جمهوری اسالمی ایران ا

های دولت کنونی دهد. سیاستالمللی در صورت خروج امریکا از برجام واکنش نشان میبین

اطمینان به اروپا برای  امریکا در قبال منطقه غلط است. ایران مایل به حفظ برجام است. عدم

های اقتصادی تنوع و قوت ظرفیت داشتن برجام. ایران توانایی اقدام متقابل را دارد. پابرجا نگه

بودنِ سطح تعامالت  های دولت برای مقابله با تصمیم ترامپ. مطلوببینیایران. اقدامات و پیش

 های امریکا. پذیری اقتصاد ایران از رفتارهای اروپایی. کاهش یافتنِ آسیبایران با کشور

 

های  داللت

 ضمنی

 

 تلقین

 

ای  سازمان انرژی هستهریزی کرده است. مریکا برنامهایران برای هر دو حالت اقدام ا

ای، خروج امریکا از برجام را پاسخ دهد. های هسته تواند با بازگشت به فعالیتمی

نظام جمهوری . حفظ وحدت در کشور عنصر کلیدی برای مقابله با دشمن است

بر خروج  بنیتصمیم ترامپ ماسالمی ایران برای مقابله با اقدام ترامپ برنامه دارد. 

 تواند در وضعیت اقتصادی کشور اختالل ایجاد کند. از برجام نمی

 

 تداعی

اروپا قبالً هم های نظامی امریکا در محیط پیرامونی ایران )منطقۀ خاورمیانه(.  کنش

ای های هستهدرقبال ایران عهدشکنی کرده است. ایران برای از سرگیری فعالیت

های غربی و امریکا علیه های کشورها و فشارنیها و دشمآمادگی دارد. تحریم

های از ظرفیت های داخلی و توانمندی ایران. استفادهاز ظرفیت استفادهایران. 

 شرکای دیگر برای همکاری.

 

های مؤلفه

 اجماع و توافق

آورد و از همۀ شمار می وگو را ابزاری کلیدی در دیپلماسی به جمهوری اسالمی ایران گفت

توان درمقابل کند. با وحدت و وفاق ملی میممکن برای حفظ برجام استفاده می امکانات

 ها ایستادگی و مقاومت کرد. ایران توان ایستادگی دارد.سختی

 

 

های  گزاره

 اساسی

کند. حضور در نیویورک فرصتی خواهد  جمهوری اسالمی ایران حتماً براساس منافعش عمل می

شوند، خارج از  ، کسانی که نخبگان سیاسی اینجا محسوب میهای فکری بود که با برخی گروه

شوند.  ای قائل می وگو داشته باشیم. چندهفته فرصت برای حیات توافق هسته دولت امریکا، گفت

داشتن  های دور اروپا، چندان به ادعای اولیه اروپا در پابرجا نگه به نوع رفتارهای سال  باتوجه

ان داشت. اگر اروپا و کشورهای مهم، مانند روسیه و چین، این توان اطمین ای نمی توافق هسته

سال گذشته در شرایط  01المللی را پر کنند، شاید راهی برای ادامۀ مسیر باشد. ما در  خأل بین

ایم. سطح تعامالت ایران با  ایم و آن را تحمل کرده تر از این وضعیت قرار گرفته بسیار سخت

هایی نظیر یار مطلوبی قرار دارد. سطح روابط ایران با کشورکشورهای اروپایی در وضعیت بس

 گذاری مشترک، افزایش یافته است.خصوص در حوزۀ سرمایه روسیه و چین، به

 

رئیس کمیته  نیست(:ذوالنور: متاسفانه هیئت نظارت بر برجام فعال نمونه روزنامه کیهان)

ور که باید و شاید فعال نبوده و ای مجلس گفت: متاسفانه هیئت نظارت بر برجام آنط هسته
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ها  عمل نکرده است.اما در صورتی که بعد از این خروج از برجام رخ دهد یا بدون خروج تحریم

حجت االسالم مجتبی ذوالنور .تشدید شود، دیگر دلیلی برای مالحظه کاری پذیرفته نیست

عالم نظر درخصوص ای مجلس با اشاره به نزدیک شدن موعد ترامپ برای ا رئیس کمیته هسته

آینده برجام اظهارداشت: رفتار آقای ترامپ قابل پیش بینی نیست ولی بر اساس اطالعات و 

شود. قطعا اگر آمریکا  شواهد و قرائن، پیش بینی ما این است که ترامپ رسما از برجام خارج می

مهوری ای خارج شود، دیگر برجامی وجود نخواهد داشت و طبیعی است که ج از توافق هسته

اسالمی باید در این شرایط اقدام متقابل کند، چرا که در چنین شرایطی برجام نه تنها منافعی 

ذوالنور با بیان اینکه در صورت خروج آمریکا از د.برای ما ندارد، بلکه ضررش بیشتر خواهد بو

فت: برجام، ایران باید سه اقدام ضروری و حداقلی را انجام دهد، در توضیح این اقدامات گ

ای است که  نخستین کار افزایش نصب سانتریفیوژها به ویژه سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته

های برجامی، ما  وی افزود: قبل از محدودیت ت.در دوره محدودیت بر روی آنها مطالعه شده اس

دستگاه کاهش  1101هزار دستگاه سانتریفیوژ داشتیم که پس از اجرای برجام این عدد به  03

هایی را که دپو کرده ایم و قابل استفاده  ؛ بنابراین پس از این مرحله، باید هم دستگاهیافت

هستند و هم نسل جدید سانتریفیوژها را به هر میزان که نیاز داریم، نصب کرده و مورد بهره 

ای مجلس ادامه داد: دومین اقدام این است که درصد  رئیس کمیته هسته م.برداری قرار دهی

درصد  21اورانیوم را متناسب با نیازهایمان افزایش دهیم؛ تا قبل از توافق ژنو ما تا سازی  غنی

درصد کاهش یافت. بعد از این  9/11های برجامی به  سازی داشتیم که بر اثر محدودیت غنی

درصد برای تولید رادیوداروهای بیماران  21سازی  سازی از جمله غنی مرحله هر میزان غنی

های زیردریایی نیاز داشته باشیم،  ای و باتری های هسته مورد نیاز پیشرانسرطانی یا سوخت 

سازی است؛ در حال  باید انجام دهیم. ذوالنور تصریح کرد: سومین اقدام مربوط به میزان غنی

کیلوگرم باشد ولی در  911حاضر طبق برجام میزان انباشت ساالنه اورانیوم ما نباید بیش از 

تن در سال که ظرفیت آن را  9ر میزان انباشت که الزم داریم از جمله صورت پایان برجام، ه

وی با تاکید بر اینکه اینها اقدامات حداقلی است که در قبال خروج از  د.هم داریم، باید انجام شو

برجام باید انجام شود، خاطرنشان کرد: عالوه بر اینها سایر اقدامات نیز در برنامه نظام قرار دارد 

رئیس  د.شو صورت شتابزده، بلکه به صورت متناسب و گام به گام و فرآیندی انجام می که نه به

ای مجلس در ادامه و در رابطه با احتمال عدم خروج آمریکا از برجام و تشدید رویه  کمیته هسته

نقض برجام مانند دو سال اخیر، گفت: قطعا در چنین شرایطی جمهوری اسالمی شرط و شروط 
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داند و اگر تحریم جدیدی هم وضع  پذیرد و برجام را هم قابل تجدید نظر نمی مییک جانبه را ن

آمیز  بشود، قانون اقدام متقابل و متناسب در اجرای برجام و قانون مقابله با اقدامات شرارت

آمریکا در منطقه را داریم که باید به مفاد آن عمل شود. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 

ها در این دو قانون مشخص است و باید  نشان کرد: وظایف تمام دستگاهخارجی مجلس خاطر

ذوالنور با انتقاد  به گزارش مهر، د.طبق آن عمل کنند و اقدامات متناسب و متناظر را انجام دهن

از عملکرد دولت در اجرای قوانین مصوب مجلس در حوزه برجام، تصریح کرد: متاسفانه هیئت 

توانیم بگوئیم  ر که باید و شاید فعال نبوده و عمل نکرده است اما مینظارت بر برجام نیز آنطو

که این عدم فعالیت مربوط به زمانی بوده که خروج از برجام اتفاق نیفتاده، اما در صورتی که 

ها تشدید شود، دیگر دلیلی برای  بعد از این خروج از برجام رخ دهد یا بدون خروج تحریم

وی افزود: اگر دولت به قوانین فعلی عمل نکند، این بار اقدامات .تمالحظه کاری پذیرفته نیس

 د.کنیم که دولت مجبور به اجرای قوانین این حوزه شو جدیدی را تعریف می

های جدید و پیشرفته،اقدامات منافع، سانتریفیوژ در متن، چینش هدفمند واژگانی نظیر

-ها، مالحظهمقابل واژگانی نظیر تحریممتناسب و متناظر با بار ارزشی مثبت به کار رفته در 

جانبه های برجامی، شتابزده، تشدید رویه نقض برجام، شرط و شروط یککاری، ضرر، محدودیت

 به شکل منفی استفاده شده است

ای مجلس، شده در متن به شکل مثبت، شامل: رئیس کمیته هستههای مطرحافراد و نهاد

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس  مجتبی ذوالنور، جمهوری اسالمی، عضو

 های منفی شامل هیأت نظارت بر برجام، ترامپ، امریکا هستند.هستند و  افراد و نهاد

ما( با عباراتی نظیر  -های منتسب به خوددر متن نحوۀ توصیف و معرفی خود)ارزش

قدام متقابل و ایران دارای قانون ا ،پذیرد جمهوری اسالمی شرط و شروط یک جانبه را نمی

آمیز در منطقه است، سایر اقدامات در  متناسب در اجرای برجام و قانون مقابله با اقدامات شرارت

 برنامه نظام قرار دارد، مطرح شده است.

آنها(بر رفتار ترامپ  -های منتسب به دیگریدر متن نحوۀ توصیف یا معرفی دیگری )ارزش

 .متکی است آمیز امریکا جام، اقدامات شرارتبینی نیست، تشدید رویه نقض برقابل پیش

آمیز  قانون اقدام متقابل، قانون مقابله با اقدامات شرارتشامل:  استناد یا ذکر شواهد در متن

 است.امریکا، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به گزارش مهر 
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ناپذیر بودن ینیبهای متن شامل: فعال نبودن هیأت نظارت بر برجام، پیشفرضپیش

 ترامپ، ضروری بودن اقدام متقابل ایران در صورت خروج امریکا از برجام

متن درصدد ایجاد این ذهنیت است که جمهوری اسالمی ایران با اقدامات  در بخش تلقین:

دهد و توانایی ایستادگی در مقابل تحریم ها متناسب به خروج امریکا از برجام واکنش نشان می

 ای با دولت مماشات کرده است.   یأت نظارت بر برجام در موضوع هستهرا دارد، ه

در بخش تداعی: متن با اشارات ضمنی مختلف، بد عهدی و نقض برجام از سوی امریکا را 

 یادآور می شود.  

های اجماع و توافق در متن شامل: در صورت خروج امریکا از برجام، ایران باید سه مؤلفه

قلی را انجام دهد، سایر اقدامات نیز در برنامه نظام قرار دارد که نه به صورت اقدام ضروری و حدا

 شودشتابزده بلکه به صورت متناسب و گام به گام و فرایندی انجام می

متاسفانه هیئت نظارت بر برجام آنطور که باید و شاید فعال های اساسی متن شامل: گزاره 

قرائن، پیش بینی ما این است که ترامپ رسما از  بر اساس اطالعات و شواهد واست، نبوده 

در صورت خروج آمریکا از برجام، ایران باید سه اقدام ضروری و حداقلی را  شود. برجام خارج می

 انجام دهد

 هانیکهای تحلیل گفتمانی اخبار روزنامۀ یافته -1جدول 

های کارویژه

 تحلیل متن
 ر زمینۀ خروج امریکا از برجامد کیهان های گفتمانی روزنامۀ گزیدۀ مقوله

 

 

 

 نظام واژگان

 

 مثبت

های جدید و پیشرفته. اقدامات متناسب و متناظر. منافع. سانتریفیوژ

های الزم. تضمین. بینی. هماهنگ. منافع. پیشهای گستردهانتخاب

 تر. حقانیت.تر. مقاومواکنش مناسب. هواپیماهای نو. صبور

 

 منفی

های برجامی. تشدید رویۀ نقض اری. ضرر. محدودیتکها. مالحظهتحریم

اعتماد. تصمیم اشتباه.  برجام. تحریم جدید. انزوا. پایبند نبودن. غیرقابل

ها. زیان. ناتوانی. مشکل. لغو فروش. موانع. فشار اقتصادی. توقف قرارداد

جانبه. حرکت نابجا.  برهم خوردن. سوءمدیریت. بدعهدی. خروج یک

-توزانه. ضدهای کینه های خصمانه. سیاسته و سیاسترفتار نابخردان

ها. خواهی های غلط. سوءاستفاده و زیاده بینیایرانی. اشتباهات و پیش

المللی. اخسارات تهدید. تصمیم غیرمنطقی. خالف تمام موازین بین

 ناپذیر. جبران

 

افراد و نهادهای 

شده در  مطرح

بی ذوالنور. جمهوری اسالمی ایران. ای مجلس. مجترئیس کمیته هسته مثبت

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. مجلس شورای 

اسالمی. محمدجواد ظریف. جان کری. دولت قبل امریکا. ناوگان هما. 
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های کارویژه

 تحلیل متن
 ر زمینۀ خروج امریکا از برجامد کیهان های گفتمانی روزنامۀ گزیدۀ مقوله

شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران. صندوق توسعه ملی.  متن

سخنگوی وزارت خارجه. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

 ان.  ایر

ها. دولت هیئت نظارت بر برجام. ترامپ. امریکا. دولت ایران. امریکایی منفی

الملل.  های البی. مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور بینترامپ. گروه

های غربی. مدیر شرکت هواپیماسازی اصغر فخریه کاشان. شرکت

ریکا. داری امبوئینگ. دنیس مویلنبورگ. دولت روحانی. وزارت خزانه

 های امریکا.دولت

 

 

 

 بندی قطب

 

 به خود منتسب 

پذیرد و برجام را هم  جانبه را نمی جمهوری اسالمی شرطوشروط یک

داند. ایران دارای قانون اقدام متقابل و متناسب در  نظر نمی تجدید قابل

آمیز در منطقه است. تا  اجرای برجام و قانون مقابله با اقدامات شرارت

سازی داشتیم. جمهوری اسالمی درصد غنی 21ژنو ما تا  قبل از توافق

الملل است.  تاکنون برجام را رعایت کرده و کشوری جدی در صحنه بین

گیرد. جمهوری اسالمی ایران ایران براساس منافع خود تصمیم می

های الزم را کرده است تا تصمیم امریکا تأثیری بر زندگی بینیپیش

تر از تر، صبورتر، و مقاومملت ایران مصمم مردم نداشته باشد. دولت و

همیشه خود را برای مقابله با امریکا اماده کرده است. حقانیت مردم 

   ایران.

منتسب به 

 دیگری )داخلی(

ها را از محل ذخایر ارزی کشور  شود که همۀ این پول با افتخار اعالم می

م این خریدها، اند. بنابر اذعان مسئول مستقی های غربی دادهبه شرکت

ها، یعنی احتمال برهم خوردن برجام، از سوی بینی ترین پیش ابتدایی

 بینی نشده است. سوءمدیریت دولت. دولت پیش

 

منتسب به 

 دیگری)خارجی(

-امریکایی. آمیز امریکا بینی نیست. اقدامات شرارتپیش رفتار ترامپ قابل

ها. با تصمیم ودن امریکاییاعتماد ب اند. غیرقابلها به برجام پایبند نبوده

ترامپ مبنی بر خروج امریکا از برجام، خرید هواپیماها از کمپانی بوئینگ 

های  هم منتفی شده است. شرکت بوئینگ به تبعیت از دستورالعمل

ها. سیاست دهد. بدعهدی امریکایی دولت امریکا در مورد ایران ادامه می

های خصمانه دولت سیاست و حرکت نابجای امریکا. رفتار نابخردانه و

امریکا علیه ملت ایران. اقدامات ضدایرانی امریکا. تصمیم غیرمنطقی و 

 جمهوری امریکا. المللی رئیس نابخردانه و خالف تمام موازین بین

استناد یا ذکر 

 شواهد در متن

ملی و  آمیز امریکا. عضو کمیسیون امنیت قانون اقدام متقابل. قانون مقابله با اقدامات شرارت

سیاست خارجی مجلس. به گزارش مهر. محمدجواد ظریف. خبرگزاری خانه ملت. خبرگزاری 

فارس. اصغر فخریه کاشان. برجام. تسنیم. دنیس مویلنبورگ. به گزارش فارس. سخنگوی 

 وزارت امور خارجه ایران.
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های کارویژه

 تحلیل متن
 ر زمینۀ خروج امریکا از برجامد کیهان های گفتمانی روزنامۀ گزیدۀ مقوله

 

 

 هاپیشفرض

کاری هیئت الحظهناپذیر بودن ترامپ. مبینیفعال نبودن هیئت نظارت بر برجام. پیش

ها به برجام. نظارت بر برجام. ایران برجام را رعایت کرده است. عدم پایبندی امریکایی

اعتماد بودن امریکا. مؤثر نبودن جان کری و افراد حزب دموکرات در دولت ترامپ.  غیرقابل

 های الزم بینی گیری در داخل امریکا. جمهوری اسالمی ایران پیشگستردگی فضای تصمیم

برند. المللی منفعتی نمی ها در صورت خروج از برجام در حوزۀ بینرا کرده است. امریکایی

رغم منافع ایران در برجام باید تضمین شود. خرید هواپیما و رفع محدودیت خرید آن به

منزلۀ یکی از دستاوردهای کلیدی برجام در شرایط پس از خروج وعده و تأکید دولت به

رغم تأکید بر تدبیر و مدیریت، ای منتفی شده است. دولت علیهستهامریکا از توافق 

بینی کند. خرید هواپیما از  های احتمالی پیش روی خرید هواپیما را پیشنتوانسته محدودیت

های جدید امریکا برای جبران های غربی هدردادن منابع مالی کشور است. تحریمشرکت

 المللی است.جانبه و خالف تمام موازین بین ناکامی است. خروج امریکا از برجام یک

 

 های ضمنیداللت

 

 

 تلقین

جمهوری اسالمی ایران با اقدامات متناسب به خروج امریکا از برجام 

هایی که دهد. نظام جمهوری اسالمی با قوانین و برنامهواکنش نشان می

ارت های امریکا ایستادگی نماید. هیئت نظتواند در مقابل تحریمدارد می

ای با دولت مماشات کرده است. چنین بر برجام در موضوع هسته

تواند بر تصمیم دولت کنونی مذاکراتی با مقامات سابق دولت امریکا می

دولت با  امریکا )مبنی بر حفظ یا خروج از برجام( اثرگذار باشد.

دنبال  امریکا بهخریدهای فاقد تضمین، منابع ملی را به هدر داده است. 

های خود ها با سیاستهای برجام و دیگر کشورردن سایر طرفهمسوک

در برخورد با سایر کشورهای جهان از منظری زورگویانه وارد  است و

 .فرایند ارتباط شده است

 

 تداعی

های فشاربدعهدی و نقض برجام طی دو سال اخیر از سوی امریکا. 

تغییر دادن نظر  ها علیه ایران که اهرمی برایاقتصادی امریکا و تحریم

ویژه در بخش  های ثانویۀ امریکا علیه ایران بهتحریم .ایران بوده است

صنایع هوایی است. برخالف گذشته، اجماعی جهانی علیه ایران وجود 

المللی اشاره های بینگرایی امریکا در مورد قرارداد جانبهندارد. به یک

 دارد.  

 

های اجماع مؤلفه

 و توافق

اسالمی برای هر دو گزینۀ ماندن و خروج امریکا از برجام برنامه دارد و اقدام نظام جهوری 

دهد. مذاکره با مقامات سابق دولت امریکا برای خود را متناسب با اقدام امریکا انجام می

اثرگذاری بر تصمیم دولت کنونی امریکا در راستای حفظ برجام بوده است. دولت در زمینه 

ها، دولت امریکا در تالش است تا با افزایش فشار نگری نکرده است.یندههای برجامی آهواپیما

 جانبه از برجام جبران کند.   ناکامی خود را در خروج یک
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های کارویژه

 تحلیل متن
 ر زمینۀ خروج امریکا از برجامد کیهان های گفتمانی روزنامۀ گزیدۀ مقوله

 

 های اساسیگزاره

طور که باید و شاید فعال نبوده و عمل نکرده است.  متأسفانه هیئت نظارت بر برجام آن

نی ما این است که ترامپ رسماً از برجام خارج بی براساس اطالعات و شواهد و قرائن، پیش

گیرد.  شود. اگر تحریم جدیدی هم وضع بشود، ایران براساس منافع خود تصمیم می می

ها منجر خواهد شد. منافع ایران  المللی قطعاً به انزوای امریکایی خروج از برجام در حوزۀ بین

بینی نشده بود. ما هیچ  اردادها پیشباید در برجام تضمین شود. موضوع خروج از برجام در قر

های سازندۀ هواپیما نظیر ایرباس و بوئینگ نداریم تا در صورت توقف  پولی پیش کمپانی

ها یعنی احتمال برهم خوردن برجام از  بینی ترین پیش قراردادها ضرر و زیان ببینیم. ابتدایی

تنها دستاوردی برای توزانه نه  های کینه بینی نشده است. این سیاست سوی دولت پیش

تر از  تر، صبورتر، و مقاوم امریکا نداشته و نخواهد داشت، بلکه دولت و ملت ایران را مصمم

 همیشه و گذشته برای مقابله با اقدامات ضدایرانی امریکا آماده کرده است.

 گیریبحث و نتیجه

وقایع دنیای ما است بخش اخبار و  طرفانه و آگاهیاصلی مطبوعات در انتقال سریع، بی رسالت

ها های توجه و تمرکز مطبوعات و رسانهترین حوزهکه در این میان عرصه سیاسی از جمله اصلی

گذاری است که از های مهم و تأثیرطور مشخص، سیاست خارجی از عرصهرود. بهشمار میبه

واسطۀ ، بهمستقیم با جامعه و شهروندان ارتباط دارد و از سوی دیگرسو مستقیم و غیر یک

 همین تأثیرگذاری موردتوجه و عالقۀ مطبوعات است.

های تواند در قالبمنزلۀ بخشی از کارویژۀ دولت و قدرت سیاسی می سیاست خارجی به

شدۀ  گفتمانی انعکاس یابد. براین پایه، گفتمان بستر الزم برای رفتارهای نهادینه و تصریح

یل بسیاری از نهادهای سیاسی، ازجمله سیاست آورد و به همین دلوجود میها را بهدولت

تواند به اهمیت نگرش گفتمانی به خارجی، ماهیتی گفتمانی دارند. پذیرش این نکته می

ترین موضوعات سیاست ای نیز که از اصلیموضوعات سیاست خارجی یاری رساند. توافق هسته

قاعده مستثنی نیست و نگاه  های اخیر بوده نیز از اینخارجی جمهوری اسالمی ایران در دهه

ها و نحوۀ بازنمایی آن در عرصۀ سیاسی واجد  ای در خبرهای روزنامهگفتمانی به توافق هسته

-های سیاسی تجلی میهای سیاسی موجود در کشور که در قالب جناحمزایایی است. گفتمان

اص از این موضوع را های خها و برداشت ها و دقایق خود نگرشدالها، یابند به فراخور بنیان

ها بازتابی از کنش سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در کنند و هریک از آنمنعکس می

ها در عبارت دیگر، نقش گفتمانی رسانه شوند. بهای برجام محسوب میقبال توافق هسته
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خروج در موضوع « خود»سازی ساختارهای موافق با ایدئولوژی  ها با برجستهکردن پیام عمومی

گرایی(، تجلی امریکا از برجام، با هدف معنادهی به گفتمان موردنظر )اعم از مقاومت یا تعامل

 یافته است. 

برنامۀ جامع اقدام مشترک نیز، که یکی از دستاوردهای سیاست خارجی ایران بوده است،  

ماه  22شود که ماحصل  ویکم محسوب می المللی مهم قرن بیست از رویدادهای حقوقی و بین

پایان دهد.  1+0مذاکرات رسمی و فشرده بود و توانست به مناقشۀ دیرینۀ ایران و کشورهای 

جمهوری جدید این کشور از توافق  همه، با تغییر دولت در ایاالت متحده امریکا، رئیس بااین

ودن های غیرقانونی علیه ایران ایجاد شد. ناامن ب برجام خارج شد و زمینۀ بازگشت دوبارۀ تحریم

ها و نهادهای مالی  ها موجب شده تا شرکت گذاری در اقتصاد ایران به دلیل اعمال تحریم سرمایه

و تجاری خارجی برای حضور در بازار ایران تردیدهایی داشته باشند. این تردیدها در کنار افق 

جام هایی در اقتصاد ایران شده است و همین امر مطلوبیت بر مبهم صادرات نفت موجب نارسایی

 رو کرده است. به های مختلف سیاسی با ابهاماتی رو را نزد گروه

های سیاسی و مطبوعات ایجاد  از هر جای دیگری بین جناح به این ابهامات بیش بحث راجع

های متضاد و گاه متعارضی دربارۀ این ها پدیدار شده و دیدگاه و در درون گفتمان این جریان

های اساسی  بازنمایی خروج امریکا از برجام به مثابه یکی از دال توافق ایجاد کرده است. طبیعتاً

های دو جریان اصلی قرار گرفته است و مصداقی برای  تحلیل وضعیت موجود موردتوجه رسانه

 آید.  های گفتمان متبوع آنها به حساب میتأیید فرضیه

متن از « فتوصی»دهد که در سطح  نشان می رسالتو  هانیکبررسی اخبار دو روزنامۀ 

های غلط، هایی با بار معنایی منفی مانند دشمن، ناخوشایند، خطر، سیاستواژگان و مترادف

بینی،  پیش آمیز، ناتوانی، عدم اعتماد، تحریم، نقض برجام، اقدامات شرارت قابل تهدید، غیر

آنها بیشتر المللی و امثال سوءمدیریت، بدعهدی امریکا، نابخردانه، غیرمنطقی، خالف موازین بین

های گسترده استفاده شده است، اما در چینش واژگانی مثبت عموماً به منافع ایران، انتخاب

برای اقدام، صلح پایدار، ایدۀ منطقۀ قوی، امنیت و آرامش در منطقه، وفاق، ثبات اقتصادی، 

اره شده گذاری، حقانیت ایران اشنگری، تعامالت ایران، امنیت سرمایهزایی و برون مزیت درون

با کلمات و عباراتی نظیر « خود مشروع»است. در متون طیف اصولگرا، برساختن خود به مثابه 

جمهوری اسالمی ایران، ملت ایران، رویکرد انقالبی ایران ایجاد شده است و ارجاع مشخص به 

 ای محدود است. ای ایران و فرایند توافق هسته برنامۀ هسته
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رسد که اقدام امریکا به خروج های اصولگرا، به نظر می امهدر متون روزن« تفسیر»در سطح 

ثمربودنِ برجام و تالش دولت یازدهم تلقی شده است. اگرچه دایرۀ  از برجام سندی در تأیید بی

ویژه امریکا و اسرائیل و گاهی اروپا بوده است، در روزنامۀ  عموماً شامل غرب و به« دیگری»

سازی قرار های سیاسی داخلی نیز ذیل این دوگانه و رقابتتر شد این دایره گسترده هانیک

هایی از دولت یازدهم و هیئت نظارت بر برجام یعنی بخش« دیگری داخلی»گرفت. رد و نفی 

ها و کارگیری مراجع ایدئولوژیک برای توصیف کنش شد. به نیز در همین راستا مطرح می

ها بوده است. برای مثال،  ویکرد این روزنامهترین ر و اشارات تاریخی عمده« دیگری»رویکردهای 

های غربی با هدف  اعتمادی به شرکت  بدعهدی و نقض برجام از سوی امریکا یا بی

کارگیری  حال، با به خارجی صورت پذیرفته است. درعین« دیگری»زدایی از کنش  مشروعیت

، منافع ایران و واژگان مثبت و عموماً دارای بار حقوقی، نظیر حق طبیعی، استقالل ملی

المللی  همچنین واژگان مثبت سیاسی، مانند حقانیت مردم ایران، کشوری جدی در صحنۀ بین

استفاده « خود»بخشی به کنش و موضع  زایی و امثال آنها، برای مشروعیت های درون و مزیت

 اند. کرده

ای ضای رسانههای اصولگرا، خروج امریکا از برجام در فدر متون روزنامه« تبیین»در سطح 

های گسترده انتخاب»عمدتاً بر روابط و رقابت قدرت بنا شده است. اشاره به عباراتی همچون 

های ایران برای هر نوع اقدام امریکا  ریزیگویای برنامه« اقدام متقابل»، «درمقابل تصمیم ترامپ

زایی  های درونفیتهای اصولگرا تکیه بر ظربراین، در طیف روزنامه در قبال برجام است. عالوه

گرایی و نگاه به شرق )روسیه و چین( در سیاست و تجارت  حال چندجانبه کشور و درعین

اند که  جانبۀ امریکا برای جمهوری اسالمی ایران مواردی نبودنِ شروط یک خارجی و پذیرفته

خروج امریکا به  سازند. نکتۀ مهم در بحث راجعزمینه را برای کاهش تأثیر اقدام امریکا فراهم می

های خاص  اند آن را مطابق سیاست های هر طیف سعی کردهاز برجام، منافع ملی است که رسانه

جانبۀ موضوع  دنبال ارائۀ همه خود برجسته کنند. برای رسیدن به این هدف، این دو طیف به

ظر سازی برخی ابعاد که مرتبط با منافع آنهاست، درصدد جلب ناند، بلکه با برجسته نبوده

-اند. مثالً طیف اصولگرا منافع ملی را تکیه بر ظرفیت مخاطبان خود و کسب موضع قدرت بوده

های داند. بنابراین، روزنامهها و اقدام متقابل میهای داخلی کشور و ایستادگی درمقابل تحریم

ی و اعتماد  بندی و اشارات تاریخی مبنی بر بی کردن استنادهای مختلف، قطب این طیف با مطرح

پردازند. عهدشکنی امریکا، به بازنمایی و القای مفاهیم مدنظر خود برای اثرگذاری بر مخاطب می
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هایی است که با طرح دال« گفتمان مقاومت»های اصولگرا،  گفتمان غالب در متون روزنامه

های داخلی، اقدام متقابل، و ایستادگی مقابل دشمن، درصدد بازنمایی همچون ظرفیت

-های اصلی به کار رفته در طیف روزنامهای خود هستند. چارچوبهای رسانه سیاست با متناسب

هایی برای مقابله های اصولگرا برای خلق روایتی معنادار از اقدام امریکا عبارتند از : وجود گزینه

با خروج امریکا از برجام، لزوم اقدام متقابل و مؤثر بودن پاسخ احتمالی ایران، ثبات نسبی در 

های اقتصادی، آمادگی ایران برای عملیاتی کردن اقدام متقابل، سوء مدیریت دولت در اخصش

 قراردادهای هواپیمایی، انزوای امریکا.

متن چینش هدفمند واژگان « توصیف»، در سطح اعتمادو  شرقبا بررسی اخبار دو روزنامه 

بت بوده است و در مجموع ای همگی دارای بار ارزشی مثبه کار برده شده درباره توافق هسته

های بینیآمیز، پیشهای کافی، صلحاستفاده فراوان از واژگانی مانند فرصت، توافق، اطمینان

الزم، زنده نگه داشتن برجام همگی بر بایسته بودن حفظ برجام تاکید دارند و در مقابل چینش 

شارهای اقتصادی، های خارجی، فها، خروج شرکتواژگانی منفی عموما بر بدعهدی، تحریم

 خروج یک سویه امریکا تاکید شده است. 

های هایی هستند که روزنامهرانی تکنیکسازی و حاشیهمتن، برجسته« تفسیر»در سطح 

اند و را برجسته کرده« دیگری»و نقاط ضعف « خود»به واسطه آن وجوه مثبت  اعتمادو  شرق

اند. بنابراین با برجسته سازی بردهنقاط قوت غیر)دشمن( و نقط ضعف خود را به حاشیه 

آمیز بودن انرژی هسته ای در ایران، نقض عهد امریکا، تعهد ایران، و به مفاهیمی مانند صلح

حاشیه راندن مفاهیمی نظیر وجهه امریکا، فشار اقتصادی امریکا علیه ایران، امکان تأثیرگذاری 

مد نظر خود دارند. دایره دیگری عموما ها و ... سعی در بازنمایی و القای چارچوب های تحریم

های شامل امریکا، تیم ترامپ و مشاوران او، به طور کلی دستگاه دیپلماسی امریکا، برخی شرکت

 شود. غربی و اسرائیل می

طلب درباره خروج امریکا از برجام نکته اصلی های اصالح، متون روزنامه«تبیین»در سطح 

کنند و آن را راهنمای مناسبی در عرصه سیاست ی قلمداد میتعامل با جهان را حفظ منافع مل

-همکاری اروپا برای مقابله با امریکا به»که اشاراتی مبنی بر کشند. چنانخارجی به تصویر می

نفوذ « »پایبندی ایران به تعهدات برجامی« »کنشگری منطقه ای ایران»و « منظور حفظ برجام

« کردن خالء موجود توسط چین، روسیه و اتحادیه اروپالزوم پر « » بیشتر اروپا بر سوئیفت

ها بر لزوم ارتباط طلب است. این روزنامههای اصالحدر طیف روزنامه« گفتمان تعامل»نمایانگر 
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های اصلی به اند. چارچوببا جهان، مذاکره، تنش زدایی در عین حفظ انسجام ملی تاکید کرده

رای خلق روایتی معنادار از رویداد خروج امریکا از برجام طلب بهای اصالحکار رفته در روزنامه

عبارتند از: لزوم اقدام متقابل ایران مقابل امریکا، نامشروع بودن اقدام ترامپ در قبال برجام، 

های اروپایی، واکنش متناسب ایران در مقابل ها و دولتاثرگذاری منفی تحریم ها بر شرکت

 های ایرانی   ، تداوم ارتباط سوییفت با بانکاقدام امریکا و حمایت ملی از ان

طلب و های دو طیف اصالحتوان چنین نتیجه گرفت که میان روزنامهبنابرآنچه گفته شد می

نگر با توجه به گفتمان مسلطی که اصولگرا در بازنمایی خروج امریکا از برجام نوعی نگاه بخشی

گر نوعاً در ارتباط با اقناع افکار عمومی در راجع به این موضوع وجود دارد، این نگاه بخشی ن

دفاع از عملکرد خود در نحوه بازنمایی و همچنین القای همراهی یا واگرایی نسبت به برجام و 

ها و جهت گیری سیاسی حاکم بر رسانه است. از ای بر مبنای سیاستکلیت فرایند توافق هسته

ورد بررسی از دو طیف اصالح طلبی و اصول های ماین منظر نحوه بازنمایی برجام در روزنامه

های سیاسی و حزبی و همچنین پایگاه تأثیر وابستگی گرایی بیش و پیش از هر چیز تحت تحت

 ها قرار دارد.سیاسی این روزنامه -اجتماعی
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