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بازنمایی خروج آمریکا از برجام: تحلیل گفتمان انتقادی 

 های کیهان، رسالت، شرق و اعتمادهای روزنامه سرمقاله
2، لیدا کاوسی 1آذین گودرزی

 

 18/5/00ید:، تاریخ تای14/1/00تاریخ دریافت:

 چکیده

اسالمی ایران و گروه  میالدی بین جمهوری 2015برنامۀ جامع اقدام مشترک )برجام( در ژوئیه سال 

اعالم کرد. این خروج، هم در  2018به نتیجه رسید، اما آمریکا خروج خود را از این توافق در مه   1+5

المللی و دیپلماتیک توجّه اسی، بینالمللی به لحاظ تأثیر بر فضای سیسطح داخلی و هم در سطح بین

متحده آمریکا از  این مقاله، بررسی بازنمایی خروج ایاالت  ای زیادی به خود جلب کرد. هدفرسانه

« اعتماد»کاران( و  )نمایندگان اصلی محافظه« رسالت»، و «کیهان»برجام در چهار روزنامه ایرانی است: 

کند ین پژوهش از روش تحلیل گفتمان انتقادی استفاده میطلبان( ا )نمایندگان اصلی اصالح« شرق»و 

های این پژوهش گویای آن است سازی است. یافته های گفتمان، بازنمایی و چارچوببه نظریه و متکی 

ها بر لزوم بوده است. این روزنامه« گفتمان تعامل»طلب های اصالحکه گفتمان مسلط در طیف روزنامه

و « سازیبرجسته»اند. زدایی درعین حفظ انسجام ملّی تأکید کرده، تنشارتباط با جهان، مذاکره

و « خود»های شرق و اعتماد به واسطۀ آن وجوه مثبت هایی هستند که روزنامهتکنیک« رانیحاشیه»

اند. گفتمان  طریق بازنمایی کرده نظر خود را ازاین های مدّرا برجسته  و چارچوب« دیگری»نقاط ضعف 

است. این طیف با مطرح کردنِ « مقاومت»های اصولگرای این پژوهش، گفتمان یف روزنامهمسلط در ط

اند و با اعتمادی به غرب )آمریکا و اروپا( اشاره کرده سلسله استنادات تاریخی به بدعهدی، دشمنی، بی

ایران، و مثابه نظام و ملّت  به« خود»و برجسته کردنِ وجوه مثبت « دیگری»برجسته کردنِ وجوه منفی 

های داخلی، اقتصاد مقاومتی، بصیرت انقالبی و واکنش جدی گیری از ظرفیتتأکید بر ایستادگی و بهره

 نظر خود و تأثیرگذاری بر مخاطب دارند. های مدّدر مقابل دشمن، سعی در القای مفاهیم و چارچوب

 ، برجام.بندی، تحلیل گفتمان انتقادی، مطبوعات بازنمایی، چارچوب واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

های دنیای امروز در حیات سیاسی و فرهنگی کشورها بر کسی پوشیده نیست و اهمیت رسانه

رسد از آنها این قدرت را دارند که بر ذهن خوانندگان و بینندگان خود اثر بگذارند. به نظر می

اکه روزانه های بیشتری برای انتخاب و گزینش دارند؛ چرها، مطبوعات محدودیتمیان رسانه

دلیل محدودیت تعداد صفحات،  پیوندد و بههای گوناگون به وقوع میصدها رویداد در حوزه

زمان، نیروی انسانی، هزینه و... پرداختن به تمام این رویدادها در قالب اخبار کاری غیرممکن 

فشان کنند که در رسیدن خود آنان به اهداها اخباری را منتشر میاست. لذا صاحبان رسانه

اند تنها به ارائه صرف اخبار نمیهای جمعیترین رسانه ها که از مهممؤثر باشند. روزنامه

پردازند، بلکه در بیشتر موارد، با افزودن یا کاستن از هر رویداد، سعی در دستکاری آنها و 

ای ها غالباً بر های خاص خود دارند و این دستکاریبازنمایی وقایع بر اساس اهداف و سیاست

ها درصدد اثرگذاری بر مخاطبان و القای مفاهیم متقاعدکردنِ مخاطبان است؛ یعنی رسانه

 موردنظر خود هستند.

ها در طول تاریخ بوده است. به دیگر سخن، زبان  ترین ابزار تعامل بین انسانزبان، اصلی

ه حساب میهای ذهنی این جهان بشفاهی و مکتوب بازتابی از جهان خارج یا محصول بازنمایی

داند و معتقد است که زبان، ها را ساخته و پرداخته زبان میبسیاری از واقعیت 1هالیدیآید. 

های ها یا تجربهکشد، بلکه واقعیتتنها برش خاصی از واقعیت یا تجربۀ انسانی را به تصویر می نه

( 111-110: 1382شوند )عموزاده مهدیرجی، انسانی به طرق گوناگون در زبان نشان داده می

، زبان همچون 2درعین حال، زبان ابزار تفسیر جهان نیز هست، چنانکه به باور ویتگنشتاین

کند. بر این اساس، زبان تصویری از واقعیت عینکی است که انسان با آن به پیرامون خود نگاه می

یست ن« طرف بی»شود؛ زبان است و نه نمایانگر کلّ آن و بر همین پایه است که گفته می

هاست، در حوزۀ رسانه  ( از آنجا که زبان ابزار تعامل میان انسان100: 1382)عموزاده مهدیرجی،

از نمودهای زبانِ ارتباطی در جهان کنونی به  ای یکیشود؛ در این معنا، زبانِ رسانهنیز مطرح می

ی برای نگارش شود. پس زبان، ابزار کلیدآید و دنیای نمادین به واسطه آن برساخته میشمار می

 شود. های خاص به واسطه آن میسّر میها و نگرشای است و القای ایدئولوژیخبر و متون رسانه

                                                           
1 Holiday 

2 Witgenestein 
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کند. هدایت می« گفتمان»سمت کارکرد دیگری در زبان؛ یعنی  ما را به« القای نگرش»

تر، زبان یطور کلّ ها، یا به را عموماً شکلی از کاربرد زبان مثالً در سخنرانی« گفتمان»اصطالح 

( فرکالف گفتمان را چیزی بیش از 17-16: 1387دانند )فاندایک، گفتار یا شیوه سخن گفتن می

داند. او معتقد است که کاربرد زبان، چه به صورت گفتاری و چه نوشتاری، عملی کاربرد زبان می

 ( 2: 1390اجتماعی است )آقاگلزاده، 

نظامی که بتوان از طریق آن جهان بیرون را  بازنمایی تنها مختص به زبان نیست، بلکه هر

رو  به های مخاطبان حاصل تجربۀ رو واجد معنا ساخت، نوعی نظام بازنمایی است. ازآنجاکه دانسته

ها را نوعی نظام بازنمایی توان رسانههاست، میها و تصاویر منعکس شده در رسانهشدن با گزارش

گیرند. این معنا، بسته ی معنادار ساختنِ جهان بهره میتصور کرد که بازیگران اجتماعی از آن برا

  به 16: 1382گیرد )فاندایک، شکل می« کاربرد خاصی از زبان»از  به قصد بازیگران، با استفاده 

( این امر مبیّن پیوند دو مفهومِ بازنمایی و گفتمان 218: 1393زاده و علیزاده،  از مهدی نقل 

هایی در درون ساختارهای نهادی، سیاسی، ا برسازندۀ واقعیتهاست؛ به این صورت که رسانه

: 1393زاده و علیزاده،  اند )مهدیها آنها را تعیین کردهاند که نوعاً گفتماناجتماعی و سازمانی

طورکلّی، موضوعات مورد توجّه مطبوعات عموماً مسائل حائز اهمیت افکار عمومی است و  ( به218

دهندۀ آن است که توافق های کشور طی چندسال گذشته نشانرسانه نگاهی گذرا به مطبوعات و

به برجام، نیز از جمله مسائل و موضوعات اوّالً  ای میان ایران و شش قدرت جهانی، موسوم هسته

 حائز اهمیت و ثانیاً موردتوجّه همۀ مردم بوده است. 

ف نظرهای جدی میان در تاریخ سیاست خارجی ایران، کمتر موضوعی نظیر برجام با اختال

صاحبنظران همراه بوده است. کل فرایند برجام ـ از نحوۀ مذاکره تا توافق و حتی متن نهایی ـ 

ازجمله مواردی است که اختالفات عمیقی میان دو طیف فکری و سیاسی موجود در کشور، 

یک سر  طلبان، به وجود آورده است. این اختالفات، به حدّی است که در اصولگرایان و اصالح

پندارند و در مقابل، طیف کسانی قرار دارند که برجام را خسارت محض و نابودی منافع ملّی می

ترین دستورِکارِ دیپلماتیک کشور در سر دیگر طیف، کسانی قرار دارند که توافق یادشده را جدی

یاست بندی سرفت از مشکالت، و مدلی موفق برای چارچوباز انقالب اسالمی، راه برون پس 

 18( در این میان، خروج آمریکا از برجام در 136: 1395کنند )خلیلی، خارجی معرفی می

ش ااز اهمیتی خاص برخوردار است؛ زیرا این موضوع با توجه به ابعاد گسترده 1397اردیبهشت 

  المللی و دیپلماسی برای ایران اهمیتی انکارناپذیر دارد. های سیاسی، اقتصادی، بیندر حوزه
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متحده  جانبه ایاالت های یکبر اساس این متن، توافق برجام مستلزم لغو و تعلیق تحریم

های بیمه، جمهوری آن کشور علیه بخشآمریکا در قالب مصوبات کنگره و فرامین اجرایی رئیس

: 1394کشتیرانی، پتروشیمی، مبادالت بانکی، و نهایتاً صادرات نفت است )وزارت امور خارجه، 

اند، آید، عمده مسائلی که در توافق حلّ و فصل شدهرواقع، چنانکه از متن توافق برمی( د5-4

متحده علیه ایران  های ثانویۀ ایاالتشده در قالب تحریم های اِعمالها و تحریمبه محدودیت مربوط 

مجدد اند و ضمن اعمال طور بالقوه امکان بازگشت داشته هستند، که با خروج آمریکا از برجام به

رو سازند.  توانند کل توافق برجام را با خطر نابودی روبهها علیه ایران، میها و تحریممحدودیت

بازنمایی خروج آمریکا از برجام در مطبوعات ایران: تحلیل گفتمان »پژوهش حاضر با موضوع 

از  پیشبازۀ زمانی یک ماه « اعتمادو شرق ، رسالت، کیهانهای های روزنامهانتقادی سرمقاله

گیرد. را دربرمی 18/3/1397تا   18/1/1397از آن، یعنی  خروج آمریکا از برجام و یک ماه پس

های منتخب سؤال اصلی پژوهش این است که نحوۀ بازنمایی موضوعِ خروج آمریکا در روزنامه

های دنبال آن است که سرمقاله )کیهان، رسالت، شرق، و اعتماد( چگونه است؟ این پژوهش به

شده و به حاشیه رانده  های به کاررفته، مفاهیم برجستههای منتخب را ازحیث چارچوبوزنامهر

 شده و گفتمان مسلط درخصوص خروج آمریکا از برجام بررسی کند.

توان به درک بهتری از ضرورت و اهمیت این موضوع پژوهشی در آن است که از طریق آن می

ها در در مطبوعات نائل شد. نظر به اهمیت رسانهروابط متن، زبان و قدرت و ایدئولوژی 

هایی خاص سو و توان آنها برای تقویت و تضعیف گفتمان دهی و هدایت افکار عمومی از یک شکل

به برجام درمیان مطبوعات  های متعارض و متفاوت مربوط راجع به هر موضوع، بررسی دیدگاه

تری از نحوۀ مواجهه د در وهلۀ اوّل، فهم دقیقتوانبه دو جریان گفتمانی اصلی سیاسی می متعلق 

های از جریان تر دربارۀ برخورد هریک تبع آن شناختی عمیق ها ایجاد کند و به هریک از روزنامه

بینی تواند امکان پیشدیگر، این پژوهش می سیاسی با مسئله موردبحث فراهم آورد. از سوی

تر از تر و کاملنهایتاً به فهم و ایجاد تصویری روشن های یادشده را میسّر سازد وهای جریانکنش

 ابعاد گوناگون موضوع بینجامد. 

 مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته

شود، توافقی نامیده می« برجام»اختصار  برنامۀ جامع اقدام مشترک، که به  پیشینۀ برجام:

مراه اتحادیۀ اروپا است که ه چندجانبه میان ایران و پنج عضو شورای امنیت ملل متحد به

 ای میان ایران و غرب منعقد شد.سالۀ هسته فصل مناقشه دوازده  و منظور حل به
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ای از پذیرد و دوره ای خود را میهایی بر صنایع هستهبراساس برجام، ایران اِعمالِ محدودیت 

نژاد و  د یافت )سلطانیسال ادامه خواه مدّت پانزده  کند که بهآزمایی و نظارت را آغاز میراستی

های شورای امنیت ملل متحد، ( در مقابل، برمبنای متن برجام، تمام تحریم177: 1394دیگران، 

شوند. برجام و ضمائم آن همچنین ای ایران رفع میمتحده و اتحادیۀ اروپا علیه برنامۀ هسته ایاالت

لی و ضمانت اجرایی پیدا کرده الملوجه بین 2231در شورای امنیت ملل متحد در قالب قطعنامه 

 (.31: 1394است )ابوالحسن شیرازی، 

از  بر خروج  مبنی 2018متحده در هشتم مه  جمهوری ایاالت ، رئیس«دونالد ترامپ»تصمیم 

رو شود.  ای ایران )برجام( موجب شد تا اجرای توافق مذکور با موانع جدید روبهتوافق هسته

های بازرگانی ها و شرکتاعطای تضمین به بانک  در عدمِدرواقع، سیاست دولت جدید آمریکا 

های یادشده برای طرفِ قرارداد با ایران، موجب شده تا ضمن باالرفتن ریسک موجودی

هایی مواجه گذاری در ایران، فروش نفت و سایر اقالم صادراتی ایران نیز با موانع و دشواری سرمایه

متحده از برجام عمدتاً نتیجه چند عامل همبسته  االت( خروج ایKatzman et al, 2018: 7شود )

گرفتنِ دوبارۀ الگوی مهار  سفید و در پیش بود: نخست سیاست ضدایرانی هیئت حاکمۀ جدید کاخ

از نکات چشمگیر کارنامۀ دولت قبل  منزلۀ یکی ازسوی این کشور، دوم مخالفت ترامپ با برجام به 

مثابه دستاورد سیاست خارجی  توافقی جدید و ارائۀ آن به به دهی  امریکا، تالش ترامپ برای شکل

المللی همانند برجام خود و نهایتاً رویکرد منفی ترامپ به سازوکارهای چندجانبه و بین

(Cherkaoui, 2018: 4-5.) 

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

متحده کماکان از سوی پنج  جانبۀ ایاالت متحد( به رغم اقدام یک  نیت مللشورای ام 2231

االجرا اعالم  الزم« چین»و « روسیه»، «فرانسه»، «بریتانیا»، «ایران»مانده؛ یعنی  عضو باقی

های یادشده به برجام سخن، تداوم پایبندی دولت دیگر ( به Immenkamp, 2018: 4است ) شده

زمینۀ خرید نفت و تداوم   ویژه در تصادی از سوی اتحادیه اروپا و چین، بههای اقو ارائه تضمین

متحده علیه  تواند از فشار تحریم ایاالتالمللی تاحدّ زیادی میدسترسی ایران به نظام بانکی بین

های بزرگ اروپایی )خصوصاً در به ارتباطات مالی گستردۀ شرکت حال، و بنا  تهران بکاهد. با این

گذاری خارجی در ایران با اما و  کم در زمینۀ سرمایه انداز همکاری اروپا دست رژی( چشمحوزۀ ان

توانند کل فرایند مورد توافق را با مشکل مواجه و آن را روست که بالقوه می اگرهای جدی روبه

 نقض کنند.
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از متخصصان برجسته در تحلیل گفتمان  1نورمن فرکالف گفتمان، کردار اجتماعی زبان:

نامد و اوّلین هدف در رهیافتش که تقادی است. وی رویکرد خود را مطالعۀ انتقادی زبان میان

به تصحیح کم توجّهی گسترده به اهمیت زبان در تولید، حفظ و  کمک»بیشتر جنبه نظری دارد 

است و دومین هدف را که جنبه عملی دارد، این گونه توضیح می« تغییر روابط اجتماعی قدرت

به افزایش آگاهی راجع به اینکه زبان چگونه در سلطۀ بعضی بر بعضی دیگر نقش   کمک»دهد: 

 (.Fairclough, 1989:1) «دارد

فرایندها، روابط و ساختارهای  ـ  های جهانفرکالف گفتمان را مسیری برای بازنمایی جنبه

فاوت به جهان اندازهایی متمثابه چشمهای متفاوت را بهکند و گفتمانجهان مادی ـ عنوان می

شان با دیگر شان و روابط اجتماعی بیند که به موقعیتشان در جهان، هویت اجتماعی و فردیمی

پردازند، بلکه تنها به بازنمایی جهان آنچنان که هست، می ها نهافراد جامعه وابسته است. گفتمان

کنند و ، بازنمایی میاندهای ممکن را که متفاوت با جهان واقعیاند که جهان تصاویری بازتابی

 ( Fairclough, 2003: 124اند ) شدهکار گرفته برای دگرگونی جهان در مسیرهای خاص به

توان سو، گفتمان را میبه عقیدۀ فرکالف، رابطۀ میان گفتمان و قدرت دو جنبه دارد: ازیک

غیرگفتمانیِ  تر واز متن گسترده از منازعات و مبارزات اجتماعی دانست و آن را بخشی   جزئی

توان دیگر، می مبارزات اجتماعی و تأثیرشان بر ساختارهای اجتماعی به حساب آورد و از سوی

داد که   توان نشانهاست. همچنین میکنندۀ گفتماناز روابط قدرت تعیین  نشان داد که کدامیک 

و در وضعیت  انداند که در قدرتاین روابط قدرت، نتیجۀ مبارزات اجتماعی و ساختۀ افرادی

( فرکالف سه جنبه یا سه 52: 1393زاده و خیرآبادی، رسند )آقاگلنظر می ایدئال طبیعی به

های کند: سطح اوّل؛ توصیف است که با ویژگیکاوی انتقادی تشریح میسطح نیز برای گفتمان

؛ پردازدصوری متن مرتبط است. سطح دوم؛ تفسیر است که به ارتباط میان متن و تعامل می

اینکه متن را حاصل فرایند تولید و منبع فرایند تفسیر بدانیم. سطح سوم؛ تبیین است که به بیان 

پردازد؛ اینکه چگونه فرایندهای تولید و تفسیر تحت تأثیر ارتباط میان تعامل و بافت اجتماعی می

 (.Fairclough, 1989: 26-27اجتماع قرار دارند )

های برجسته تحلیل گفتمان است نیز از دیگر چهره 2یکدِ فُن شناختی: -رویکرد اجتماعی

پردازد و مانند که در آثارش به مطالعۀ تعصبات نژادی، قومی و بازنمایی آنها در گفتمان می

                                                           
1 Fairclough 

2 Van Dijk 
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های بازتولید روابط قدرت در سطح آشنایی با شیوه»فرکالف، هدف اصلی گفتمان انتقادی را 

های سیاسی و ئق آمدن بر این تعصبات و نابرابریگفتمان و آگاهی بخشی به جامعه به منظور فا

( وی تحلیل گفتمان انتقادی را گونه56: 1393زاده و خیرآبادی، کند )آقاگلبیان می« اجتماعی

از قدرت اجتماعی، سلطه و نابرابری و نیز   های سوءاستفادهداند که روشاز تحلیل گفتمان می ای 

کند )کریمی سیاسی در مقابل آنها را بررسی میهای اجتماعی و مقاومت متون در بافت

 (.113: 1396فیروزجائی، 

، «جامعه»دِیک در رهیافت خود، اهمیت زیادی برای شناخت قائل است و مثلث  فُن

کند. در مثلث وی، گفتمان به مثابه رویدادی ارتباطی را مطرح می« گفتمان»و « شناخت»

های تاری و همچنین حرکات سر و دست، حالتای، متون نوشاست که شامل تعامالت محاوره

ای شناختی یا چندرسانههای چاپی، تصاویر و هرگونه داللت یا تصویرسازی نشانهصورت، طرح

شود. ضلع بعدی در این مثلث، شناخت است که در رویکرد او شامل شناخت فردی و می

تارها و همه بازنمودهای ذهنی ها، احساسات، رفاجتماعی است و بنابراین عقاید، اهداف، ارزیابی

گیرد. ضلع آخر نیز جامعه است که مرکب از ساختارهای خرد و کالن است که اولی را دربرمی

-96 :2001گروهی متمرکز است ) کند و دومی بر روابط بینتک افراد اشاره میبه تعامالت تک

99 ,van Dijk(. 

مفهوم چارچوب به روانشناسی و معتقدند که ریشۀ  1پن و کوزیکی سازی:نظریۀ چارچوب

( گافمن مفهوم عمومی Scheufele and Tewksbury, 2007: 11گردد )شناسی بازمیجامعه

ارائه کرد. تأکید ویژۀ او بر این امر بود که افراد به صورتی پویا  1974سازی را در سال چارچوب

اطالعات را »هایی که کنند؛ چارچوبهایی معنا میدنیای اطراف خود را بر مبنای چارچوب

( 12: 1394)فرقانی و مؤذن، « زنندکنند و بر آنها برچسب میتعیین، دریافت، و شناسایی می

روش بندی رویدادها بهسازی فرایند سازمان دادن به واقعیت از طریق طبقه بندی یا چارچوبقاب

شود و دربارۀ یشتری میبه بقیه تأکید ب ها نسبت های خاص است و در این فرایند بر برخی جنبه

شود. هرنوع ارائه حقیقت، با وجود معنای هر رویداد و چگونگی رخدادنِ آن تصمیم گرفته می

سازی با  سازی است. چارچوبای مبتنی بر چارچوبگونه برخورداری از تعادل الزم، بازهم به

ساختار روایت رویداد، گزینند، نگاران برمیگزینش، تأکید و حذف همراه است. کلماتی که روزنامه

                                                           
1 Pan and Kosicki 
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کنند، کنند، افرادی که از آنها نقل قول میگنجانند یا حذف میهایی که در رویداد میواقعیت

 (.Devereux, 2007: 134-137کنند )ای خاص کمک میگونهگیری رخداد بههمه به شکل

عدم توجّه به ها را برای جلب توجّه افراد به برخی عناصر و نیز استفاده از چارچوب 1انتمن

سازی یک موضوع باید برای مردم روشن کند و معتقد است شیوۀ چارچوبسایر عناصر مطرح می

 2کامبز ( مکEntman, 1993: 51-58سازد که چگونه موضوعی را درک و ارزیابی کنند )

های مختلف ارائۀ  گیری از شیوه سازی را برجسته ساختن برخی ابعاد یک موضوع با بهره چارچوب

کامبز این پدیده را  کند. مکضوع و در نتیجه تغییر رفتارهای مردم درقبال آن توصیف میمو

طورکلّی، زمانی  ( بهScheufele and Tewksbury, 2007:15نامد )می« سازیسطح دوم برجسته»

  ایسازی صحبت کرد که رسانه برای جلب و جذب مخاطب پارهتوان از محقَّق شدنِ چارچوبمی

سازد و بخشی دیگر هایی را برجسته میکند و در حقیقت قسمتیا مسئله را بازگو می از رویداد

کند و با این کار، موضوع و رویداد موردنظر را به شکل و چارچوبی متناسب با را نیز پنهان می

 آورد.ای خود درمیهای رسانهسیاست

ومی و گفتمانی است؛ های مفهبازنمایی تولید معنا از طریق چارچوبنظریه بازنمایی: 

شود. زبان سازندۀ معنا برای ویژه زبان تولید می ها و بهبه واسطۀ نشانه« معنا»که  ترتیب این به

ای خنثی برای صورتبندی و معانی و معرفت های اجتماعی است و تنها واسطهاشیای مادی و رویه

و تضمین شده ندارد، بلکه از  آید. اگر بپذیریم که معنا ماهیتی ثابتدرباره جهان به شمار نمی

معنای هیچ چیز »توان نتیجه گرفت که شود، میهای خاص طبیعت در فرهنگ ناشی میبازنمایی

آید و به عواملی ؛ معنای هرچیز همواره از زمینه برمی«تواند تغییرناپذیر، غایی یا یگانه باشدنمی

دربارۀ  3( ریچارد دایر16: 1387، زاده مشروط و تابع مناسبات دگرگون شوندۀ قدرت است )مهدی

شیوه کسی کدام گروه را و به چه  کند که با استفاده از زبان، چهبازنمایی این پرسش را مطرح می

کند. چنین نگاهی به زبان رابطۀ میان بازنمایی، قدرت و ایدئولوژی را هویدا میای بازنمایی می

ها نیست، بلکه قدرت پرورده و به کمک رسانهسازد؛ یعنی بازنمایی فرایند نمایش شفاف واقعیت 

مانند. شوند و بسیاری امور پنهان میایدئولوژیکی است که به واسطه آن برخی امور نشان داده می

اوالً »شود، احتماالً با منافع گروه خاصی مرتبط است. بنابراین، دیگر، آنچه بازنمایی می عبارت به

ها دیده نمیاز گروه گیرد، بعضی ی به واسطۀ آنها صورت میهایی که بازنمایاز گفتمان در برخی

                                                           
1 Entman 

2 McCombs 

3 Richard Dyer 
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شوند. دوم آنکه، در رسد و یا به نحوی خاص بازنمایانده میگوش نمی شوند و صدایی از آنها به

رو، فرایند تکوین شخصیت یا ذهنیت گروه شوند و ازاینها اموری واقعی پنداشته میاین بازنمایی

( نظریۀ بازنمایی از 140: 1386کنند )کاظمی و ناظر فصیحی، می های خاص را هدایت و کنترل

های گفتمانی سودمند است؛ زیرا مبتنی بر پیوندی  هایی است که برای تحلیل ترین نظریهبرجسته

نزدیک میان زبان، ایدئولوژی و قدرت است. عالوه براین، باور اصلی این نظریه آن است که 

گیرد و ریشه در گفتمان و ایدئولوژی دارد و بر حضور صورت نمیطرفی  ای با بیبازنمایی رسانه

های معنایی در  ها و رقابت نظام ها خصوصاً رسانهمواضع گفتمانی و ایدئولوژیک در همۀ عرصه

ضوع کاویِ موتواند در ارزیابی و گفتمانترتیب، می این های گفتمانی تمرکز دارد. به همۀ میدان

 کننده باشد. کمکموردنظر ما در این پژوهش 

 چارچوب نظری پژوهش

های سیاسی باید بر مشخصه سیاسی )و بناچار اجتماعی( آنها طورکلّی، در هنگام ارزیابی متن به 

طور ویژه تمرکز شود و این امر به این موضوع وابسته است که سیاست و امر سیاسی )و پیرو  به

که هر رسانه،  ترتیب ( بدین41: 1395، آن، امر اجتماعی( چگونه فهمیده شود )الکال و دیگران

ای در موضوعاتی همچون موضوع های معنایی ویژههای خاص خود، از چارچوب بنابر سیاست

 جوید.مورد بحث )خروج آمریکا از برجام( بهره می

پژوهش حاضر، با استفاده از رویکردی ترکیبی، به عناصر تحلیلی موجود در دو نظریۀ 

ها و اند که استفاده از نظریهپردازد. هردو اندیشمند یادشده بر این عقیدهدِیک و فرکالف می فُن

عقیدۀ فرکالف،  کنند. بهاز مطالعات کمک می  دست ترشدنِ اینهای ترکیبی گفتمان به غنیروش

های اجتماعی، تنها استفاده از نظریۀ گفتمانی کافی نیست و در سطوح در تحلیل رویه

های اجتماعی و فرهنگی بهره جست؛ زیرا جستجوی ارتباط میان ریهغیرگفتمانی باید از نظ

 از اهداف عمدۀ تحلیل گفتمان انتقادی است.  های اجتماعی یکیکاربرد زبان و رویه

 مطالعات پیشین

را  «های داخلیای برجام در رسانههای رسانهتحلیل گفتمان یادداشت»پژوهشی با عنوان 

لوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمی نوشته است. هدف پژوهش حمیدرضا قلخانی در دانشکده ع

های داخلی است و در آن از روش ای برجام در رسانههای رسانهمذکور، تحلیل گفتمان یادداشت

فرکالف استفاده شده است. نتایج پژوهش، گویای آن است که رویکرد انتقاد از غرب در متن آنها 
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شکل  انتقاد از اقدامات صورت گرفته در قالب برجام بهبرجستگی بیشتری یافته و حمایت و 

  شوند.یکسان دیده می

های دو شبکۀ شناختی خروج آمریکا از برجام در گفتمان تحلیل زبان»ای با عنوان مقاله

از رویکرد  استفاده نسب و علی ضیغمی با را سیدرضا میراحمدی، رضا علی قاسمی« العربیه و المنار

ها تالش کردند تا با ابزار زبانی، نظیر ها گویای آن است که این شبکهاند. یافته دِیک نگاشته فُن

منظور با گزینش دقیق واژگانِ  همین  تکرار، مبالغه، تضاد و امثال آنها، بر مخاطب اثر بگذارند و به

و  ها را به شکلی دیگر نشان دهند و پیام خود را با زیرکیبه کار رفته در متن اخبار، واقعیت

  غیرمستقیم به مخاطبان انتقال دهند.

تحلیل محتوای برجام در رسانۀ ملّی »ای با عنوان محمدمهدی صالح و محسن صادقی مقاله

دهد که های پژوهش آنها نشان میاند. یافتهرا نوشته« ایبعد از خروج آمریکا از توافق هسته

به این توافق دارد، و بر وجود اشتباه رسانۀ ملّی به لحاظ محتوایی و خبری ضمن نگرشی انتقادی 

محاسباتی در پذیرش این توافق، غیرقابل اعتماد بودنِ جهان غرب از جمله آمریکا، لزوم بازسازی 

 کند. ای، لزوم واکنشِ جدی و محکمِ دولت در برابر غرب تأکید میصنایع هسته

های برنامه در بازنماییگفتمان، هویت، مشروعیت : خود و دیگری »ای با عنوان نامهپایان

نامه به مناقشات نیک در دانشگاه لنکستر نوشته است. این پایانرا مجید خسروی «ای ایرانهسته

، بازنمایی این 1تاریخی وداک-از رویکرد گفتمانی پردازد و با استفادهای ایران با غرب میهسته

شود د. در پژوهش مذکور استدالل میکنهای ایرانی و امریکایی مقایسه میمناقشات را در روزنامه

ای، درجه های ایرانیِ شرق و کیهان درخصوص برنامۀ هستههای روزنامهکه تفاوت اصلی گفتمان

تر برجسته« گاردین»نسبت به « تایمز»است. اثباتِ تهدیدآمیز بودنِ ایران در« سازیبازبافت»

شود، اما ود است یا اصالً دیده نمیدر روزنامۀ تایمز محد« دیگری»است. بازتاب انعکاس صدای 

ای را چندین بار آمیز بودنِ برنامۀ هستههای اساسی ایران مبنی بر صلحگاردین برخی استدالل

 کند. تکرار می

 روش پژوهش

در پژوهش حاضر باتوجّه به موضوع مورد بررسی، روش تحقیق، روش تحلیل گفتمان انتقادی 

رود. شیوۀ تحلیل گفتمانی که در پژوهش شمار می ش بههای کیفی پژوهاست که در زمرۀ روش

                                                           
1 Wodak 
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دِیک و فرکالف است. تحلیل گفتمان انتقادی روشی  نظر قرار گرفته برمبنای آرای فُن حاضر مدّ

شناختی ـ گفتمانی سلطه و استثمار  های زبانچنبره»هایی که در تواند در پژوهشاست که می

کار تحلیلگر آن است که در پیدایش و گسترش آگاهی  از استفاده شود. بخشی « اندگیر افتاده

 ( 119: 1387انتقادی راجع به زبان به مثابه عاملی برای سلطه مشارکت جوید )فرکالف، 

از گزینش سرمقاله با  و تحلیل اطالعات، پس  به منظورتجزیه ها: وتحلیل داده  شیوۀ تجزیه

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

ای متون )تاریخ انتشار بر اطالعات شناسنامه ثبت و استخراج اطالعات طراحی شد که عالوه 

اند از: نظام واژگانی شود که عبارتها، عناوین(، هشت کارویژۀ عمومی را نیز شامل میسرمقاله

بندی )نحوۀ توصیف بت و منفی(، قطبشده در متن )مث )مثبت و منفی(، افراد و نهادهای مطرح

های ضمنی )تلقین و ها، داللتفرض و معرفی خود و دیگری(، استناد یا ذکر شواهد در متن، پیش

های متنی از متون های اساسی. بعد از استخراج مقولههای اجماع و توافق، گزارهتداعی(، مؤلفه

ن تحلیل زمینۀ اخذ نتایج اصلی و گیرد که ایموردنظر، تحلیل و تفسیر فرامتنی صورت می

 آورد.های پژوهش را فراهم میبه هدف دستیابی 

های کیهان، های روزنامهشامل تمام سرمقاله گیری:جامعۀ مورد مطالعه و روش نمونه

از توافق برجام و یک ماه پس  رسالت، شرق و اعتماد از یک ماه پیش از تصمیم آمریکا برای خروج

هایی از مطبوعات این توافق است. یعنی این پژوهش به بررسی سرمقاله از خروج آمریکا از

درقالب نسخۀ آنالین منتشر شده و با موضوع،   18/3/97تا  18/1/97پردازد که از منتخب می

ها و اهداف آن مرتبط باشند. علت انتخاب این بازۀ زمانی آن است که در این دوره، خروج  سؤال

ای بسیاری در میان نخبگان و سیاستمداران و باحثات و مناقشات رسانهآمریکا از برجام موضوع م

 کارشناسان کشور بود. 

گیری غیراحتمالی گیری در این پژوهش، نمونهتر گفته شد، روش نمونه طور که پیش همان

شود که گاه الزم می»گوید: گیری هدفمند میدرباره نمونه 1هدفمند یا قضاوتی است. ارل ببی

طور  ا براساس آگاهی خود از جمعیت، عنصرهای جمعیت، ماهیت تحقیق خود و بهنمونه ر

( عموماً 264: 1381)ببی، « های مطالعه انتخاب کنیدخالصه، براساس قضاوت شخصی و هدف

شود. در این های کوچک استفاده میدر تحلیل گفتمان انتقادی برای تعیین حجم نمونه از نمونه

ها به نوعی انتخاب شوند ع کار، این امر مورد توجّه قرار گرفت که نمونهپژوهش نیز باتوجه به نو

                                                           
1Earl Babbie 
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هایی از هردو جناح اصلی کشور در نمونۀ منتخب که درعین رعایت کوچکی حجم نمونه، روزنامه

از  های کمّی با استفاده حضور داشته باشند. از آنجا که در پژوهش کیفی، حجم نمونه مانند روش

نمونۀ »حدّ  گیری را تا جایی ادامه دادیم که بهآید، نمونهری به دست نمیفرمول و رابطۀ آما

های ما  برسد؛ یعنی تاحدّی که اگر نمونۀ جدیدی انتخاب کنیم، چیزی به دانسته« شده اشباع

 دربارۀ جامعۀ موردمطالعه اضافه نشود.

 های پژوهشیافته

لیل گفتمان و جداول آماده شده برای دِیک و فرکالف در تح در این قسمت، به کمک رهیافت فُن 

های  های روزنامههای گفتمانی از سرمقالهو تحلیل اطالعات متنی، به استخراج مقوله  تجزیه

 شود. منتخب در مورد خروج آمریکا از برجام پرداخته می

 های روزنامۀ اعتمادهای تحلیل گفتمانی سرمقالهیافته -1جدول

 هایکارویژه
 تحلیل متن

 درزمینۀ خروج آمریکا از برجام اعتمادهای گفتمانی روزنامۀ مقوله گزیدۀ

 نظام واژگان

 
 مثبت

سازی. توانایی. استراتژی دفاعی. موافقت. قوی. متحد و توانمندی غنی
به  یکپارچه. امیدوار. توان. تشخیص صحیح. اقتدار و وحدت ملّی. وفاداری 

و مصالح ملّی. تقویت انسجام  برجام. سیاست رسمی. عقالنی و بلندمدت. منافع
ملّی. فضای ثبات. آرامش. امنیت ذهنی و روانی. آرامش اجتماعی. هوشمند. 
باتجربه. ملّت وفادار. توسعه و تعالی. درایت و انسجام ملّی. نظر مثبت. 

 خوشحال. اقبال عمومی.

 
 

 منفی

تی. ضعیفای و تبلیغاتی. افزایش فشارها. اشتباه تاریخی و محاسبابازی رسانه
ای. دالیل واهی. مخالفت. ای. سالح و بمب هستههای هستهتر. پرونده سازی

بدبینی و ناامیدی. نگران. متنفر. اغتشاش فکری. تقابل. مرتجع. رفتار نابخردانه. 
های گسترده. مسائل حاشیهدشمن جاهل. عملیات روانی. جنگ. کودتا. تحریم

نافع حزبی. پشیمانی. جوسازی. ای. هجمه. تناقض. جنجال و فضاسازی. م
 توهم. تبعات سنگین.

افراد و 
نهادهای 

مطرح شده 
 در متن

 مثبت

ایران. جان کری. وزیر خارجه پیشین امریکا. ژاپن. آرژانتین. آلمان. دولت 
جمهوری ایران. اتحادیۀ اروپا. . رئیساسالمی ایران مسئوالن جمهوری اوباما. 
 داوسیما. الریجانی.های چین و روسیه. رهبری. صدولت

 منفی
امریکا. جان بولتون. اسرائیل.  دولت بوش.جمهوری امریکا. دولت ترامپ. رئیس

 های قبلی امریکا.ای ترامپ. دولتعربستان. تیم رسانه

 به خود منتسب  قطب بندی

سازی اورانیوم. نبود ساخت بمب هسته ای در برخورداری از فناوری غنی
برخورداری از تجربه طوالنی دیپلماسی و مدیریت . استراتژی دفاعی ایران

نگر. رهبری نگر و جامعجانبهنگر، همهبحران. برخورداری از استراتژی کلّ
 جمهوری باتجربه. ملّت وفادار.هوشمند و رئیس
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 هایکارویژه
 تحلیل متن

 درزمینۀ خروج آمریکا از برجام اعتمادهای گفتمانی روزنامۀ مقوله گزیدۀ

منتسب به 

 دیگری )داخلی(

خوشحالی جریانات تندروی اصولگرا. دلواپسان. خود را تافتۀ جدابافته از 

دانند. جریان اصولگرا با برجام مخالفت کردند. ات کلّی نظام میتصمیم

کردند. جریان تندرو دولت را اصولگرایان برجام را با ترکمنچای مقایسه می

دنبال  دنبال منافع حزبی هستند. جریان تندرو به دهد. به مورد هجمه قرار می

 .جوسازی است

 

منتسب به 

 دیگری)خارجی(

فشار علیه ای بسیار متبحر است. های رسانهدر بازی جمهوری امریکارئیس

ای علیه ایران. های هستهسازیترامپ محاسبۀ غلطی دارد. پرونده .ایران

. بولتون بدون داشتن مبنایی با های ثانویهاحتمال همراهی اروپا با تحریم

کا، مریا های اعالمی ترامپ با اعمالش تفاوت دارد.انگیزه. کردبرجام مخالفت می

هدف  کنند.اسرائیل، عربستان از شکاف و دودستگی میان ما استقبال می

درک   هم بیندازد. عدم جان نهایی ترامپ این است که ما ایرانیان را بشکند و به 

رفتار نابخردانۀ ترامپ. عملیات الملل.  الزم از دیپلماسی و مبانی حقوق بین

 روانی گستردۀ دشمن.

استناد یا 
ذکر شواهد 

 متن در

دولت اوباما و مشاوران سخنان جان کری. باراک اوباما.  .دولت بوشجورج دبلیو بوش. دولت ترامپ. 

های پیشین . دولتجمهوری ایرانرئیس. سخنرانی ترامپ. جان بولتونهای خالصه. گزارش او.

تعبیر  م. به ی. برجاهای میدان. آمارها و سنجشهای بزرگ چین و روسیهاتحادیۀ اروپا. دولتامریکا. 

 نظام و رهبری. . جریان اصولگرا.الریجانی

 هاپیشفرض

نظر خود را به واسطۀ افزایش فشارها بر ایران عملی سازد.  ترامپ درصدد است که چهار شرط مدّ

قدرت اقتصادی ها به سبب پذیرش شروط چهارگانه توسط ایران. احتمال همراهی اروپایی عدم 

اجماع جهانی در مقابل ایران وجود ندارد.  ای نیست.به بمب هسته بی ایران در پی دستیا .امریکا

استراتژی نظام بر مبنای منافع و مصالح ملّی است. هدف دشمن ناامیدی مردم است. خروج آمریکا 

دارد. تناقض در رفتار اصولگرایان درقبال برجام. احتمال  از برجام تبعاتی را برای کشور در پی

 تر است. به توافق. اصولگرایان و جبهۀ تندرو منافع حزبی برایشان مهم هابازگشت امریکایی

های داللت
 ضمنی

 

 

 تلقین

ایران از تصمیم ترامپ در نتیجۀ یک اشتباه محاسباتی اتخاذ شده است. 
ای نیست. همسویی سازی برخوردار است اما درپی سالح هستهفناوری غنی

تصمیم آمریکا سبب آشفتگی قیمت  های امریکا.عربستان و اسرائیل با سیاست
ای برای ناامیدی ملّت ایران. شود. خروج آمریکا از برجام پروژهدر بازار ایران می

ای ابزاری برای ها عاملی اثربخش در وحدت و انسجام ملّی. فضای رسانهرسانه
 نفوذ دشمن.

 

 تداعی

به ظرفیت  کیایران توانایی ایستادگی و مقاومت مقابل دشمنان را دارد و مت
تصور  اجماعی جهانی علیه ایران وجود ندارد. های داخلی خودش است. 

ای به سالح و بمب هسته سازی ایران دستیابیرؤسای جمهوری آمریکا از غنی
به ایران.  زدن های رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی برای ضربه است. تالش

ن ایران صرفاً امتیاز داده و چیزی دیدند که در آاصولگرایان برجام را توافقی می
 به دست نیاورده.
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 هایکارویژه
 تحلیل متن

 درزمینۀ خروج آمریکا از برجام اعتمادهای گفتمانی روزنامۀ مقوله گزیدۀ

های مؤلفه
اجماع و 

 توافق

سازی خود را  اش توانسته ظرفیت غنیایها در مسیر برنامۀ هستهاندازیایران با وجود تمام سنگ
های ترامپ و خروجش از توافق های داخلی خودش است و سیاستافزایش دهد و متکی به ظرفیت

های نای نقص برجام نیست بلکه تحت تأثیر مشاورانش ازجمله بولتون است. دولتای برمبهسته
ند و دشمن پروژه خود را با استراتژی عملیات روانی از طریق فضای اجهان به برجام وفادار مانده

 برد.ای به پیش میرسانه

های گزاره
 اساسی

قی است. هدف نهایی ترامپ این است سازی ایران رؤیایی غیرمنطآرزوی نابودکردن توانمندی غنی
های جهان نه تنها همگرایی با ترامپ را اعالم هم بیندازد. دولت جان  که ما ایرانیان را بشکند و به 

نقطۀ . به برجام را به عنوان یک سیاست رسمی اعالم کردند  نکردند بلکه در نقطۀ مقابل، وفاداری
ها می م انسجام و وحدت ملی نهفته است. رسانهثقل و اساسی مدیریت بحران در مفهومی به نا

روحانی در ذیل توافقنامه ای به وحدت و انسجام ملّی بپردازند. توانند به جای طرح مسائل حاشیه
 ای مؤثر عمل کرده است.هسته

 رسالتهای روزنامۀ های تحلیل گفتمانی سرمقالهیافته -2جدول

های کارویژه
 تحلیل متن

 درزمینۀ خروج آمریکا از برجام رسالتفتمانی روزنامۀ های گگزیدۀ مقوله

 نظام واژگان

 مثبت

بخش روند پیشرفت کشور. امنیت نظام. الهام خیر و صالح. آزادزیستن. استقالل.
های فهم و بینش حقیقی مردم. ظرفیتای. دستاورد هستهبخش. های رهاییحرکت

مدیریت جهادی. تحکیم  های ملّت.های موشکی. تواناییعظیم کشور. پیشرفت
 گری. نتایج روشن. دیپلماسی انقالبی. بصیرت انقالبی. مواضع انقالبی

 
 منفی

ای هولناک. سلطه. توزی. ضرر و زیان. ضربهورزی و کینهجهانخواران. خصومت
های سیاسی های زیادی. جنگ داخلی و خارجی. نبرد نرم. اختالف. تحریمخسارت

تر. برخورد های مختلف. جنگ اقتصادی. گستاخهانهو اقتصادی. مقاصد شوم. ب
کاران سیاسی. جنایتکار. فرصتمشاطه اندازی.حاصل. مصادره. سنگ منفعالنه. بی

 آفرینی.هراسی. بحرانسوزی. تهاجم. تهدیدات نظامی و سیاسی. ایران

افراد و 
نهادهای مطرح 

 شده در متن

 مثبت
شورای ها. ها. چینیروس. دانشمندان ایران. امام راحل. رهبر انقالب اسالمی. ایران

 نگهبان.

 
 منفی

های تروریستی. جمهوری امریکا. کارتر. امریکا. شرکای اروپایی امریکا. گروهرئیس
اف. عباس عراقچی. وزیر تیاِی اف ها. داری امریکا. دولت روحانی. اروپاییخزانه

شرکت ساگا. شرکت فوالد  توتال. رهبران سه کشور اروپایی. خارجه ایران. موگرینی.
 دنیلی. ایرباس. شرکت نفتی انی. شرکت مرسک. شرکت آلیانتس.

 قطب بندی

به  منتسب 
 خود

بخش درخشد. ملّت ایران الهامتر از همیشه در منطقه و جهان میایران پرقدرت
بخش در جهان اسالم و کلّ دنیا است. خورشید انقالب اسالمی و های رهاییحرکت

گیرد. ایران همۀ تعهدات لت جهانی آن. نظامی در ایران که از مردم فرمان میرسا
 های عظیم کشور.های ملّت و ظرفیتخود را عمل کرده است. توانایی

به  منتسب 
دیگری 
 )داخلی(

جریان به ظاهر همراه انقالب همواره روی تجدید روابط با آمریکا و پایان دادن به 
کردند. این جریان با انکار دشمنی آمریکا همواره زبان خصومت دو کشور تأکید می

های زیادی به منافع و مصالح ملّی به مذمت مردم و مسئوالن گشود. خسارت
لوحی دستگاه دیپلماسی کشور. عدم واکنش معقول و اند. غفلت و ساده زده
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های کارویژه
 تحلیل متن

 درزمینۀ خروج آمریکا از برجام رسالتفتمانی روزنامۀ های گگزیدۀ مقوله

فکر اند. دولت هنوز کاران سیاسی چهره آمریکا را بزک کردهحکیمانۀ دولت. مشاطه
تواند قفل این بحرانکند کلید دیپلماسی و دادن امتیازهای سخاوتمندانه میمی

های عظیم کشور بیهای داخلی و ظرفیت ها را باز کند. دولت به تواناییآفرینی
 توجّه است.

به  منتسب 
 دیگری

 )خارجی(

توزی علیه ملّت ایران دست ورزی و کینهها یک لحظه از خصومتامریکایی
ها تا یک رژیم تابع واشنگتن در تهران سرکار نیاورند آرام اند. امریکایی داشتهبرن

های تروریستی در داخل و خارج بهره ترین گروهها از روسیاهنخواهندگرفت. امریکایی
اند و هرروز تحریم ها درکنار شرکای اروپایی خود برجام را آتش زدهگرفتند. امریکایی
ها قرار است محکم در برابر ایران کنند. اروپاییاضافه میهای قبلی جدید به تحریم

های غرب و خواهی زیادهبایستند نه تضمین بدهند و نه خیال اجرای برجام را دارند. 
 های خارجیبا شرکت امریکا. غیرقابل اعتمادبودنِ همکاری 

استناد یا ذکر 
 شواهد در متن

نگوی وزارت خارجه. مقامات اقتصادی و صحیفۀ امام. رهبری. پیام امام خمینی )ره( سخ
. عباس عراقچی. مجلس. قاعدۀ نفی سبیل. اصول قانون اساسیجمهوری. دیپلماسی. سخنان رئیس

 موگرینی. رهبران سه کشور اروپایی. توتال. ترامپ.

 هاپیشفرض

در ظاهر  توزی آمریکا علیه ملّت ایران از ابتدای انقالب تاکنون. اصالحطلبانورزی و کینهخصومت
ها بر عهد و پیمان. استقالل و پایبندی امریکایی همراه انقالب و مصرّ به ارتباط با آمریکا هستند. عدم 

اف در مجلس راه سلطۀ خارجی را تیای تصویب افآزاد زیستن در گرو قطع رابطه با آمریکا است. 
همراهی اروپا با آمریکا در موضوعات گشاید. اروپا مذاکرات را ابزار فشار بر ایران قرار داده است. می

ای و فعالیت دفاعی نظام. اروپا در نهایت تضمینی در مورد اجرای برجام به ایران نمینفوذ منطقه
های دفاعی، نظامی، سیاسی و اقتصاد پذری ایران را در حوزهدهد. پذیرش رویکرد جدید اروپا آسیب

 گری کلید حلّ مشکالت.نقالبیدهد. مدیریت جهادی و تحکیم مواضع اافزایش می

های داللت
 ضمنی

 تلقین

اروپا نیز در مسیر . اسالمی ایران است امریکا به دنبال براندازی نظام جمهوری
در پی سلطه و هژمونی است نه مذاکره با . آمریکا نقض عهد همراه با آمریکا است

های داخلی فیتبه اقتصاد مقاومتی و ظر تواند با اتّکا ایران می. شرایط برابر
اف در راستای منافع غرب و آمریکا تیای ایستادگی و مقاومت نماید. تصویب اف

رویکرد و  کنند.های آمریکا عمل میهای اروپایی مطابق با سیاستشرکت است.
 برخورد انقالبی )گفتمان مقاومت( تنها راه موفقیت ایران است.

 تداعی

.  تحریم رویۀ ثابت 88نتخابات سال حادثۀ کوی دانشگاه و حوادث بعد از ا
امتیازات داده شده از سوی ایران در برجام و متحده در برخورد با ایران.  ایاالت

 عرصۀ دیپلماسی.

های مؤلفه
 اجماع و توافق

راه  به منافع خود در این دشمنی آمریکا از ابتدای انقالب تاکنون وجود داشته و آنها برای رسیدن 
دهد. پذیری ایران را افزایش میاند. برجام بدون آمریکا آسیبپوشی نکردهاز هیچ اقدامی چشم

 های ترامپ هستند.با سیاست هایشان همراه و همگام ها و شرکتاروپایی

های گزاره
 اساسی

ها تا یک رژیم تابع واشنگتن در تهران سر کار نیاورند آرام نخواهند گرفت. معلوم شده امریکایی
ا بر هیچ عهد و پیمانی استوار نیستند. آرزوی استقالل و آزادزیستن را در استمرار هاست امریکایی

سوزی جدید است. اجرای تمامی با آمریکا بدانیم. برجام بدون آمریکا یک فرصت قطع روابط 
تعهدات ایران اف پیش شرط موفقیت مذاکره با سه کشور اروپایی است. تیایاف  هایدرخواست

 تعلیق درآید.  به نتایج روشن در گفتگوها به سیدن در برجام تا ر
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 کیهانهای روزنامۀ های تحلیل گفتمانی سرمقالهیافته -3جدول 

های کارویژه
 تحلیل متن

 درزمینۀ خروج آمریکا از برجام کیهانهای گفتمانی روزنامۀ گزیدۀ مقوله

 
 نظام واژگان

 مثبت

عزتمندانه. اقتدار کشور. توانایی دیپلماتیک.  المللی.قدرت دفاعی کشور. منافع ملّی و بین
های واقعی. استقالل مالی. همبستگی و اتحاد در جبهه داخلی. وحدت. گفتگوی تضمین

ساالری و حاکمیت قانون. تقویت حاکمیت. تضمین صلح و ثبات. ملّی. آشتی ملّی. مردم
 .اسالمی. موضع قدرت. مؤثر بدیل جمهوریدرایت و شجاعت. اقتدار بی

 منفی

المللی. های بینخواهی. فضولنقض مکرر برجام. توطئۀ هماهنگ. نفوذی. زیاده
جویانه. نابجا و نسنجیده. منافع جناحی و شخصی. شروط گستاخانه و مداخله

مخرب. ضدّ ایرانی. مواضع سرسختانه. امتیاز یکطرفه. بلوف. پیام خطرناک. شوکی 
های مجازاتی. کلکسیون افتضاحات. بزرگ و غیر قابل مهار. رؤیای برانداز

ها. از اولویت تر. رفتار رادیکال. غفلت های اقتصادی سخت. چالشفراسرزمینی
ای و تحریفزدگی. گستاخی. ناکارآمدی دولت. مجرم. پازل دشمن. زنجیرهحاشیه

 گر. نسخه تجویزی مسموم. دیپلماسی التماسی.

افراد و 
نهادهای مطرح 

 شده در متن

 مثبت
کل بانک مرکزی.  اسالمی. رئیس زمان ملل. ایران. رهبر انقالب. نظام جمهوریسا

 سوریه و عراق. مسئوالن عالی نظام.

 منفی

امریکا. دنیس راس. نیکی هیلی. سفیر امریکا. فرانسه. انگلیس. آلمان. کمیتۀ امور 
جمهوری ایران. رئیسخارجه مجلس نمایندگان امریکا. برایان هوک. رئیس

ی امریکا. مکرون. اوباما. کاخ سفید. رائول مارک گرشت. فیلیپ گوردن. جمهور
عربستان. موگرینی. وزیر اقتصاد آلمان. اتحادیه اروپا. مدیران عامل زیمنس و توتال. 

وزیر خارجه فرانسه. سفیر انگلیس.  نخست وزیر انگلیس. صدراعظم آلمان.
 های اروپایی و امریکایی. ظریف. شرکت

 قطب بندی

به  تسب من
 خود

زای ایران. نقش ثبات.  اسالمی عزت و اقتدار ملّت ایران. ایستادگی نظام جمهوری
های بازدارندۀ ایران. حرکت پیشرونده انقالب اسالمی. درایت و شجاعت توانمندی

 ای بدیل ندارد.مقتدای انقالب اسالمی. ایران قدرتمند است و این اقتدار منطقه

به  منتسب 
دیگری 

 لی()داخ

های داخلی برای نگهداشتن ایران در این توافقنامه. جریان نفوذی تالش نفوذی
های برجامی برخورد کنند. منافع ملّی را هنوز تالش دارند از موضع انفعال با طرف

کنند. روحانی مواضع به فدای ترس و انفعال و منافع جناحی و شخصی خود می
ت اعتدالی وی تقریباً هیچ نماند. افراطیون شدت رادیکال اتخاذ کرد تا آنجاکه از ژس

دانستند کارنامه چهارساله دولت پر از خالی است. این مدعی اعتدال و اصالحات می
های مستکبر هستند. قطعات پازل طیف مصیبتی بزرگ هستند. موردحمایت قدرت

دادگانی که به اغیار و اضداد  شدگان و تغییرهویتچینند. مسخدشمن را می
 شدۀ اروپا و امریکا.اند. عناصر نشاناسالمی پیوسته یجمهور

به  منتسب 
 دیگری

 )خارجی(

ای علیه ایران را آماده  های موشکی و منطقه فرانسه، انگلیس و آلمان طرح تحریم
ها علیه ایران.  کننده امریکایی مشغول کار بر روی تحریم هیئت مذاکره کردند.

ها و به دو لبۀ قیچی برای تشدید و اعمال تحریم هماهنگی اروپا با آمریکا به عنوان
جمهوری فرانسه. های رئیسخواهیعنوان چکش و سندان برای نابودی برجام. زیاده

کلکسیون  اسالمی. خصومت عمیق و آشکار و پیگیری براندازی نظام جمهوری
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هدات ها. تعفقدان توانایی و ظرفیت اروپاییافتضاحات رؤسای جمهوری پیشین امریکا. 
 رفتار فریبکارانۀ برخی دولتمردان اروپایی.عمل نشدۀ آمریکا و اروپا. 

استناد یا ذکر 
 شواهد در متن

برایان هوک. دنیس راس. گفتگوی پست. نیکی هیلی. برجام. رهبر انقالب. رویترز. واشنگتن
ای. زنجیره هاینشریۀ آتالنتیک. استدالل گوردن. مقامات دولت ایران. رسانهروحانی و اوباما. 

جمهوری امریکا. قرارداد عصر قاجاری. موگرینی. وزیر اقتصاد آلمان. وزیر خارجۀ فرانسه. رئیس
وزیر سابق ایتالیا. ظریف. اصالحمدیران عامل زیمنس و توتال. قانون انسداد. سفیر انگلیس. نخست

 طلبان. تاج زاده و سحرخیز. ریچارد هاویت. صدر اعظم آلمان.

 هاپیشفرض

ها از بین ماندن یا نماندنِ ایران در برجام موضوع محوری است. با تسلیم شدن نیز فشار و تحریم
های جدیدش علیه ایران. خروج دولت از برجام همراهی بروکسل با آمریکا در تحریموند. رنمی 

ه است. ای ایران و بمب اتمی بهانۀ آمریکا بودهای هسته نگرانی از فعالیتحرکتی انقالبی است. 
ها برای ایستادگی عدمت وانایی و ظرفیت اروپایی ترامپ میخواهد رؤیای براندازی را محقق کند.

ای های امریکا. دولت در اخذ تضمین از اروپا بسیار منفعالنه عمل کرده است. افدرمقابل تحریم
دلیل اعتماد  اف راهی برای تکمیل بستۀ تحریمی آمریکا علیه ایران است. گرفتاری روحانی بهتی

 طلبان است.به دشمن خارجی و اصالح

های داللت
 ضمنی

 تلقین

طلبان در راستای منافع برجام هیچگونه دستاوردی برای ایران نداشته است. اصالح
دارند. آمریکا به دنبال تغییر حکومت در ایران است. خروج آمریکا و اروپا گام برمی

های اروپایی همسو با سیاستها و دولترکتشآمریکا از برجام دور از انتظار است. 
قبولی  با اروپا تحت شرایط فعلی برای حفظ برجام به نتیجه قابل های امریکا. همکاری 

تیم ای حفظ نشده است. نخواهد رسید. در برجام عزت و اقتدار ایران به نحو شایسته
ت به سرنوشت دولت طلبان نسباند. اصالحکننده اشرافی بر مفاد برجام نداشتهمذاکره

و تضعیف ایران در حوزۀ دفاعی و  2تفاوت بودند. غرب در پی برجام  روحانی بی
 ای است.منطقه

 تداعی

ها. دشمنی عمیق آمریکا با ایران. اقدامات ضدّ ایرانی غیرقابل اعتماد بودن اروپایی
ای های رؤسطرحاسالمی. شکست  برای براندازی نظام جمهوری 88آمریکا در سال 

قراردادهای استعماری اروپا علیه ایران. حمایت جمهوری پیشین آمریکا علیه ایران. 
 .88غرب از اعتراضات انتخابات سال

های مؤلفه
 اجماع و توافق

امریکا و اروپا با همراهی یکدیگر درصدد هستند تا با اعمال فشار و تحریم باب مذاکره دربارۀ توان 
بگشایند. هدف اصلی آمریکا چه با ماندن در برجام و چه با خروج موشکی و قدرت دفاعی ایران را 

هایشان کامالً در هماهنگی از آن، براندازی و تغییر حکومت در ایران است. اتحادیۀ اروپا و شرکت
پردازند. با آمریکا هستند و تنها به حمایت ظاهری از برجام برای به دست آوردنِ منافع خود می

 طلبان درصدد ضربه زدن به ایران هستند.الحغرب به واسطۀ طیف اص

های گزاره
 اساسی

موضوع مهم و اصلی ماندن یا نماندنِ ایران در برجام است. جریان نفوذی هنوز تالش دارند از 
های برجامی برخورد کنند و عزت و اقتدار ملّت ایران و منافع ملّی را فدای موضع انفعال با طرف

حی و شخصی خود کنند. دولت در یک حرکت انقالبی باید هرچه ترس و انفعال و منافع جنا
های تر خروج از برجام را در دستور کار خود قرار دهد. اتحادیۀ اروپا قادر نیست ضمانتسریع

سیاسی و اقتصادی به ایران بدهد. ریشۀ اصلی گرفتاری، اعتماد بالوجه به دشمن خارجی -حقوقی
 در داخل است.طلبی  و طیف افراطیونِ مدعی اصالح
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 شرقهای روزنامۀ های تحلیل گفتمانی سرمقالهیافته -4جدول 

های کارویژه
 تحلیل متن

 درزمینۀ خروج آمریکا از برجام شرقهای گفتمانی روزنامۀ گزیدۀ مقوله

 نظام واژگان

 مثبت

 المللی. اتّکا. رفتاری منطقی. احترام به قواعد بینبه توافق. خاکریزی قابل پایبندی 
آبرومندانه. هنر دیپلماسی. دستاوردهای نظامی. ارادۀ سیاسی. فضای صلح. جایگاه 

ها. منافع ملّی کشور. کارساز. وفای به عهد. اعتبار بیشتر. حفظ استراتژیک. توانایی
مدیریت حکیمانه. موفقیت. امیدواری  و آرامش.اعتبار. صالح ملک و ملّت. پیشتاز صلح 

 و سرخوشی ملّی.

 منفی

سازی. ضدّ ایرانی. ادبیات  طلب. شکست برجام. بحرانها. جنگترین شرایط تحریمبد
تهاجمی. مقابله و مهار رفتارهای انسانی. گفتمان زورگویی. جنگ دیپلماتیک. درگیری 

خودسرانه. نقض عهد. هتک آبرو. کار نابخردانه.  های گذشته. یکجانبه.نظامی. کاستی
زایی. محدودیت. عهدشکنی. گ. جانبداری. تنشحرکت زشت و ناپسند. طعم تلخ جن

 های فاحش.خشمناک و بیمناک. نابرابری

افراد و 
نهادهای 

مطرح شده 
 در متن

 مثبت

فرانسه. آلمان. ایران. امانوئل مکرون و آنگال مرکل. سازمان ملل. روسیه. چین. ظریف. 
المللی  آژانس بین دولت یازدهم. سوریه. اتحادیه اروپا. ژان لودریان. بوریس جانسون.

 مجلس. دستگاه دیپلماسی ایران.انرژی اتمی. موگرینی. دولت اوباما. شورای امنیت. 
 صداوسیما. وزارت دفاع آلمان. بانک مرکزی اروپایی.

 منفی

عربستان. رئیس سابق سیا.  مقامات عربستان و اسرائیل. امریکا. جان مایک پمپئو. 
مریکا. نیکی هیلی. لیبرمن. دولت ترامپ. نتانیاهو. بولتون. نمایندگان کنگره و سنای ا

 .های خصوصی اروپاییها. شرکتییطالبان و القاعده. داعش. امریکا

 قطب بندی
 
 
 
 
 

منتسب 
 به خود 

اذعان ایران بر پایبندی خود به توافق. جایگاه استراتژیک ایران. پیشتاز صلح و آرامش 
های بزرگ غرب حکومت طالبان را در ایم. ایران بود که با کشوردر جهان بوده

افغانستان ساقط کرد. کشوری که حداقل در دو سدۀ گذشته به هیچ همسایۀ بالفصل و 
ای غیربالفصلی لشکر نکشیده. کشوری که در این چهار دهه در هیچ پیمان نظامی

 تر از دورۀ قبل از برجام است.نبوده. موقعیت ایران به مراتب مناسب

منتسب 
به 
ی دیگر

 )داخلی(

از برجام و حرکت برخی نمایندگان که کاغذی را در مجلس یک کشور به  شعار خروج
شده در داخل کشور دولت روحانی و اند. یک طیف سیاسی شناخته آتش کشیده

کشند و کار ترامپ را های آقای دکتر ظریف را در مسئلۀ برجام به چالش می تالش
 بنای ایجاد اختالف در داخل را دارند. دانند.ضعف دستگاه دیپلماسی ایران می

منتسب 
به  

 دیگری
 )خارجی(

طلبان تیم ترامپ با همراهی رژیم صهیونیستی و عربستان درحال طراحی تهدیداتی جنگ
از برجام و ایجاد اجماعی جهانی  علیه کشورمان هستند و خواهان بازگشت به شرایط قبل

ریح و بعضاً خصمانه درقبال ایران. ترامپ علیه ایران هستند. سطح جدیدی از گفتمان ص
اسالمی در صدر  زدن به جمهوریگفتمان زورگویی را در سطح جهان راه انداخت. ضربه

ناپذیر آمریکا میثاق مهم جهانی را جمهوری پیشبینیرئیساهداف دولت ترامپ قرار دارد. 
ول سیاست جهانی یکجانبه لغو کرد. حرکات دونالد ترامپ خالف شأن آمریکا و خالف اص

با امریکا. ادعای  ها در مواجهه و مقابله های پیدا و پنهان اروپاییوجود محدودیتاست. 
شود که مانند شمشیر های اروپایی. اروپا باز هم برای ما شرایطی را قائل میدولت

کند. موقعیت آمریکا به لحاظ حقوقی و اخالقی به مراتب داموکلس باالی سر نوازشمان می
 تر از گذشته است. آمریکا از پیمان پاریس هم خارج شده است. زلنا
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های کارویژه
 تحلیل متن

 درزمینۀ خروج آمریکا از برجام شرقهای گفتمانی روزنامۀ گزیدۀ مقوله

استناد یا 
ذکر شواهد 

 در متن

امانوئل مکرون. آنگال مرکل. ترامپ. برجام. ظریف. رهبران کره شمالی و جنوبی. ایران کنترا. رونالد 
آژانس انرژی اتمی. ها. نتانیاهو. ریگان. جنگ دوم جهانی. ژان لودریان. بوریس جانسون. تیتر روزنامه

جمهوری ایران. شواهدی مبنی بر اقدام نمایندگان. سخنان رئیسدولت اوباما. . موگرینی. قرآن کریم
ای. شورای امنیت سازمان های منطقهجنگ افروزی عربستان و اسرائیل و کمک ایران در حلّ بحران

 ملل متحد. پیمان پاریس.

 هاپیشفرض

نظر خود در برجام. ایران در ژئوپلیتیک منطقه و جهان جایگاهی  تأکید ترامپ بر تغییرات مدّ
الملل در ایران.  عدم توجّه به الفبای روابط بیندشمنی اسرائیل و عربستان با ایران.  استراتژیک دارد.

ها درصدد حفظ برجام هستند. اروپاییاسالمی است.  زدن به جمهوریهدف اصلی ترامپ ضربه
از برجام و حرکت برخی نمایندگان مجلس. خروج آمریکا از برجام   شعار خروجنبودنِ منطقی

های ثانویه علیه با اعمال تحریم اروپا برای مقابله ببرد.  المللی ایران را از بین نتوانسته ارتباطات بین
دادنِ ایران برای نگهداشتنِ سه کشور اروپایی در برجام. ضرورت عمق ایران توانمند است. هزینه

 ژیک برای ایران. ایران با تغییر و مذاکرۀ مجدد دربارۀ برجام موافق نیست.استرات

های داللت
 ضمنی

 تلقین

کند. به برجام عنصری کلیدی است که اهداف دشمنان را با شکست مواجه می پایبندی 
ای نمایانگر اتخاذ سیاستی رادیکال خروج ایران از معاهدۀ منع گسترش سالح هسته

ال یکپارچه و هماهنگ شدن برای اقدام علیه ایران هستند. ایران دشمنان درح. است
قادر به تغییر شرایط هست. اروپا حضور ایران در منطقه را به حوزه برجام وارد کرده 

کند. موضع آمده برای محدودیت علیه ایران استفاده میاست. اروپا از موقعیت پیش
 ع ملّی ارائه شود.ایران در قبال غرب باید براساس عزتمندی و مناف

 تداعی

دشمنی عربستان و اسرائیل و آمریکا با ایران. یکدستی میان سیاستمداران آمریکا در 
ای میان قبال خروج آمریکا از برجام وجود ندارد. مخالفت اصولگرایان با توافق هسته

های جهانی مانند آمریکا های بسیاری که ایران از دخالت قدرت. آسیب5+1ایران و 
ها پس از جنگ جهانی دوم با کشورهای شکسترفتار امریکاییمتحمل شده است. 

 خورده همچون آلمان و ژاپن.

های مؤلفه
اجماع و 

 توافق

از سیاستمداران ضدّ ایرانی و ضدّ برجام و همراهی عربستان و اسرائیل در پی  گیری ترامپ با بهره
در برجام است. دشمنان ایران درصدد تهدید و مقابله نظر خود  افزایش فشارها به ایران و تغییرات مدّ

با ایران هستند و در این راه سعی بر این دارند تا اروپا را نیز با خود همراه کرده و اجماعی جهانی  
 علیه ایران پدید آورند.

های گزاره
 اساسی

ا ترامپ، نمایانگر آن اظهارات امانوئل مکرون و آنگال مرکل، رهبران فرانسه و آلمان، پس از مالقات ب
اند. برجام خاکریزی قابلبا دست پر به خانه بازنگشته« نجات برجام»است که این دو در مأموریت 

طلبان تیم ترامپ با همراهی رژیم صهیونیستی و با تهدیداتی است که جنگ  اتّکا برای مقابله
المی در صدر اهداف دولت اس زدن به جمهوریعربستان درحال طراحی علیه کشورمان هستند. ضربه

 ترامپ قرار دارد.

توان چنین نتیجه می« اعتماد»های گفتمانی استخراج شده از متون روزنامه از تحلیل مقوله

الملل و دیپلماسی طور ضمنی برجام را به عنوان یک دستاورد در عرصه حقوق بین گرفت که به

الملل و وان فردی فاقد شناخت از حقوق بینکنند و در عین حال، ترامپ را به عنایران قلمداد می
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ای ایران کشد که بر همین سیاق، درک درستی از توافق هستهبدیهیات دیپلماسی به تصویر می

ای متبحر است. عباراتی همچون عدم انزوای ایران، عدم فشار های رسانهنیز ندارد و در بازی

ای بدون دستیابی به بمب اتمی، همچنین تهجدی اروپا به تهران و برخورداری ایران از انرژی هس

گرایانه و  طرح احتمال بازگشت مجدد آمریکا به برجام؛ همگی گویای غلبه گفتمان تعامل

 طلبانه در متون هستند.  صلح

توان دریافت که مشی می« شرق»های گفتمانی استخراج شده از متون روزنامه از تحلیل مقوله

زدایی ایران می ه را بهترین شیوه و واکنش برای حفظ اعتبار و تنشکنند کنونی دولت و تیم مذاکره

ای ای از نمایندگان مجلس در آتش زدن نمادین نسخهداند. در مقابل اقداماتی همچون حرکت عده

سازد. استفاده از عباراتی همچون نکوهش اقدام ترامپ از از برجام دقیقاً عکس این معنا را برمی

أثیرگذار و توصیه به حفظ برجام به عنوان راهی برای حفظ اعتبار و تنش سوی کشورهای مهم و ت

زدایی ایران، حفظ ارتباط با کشورهای حامی برجام، بنای دیپلماسی بر مذاکره و گفتگو و... 

گرایانه در این متن است. استفاده از واژگان و عبارات مثبت دهنده غالب بودن گفتمان تعامل نشان

جمهوری اسالمی ایران در فضای پیش رو؛ یعنی پختگی، کیاست و دیپلماسی برای کنش بایسته 

رفت از شرایط پیچیده فعال نیز در راستای همین داللت ضمنی قرار داشته و ناظر بر راه برون

احتمالی )پس از خروج آمریکا از برجام( است. با این همه روزنامه شرق نسبت به توانمندی دفاعی و 

تر از روزنامه اعتماد عمل کرده و حفظ سه کشور اروپایی در برجام به قیمت  سامنیتی ایران حسا

 کند. تضعیف توانمندی امنیتی و دفاعی ایران را تلویحاً نفی و رد می

توان دریافت که می« رسالت»شده از متون روزنامه  های گفتمانی استخراجاز تحلیل مقوله

طرح مورد نظر دولت برای مدیریت شرایط جدید صحبت درباره برجام بدون آمریکا به عنوان 

تأثیر تواند هیچ دستاوردی به همراه داشته باشد. در این متون، به بی)خروج آمریکا از برجام( نمی

بودن اقدامات دولت اشاره شده و از واژگانی همچون فشار ایمیلی، پیام توئیتری و... برای توصیف 

ن رویکرد دولت؛ به معنای تمایل آن برای حفظ برجام به کند و برآن است که ایآن استفاده می

ای است. نویسندگان، این رویکرد و مشخصاً طرح برجام بدون آمریکا را نوعی فرصت هر هزینه

های کارآمدی همانند دانند که افزایش هزینه برای کشور را به دنبال داشته و طرحسوزی می

به عالوه با تمرکز به عملکرد آمریکا در برجام و  اقتصاد مقاومتی را معطّل نگاه داشته است.

داند که این کشور به هیچ عهد و دهنده این واقعیت می های ضد ایرانی را نشانبازگشت تحریم

از یکسو و « بصیرت انقالبی»، «مدیریت جهادی»هایی همچون پیمانی متعهد نیست. وجود گزاره
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و... در « فقدان امید به اروپا در حفظ برجام»مورد همچنین اشاره به سخنان وزیر امور خارجه در 

های درون مجموع گفتمان این سرمقاله را حول محور ایستادگی و مقاومت و نگاه به ظرفیت

 سازد.کشور برمی

توان چنین نتیجه می« کیهان»های گفتمانی استخراج شده از متون روزنامه از تحلیل مقوله

رب تاریخی متعدد )که برجام نیز یکی از آنهاست( درصدد بیان گرفت که نویسندگان با ارائه تجا

این گزاره هستند که حتی در صورت تسلیم نیز فشار و تحریم آمریکا و اروپا کاهش نیافته و 

هایی علیه ایران در زمینه حمایت از که اروپا را به عنوان واضع تحریم شود؛ چنانمرتفع نمی

های آمریکا به تواند در مقابل تحریمکه با این پیشینه، نمیدانند تروریسم و آزمایش موشک می

های آمریکا در جهت براندازی است ایران تضمین دهد. تمرکز اصلی نویسندگان در متن به تالش

، «تحریم»، «خصومت»، «براندازی»سازی مفاهیم و واژگان معطوف به  و در همین راستا؛ برجسته

فتاری آمریکا در قبال ایران و تقلیل اختالفات درون آمریکا در های رو... به عنوان شاخص« فشار»

هایی های براندازی؛ و در مقابل به حاشیه راندن مؤلفهمورد برجام به تفاوت صرف در تاکتیک

همچون اختالف بین ارکان سیاستگذاری آمریکا پیرامون برجام، اختالف موجود میان اروپا و 

ی مبتنی بر تعامل یا مهار ایران در سیاست خارجی آمریکا به آمریکا و نادیده گرفتن رویکردها

الی متون به رویکرد طیف  شود. عالوه بر این، نویسندگان در البهبندی متن منتهی می قطب

دهند، چه اینکه حتی طلب نسبت به مواضع اروپا در قبال جریان برجام واکنش نشان میاصالح

ت از عدم تعهد اروپا به حفظ برجام در برابر آمریکا سخن در شرایطی که مقامات اروپایی به صراح

سازند. گویند. این طیف، ضرورت ادامۀ یکطرفه برجام از رهگذر همکاری با اروپا را مطرح میمی

به واسطه اقدامات اینچنینی است که به نظر نویسندگان حتی طرح تشدید فشار بر ایران از سوی 

اتکای واشنگتن بر عملیات تحلیل و تضعیف قدرت جمهوری  ایاالت متحده نیز به واسطه امکان

 تر مطرح شده است.طور جدی اسالمی ایران توسط طیف نفوذی در محافل آمریکایی به

 گیری و پیشنهادهانتیجه

ترین فرایندهای مذاکراتی از تأثیرگذارترین و جدی برنامۀ جامع اقدام مشترک یا برجام نتیجه یکی

ای سالۀ هسته حلی برای مناقشۀ دوازده اسالمی ایران بود که توانست راه  و دیپلماتیک جمهوری

ساله   15ارائه دهد. براساس برجام، ایران در بازۀ زمانی  5+1بین ایران و گروه کشورهای 

متحده و اتحادیه اروپا نیز در مقابل  ای خود اعمال کرد و ایاالتهایی بر صنایع هستهمحدودیت
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های مصوب شورای امنیت ملل متحد، شورای اروپا و کنگرۀ آمریکا )مشخصاً یممتعهد به رفع تحر

، پایبند 5+1رغم انعقاد توافق میان ایران و کشورهای  ای( شدند. بههای هستهدر حوزۀ تحریم

از اجرای برجام و مشخصاً تغییر دولت در این کشور و  متحده به تعهدات خود پس نبودنِ ایاالت

حاکمۀ جدید به حفظ مشارکت در برجام، موجب خروج آمریکا از برجام و  تمایل هیئت عدم 

 اسالمی ایران شد. جانبۀ این کشور علیه جمهوری  های یکبازگشت تحریم

طور  رو شد، اما به دالیلی که به این امر با واکنش منفی سایر طرفین متعهد در برجام روبه

کنون توانسته است بخش بزرگی از کارکرد ها پرداخته شد، تامبسوط در صفحات پیشین بدان

ای را دچار اختالل سازد. از آنجا که دستاوردهای ملموس ایران در حوزۀ برجام عمدتاً توافق هسته

های فراسرزمینی )ثانویه(، این متحده در قالب تحریم های ایاالتاند، بازگشت تحریم اقتصادی

های مالی و بازرگانی ها و بنگاه. تردید شرکترو ساخته است دستاوردها را با موانع جدی روبه

های جدید آمریکا بر صادرات نفت بزرگ برای حضور در بازار و صنایع ایران و همچنین تحریم

ازجمله مواردی است که در سامان اقتصادی ایران اختالل ایجاد کرده و در مورد کل فرایند برجام 

از هرجای دیگری  ای که بیش است. بحث و مناقشهبه آن بحث و مناقشه ایجاد کرده  و پایبندی 

ها به ظهور های سیاسی و مطبوعات ایجاد شده و در درون گفتمان این جریاندر بین جناح

های متعدد و گاه متضادی درمورد برجام، تحلیل سود و زیان آن، و رسیده و موجب بروز دیدگاه

 است.  نهایتاً کنش بایسته درقبالِ آن در شرایط جدید شده

های پس های پیچیدۀ سیاست خارجی ایران در سالبرجام، چنانکه گفته شد، ازجمله پرونده

فردِ موضوع این توافق و نقش آن در هویت  آید. ویژگی منحصربهشمار می اسالمی به از انقالب 

و برجام محور بحث  1394دولت یازدهم موجب شد تا از آغاز مذاکرات تا حصول توافق در تیرماه 

ها و تردید روزنامهطلبان، باشد. بیجدالِ دو جناح سیاسی کشور، یعنی اصولگرایان و اصالح

از به دو جریان نیز از این قاعده مستثنی نبودند و طی مدت مذاکرات و پس های منتسب  رسانه

افق عطف مرتبط با تو  ویژه در زمینۀ نقاط اند. این امر بهآن همواره به موضوع برجام پرداخته

شده در این نقاط، زمانی برپایۀ گفتمان  های منسوب به دو جناح یادای بارزتر بوده و روزنامههسته

متحده از توافق  عطف، خروج ایاالت  اند. ازجمله این نقاطسیاسی خود به موضوع برجام پرداخته

جمهور آمریکا  دستور رئیس  شدن آن به از اجرایی برجام است که از اعالم تصمیم تا روزهای پس 

 است.  ها بودههای مختلف این روزنامهگیرد و از موضوعات اصلی مورد توجه در بخش را دربرمی
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های اساسی تحلیل وضعیت از دال منزلۀ یکی طبیعتاً بازنمایی خروج آمریکا از برجام به

متبوع  های دو جریان قرار گرفته است و مصداقی برای تأیید فرضیات گفتمانموردتوجه رسانه

های دو روزنامۀ مشهور اصولگرا، یعنی کیهان و رسالت، در رود. با بررسی سرمقالهشمار می آنها به

هایی با بار معنایی منفی نظیر دشمن، قطع روابط،  متن، از واژگان و مترادف« توصیف»سطح 

ر بهره خصومت، ضرر و زیان، غارت منابع، سلطه، خسارت، جنگ، تحریم، غارت منابع و... بیشت

ای، پیشرفت، بصیرت، امنیت اند، اما در چینش واژگانی مثبت، عموماً به دستاوردهای هستهبرده

نظام و ...پرداخته شده است. سلسله استنادات به موضوعات و موارد متنوع تاریخی، ایدئولوژیک و 

ونه، کلمات و انجامیده است. برای نم« خود مشروع»مثابه  گفتمانی درنهایت به برساختنِ خود به

اسالمی ایران، ملت ایران، انقالب اسالمی، رویکرد انقالبی ایران، و ملّت مظلوم  عبارات جمهوری

ها ارجاع مشخص است؛ تا آنجا که در این روزنامه استفاده این طیف قرار گرفته  طور مکرر مورد به

 ای ایران و فرایند برجام محدود است. به برنامۀ هسته

متحده  رسدکه اقدام ایاالتنظر می های اصولگرا چنین بهدر متون روزنامه «تفسیر»در سطح 

ثمربودنِ برجام و نکوهش تالش دیپلماتیک دولت یازدهم در مورد بی را مهر تأیید دعاوی خود در

های مورد بررسی تنها به آمریکا و غرب محدود در روزنامه« دیگری»دانند. دایرۀ  این مسیر می

یابد. آنچه  سازی تجلی می های سیاسی در محیط داخلی نیز درقالب این دوگانهتشود و رقاب نمی

هایی از دولت و جناح ؛ یعنی بخش«دیگریِ داخلی»از برجستگی برخوردار است رد و نفی 

سعودی و  متحده، اسرائیل، عربستان  ؛ یعنی ایاالت«دیگریِ خارجی»سیاسی مقابل و همچنین 

از مراجع ایدئولوژیک   به سابقۀ تاریخی و همچنین استفاده  اشاره گاه کشورهای اروپایی است.

به آنها عمده   ها و رویکردهای دیگری )داخلی و خارجی( و قضاوت راجع برای توصیف کنش

اند. مثالً تالش آمریکا و اسرائیل برای براندازی  دنبال آن ها بهرهیافتی است که این روزنامه

حال، از  پذیرد. درعینزدایی از کنش دگرِ خارجی صورت می یتاسالمی با هدف مشروع جمهوری

واژگان مثبت و عموماً دارای بار حقوقی، همچون حق طبیعی، استقالل ملّی، حق حاکمیت و 

درون و امثال آنها برای  به  همچنین واژگان مثبت سیاسی، همچون استکبارستیزی، نفی ظلم، نگاه

 تفاده شده است.بخشی به کنش و موضع خود اسمشروعیت

ای را نقطۀ های اصولگرا، خروج آمریکا از توافق هستهدر متون روزنامه« تبیین»در سطح 

های دیگر گیرند و آن را به دال های سیاسی و گفتمانی درنظر میعزیمتی برای استفاده در رقابت

ز آن در فضای دهند. در واقع، برجام و مسئلۀ خروج آمریکا اتعریف دگرگفتمانی خود پیوند می
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بر روابط و   های اصلی دو جریان سیاسیِ کالن در کشور عمدتاً مبتنیویژه رسانه ای و بهرسانه

تر سیاسی های کالنتصویر کشیده شده و نوع پرداختن به مسئله تابعی از رقابت رقابت قدرت به

رقیب در روزنامه از دستاوردهای گفتمانِ منزلۀ یکی بین دو جناح است. در واقع، نفی برجام به

طلبی در سیاست خارجی در  های گفتمان اصالح از موفقیت مثابه یکی  های اصولگرا، و تأیید آن به

طلبان را که اصالحیابد تا جاییطلب براساس همین روابط قدرت معنا می های اصالحروزنامه

خصوص در روزنامه اند و به دانند که در دولت نفوذ کردهافرادی فاقد کفایت و صالحیت می

های اصالحکیهان، ایدئولوژی نویسندگان نمود بارزتری دارد؛ چه اینکه از اظهارات تئوریسین

کند و اوضاع نابسامان را در عرصه سیاست استفاده می« زیباکالم»و « عبدی»طلب؛ نظیر 

 داند. خارجی، نفوذ همین طیف در دولت و اعتماد به غرب می

طلب و اصولگرا های اصالحپیرامون خروج آمریکا در روزنامهنکته مشترک و مهم بحث 

پیرامون منافع ملی کشور است که هر دو گروه سعی در برجسته کردن آن دارند که مطابق با 

ای خود است، اما به دنبال ارائه همه جانبه از این موضوع نیستند، های خاص رسانهسیاست

جع به ابعادی که در راستای منافع آنهاست، درصدد سازی را بلکه با ارائه اطالعات و برجسته

واسطه آنهاست؛ مثالً جناح اصولگرا منافع ملی  جلب نظر مخاطبین و دستیابی به قدرت به

داند و کشور را در عدم ارتباط با آمریکا و تا حدی اروپا و همچنین خروج ایران از برجام می

ها را راهی در جهت منافع ملی بل تحریمهای داخلی و ایستادگی در مقااستفاده از ظرفیت

 کنند. کشور عنوان می

بندی بر نقاط ضعفِ جناح دیگر، با قطب کردن و تأکیدهای مذکور با برجستهبنابراین، روزنامه

نظر  کاربردنِ واژگان منفی و سلسله استنادهای تاریخی، درصدد بازنمایی و القای مفاهیم مدّ و به

های اصولگرا در مورد اند. گفتمان اصلی و غالب در متون روزنامه مخاطبخود برای اثرگذاری بر 

هایی  از دال  بر مفهوم مقاومت و استفاده است. این طیف با تأکید« گفتمان مقاومت»برجام 

های داخلی، اقتصاد مقاومتی، بصیرت انقالبی، واکنش جدی و محکم درمقابل همچون ظرفیت

مثابه  تبع آن ترسیم وضعیت کنونی به وضعیت مطلوب و بهدشمن و... درصدد بازنمایی از 

ها و  بخشی به دالسازی و مشروعیتاست و در این مسیر، برای برجسته  وضعیتی نامطلوب

ای از مواضع اقناعی اساسی تکیه دارد. برای مثال، مواضع اقناعی قدرت گفتمان خود به مجموعه

های  شوند. چارچوبپایداری در این جهت اعمال میو استکبارستیزی یا مواضع اقناعی مقاومت و 

های طیف اصولگرا برای خلق روایتی معنادار از این رویداد )خروج کاررفته در روزنامه اصلی به

ماندن در  پذیری ایران با باقیاند از: سودمندی قطع رابطه با آمریکا، آسیبآمریکا از برجام( عبارت
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از برجام راه  اف در راستای اهداف آمریکا، خروجتیایح افبرجامِ بدون آمریکا، تصویب لوای

حصول منافع و عزت و اقتدار ملّی، دشمنی آمریکا با ایران، ناکامی دولت روحانی در فرایند برجام 

اف سبب آسیب و تیایگرفتنِ مشی انقالبی، اتّکا به اتحادیۀ اروپا و تصویب اف و لزوم درپیش

 .شودخسارات برای کشور می

طلب، یعنی شرق و اعتماد، در سطح های دو روزنامۀ مشهور اصالحبا بررسی سرمقاله

ای کار برده شده راجع به توافق هستهمتن، چینش هوشمندانه و هدفمند واژگان به« توصیف»

همگی دارای بار ارزشی مثبت بوده و در مجموع، متضمن تلقین مثبت بودن و بایسته بودن حفظ 

های یران هستند و در این راستا استفاده متعدد از واژگانی نظیر تدبیر، تالشبرجام از سوی ا

دیپلماتیک، تقویت صلح جهانی، حکمت، مشورت و مذاکره برای دولت و دستگاه دیپلماسی در 

های مثبت برجام برجسته شده و در متون متعدد اند. در متون، ویژگیهمین زمینه کاربرد یافته

 بهره گرفته شده است.« المللی و... المللی، توافق بین معاهده بین»بتی نظیر از آن با عناوین مث

هایی هستند که  تکنیک« رانیحاشیه»و « سازیبرجسته»متن، « تفسیر»در سطح 

را « دیگری»و نقاط ضعف « خود»از آنها، وجوه مثبت   های شرق و اعتماد با استفاده روزنامه

اند و از این رهگذر، درصدد )دشمن( را به حاشیه برده« غیر»اند و نقاط قوت برجسته کرده

های مورد بررسی در روزنامه« دیگری»نظر خود هستند. دایرۀ  های مدّبازنمایی و القای چارچوب

های سیاسی در محیط داخلی نیز درقالب شود و رقابت تنها به آمریکا و تیم ترامپ محدود نمی

یعنی « دیگریِ داخلی»ه از برجستگی برخوردار است؛ رد و نفی یابد. آنچ سازی بروز می این دوگانه

شوند ، در متن نامیده می«جریان تندرو»، «دلواپسان»جریان اصولگرا که با عناوین دیگری نظیر 

گیری تا انعقاد آن مخالف بوده و بنای ایجاد اختالف در داخل و در جریان برجام، از ابتدای شکل

سعودی و  متحده، اسرائیل، عربستان یعنی ایاالت« دیگریِ خارجی»ن اند. همچنی کشور را داشته

 طور کلی دستگاه دیپلماسی آمریکا در دوره ترامپ است. مشاوران ترامپ و به

توان گفت که  این طیف، با زبان تفهمی طلب میهای اصالحمتون روزنامه« تبیین»در سطح 

کنند. تعامل با جهان و گفتگو وجه عنوان می« یحفظ منافع ملّ»نکتۀ کلیدی در تعامل با جهان را 

توان عاملی مهم در نظر گرفت که سبب شده غالب را دارد و همین بستر سیاسی و اجتماعی را می

رفت را در ادامه همکاری و مذاکره با اروپا ببینند.  حتی بعد از خروج آمریکا از برجام، راه برون

ها بر لزوم بوده است. این روزنامه« گفتمان تعامل»طلب های اصالحگفتمان مسلط در طیف روزنامه

از  ای اند و اگرچه در پارهزدایی درعین حفظ انسجام ملّی تأکید کردهارتباط با جهان، مذاکره، تنش
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اند، معتقدند که درصورت های دور اروپا در همراهی با آمریکا اشاره کردهها به رفتار سالسرمقاله

ای از محتوای توان به حفظ برجام با اروپا امیدوار بود. بخش قابل مالحظهمی «های واقعیتضمین»

کنند. درواقع، برخالف طلب مشخصاً به موضوع برجام اشاره می های اصالحتولیدشده در روزنامه

روایتِ استکبارستیزی و انقالبیهای اصولگرا که برجام را در بستری کالن و درقالب کالنروزنامه

کنند. ها عمدتاً به موضوع برجام، حفظ و دستاوردهای آن اشاره مینگرند، این روزنامهگری می

استناد به لزوم حفظ برجام، دستاوردهای آن برای کشور، تعامل با جهان، انزوای آمریکا، برتری 

واژگانی از تعابیر و  یابند. استفاده رو معنا می اخالقی و حقوقی ایران در موضوع مورد بحث و... ازاین

المللی و در نهایت، حفظ برجام نیز زدایی، وجهۀ بینهمچون مدیریت حکیمانه، عبور از بحران، تنش

اند. طلب( کاربرد یافته سازی خود )دولت، جناح اصالححال مشروعبه منظور توصیف و درعین

مپ با نظام اند از: ضدّیت تراطلب عبارتهای اصالحکاررفته در روزنامههای اصلی بهچارچوب

خوانند، موفقیت ای، توان ایران برای گذر از آنچه بحران میاسالمی و نه صرفاً توافق هسته جمهوری

با دشمن، دشواری و  روحانی در مواجهه با خروج آمریکا از برجام، حفظ برجام برای مقابله 

شرایط جدید، قابل با  حساسیت شرایط در فضای پس از خروج امریکا، توانایی ایران برای مقابله 

 مذاکره نبودنِ توان دفاعی ایران.

طلب در های دو جناح اصولگرا و اصالحتوان چنین انگاشت که میان روزنامهبنابراین می

نگر با توجه به گفتمان مسلطی که راجع به این بازنمایی خروج آمریکا از برجام نوعی نگاه بخشی

با توجّه به  مومی در دفاع از عملکرد خود حاکم است.موضوع پدید آمده است، برای اقناع افکار ع

از خروج  یک از دو جناح در دوران پیش و پس توان گفت در گفتمان هیچتحلیل متون می

های خود پیش از شود. البته روزنامۀ کیهان در تحلیلای دیده نمیآمریکا از برجام تفاوت عمده

همه، هردو روزنامۀ کند؛ با اینی صحبت میافق هستهخروج آمریکا عموماً از ماندنِ ترامپ در توا

ای و لزوم خروج ایران از برجام بعداز خروج آمریکا آمیز بودن توافق هسته اصولگرا از خسارت

کنند و حتی روزنامۀ کیهان پیش از خروج آمریکا مسئلۀ اساسی را خروج ایران عنوان صحبت می

از  ای قبلطلب، ازآنجاکه روزنامۀ اعتماد سرمقالهاصالحهای جناح کند، اما در طیف روزنامهمی

است و  های بعد از خروج آمریکا مورد تحلیل قرار گرفته خروج آمریکا ندارد، تنها سرمقاله

نویسندگان این روزنامه در این بازۀ زمانی از حفظ توافق، حفظ وحدت و پرهیز از دو دستگی 

و چه پس از خروج آمریکا، ماندن در برجام را عاملی  گویند، اما روزنامۀ شرق چه پیشسخن می

 با دشمنان استفاده کرد.   توان از آن برای مقابلهآورد که میبه شمار می
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منازعات ایدئولوژیک دو جریان رقیب پیرامون خروج آمریکا از برجام در مطبوعات بیش از 

برد گرایی رنج میزدگی و جناح استجانبه همراه باشد، از سی آنکه با ارائه تصویری متوازن و همه

های بین طلب اگرچه به اختالف های اصالحشود؛ مثالً روزنامهتا آنجا که تناقضاتی دیده می

اند، اما در برخی آمریکا و اروپا درباره برجام اشاره و بر حفظ برجام توسط اروپا تأکید کرده

شوند و در یکا و اروپا( ناچیز شمرده میکنیم که این اختالفات )بین آمرها مشاهده میسرمقاله

کنند یا در جریان اصولگرا، در متن اشاره های متن به اتحاد اروپا و آمریکا اشاره مینهایت، داللت

شود که آمریکا با نقض چندبارۀ برجام، عمالً از این توافق خارج شده است و در عین حال، از می

دستانه  ور کاهش خسارات و در پیش گرفتن مشی پیشپیشنهاد به خروج ایران از برجام به منظ

 گیرد. در این زمینه بهره می

هایی  هایی که در جریان پژوهش به ذهن نویسندگان خطور کرده است در قالب پیشنهادایده

 گردد:ارائه می

کرد، استفاده برخی از ای که جلب توجه میها نکتههای روزنامهـ با توجه به بررسی سرمقاله

نویسان از زمینه تاریخی روابط میان ایران و غرب بود؛ در همین راستا پیشنهاد میمقالهسر

هایی برای آموزش خبرنگاران سیاسی با هدف کسب اطالعات بیشتر درباره شود که دوره

 روابط ایران و غرب و تاریخچه آن در نظر گرفته شود.

شود به مطالعه عی میان جامعه پیشنهاد میهای اجتماها و رسانهـ با توجه به فراگیر شدن شبکه

 ها پرداخته شود.مطالب تفسیری و اخبار مرتبط با خروج آمریکا از برجام در این رسانه

های توانند سایتهای داخلی پرداخت؛ سایر پژوهشگران میاین پژوهش تنها به مطالعه روزنامهـ 

 داخلی و خارجی فارسی زبان را بررسی نمایند. 

ن پژوهش تنها از روش تحلیل گفتمان برای رسیدن به نتایج مطلوب استفاده شد در ـ در ای

های ترکیبی نظیر تحلیل محتوا و شود در کارهای آتی از روشهمین راستا پیشنهاد می

 تر استفاده شود.تر و دقیقتحلیل گفتمان به منظور دستیابی به نتایج کامل
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