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Abstract 

Over the last century, the media has been one of the most important areas of 

competition for world powers, and especially during the last two decades, 

cyberspace has entered the field of influencing international relations as one of 

the fastest growing segments of the media. Cyberspace is a relatively new term 

used to describe a wide range of networking tools or technologies. Aspects of the 

impact of media and cyberspace on foreign policy, due to its role in relations 

between governments, international organizations and politicians, is one of the 

most influential and challenging areas that has provided the basis for reflecting 

their priorities, values and ideas. Given the importance of the nuclear program in 

US strategy toward Iran, this article seeks to answer the question of what was the 

US media strategy towards Iran's nuclear program between 2017 and 2020. The 

present study seeks to use theories related to cyberspace to examine the thematic 

analysis of the US media and cyberspace strategy on JCPOA between 2017 and 

2020. To answer this question, using a qualitative method and using network 

analysis of themes, an attempt has been made to extract the US media strategy 

from the most important social network used by Donald Trump. The findings of 

this study identify six main themes in the US media strategy on the issue of 
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JCPOA and Iran: "threats and intimidation", "humiliation and insult", "recourse 

to the law", "boasting", "frustration and acknowledging "Defeat" and 

"Iranophobia". 

Keywords: US, Media Strategy, Cyber Space, Iran, JCPOA, Thematic Analysis 
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 چکیده
ههی جهه ی ههی رقهبت ق رتترین عرصدد از جمل  مهم« رسدده  »اخیر یک سدد    طولدر 

در دو ده   ویژ آن، ب ههی بخشرشدد ترین یکی از روب  عنوانب  «فضددهی مزهزی»و بود  

ص   ست. ش الملل در روابط بین تأثیرگذاریاخیر، وارد عر ضه  ا صطالح ،یمزهز یف  یا

سبتهً ست ک  برا ج ی    ستر فیتعر یا ستفهد   یاشبک  یههیفنهور هیاز ابزارهه  یا گ ا

دش آن  ،یخهرج هستیبر س رسه   و فضهی مزهزی تأثیرههی جنب  .دشویم د   ق به توج  ب

 رگذاریههی تأثاز حوز  ،و سیهستم اران یالمللنیههی بسهزمهن ه،هدولت هنیدر منهسبهت م

 فراهمههی آ هن   یهه و اهه، ارزشتیرا برای ا عکهس اولو ن یزم ک  اسدددت زیبرا گو چهلش

ایران، مقهل  ای در راهبرد آمریکه  سددبت ب  به توج  ب  اهمیت بر هم  هسددت  د  اسددت.کر

سش سخ ب  این پر ضر در پی په سه   بود حه در قبهل بر هم   ایهالت متح  ای ک  راهبرد ر

 کرد تالش  پژوهشاین  چ  بود  است. 2020ته  2017 ههیسهلای ایران در فهصل  هست 

راهبرد مضددمون  لیتحل و یسددب  برر فضددهی مزهزیمرتبط به  یهه یبه اسددتفهد  از   ر

 بپردازد. 2020ته  2017 ههیسهلدر فهصل  دربهر  برجهم  فضهی مزهزی آمریکهای و رسه  

ستفهد  از روش کیفی و  سئل  به ا سخ ب  این م ضهمین،  کهرگیریب برای په شبک  م تحلیل 

اجتمهعی مورد استفهد   ههیشبک  ترینمهمای آمریکه از ته راهبرد رسه   است تالش ش  

شور دو جمهور رئیس ستخراج وقت این ک ی این پژوهش بیه گر هههفت د. یشو هل  ترامپ ا
                                                                                                                                 

ز      ا .1 له دسجججترسجججی   اد ت ق  یک     http://creativecommons.orgND (-NC-CC BY/ین 
/4.0nd/-nc-licenses/by ) اس. 

http://creativecommons.org/%20licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/%20licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/%20licenses/by-nc-nd/4.0/
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 بود  ای آمریکه در مورد مسئل  برجهم و ایرانراهبرد رسه   در خصوص یمضمون اصل شش

سل ب  قه ون» ،«نیو توه ریتحق» ،«و ارعهب  یته »از:  ا  عبهرتک   سته»، «تو  ،«ییخود

 «.یهراسرانیا»و « و اذعهن ب  شکست یسرخوردگ»

 مضمون لیتحلایران، برجهم، ، فضهی مزهزی ،ایراهبرد رسه   آمریکه، :های کلیدیواژه

 06/10/1400تاریخ پذیرش:      29/09/1400تاریخ بازبینی:      12/05/1400تاریخ دریافت: 

 846-821صص  ،1400زمستان  ،52پیاپی  ،4، شماره 13فصلنامه روابط خارجی، سال 

 



 

 

 مقدمه

ضای مجازی، اینترنت و  ست ف سبتاً جدیدی ا ستردهبرای تعریف مفهوم ن از  ایگ
اجتماعا خاصببا از کار و زندگا  هایجنب ک  بر ای شببب   هایفناوریابزارها یا 

 Ahern et al., 2016, p، هم اری و بیان خالقان  تأکید دارد )اکانال ارتباط عنوانب 

فناوری اطالعاب و  آسببایمعجزهچون رشببد  هایامؤلف . عصببر اطالعاب با (35
اتصال  .ده استهای حیاب بشری شجنب تحببببول در همبببب   ساززمین ارتباطاب، 
یر ورود  هایشبببب  ب  ی دیگر از طریق  هادولتدورترین  ال ترونی ا، تسبببه

 هایسازمانو  هاجمعیت، مداخل  الملربینبازیگران جدید بببب  عرصببب  روابببب  
طرح  مللا در مسائر داخلا و خارجا کشورها والبینو  ایمنطق غیردولتا اعم از 

هانا، چرخز آزاد  ع  ج جام ندان  هانا، حقوق شبببهرو ناوینا چون ده ده ج ع
بت، حاکا از روندی است ک  محتوا و ش ر  بای اینترن اطالعاب، حاکمیت بر فض

خارجا را متحول و نیازمند بازتعریف و تغییبببراب سببباختاری نمبببوده  سیاست
سبببببت ش لا، مفهوم (. علا1398 یری زاده،صا و ن)دهقانا بنادک ا رغم تفاوب 

و استفاده از چرخ  ها از ظرفیببببت تعبببباملا این رسان  استفاده درها اصببببلا آن
ست ایرسان  (. در 89، ص. 1394 )فرهنگا و قرائتا، مناسب در جذب مخاطب ا

 زدر کاربرد ت نولوژی جدید و نیها گسببترر رسببان ب جهت تبیین نظری نقز رو
ر و فضبببای مجازی در جذب مخاطب از توئیتاجتمببباعا نظیر  هایشب  قدرب 

، دیملماسببا (Bjola,2018, p. 10) تالیجیداصببطالحاب جدیدی مانند دیملماسببا 
ماسبببا  (،Yukushiji, 2009, p. 2ت نولوژی ) و  (Burkman, 2011)ی اماهوارهدیمل

 شود.( استفاده ماKurbalija, 2008) دیملماسا اینترنتا
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سان  شار  ن یهزکم دلیراجتماعا ب  های امروزه ر سان و انت سا آ ستر بودن، د
 Monti) نفر در سراسر جهان هستندها منابع خبری برای میلیون ترینمهماز  ،سریع

et al., 2019, pp. 1-4).   اجتماعا از چند ده  گذشببت  بسببیار محبوب های شببب
سامان ؛ اندشده ضای مجاهای بنابراین  سرعت ف در ای العادهفوقزی و اجتماعا با 
سان هایجنب  ةهم ستند و ها زندگا ان سع  ه  الملربینرواب   در نتیج ،در حال تو

ست سیا سائر  هاهای دولتو  ستثنانیز از این م ست م . (Depaulio, 2018, p. 98) نی
قدرب شببنیداری های در قالب متن، ع س، فیلم و برنام  ان،کاربر یدیتولمحتوای 

اجتماعا مانند های رسببان های وریارا ب  دسببت مردم عادی قرار داده اسببت، فن
سیاسا های ک  در آن حرکت ارتباطاهای از فعالیت یر با ایجاد ش ر جدیدتوئیت

را در  یسازاشخصجمع و جلب کرده، الگوهای رفتاری و ها را در اطراف هشتگ
. (Pond & Lewis, 2019, p. 213) فضببای دیملماسببا مجازی تشبب یر داده اسببت

سان  شتراکاجتماعا ابزار رایج برای ب  های ر ستمطالب  یگذارا سیاری از  ب  د ب
ر برای دسببترسببا ب  توئیتو  بوکسیفافراد اسببت و احزاب سببیاسببا اکنون از 

 (.Rao, 2019, p. 228کنند )ما استفاده دهندگانیرأ
های ارتباطا مهم و رایج در لبا توج  ب  این   شبببب   اجتماعا توئیتر از کانا

رئیس جمهور این کشور با مردم بوده  خصوصب آمری ا و  استمدارانیسرابط  بین 
ست، در این پژوهز ب  شب   اجتماعا در ا ست این  عنوان مطالع  موردی از کارب
در این شببب    شببود.ای آمری ا در قبال برجام اسببتفاده ماپیشبببرد راهبرد رسببان 

 هایجنب در این میان  شود وتولید و منتشر مااخبار شمار زیادی  اجتماعا روزان 
ر بر سیاست خارجا نوین، با توج  ببببب  نقببببز آن در مناسباب میان توئیت تأثیر

ست برانگیزچالزتأثیرگذار و  هایحوزها، از المللبین هایسازمانو  هادولت . ب  ا
 سببازیشببب  یک رسببان  و بسببتر جدید  عنوانب ر توئیت ی،طورجدب همین دلیر 

 نموده است.ترکیبا ظهور های رسان  و دیجیتالهای توس  رسان  شدهارائ 
ست ک های اجتماعا شب   ر از جمل بنابراین توئیت سترر و حفظ  ا برای گ

با نفوذ در میان مخاطبین بر است؛ تا جایا ک  قادر بوده رواب  اجتماعا ایجاد شده 
ویژگا مهم  .ا بین فردی )فرد با فرد و یا فرد با دولت( اثرگذار شودارتباطهای راه
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های خاص فضای مجازی و سرعت با استفاده از ویژگا در آن، این است ک  توئیتر
قال مسبببتقیم  باط برخ  و انت یاما، ام ان ارت طاب پ با یاد در ارت  صبببوربب ز

 .اندکردهراهم را ف و چندجانب  دوجانب یا متنا و نیز تبادل  یاچندرسان 
گرفا ش تأثیراست ک  توانست   یا قدرتمندارتباط ر ابزارشب   اجتماعا توئیت

 856بیز از  تا جایا ک  ؛در حوزه سبببیاسبببت خارجا کشبببورها ب  وجود بیاورد
سبببای دولت و وزرای امور خارج  کشبببورها ؤحسببباب کاربری ب  رهبران و ر

ی عضببو هادولتصببد از در 92یعنا  ،کشببور 178 میاناین در  .اختصبباص دارد
 ور دارند.ر حضتوئیت کننده درمیلیون نفر دنبال 356گین تقریبا سازمان ملر با میان

ضو  شورهای ع ضور فعال دارند. در نیز  «20گروه »اکثر رهبران ک در توئیتر ح
شورها جزب التین  یآمری ا سایر ک سما  دولت نی اراگوئ ،  ر دارند توئیتحساب ر

ندارند؛  کشور در این شب   اجتماعا حضور 15 اقیانوسی  فق  و در آفریقا، آسیا و
ستمداران و دیملماب سیا سیاری از  سترر این زیرساخت، ب ب   مندعالق نیز ها با گ

اولین سببیاسببتمداری بود ک  ب  این شببب    «باراک اوباما»اسببتفاده از آن شببدند. 
ستمداران،  سیا ستفاده   هایسازمان، هان وزارتخااجتماعا پیوست. در حال حاضر ا

 کنندهمنع س  و ها از این زیرسببباخت، فراگیر گشبببتدیملماب ژهیوب ا و المللبین
شده است. تمایر برای ارتباط  در عرص  دیملماسا عموما خصوصب  صدای آنان
ب شببد واژه ها موجافراد با مخاطبان داخلا و خارجا و انع اس دیدگاه مسببتقیم

سا» شت وارد ادبیاب  1«توئیملما ک  ناظر بر  شود الملربینارتباطاب و رواب   یهار
 (.Dumčiuvienė, 2016, p. 35)کاربست شب   اجتماعا توئیتر در دیملماسا است 

، مطالعاب توئیتر خصببوصب های اجتماعا و شببب  با توج  ب  نوظهور بودن 
انجام گرفت  های اجتماعا مبتنا بر شببب  اندکا در خصببوص الگوی دیملماسببا 

 ، نشببانایرسببان گذشببت  و منابع موجود در زمینة دیملماسببا های پژوهز .سببتا
در سراسر جهان انجام  ایرسان در زمینة دیملماسا  اتوجهقابردهد ک  کارهای ما

های شببب  در خصببوص الگوی دیملماسببا  ایرسببان ه، اما الگوی دیملماسببا شببد
الگو در این خصببوص الگوی  نیترکینزد گرفت  اسببت.صببورب  اجتماعا کمتر

                                                                                                                                 

1. Twiplomacy 
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سوتعامر  ست  یدو سان  و  .ا ستیسدر این الگو، ر ارگانیک و  صوربب ، گذارانا
سا و تحلیر تعامربا ی دیگر در  مندنظام ستند و نتایج برر خود را با های دائما ه

و در صببورب نیاز یک  اسببت ، وحدب هدفتیدرنهاکنند و ما ی دیگر تسببهیم
سلطانا فر و هم اران، آورندما ب  وجود اهآنوحدب روی  را برای  ، ص. 1391 )

197.) 
 

 
 (1391فر و همکاران، ی)سلطان هیدوسو تالیجید یپلماسید یالگو .1 نمودار

 
با توج  ب  نظام ریاستا در آمری ا، شخص رئیس جمهور بیشترین اثرگذاری را در 
ضمن  شور بر عهده دارد.  ست خارجا این ک سیا زمین  تعیین و اجرای راهبردهای 
این   تجرب  برجام پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخاباب ریاسبببت جمهوری 

سال  شخ تعیین  ، بیانگر اهمیت این جایگاه در2016آمری ا در  ست هاام سیا ی 
 تیفعال ،2009از سببال در زمین  برجام بوده اسببت.  خصببوصب خارجا آمری ا 

 زمانهم ،2012د و در شر آغاز توئیت خصوصب شب   اجتماعا و دونالد ترامپ در 
جریان کممین  وی در .با ورود جدی ب  عرصبب  سببیاسببت، شببدب بیشببتری یافت

صدی خود هایسالتبلیغاتا خود و  ست جمهوری ایاالب متحده آمری ا،  ت بر ریا
ی همسببو و متحدان خود، هادولتهمسببو نمودن، هدایت و الگودها ب   منظورب 

سببیاسببت خارجا از طریق پیشبببرد اهداف را در راسببتای  ایگسببتردههای تالر
ک  برخا از ای گون ب ر انجام داده اسببت؛ خصببوص توئیتهای اجتماعا و ب شببب  

های شبببب  قیت او را در انتخاباب ناشبببا از اسبببتفاده صبببحی  از تحلیلگران موف
با  های اجتماعاگیری رئیس جمهور آمری ا از شب  اند. بهرهکردهارزیابا  اجتماعا

های بازتابعنوان رهبر قدرتمندترین کشور جهان، با توج  ب  جایگاه سیاسا وی ب 
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ک  نحویب ؛ داشببت  اسببتجهانا قرار های همواره در صببدر اخبار رسببان  ای،ویژه
سیاری از واکنز سان ب سایر ر ضای مجازی از نظر  ها ارزر خبری های وی در ف

ابزار  هامروز، این نوع برخورد مسبببتقیم با مردم .یافت  و انع اس پیدا کرده اسبببت
ست و قدرتمندی برای دیملماسا جهانا سائتو»ب  نام  ا شود ک  شناخت  ما« یملما

سا»و  «توئیت»ز دو کلم  برگرفت  ا ست «دیملما تعداد (. Simunjak, 2019, p. 13) .ا
دو میلیون و از  برابر افزایز یافت و 33در طول هفت سبببال  کنندگان ترامپدنبال
)قبر از  2021میلیون نفر در اوایر  88ب  بیز از  2014ژوئن  12هزار نفر در  618

 Donald) عا( افزایز پیدا کرد.های اجتمادر شب   اریکاربربست  شدن حساب 

Trump loses social media megaphone, 2021) 
ست  ست جمهوری باراک اوباما، مذاکراب ه ، ای و در ادام در طول دوران ریا

اصلا سیاست خارجا  )برجام( راهبرد برنام  جامع اقدام مشترکای یا توافق هست 
ژوئی   14) 1394تیر  23داد ک  در اای ایران را ش ر مآمری ا در قبال برنام  هست 

س ،  5+1( در وین اتریز بین ایران، اتحادی  اروپا و گروه 2015 شامر چین، فران (
مذاکراب  .روسی ، پادشاها متحد بریتانیا، ایاالب متحده آمری ا و آلمان( منعقد شد

ق رسببما برای طرح جامع اقدام مشببترک درباره برنام  اتما ایران با پذیرفتن تواف
ست  شد 2013ای ایران در نوامبر موقت ژنو بر روی برنام  ه . ب  مدب ه بودشروع 

ای تفاهم هسببت  2015درگیر مذاکره بودند ک  در آوریر  ی عضببوماه کشببورها 20
متوس  خود  شدهاغنبر اساس این توافق، ایران ذخایر اورانیم  .لوزان ش ر گرفت

کرد. ایران درصببد قطع  98ای کم را تا سببازی اورانیوم با غنو ذخیره یسببازپاکرا 
 15تعداد سببانتریفیوژها را حدود دوسببوم و حداقر ب  مدب  همچنین تعهد داد ک 

سازی ن ند درصد غنا 67/3توافق نمود ک  اورانیوم را بیز از  و دهدسال کاهز 
سببنگین جدیدی نسببازد سببازی اورانیوم جدید یا رآکتور آبتأسببیسبباب غنا و
(Haidar, 2017.) 

مپ، روی رد راهبرد آمری ا در مورد توافق  لد ترا نا مدن دو کار آ با روی 
ای شاهد تغییراب اساسا شد ک  خروج آمری ا از این توافق و شروع کممین هست 

شار حداکثری بخشا از آن بود.  سیاست خارجا آمری ا در  متأثرف از تغییر راهبرد 
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ای این کشبببور نیز راهبرد رسبببان ای ایران در دوران ترامپ، قبال برنام  هسبببت 
 دستخور تغییراب اساسا گشت ک  مقال  حاضر در پا تحلیر و ارزیابا آن است.

 . ادبیات پژوهش1

و پُررنگ شبببدن عنصبببر ارتباطاب، فار  از  آمدهزیپهای با توج  ب  دگرگونا
بسیار یافت  و در فضای  اهمیت مجازی،زدۀ آن، عبارب دیملماسا تنگناهای سیاست

و  هایسبببازمیتصبببمتبلیغ و ترویج ر ب  بازیگری فعال در عرصبببة توئیتنونا ک  ک
؛ در این زمین  انجام شببده اسببت اندکاهای ، پژوهزگشببت بدل  هایریگمیتصببم

از  یمندبهره، بدون مجازیدیملماسببا  الملرهای بینبنابراین، حرکت در شبباهراه
در اسببتفاده از این  ادقتابنیسببت و در صببورب  ریپذام انمضببامین و مفاهیم، 

ند، کشبببور قدرتم یر  تانسببب چار انزوای قدرب نرممختلف های در حوزهها پ ، د
 فرایندتواند بر دیملماسا مجازی مااست ک   گفتناشوند. ما ا و سیاساالمللبین

های . پژوهز، هرچند این اثرگذاری محدود باشداثر بگذاردکشورها  یریگمیتصم
، فضببای مجازی و دیملماسببا توئیتریگذشببت  و منابع موجود در زمینة دیملماسببا 

شان سا ما ن سان دهد ک  در زمینة دیملما سر  اتوجهقابرهای پژوهز ایر سرا در 
سا  سا توئیتجهان انجام گرفت ، اما الگوی دیملما ضای مجازی و دیملما کمتر ری ف

 بررسا شده است.
صوص در این سا »با عنوان ( 1398) «نژادجعفری» توان ب  پژوهزما خ برر

سان  سا ر شاره کرد ک  دوره زمانا ، «ای میان ایران و آمری ا در دوره بوردیملما ا
ست.  ضر بررسا کرده ا ( 1391)« ش وها آذر»متفاوتا را در قیاس با پژوهز حا

افزاری آمری ا بر امنیت ملا جمهوری اسالما قدرب نرم تأثیربررسا »در پژوهز 
ای را برای تبیین رسبان  تراکلچارچوب « ان و نقز رسبان  ملا در مقابل  با آنایر
ست.  رابیتأث ست خارجا آمری ا در قبال ایران برگزیده ا سیا   «نوازنا»راهبردهای 
سا عموما مدرن»در پژوهز ( 1396) شبرد دیملما ضای مجازی در پی ب  « نقز ف

خصوص دیملماسا عموما و ب بیان کلا آثار فضای مجازی بر قدرب نرم کشورها 
سببایبر دیملماسببا  تأثیربررسببا مطالع  »در اثر ( 1395) «سببلیما» پرداخت  اسببت.

مفهوم سایبر دیملماسا و پیامدهای « آمری ا بر دیدگاه کاربران ایرانا فضای مجازی
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نیز ( 2018) 1«باوب و هم اران» آن بر نظر ایرانیان را تحلیر و ارزیابا کرده اسببت.
با توئیتنظراب » در پژوهز ملا: هیالری کلینتون و دونالد  یریگیرأ یآورجمعر 

س  نتایج انتخاباب آمری ا و نظراب م« ترامپ شب   اجتماعا توئیتر  طرحب  مقای در 
 .اندپرداخت 

های مزبور ضبببمن بررسبببا دوره زمانا متفاوب، تمرکز کمتری بر پژوهز
شب   ست  سان کارب ضای مجازی در راهبرد ر ای آمری ا در قبال های اجتماعا و ف

تاکنون کمتر پژوهشا ب  عالوه بر این  .اندداشت ای خصوص برنام  هست ایران و ب 
 ألخا عنایت ب  این اسببت. بترامپ پرداخت  های توئیتبررسببا تحلیر مضببمون 

شا در زمین  تحقیقاب داخلا ضر ،پژوه شد با توج  ب  تحوالبما پژوهز حا  کو
ر در عرصبب  خصببوص توئیتب  های اجتماعا وکاربسببت شببب  ک   ایگسببترده

 و ب  ارزیابا ای آمری ا،راهبرد رسان ارائ  الگوی  با هدف، اندکردها ایجاد المللبین
ضمون  ست امپ درباره ترهای توئیتتحلیر م سالبرنام  ه صل   های ای ایران در فا

ت  2020تا  2016 یاف عامالما این پژوهزهای بمردازد.  عث افزایز ت با ند  ب توا
ستگاهها سازمان .دشوا المللبین ساهای و د صویر ما از این طریق دیملما توانند ت

صة  شالمللبینخود را در عر شتر اثرگذاریو زمینة  ندا بهبود بخ ص  ی ربی ا در عر
 کنند. فراهم الملربین

 چارچوب نظری. 2

 یهااژگیو یو دارا اارتباط یهایاز فناورمتفاوتا مجموع  اجتماعا های شببب  
شترک شمار  «بودن اتالیجید» همچون م شهروندان اتوجهقابرهستند ک   ب  آن  از 

سان  ضای مجازی باعث ظهور طیف جدیدی از ر سا دارند. ف ستر سوم ها د ب  مو
سان  صا و با هزین  کم  اندشدهجدید های ر شخ سترسقابرک  برای هر  ست. د  ا
 د:ند معانا مختلفا داشت  باشنتوانما جدید در این چارچوبهای رسان 

لذب و  ،اسببرگرم ،اانواع ژانر، صببور متن شببامر ؛دیجد یمتن اتیتجرب -
 (...ها وفرا متن ،یاان یرا یهای)باز یامصرف رسان  یالگوها
ض  تجرب شامر ؛جهان ییبازنماهای نوین روش -  دیو ام اناب جد ابیعر

                                                                                                                                 

1. Bovet 
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 (.ادیصببفح  بن اتعامل یهارسببان  ،یمجاز یها یشببهروندان )مح یبرا یابازنما
صرفسوژه نیب دیجد رواب  سان  یهایکنندگان( و فناورها )کاربران و م ی، در ار

روزمره و  ادر زندگ اارتباط یهاو رسببان  ریتصبباو افتیدر اسببتفاده و در رییتغ
 .شهروندان یبرا یارسان  یهاینهاده شده در فناور امعان

ا بچالز  ؛کیتکنولوژ یهابا رستتانه یستتتیرابطه اندام ز دیجد میمفاه -
ن و بد ،یو فناور عتیطب ،اتصببنع یزهایانسببان و چ نیب شببدهرفت یپذ یزهایتما

 (.142:1387 ر،یکوا. )مکیو مجاز اواقع ،ا یمصنوعاب ت نولوژ

در تجرب   رابییتغ ؛و اجتماع تیجستتمه هو نیروابط ب دیجد اتیتجرب -
( ک  بر او جهان ازمان، فضبببا و م ان )در سبببط  محل او اجتماع اشبببخصببب

ا تجرب  ردر جهان  گاهمانیخودمان و جا هاک  ما در آن کنداداللت مهایا رور
 .میکنام

گسترده  ا مارچگیسازمان و  دیتجد ؛دیو تول یدهسازمان دیجد یالگوها -
 یارسان  یکنترل و مقرراب گذار ت،یمال  ،ادر فرهنگ، صنعت، اقتصاد، دسترس

ستونیویل»(. 12ص. ،2003و هم اران،  ستری)ل را  نترنتیهای ااژگی( و2010) 1«نگ
 اجهان تیمخاطب و ماه انامحدودِ محتوا، دسببترسبب ۀگسببتر ت،یتعامر و خالق

 ریعنوان متغب و فضبببای مجازی ها رسبببان اثر  درک یکند. براما انیارتباطاب ب
 چهار بل   سببت،ین فناوران  یاب  جبرگرا باورب   یازیدر فرایند ارتباط، ن ااسبباسبب
 او معرف یارا شببناسببااز جمل  در فضببای مجازی  دیهای جدرسببان  مهم مقول 
 د:نکنما

سان  الف(  ساناارتباطاب  ابزاری برای عنوانب ر شامر م نیا ی:فرد و ان ورد 
  و رواب بوده ا، محتوا خصببوصبباین نوع ارتباط اسببت. در ریمیو ا ریتلفن، موبا

 است. افت یانتقالاز اطالعاب  ترمهم گرفت ش ر

 یا ودئویوهای یشبببامر بازاین مقول   ا:نقز تعامل در جایگاهرسبببان  ب( 
 اامل، تعبخز نیا در ابت ار ترینمهماسبببت.  یمجاز تیو ام اناب واقع ریوسبببا

 .است حاصر از استفادههای یمندیتبر رضا «فرایند»بودن و غلب  

                                                                                                                                 

1. Livingston 
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 نیترمهم شبببب   جهانا وب، ای نترنتیا :اطالعاب یافتن در مقامرسبببان  ج( 
ست ک  منبع  نیمورد از ا سان  ا ستردهنوع ر س یبرا ایگ ستر  اتلق ا ب  اطالعابد

 .نیز باشد و اصالح اطالعاب اابیباز یبراتواند ابزاری ما نترنتیشود. اما

شارکت جمعد(  سان  م ستفاده از ا ژهیوب مقول   نیا ا:ر  یبرا نترنتیشامر ا
شارکت و مبادل  اطالعاب، عقا ص دیم شخ سع  رواب   ست.  او تجرب  و تو فعال ا

ستفاده حت س هایجنب ب   ادامن  ا سا سترر زین او عاطف ااح سیاح، ) ابدیما گ
1393.) 

 دابیک  در تولنام برد  «یکارکرد یاهمگرا» توان ازها مااینعالوه بر 
 نی. اتالیجیدهای نیبا دورب ری؛ مانند همگرا سببباختن موباافتداتفاق ما ایرسبببان 

ماالً  ،یاشببب ر از همگرا آن اسبببت ک   انگریو ب یانوع همگرا نیترامعمولاحت
 قخل تالیجیدای هیت نولوژ صبببوربب مجدداً  ،امیقد« آنالوگهای یت نولوژ»

ست؛  یانوع همگرا نیمربوط ب  هم زین نترنتیو ا ونیزیادغام تلو فرایند. اندشده ا
ند بر روما ونیزیتلو رایز  میزان از سبببط  نیا. شبببود دهید زین وتریکامم یتوا

رخ دهد ک   اصنعت یاک  همگرا است ریپذام ان زماناتنها  ،یاهمگرا کیت نولوژ
 دیخر ایاطالعاب  یو فناورها ارتباطاب دور، رسببان های شببرکت نیب یاز هم ار

 یاو همگرا اشببرکت نِیب رواب  .دیآما ب  وجودها سببهام چند شببرکت و ادغام آن
 دیجدهای بیترک منشببأ ،اشببرکت یااسببت. همگرا  یو دوسببو ایپو ،ا یت نولوژ
ابداعاب ، عالوه بر این. است محتوا انیب وهیو ش ا یت نولوژهای ی، نوآورهارسان 

شار و الزام برا انوع فناوران  سازد را فراهم ما اشرکت یاهمگرا دیانواع جد یف
 (.23، ص. 1389 مهدی زاده،)

سان  نیب یادرباره همگرا میتوانما در نهایت سخن  ایشب  پخز و های ر
د. در انقالب دوم ارتباطاب، ننامما «انقالب دوم ارتباطاب»برخا آن را ک   مییبگو

سان  ش امیقدهای ر شدن،  اتالیجیشوند. دما ظاهر تالیجیو د اتعاملهای وهیدر 
های بخشد. رسان ما از محتوا را تحقق اجدا کردنِ کانال ارتباط کیبرنتیسا یایرؤ
عام قابر انتقال و  طورب ک  هایا تی)مواد( عام و با  یپا عنوانب توانند ما تالیجید

انقالب  باک   یسبباختار رییتغ نیدوم شببوند. ، تجرب هاسببترسببان  نیب یدسببت ار
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  «ایرسببان  اارتباطاب تعامل» یریگشبب رصببورب گرفت  اسببت،  یارتباطاب جار
صطالح ست. ا سان » یجاب ک  غالباً  اا سان »رود، ما ب  کار «دیجدهای ر های ر

ک  توس  انقالب اول ارتباطاب در دوران مدرن ب  وجود هایا است. رسان  «اتعامل
 ای( ونیزیو تلو ویراد د،ی)مطبوعاب جد بودند  یسببوکیند، مناسببب ارتباطاب آمد

باط افنهای تیبودند، ب  لحاظ قابل  یاگر هم دوسبببو از  انییدر درج  پا او ارت
شتند ارتقا  یب  سط  باالتر دیجدهای رسان  )مانند تلفن و تلگراف(. تعامر قرار دا

 احت ایارتباطاب دو  افن شرفت یدر ش ر پ ااساس یاجا . ما شاهد جاباندکرده دایپ
غنا  نیاست ا یامحتوا یغنا یو دارا اچندش لبالقوه  طورب ک   میهست  یچند سو
سببیاح، ) شببده اسببت ریپذام ان ریصببدا، متون، داده و تصبباو ا مارچگیب  علت 

1393.) 

در اسببت ک  « هارسببان عصببر دوم »کلیدی دیگر در این حوزه ظهور  تحول
«  سببباده ایرسبببان  ةجامع»ب  دسبببت آورده بود ک  با  اگاهی، جا1980 خالل ده 

گسبترده ، قدرب با عصبر اولها عصبر دوم رسبان اسباسبا  زی. تماتفاوب داشبت
( با اشببباره ب  2000) «تِرور بار»مثال،  عنوانب . بود 1990ده   یدر ابتدا نترنتیا
گسترده، های ونبیب  تر اجهان او دسترس نترنتیا یاو استثنا العادهفوقرشد  ن  یا

ستگدلشور و  سائر مربوط ب  تغ اسردرگم زیو ن اب را  میاراداپ رییهواداران آن، م
 فیتوصبب کیال ترون یهادورب خان را  نترنتیاسببت، کاربران ا کرده حررقابریغ

 کند.ما

مخاطبان هر چ   ک  پردازدمسببب ل  ما نیب  ا 1«کاسبببتلز مانوئر»در این رابط  
تصببوراب باورها و اطالعاب،  همین ،کنندما افتیدر مختلف رااطالعاب  شببتریب

کاسببتلز اعتقاد داشببت ک  پیشببتر دنیای . بخشببدما جهان شبب ر ر موردرا دها آن
ای، جهان بود و ن  تعاملا؛ اما با ورود ب  سببیسببتم چندرسببان  طرف کارتباطاب، ی

ب   و دیجیتال اسببت. وارد جامع  تعاملا شببده اسببت ک  بر اسبباس ارتباط بین شبب
کاسببتلز بر این اعتقاد اسببت ک  سببهم ارتباطاب غیرال ترونیک از کر ارتباطاب در 

ا برشمرد جهان ایرسان توان را ما نترنتیا حال کاهز است. از نظر برخا دیگر،

                                                                                                                                 

1. Manuel Castells 
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ک  حوزه جدیدی با عنوان فضای سایبری را ایجاد کرده است. این فضای سایبری 
های تلویزیونا و ... های جمعا قدیما همچون شببب  در نهایت جایگزین رسببان 

 ذیر بیان شرحب  را ها عصر اول و دوم رسان  متفاوب خصوصیاب« هُلمز»شود. ما
 (.9-8، صص. 2005 )هُلمز،. کندما

 
 هارسانهعصر اول و دوم  زیمتماهای یژگیو. 1 جدول

 (ب د) تع  لیو ه رس نه دوم عصر (پخشو ه رس نه اول عصر
 (گ یند ی سخن  ی دای عدآ ای  ی د ب غیر تمرکز وعدآ گ یند(ای  ی د سخن  ی.  تمرکز وچند نار برای عدآ1

 ارتب ط ت دوس یه اس  اس  هیس کی. ارتب ط ت 2
 گریزدا  کنترل دولتی  ی .  ستعد کنترل دولتی اس 3

شم ل شنروندی جن ) کنندآلید  کراتیک و تسن ه ی قشربندی و ن برابری اس . ابزار رژیم4
 اس 

وار ص رت ت دآو به شدآهیکنندگ ) ت ز.  ش رک 5
 هستند

 کنندکنندگ ) فردی  ر د را حاظ  ی ش رک 

دارای ویژگی تأثیر و نا ذ ت ربه فردی    ) و  ک )  . دارای وِیژگی تأثیر و نا ذ  گ هی جمعی اس 6
 اس 

 
های ارتباطا بیشتری در مقایس  با ، پتانسیرهارسان های جدید در عصر دوم رسان 

، سرعت توان ب  سط  و دامن  دسترسا،سایر انواع ارتباطاب دارند ک  از جمل  ما
ا دگیچیپ، تعاملا بودن، حق انتخاب، حریم خصبببوصبببا و رهیذخ تیظرفدقت، 

 اشاره نمود.

جامع  و تف ر  ازندگ سبکبر  اقیعم آثار ک،یارتباطاب ال ترون رشد فناوری
ار داشببت  اسببت؛ زیرا این رشببد، منجر ب  ایجاد در مورد خود و محی  پیرامونا

ست. از جمل  مهم شده ا شب   رواب  اجتماعا  ترین اجزای این تحوالب مهم در 
دوران تبادالت مکتوب و ، یفرهنگ شتتفاهدوران  تحول شبببامر سببب  مرحل 

، ص. 1399 تا و هم اران،)نعماسببت  الکترونیکارتباطات دوران و  ینوشتتتار
167.) 

اندیشببیدند و رفت، ماانتظار ما هاآنک  از  طورهمانگذشببت  مردم دوران در 
صیف ما اظهارنظر شتار، توان خویز را در تو ستفاده از نو کردند، اما در ادام  با ا

 هایسبباز یشبببتحوالب پیرامونا خود افزایز دادند. اکنون نیز ک  شبباهد رشببد 
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، 1395 زاده،)مهدی اندافت های گذشت ، تغییر یری از اعتقاداب و گزارهبسیا هستیم،
 (.326ص. 

و  داده ریجوامع تشبب را در  دیجد ااجتماع ختیرها کاسببتلز، شببب  از دید 
 د،یتول یهافرایند جیو نتا ابیدر عمل یریچشمگ رابییتغ ایشب   اگسترر منطق

 اسازمان اجتماع ایشب  ش ر  ک ادرحالکند. ما جادیتجرب ، قدرب و فرهنگ ا
مان گریدر د پارادا زینها و م انها ز ت  اسبببت،   یت نولوژ نِینو میوجود داشببب

سترر فراگ یماد انیاطالعاب، بن ساختار اجتماع ریگ سر  سرتا  فراهم اآن را در 
ستند ک  یاساختارهاها شب  کند، ما دیتأکوی همچنین آورد. ما توانند ما باز ه

را در درون خود  یدیو نقاط شببباخص جد یابندگسبببترر  اتیمحدود چیبدون ه
 ارتباط در شبببب   را داشبببت  باشبببند یانقاط، توانا نیک  ا اشبببوند تا زمان رایپذ

 (.1395زاده، ی)مهد

 پژوهش روش. 3

ای آمری ا در قبال برنام  در این مقال  ک  هدف آن تحلیر و ارزیابا راهبرد رسبببان 
ست  ست، ازه صلا مقال   ای ایران ا سز ا سخ ب  پر ضامین برای پا شب   م رور 

های کارآمد در زمین  تحلیر از جمل  رور« شببب   مضببامین»شببود. اسببتفاده ما
شود ک  همانند ای مشاب  با تارنما ارائ  مامضمون است. در شب   مضامین، نقش 

س   در شب   مضامین، شدهنییتعگردد. روند بخز و رور، نمایان مااصر سازمان
 گیرد:دست  از مضامین را در بر ما

 ک  شامر کدها و ن اب کلیدی در متون است. الف( مضامین پای 

ی سازخالص ک  شامر مضامین حاصر از ترکیب و  بخزب( مضامین سازمان
 شود.مضامین پای  ما

 ک  شامر اصول کلا حاکم بر متن است. ج( مضامین فراگیر

ب   تارنما، ترسیم شده و مضامین برجست  های شمضامین مزبور همچون نقش 
ضامین بیان ما شاره در کنار رواب  بین این م سط  مورد ا س   شود. در هر کدام از 

های مشببابها همچون قالب مضببامین، این های این رور با روراز جمل  تفاوب
شببود تا انگاره وجود های مضببامین همانند تارنما نشببان داده مااسببت ک  شببب  
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سل  صور کردن  هاآندر بین  مراتبسل شناور ت ضعیت منجر ب   از بین برود. این و
باید گفت  البت دهد. مضامین شده، وابستگا و رواب  متقابر میان شب   را نشان ما

ها بیشتر از این   خودتحلیر باشند، ابزاری برای تحلیر اصلا پژوهشگر این شب  
 هستند.

اوتا دارد ک  هر کدام فرایندهای مختص ب  های متفتحلیر مضبمون نیز رور
ستای خود را دارا هستند. در این پژوهز نیز با بهره گیری از روی رد ترکیبا، در را

 شود:ای ب  شرح مراحر ذیر ب  کار برده مامرحل ب مرحل تحلیر مضمون فرایند 
 الف( توصیف و تجزی  متن؛

 ب( شرح و تفسیر متن؛
 م دوباره متن.ی و ادغاساز مارچ ج( ی
شین  اطالعاب یآورجمعبرای  شخص کردن تعاریف پژوهز، ادبیاب و پی ، م
منابع  ،و برای گردآوری اطالعاب از کتب مرجعای از مطالعاب کتابخان ها شاخص
همچنین متن کامر  شبببد.، مقاالب و ارتباطاب ال ترونی ا اسبببتفاده یاکتابخان 
ست ترامپ در زمین   هایتوئیت سا قرار گرفت.  ای ایرانبرنام  ه در این مورد برر
جمهور ایاالب متحده آمری ا  سیرئ هایو لیسببت توئیت یبردارزیف از ابزار مقال 

اسببتفاده  اطالعاب یآورجمعجهت  2020تا  2016های سببالبین  )دونالد ترامپ(
ضوع مقال ، توئیت کرده و ست با توج  ب  مو  ایهای مربوط ب  برنام  و مذاکراب ه

برنام  هدفمند وابسببت  ب  معیار  یریگنمون با رور با ایران اسببتخراج و در پایان 
 تخاب شده است.ان ای و برجامهست 

 های پژوهش. یافته4

هداف پژوهز  ب  ا یابا  یتبرای دسبببت یاالب متحده  سیرئهای متن توئ جمهور ا
 2جدول . ه اسبببتدر خصبببوص ایران اسبببتخراج شبببد آمری ا، دونالد ترامپ،

 .دهدامنشان ها را کما توئیتخصوصیاب 
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 هاتوئیت کمّی اتیخصوص. 2جدول 
 س ل تعداد ردیف
1 8 2013 
2 7 2014 
3 34 2015 
4 9 2016 

5 10 2017 

6 18 2018 

7 14 2019 

  100 جمع

 

 
 هاتوئیت کمّی اتیخصوص. 2نمودار 

 
 نتایج کلی پژوهش. 3جدول 

 ابع د تم  ق له  ا هیم
 یزیط ر تل به را)یا دیتند

تندید  ستقیم به 
 حمله

 حمله  ستقیم

 تندید و ارع ب
 را)یا میبه حمله  ستق دیو تند ارع ب

تندید به ت قف قدرت 
 رو افزو) ایرا)

تندید به ت قف قدرت 
   شکی ایرا)

رروج ا   لیبه دل را)یا یاقتص د دیتند
 ت افق

 را)یا می ستق دیتند
،  ذ   و ریزقت به  ق   ت س بق نیت ه ذ   و 

ت هین به 
 تزقیر و ت هین کنندگ ) ذاکرآ ذ   

 کنندگ ) دور قبل ذاکرآ ریتزق
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  ذ  ، نی سئ ل ه د  کرات ریتزق
 یقبل نی سئ ل ریتزق کنندگ ) ذاکرآ

 را)یکنندگ ) س بق ب  ا ذاکرآ  ذ  
جمن ر و  سیرئت هین به 

 و یر ر رجه س بق
 لیبه دل یه ی اط ع تسیسرو  ذ  

 ضعف و اناع ل
 اهم ل در ت افق لیبه دل نی سئ ل ذ   

ت هین و تزقیر 
ه ی نظ رتی، دسته آ

 اط ع تی و ا نیتی

 لیجمن ر س بق به دل سی ذ   رئ
 اهم ل در ت افق

ر رجه  ریجمن ر س بق و و  سیرئ  ذ  
اوب    و   ذ   اهم ل لیوق  به دل

 نت )یکل
 وق  ر رجه ریو   ذ  
 یاوب    و ج ) کر  ذ  

کنندگ ) دول   ذاکرآ یق ن ن دیتند
 ک یس بق   ر

تندید  سئ لین 
س بق  ذاکرآ به 
 اقدام قض یی

 کنندگ ) ذاکرآتندید 
 س بق به اعم ل ق ن )

 ت سل به ق ن )
کنندگ ) دول  س بق  ذاکرآ دیتند
 یب  ت سل به ق ن ) دارل ک ی  ر
ب   یلیا   غ    ذاکرات تزم یررسند

 را)یا

ر دست یی و 
تم ید و 
 ر دشیاتهی

ر دست یی و تم ید در 
 رص ص نای برج م

 ر دست یی

در  ق بل دست ورد  ذاکرآ ب   ییر دست 
 را)یا

ر دست یی و تم ید در 
 برج مرص ص رروج ا  

 و دف ع ا  رروج ا  برج م ییر دست 
 در  ق بل ابط ل ت افق ییر دست 
 به رروج ا  ت افق ییر دست 

 عملکرد در رص ص برج م شیست 

در رص ص عملکرد رروج ا   ییر دست 
 مبرج 

 )رایای ب  ا ذاکرآ بد هسته ی د وری
اذع ) به ن ت انی در 
برر رد ب  ایرا) در 
 رص ص  ذاکرات

 اعتراض به ت افق
سرر ردگی و 
اذع ) به 
 شکس 

 اذع ) به ت افق ن  ن س 
 را)یبه ت افق ن  ن س  ب  ا اعتراض

اذع ) به  ذاکرات ضعیف 
 و  ناع نه

 را)یا  ت افق ح صله ب  ا  یعدم رض 
 ا  برج م یسرر ردگ
 در  نطقه را)یرشد نا ذ ا

ه یی برای هشدار
ی جنگ اندا راآ

 روانی علیه ایرا)

هشدار به ج  عه جن نی 
در رص ص قدرت 

 ی ایرا)اقتص د

 ایرا) هراسی

 هیدر س ر را)یا نا ذ

 ابع دی  سی ن س   ع دالت سن ک رکرد 
 را)یبد ت افق ب  ا یاقتص د

هشدار به ج  عه جن نی 
در رص ص قدرت 

 ی ایرا) سیس
هشدار به ج  عه جن نی 

 یتیا ندر رص ص قدرت 
 ی ایرا)و دف ع

 را)یا یو س د برج م برا یاقتص د ابع د
 را)یا یرو افزو) قدرت اقتص د رشد
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 در برج م را)یا یاقتص د س د
 را)یبد ت افق ب  ا یتیابع د ا ن
 را)یبد ت افق ب  ا یدف ع ابع د

 ،را)یبد ت افق ب  ا یو دف ع یتیا ن ابع د
 نهیدر    را)یا یک ری خا ی د وری

 ایهسته
 یک ردر رص ص پنن ) را)یبه ا اتن م

 در  نطقه را)یا ی  شک قدرت

 
 مضمون لیتحلبر اساس  یاهستهبرنامه های ترامپ در خصوص یت. الگوی توئ3نمودار 

 

 یریگجهینت

صلا این پژوهز  ضمون توئ ریتحلهدف ا ست ترامپ درباره های تیم ای برنام  ه
های مجازی شبببب   املماسبببیدای و راهبرد رسبببان  یارائ  الگو منظورب  و برجام
 نشان داد: شز موضوع را ریوتحل یتجزها بر اساس نتایج یافت بود.  ترامپ
مسببتقیم،  ترامپ با توسببر ب  حمل  در این خصببوص: ( تهدید و ارعاب1
ک   ایران موشببب ا قدرب توقف ب  تهدید، ایران روزافزون قدرب توقف ب  تهدید

 با اسببتفاده از مفاهیما نظیر حمل رود ما مقول  تهدید مسببتقیم ب  حمل  ب  شببمار
 موشبب ا قدرب توقف ب  ایران، تهدید روزافزون قدرب توقف ب  تهدید ،مسببتقیم

 مسبببتقیم، تهدید حمل  ایران ب  تهدید و تلویحا، ارعاب طورب  ایران ایران، تهدید
کرده  اقدام از طریق توئیتر ایران تهدیدب  توافق،  از خروج دلیر ب  ایران اقتصببادی

 ت.اس
مپ در بُ: و توهین ( تحقیر2 مت ،تحقیر و توهینعد ترا مذ ب    با توسبببر 
 تحقیر و سبببابق، توهین خارج  وزیر و جمهور رئیس ب  ، توهینکنندگانمذاکره

و  سرر ردگی
 اذع ) به شکس 

تندید به اعم ل 
ق ن ) 

 قبلی کنندگ ) ذاکرآ

ایرا) 
 هراسی

تزقیر و 
 ت هین

 تندید و ارع ب

ر دشیاتهی و 
 ر دست یی
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، مذمت و توهین ب  ریتحق عنوان زمینةامنیتا ب  و اطالعاتا نظارتا،های دسبببتگاه
 مقاماب ب  توهین و با مفاهیما همچون مذمت ،کنندگانمذاکره مذمت، نیمسببب ول

قبلا،  مسبب ولین ، تحقیرهادموکراب قبر، تحقیر دور کنندگانمذاکره سببابق، تحقیر
 ضعف دلیر ب  اطالعاتاهای سرویس ایران، مذمت با سابق کنندگانمذاکره مذمت

 ب  سببابق جمهور رئیس توافق، مذمت در اهمال دلیر ب  مسبب ولین انفعال، مذمت و
 دلیر ب  وقت خارج  وزیر و سبببابق جمهور رئیس توافق، مذمت در اهمال دلیر

 جان و اوباما خارج ، مذمت وقت وزیر کلینتون، مذمت و اوباما اهمال، مذمت
 ی دست ب  تحقیر و توهین زده است.کر

های سببالترامپ در بازه زمانا های توئیتبا بررسببا : ( توستتب به نانون3
، در این ای با ایران و تحلیر شب   مضامینهست در خصوص توافق  2016-2019
خود ب  های توئیتتوسببر ب  قانون در توان بیان نمود ترامپ در بعد ما خصببوص

تهدید مس ولین قانون پرداخت  است. همچنین  اعمال ب  سابق کنندگانمذاکره تهدید
فاهیم و مضببب با م قدام قضبببایا،  ب  ا مذاکره  هدیدسبببابق   قانونا امینا نظیر ت

 با آمری ا سببابق دولت کنندگانمذاکره تهدید آمری ا، سببابق دولت کنندگانمذاکره
قبلا  کنندگانمذاکرهتوسر وی ب  قانون در قبال  دهندهنشانداخلا  قانون ب  توسر

 ایران است. ایهست با توافق 
ستایی4 سا  :( خود -2016های سالترامپ در بازه زمانا های توئیتبا برر
با ایران و تحلیر شبببب   مضبببامین، در این  ایهسبببت در خصبببوص توافق  2019

صوص ست  خودهای توئیتدر  م رراًعد بُ این ترامپ درک  د کرتوان بیان ما خ د
برجام زده  از خروجهمچنین برجام و  نفا خصببوص در تمجید و ب  خودسببتایا

فتگا( وی با مفاهیما همچون است. در این مقول  )خودستایا و تمجید و خودشی
سندی ستایا با تحمیلا مذاکراب آغاز از خر ستاورد مقابر در ایران، خود  مذاکره د

توافق،  ابطال مقابر در برجام، خودسببتایا از خروج از دفاع و ایران، خودسببتایا با
 در برجام، خودستایا خصوص در عمل رد توافق، ستایز از خروج ب  خودستایا
 برجام ب  خودستایا با ادبیاتا مستقیم پرداخت  است. از خروج عمل رد خصوص

ست5 شک سرخوردگی و اذعان به  سا  :(  ترامپ در بازه های توئیتبا برر
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با ایران و تحلیر شبببب    ایهسبببت توافق  بارۀدر 2019-2016های سبببالزمانا 
خود با های توئیتترامپ در  ک  دکرتوان بیان ما مضبببامین، در این خصبببوص

ضمو سرخوردگام س   ب  اذعان و ن  ست با  ضمونش  توافق،  ب  کلا اعتراض م
 ب  منفعالن  با مقول  اذعان و ضببعیف مذاکراب ب  نامناسببب، اذعان توافق ب  اذعان
 مذاکراب و با مفاهیما همچون یادآوری خصببوص در ایران با برخورد در ناتوانا
 توافق از ارضایتناایران،  با نامناسب توافق ب  ایران، اعتراض با ایهست  بد مذاکره
صر سرخوردگا با شدهحا ضهایا توئیت م رراًبرجام  از ایران،  شدهی امینبا م  اد

 ده است.منتشر کر
-2016های سالترامپ در بازه زمانا های توئیتبا بررسا : ( ایران هراسی6
با ایران و تحلیر شبببب   مضبببامین، در این  ایهسبببت در خصبببوص توافق  2019

در مطالبا اقدام ب  انتشار های خود توئیتترامپ در  شود ک مشخص ما خصوص
 جامع  ب  راسببا نموده اسببت، در این خصببوص وی بارها با هشببداره بعد ایران
 ،ایران دفاعا و امنیتا قدربو  سببیاسببا اقتصببادی، قدرب قدرب بارۀدر جهانا
 یا برایهاشببداره وی در مقول  .پیز برد را از طریق توئیتر هراسببا ایرانپروژه 

منطق ،  در ایران نفوذ ایران با مفاهیما همچون رشبببد علی  روانا جنگ یاندازراه
 توافق بد اقتصادی ابعاد سیاسا معادالب مناسب کارکرد سوری ، عدم در ایران نفوذ

صادی ایران، ابعاد با شد برای برجام سود و اقت صادی قدرب روزافزون ایران، ر  اقت
 بد دفاعا ایران، ابعاد با توافق بد امنیتا ابعاد برجام در ایران اقتصببادی ایران، سببود

 در ایران یکارامخف یادآوری ایران با توافق بد دفاعا و امنیتا ایران، ابعاد با توافق
 در ایران موشبب ا ، قدربیکارپنهان خصببوص در ایران ب  ، اتهامایهسببت  زمین 

 منطق  اقدام ب  ایران هراسا نمود.
و ترجم  انجام شببد  ترامپهای توئیتاین پژوهز بر روی گفتنا اسببت ک  

ش الب این پژوهز بود. ،نقصابصحی  و  سا نوظهور از جمل  م  بودن توئیملما
شاخص در این زمین  ونظری  فقدانو نیز  ستفاده از ابزار  ای  کمبود و کیفا  صرفاًا

های این از دیگر محدودیتمرتب  با این پژوهز  کامالًتحقیقاب داخلا و خارجا 
 .بود پژوهز
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ستای یافت  شنهادهای این پژوهز در را تخصصا در های د کارگروهشوما پی
مسبب والن بر اف ار های توئیت تأثیرخصببوص تحلیر مضببمون تشبب یر و میزان 

فرهنگا و عوامر  بسببترهای تواندما وزارب امور خارج  د.شببوعموما بررسببا 
ها توئیتبررسا نماید تا ابعاد این  دقتب را  نظیر توئیتربر خ  های مرتب  با رسان 

سا الملربینبرآمده از آن از جنب  رواب   رابیتأثو  سا و دیملما سان ، دیملما  ایر
های موضببع برایابزاری  عنوانب با توج  ب  اهمیت توئیملماسببا،  بررسببا شببود.

آتا  رابیتأث وجها ب تباناشا از  ءآثار سو ک  باید ، بدیها استمس والنرسما 
 ها، برای مس ولین تشری  گردد.توئیتاین 
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