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 441-93، صص14، پياپي 4931، سال یازدهم، شمارة اول، بهار و تابستان سياسيدانش پژوهشي  -دوفصلنامه علمي

 

 ؛ آمریکا دولت براي اعتمادسازي و ایران اي هسته پرونده

 بوک فيس در آمریکا خارجه امور وزارت سخنگوي صفحه تحليل

 02/20/4031 :تاريخ دريافت                                                                                            بشير حسن 

 20/20/4031 پذيرش: تاريخ                                                                                       حسنلو مسعود

 چکيده

 یها دیدگاه و رویکردها تبیین در کشور یک سیاسی مقامات بیانات گفتمان تحلیل
 ایجاد زمینه ارتباطاتی جدید بسترهای طرفی از است. اهمیت حائز کشور آن دولت

 و مجازی یها محیط است. آورده فراهم را مفاهیم انتقال و ارتباط در نو راهکارهای
 خود به زین را ها دولت توجه که هستند نوظهوری بسترهای از اجتماعی یها شبکه
 اجتماعی یها محیط در سیاسی یها شخصیت حضور باعث امر همین .اند کرده جلب
 بررسی برای فرصتی ها محیط این در ها شخصیت این حضور است. شده مجازی

 حضور رسد می نظر به ،مقدمه این با است. نموده ایجاد آنان نظرات و ها دیدگاه تر قیدق
 مطالعه نیازمند بوک فیس در ،امریکا خارجه امور وزارت زبان یفارس سخنگوی ایر، آلن
 دولت عمومی دیپلماسی از مصداقی حضور این که نکته این به توجه با .است تر دقیق
 مطالب گفتمان تحلیل و عملکرد تبیین است، ایران جامعه از قشری در برابر آمریکا

 نی. اباشد می اهمیت حائز ایرانی کاربران با مواجهه در آمریکا دولت رسمی سخنگوی
 است. شده انجام ها رسانه و ارتباطات در یساز چارچوب نظریه از استفاده با تحلیل
ای  هسته مذاکرات مانیز فاصله در ایر، آلن سوی از منتشرشده مطالب گفتمان تحلیل
 «آمریکا دولت از یساز اعتماد» برای تالش نوعی دهنده نشان ،وین مذاکرات تا ژنو
 است. آمریکا خارجه امور وزارت سخنگوی مخاطبین برای

 هاي کليدي  واژه

 ایران ای هسته پرونده ،بوک فیس ،یساز چارچوب، عمومی دیپلماسی گفتمان، تحلیل

                                                           
                )دانشیار دانشکده معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق)ع bashir@isu.ac.ir 

   drhbashir100@gmail.com
 

  السالم یهعلدانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق 
masoud.hassanlou@gmail.com)نویسنده مسئول(                                                                      
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 دمهمق

 سال در اینترنت ملی توسعه مدیریت مرکز گزارش طبق ایران در اینترنت کاربران تعداد
 55 باالی نفوذ ضریب معادل عدد این است. شده اعالم میلیون چهل از بیش 2931
 (.2939 فروردین متما،) است ایران در اینترنت کاربران میان در اینترنت درصد

 فیس ایرانی کاربران تعداد PEW تحقیقاتی مؤسسه سوی از منتشرشده آمار طبق
با  هستند. تهرانی افراد این از نیمی هک است شده اعالم نفر ملیون 1 حدود در بوک
 همچنان ایرانیان چین، نظیر پرجمعیتی کشورهای با مقایسه در ایران جمعیت به توجه
 اختصاص خود به را اینترنت کاربران در ،بوک سیف (نفوذ ضریب یا) باالی بسیار نسبت
 (.31 فروردین راسخون، اینترنتی پورتال) اند داده

در  بوک سیف متقابل اقدام و ایران در بوک سیف سایت بودن فیلتر خاطر به البته
 دقیق آمار یافتن امکان دهد، می خدمات ها آن به که کشورهایی لیست از ایران نام حذف
 که دیگری آمار بنا بر که یطور به نیست، پذیر امکان اجتماعی شبکه نیا یرانیا کاربران
 در خاورمیانه در بوک سیف کاربران جمعیت ،منتشر کرده World Internet Stats پایگاه
 تشکیل را آن درصد 64 ایرانی کاربران که است شده اعالم نفر میلیون 19 حدود
 آمارهای .شود می نفر میلیون 22 حدود در رقمی ایرانی کاربران آمار نیبنابرا ؛دهند می

 گرید کاربر میلیون 21 تا 21 و ای حرفه و فعال کاربر میلیون 1 از دیگر غیررسمی
 (.31 فروردین مشرق، اینترنتی پایگاه) دارد تیحکا

 زمان آن در و شد مجازی دنیای وارد 1006 فوریه در بوک فیس اجتماعی شبکه
 یها شبکه از بسیاری و 940 یاهو اورکات، چون تر قدیمی های شبکه با رقابت
 به زمانی اندک در ناباوری عین در و کرد آغاز را دیگر اجتماعی و یابی دوست

 و میلیارد یک حدود در اکنون هم  بوک فیس .شد تبدیل اجتماعی شبکه پرطرفدارترین
 پرجمعیت کشور سومین هند، و چین از پس را بوک فیس بسیاری و دارد کاربر نیم

 (.31پایگاه اینترنتی مشرق، فروردین ) اند گذارده نام جهان
 با که اجتماعی یها شبکه اطالعات جریان کنار در مخاطب جامعه حجم این تصور

 و اخبار بازنشر و نشر برای بستری تعاملی، جریان به اطالعات طرفه کی جریان تبدیل
 بررسی اهمیت نموده، فراهم اطالعات این به را فراوانی مخاطبان دسترسی و اطالعات

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 34    ...آمریکا؛ تحليل صفحه سخنگوي وزارت امور خارجه اي ایران و اعتمادسازي براي دولت پرونده هسته

 هستند. ها دولت شک یب وسیع بستر این بازیگران از یکی نماید. می دوچندان را فضا این
 با مستقیم ارتباطی خطوط افتتاح جهت ها دولت برای تاریخی فرصت بهترین واقع در

 است. آمده وجود به اجتماعی یها شبکه و اینترنت طریق از دیگر کشورهای مردم

 موضوع پيشينه. 4

 و گران پژوهش موردتوجه اخیر یها سال در رسانه عرصه در عمومی دیپلماسی بررسی
 صورت عمومی دیپلماسی رویکرد با که ییها پژوهش بیشتر است. گرفته قرار محققین
 میان این در البته است. مکتوب و تصویری یها رسانه حوزه به مربوط است گرفته
 دیپلماسی عرصه در ها آن باالی قابلیت و تعاملی یها رسانه بستر گسترش و ظهور
 حوزه در ییها پژوهش اخیر یها سال در طلبد. می را حوزه این به تر جدی توجه عمومی
 مربوط که است گرفته انجام اجتماعی یها شبکه یها گروه و صفحات محتوای تحلیل
 عمومی دیپلماسی از» مقاله به توان می مرتبط تحقیقات از .اند نبوده دیپلماسی حوزه به

 ناصر و سعیدی نیاالم روح اثر «هابرماسی رویکردی :نوین عمومی دیپلماسی تا سنتی
 است. پرداخته حوزه این نظری مطالعه به که کرد اشاره هادیان
 رسمی صفحات گفتمان تحلیل و راهبردی موضوعات به پرداختن رسد می نظر به
 فضا این بهتر درک برای الزم و مفید امری نوین عمومی دیپلماسی عرصه در ها دولت
 است. رفته موارد این از یکی گفتمان تحلیل سراغ به پیشینه این با پژوهش این باشد.

 نظري چارچوب. 1

 واقعیت، بازنماییِ هرگونه ست.ها رسانه در واقعیت بازنمایی نوعی در مورد پژوهش این
 نوعی نیز صحنه یک از عکس گرفتن که گونه همان .است سازی چارچوب نوعی

 در ها آن قرار دادن و مرتبط های یتواقع با انتخاب نگاران روزنامه .است سازی چارچوب
 برای وقایع فهم و درک جهت را هایی چارچوب مناسب، های بافت و ها زمینه

 (.31، ص2933 زاده، مهدی) کنند می خلق خوانندگان
 و ها رویه از مخاطبان، برای معنا تولید و رویدادها سازی چارچوب برای ها رسانه
 تا کنند می استفاده ...و ها یلتمث ها، کنایه ها، استعاره واژگان، انتخاب چون شگردهایی
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 مخاطبان برای خاصی معانیِ نظام و بسازند خواهند یم آنچه از معنادار روایتی و داستان
 (.39، ص2933 زاده، مهدی.)کنند خلق

 اند کرده استفاده سازی چارچوب فرایند معرفی برای زیر مدل از 1دیویس و 2بران
(Baran and Davis, 2009, p.315): 

 
 یساز چارچوب فرایند (:1) نمودار

 و معنی و یرتفس یجادا برای نظام یک ساخت به دیویس و بران حقیقت در
 این در یممه نقش یا رسانه بازنمودهای و نمودها دارد. اشاره رفتاری یزیر برنامه

 شده دریافت یها پیام از مختلف یها موقعیت در مخاطبین کنند. می ایفا یساز چارچوب
 برند. می بهره یساز چارچوب این تکمیل برای ها رسانه توسط
 دیپلماسی هدایت در ارتباطات محوری نقش که ستها مدت اینکه با طرفی از
 از بیش اخیر، یها سال در متخصصان و پردازان تئوری اما است، شده آشکار و بدیهی
 تواند می مجدد تأکید این .اند نموده رابطه این به معطوف را خود مند نظام توجه گذشته

 تماس باشد: شده توصیف دیپلماتیک یها فعالیت از متمایز جنبه چهار بازنمایی عنوان به
 مردم و دولت( )یک دولت و مردم و مردم دیپلمات، و دیپلمات دولت، و دولت بین

 که شود می یاد «عمومی دیپلماسی» عنوان به اغلب سوم جنبه از است. دیگر( )کشور
 دفاع و دادن توضیح برای همگی که گیرد می صورت فرهنگی تبادالت لهیوس به عمدتاً
 است. خارجی مخاطبان برای ملت یک کشیدن تصویر به و دولت یها سیاست از

 یتموردحما یها برنامه از است عبارت عمومی دیپلماسی دیپلماسی، ادبیات در
 انجام دیگر کشورهای در عمومی افکار بر تأثیرگذاری یا یرسان اطالع هدف با که دولت
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 )آشنا، شود می یزیونتلو و رادیو فرهنگی، مبادالت متحرک، تصاویر انتشارات، شامل و

 قدرتی کرد؛ تعبیر نرم قدرت به آن از 2330 سال در 9نای جوزف . آنچه(20، ص2939
 ,Snow & Taylor) باشند تو مثل بخواهند دیگران که شد می جذابیتی ایجاد باعث که

2009, p.12.) ارائه جهت موجود یها نهاد تشویق و تالش یعنی عمومی، دیپلماسی 
 در کشورها، دیگر اعضای کردن ناسازگار یا گرفتن کار به برای جدید یها فرصت
 جدید های یفنّاور است. کرده پیدا بروز برای بیشتری یها فرصت اخیر یها دهه

 امروزه، .اند بوده یرگذارتأث عمومی دیپلماسی یامحتو و ساختار روی بر ارتباطاتی
 یها شبکه یا 1 وب به ها آن از که دیگر های مفور پلت و یلموبا یها گوشی اینترنت،
 عمومی دیپلماسی دعوت درباره بحث برای ییها بستر عنوان به شود می تعبیر اجتماعی
 (.Seib, 2009, p.135) است آمریکا

 ]آمریکا[ عمومی دیپلماسی» گوید: می ،USIA پیشین رئیس 6دافی جوزف همچنین
 وجه ینتر مهم که ورزد می اصرار وی کشورهاست. دیگر شهروندان با تعامل بر مشتمل

 رسمی گویان سخن و ها دیپلمات سران، زدن دور برای آن تالش عمومی دیپلماسی
 و کشورها دیگر مردم به مستقیم یوگو گفت هدف با مطبوعات یموارد در کشورها و

 (.94، ص2930 )ایزدی، «.آمریکاست یها سیاست و ها ارزش از توضیحی و تفسیر ارائه
 دیگر ملت یک نخبگان یا مردم عامه نظرات بر گذاشتن تأثیر عمومی دیپلماسی از هدف
 باشد می اول کشور منافع یسو به هدف ملت خارجی سیاست چرخش منظور به
 .(15، ص2930 ماینهایم،)

 دیپلماسی یعنی عمومی، دیپلماسی رویکرد نوع دو میان اخیر یها سال در البته
 اساسی تمایز است. داشته وجود ییها تفاوت یننو یعموم دیپلماسی و سنتی عمومی
 بین ارتباط درباره اولی است: روشن نوین عمومی دیپلماسی و سنتی دیپلماسی بین

 مردمان دومی، اهداف که یدرحال است المللی ینب رسمی بازیگران یا ،ها دولت نمایندگان
 یررسمیغ افراد و ها سازمان ،ها گروه تر خاص طور به و خارجی جوامع در عمومی
 .(61، ص2933 )میلسن، هستند

 فرهنگی حساسیت و فرهنگی هوشیاری فرهنگی، آگاهی است معتقد 5رودز کلتن
 احتمال فرهنگی هماهنگی است. فرافرهنگی نفوذ متصدیان زبان ورد مواقع اغلب در
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 مورد در شناخت بدون داشتن نفوذ که است بدیهی دهد. می افزایش را کارآمد اقناع
. (669، ص2930 تیلور، و )اسنو است دشوار کنیم می اعمال آن در را نفوذ که فرهنگی

 سوی از فرهنگی هماهنگی برای تالش همین تأمل قابل نکات از یکی پژوهش این در
 است. بوده ایر آلن

 در آمریکا خارجه امور وزارت زبان یفارس سخنگوی عملکرد بررسی مقدمه این با
 دارد. ای یژهو اهمیت اجتماعی شبکه این ایرانی مخاطب جامعه به توجه با بوک یسف

 در جدید مرحله به آمریکا و ایران دیپلماتیک یها کنش ورود نظیر دیگری بسترهای
 برگزار 2931 آذر 9 آبان تا 13 یختار از ژنو مذاکرات و نیویورک به ایرانی یئته سفر
 و بوک یسف در ایر آلن فعالیت رو ینازا کرد. بیشتر را اهمیت این دامنه ؛گردید

 مذاکرات بین زمانی بازه گرفت. قرار پژوهش این موضوع بازنشرهایش و ها یادداشت
 که شد انتخاب جهت این از پژوهش این برای (2931 بهمن 13) وین مذاکرات تا ژنو
 یساز اعتماد برای عمومی دیپلماسی و یا رسانه عرصه در زیادی تالش بازه این در

 است. شده آمریکا دولت درباره ایران مردم
 تواند می کیفی و کمی تحلیل یها روش سایر از بیش ایر آلن مطالب گفتمان تحلیل

 ایرانی مخاطبین قبال در آمریکا دولت عمومی دیپلماسی پنهان و آشکار ابعاد کشف به
 کند. کمک بوک یسف شبکه

 روشي چارچوب. 9

 )روش 4«پدام» روش از زمینه این در گرا ذهن یها تحلیل از فرار و گفتمان تحلیل برای
 ها عینیت روی بر بیشتر تمرکز آن حاصل که است شده استفاده گفتمان( تحلیل عملیاتی

 عینیت و ذهنیت متناسب یریکارگ به باعث عمل در روش این .ستها ذهنیت برابر در
 به مربوط مراحل کلیه انجام برای مشخص فرایند ایجاد و معناها بیشتر درک برای
 (.2932 بشیر،) است یا رسانه متون تحلیل

 که تحلیل سطح پنج و «تبیین» و «تفسیر» ،«توصیف» کالن مرحله سه از پدام روش
 تشکیل «تر عمیق» و «عمیق» ،«سطح-عمق» ،«عمق -سطح» ،«سطح-سطح» از اند عبارت
 است. شده
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سه سطح اول در حقیقت نوعی از توصیف است اما این توصیف با تکیه به اصل 
متن، معناهای هژمونیک و ضمنی متن با انتخاب جمالت همسو با هدف تحلیل، کشف 
رابطه میان معناهای مشترک در جمالت همگرا در متن و نهایتا قرائت معناهای جمالت 

متن با سایر معناهای مستخرج از جمالت دیگر متن به طور کلی است. این همسو در 
مرحله، به عبارت دیگر، حرکت در داخل متن از سه جهت: متن هدفدار، متن همسو و 

های مرکزی و ایجاد  متن موجود است. در این مرحله مهمترین مسئله، کشف دال
بندی شده در متون  مفصلهای مناسب میان متون گوناگون است. روابط  بندی مفصل

مختلف )متن هدفدار، متن همسو و متن موجود( نوعی از روابط میان معنای هژمونیک 
 (.همان) توانند در تحلیل بعدی مؤثر باشند و تحت اللفظی و معنای ضمنی است که می

مجموع پنج مرحله باال در نهایت با استفاده از اطالعات فرامتنی مثل اطالعات 
 دهد. حاصل کار تحلیل گفتمان را در اختیار ما قرار می ،دیگر سیاسی و نظری

در این پژوهش ابتدا کل محتوای تولید شده توسط آلن ایر در صفحه فیس بوکش 
با دقت الزم از متن  (. سپس جمالت همسو با تحقیق2ه سازی شد )جدول شمار پیاده

عمق و  -سطح انتخاب شدند )مرحله سطح ـ سطح(. سپس مراحل بعدی تحلیل یعنی
سطح بر روی این جمالت صورت گرفت. سپس تحلیل عمیقی بر -سپس تحلیل عمق
بندی  تر به جمع ها صورت گرفت و در نهایت در مرحله تحلیل عمیق روی این یافته

 اقدام شد. ینهای

 . تحليل پدام1
 

 سطح-عمق، عمق-سطح، سطح-سطح لیتحل سه مرحله اول: -1.1
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 . سه مرحله اول پدام4 جدول

 سطح( –برداشت از اصل متن )سطح  ردیف

گيري و  جهت

 -گرایش متن )سطح

 عمق(

 -)عمق

 سطح(

2 

ــروز ــرای دی ــن ب ای  هســته مــذاکرات از دور ای
 فردا. است زیبایی بسیار شهر. وین شهر رسیدم

 کننـده  مذاکره هیئت و شود می شروع مذاکرات
 متقابـل  احتـرام  و نیت حسن جدیت، با آمریکا
 .شود می آن وارد

مذاکرات قرار است در 
ــا   ــی ب فضــایی آرام ول
ت جدیت و حسن نیـ 

و احتـــرام متقابـــل از 
سوی آمریکا صـورت  

 بگیرد.

اعتمادســازی 
 برای آمریکا

1 

 .«است روحانی دولت نوبت اکنون»

 کمیتـه  ریـیس  نایب خوئینی، موسوی اکبر علی
 فنـاوری  پژوهشـگر  و ششـم  مجلـس  مخابرات
 از یکـی  عنـوان  بـه  آمریکا مریلند در ارتباطات

 بـه  یادشده های تحریم رفع زمینه در پیگیر افراد
که  گفته «ایران در بشر حقوق المللی بین کمپین»
 کـه  اسـت  روحـانی  آقـای  دولت نوبت اکنون»

ــر ــافتن رســمیت پیگی ــارت ی ــای ک ــاری ه  اعتب
ــین ــی ب ــد الملل ــارت مســترکارت، مانن  و ویزاک

 قوانین طبق پل پی الین آن پرداخت های سرویس
 چـارچوب  در بتوانند ایرانیان تا باشد المللی بین
 و اقـالم  این برای بیشتری سهولت با مجوز این
 دارو ماننـد  هـا  تحریم از شده امستثن اقالم سایر
 .«نمایند عمل

ــارات از   ــرح انتظـ طـ
دولت ایـران در قبـال   
حرکت مثبـت دولـت   

 .آمریکا

ــرح  طـــــــ
ــارات از  انتظـ
 دولت ایران

9 

  :ترند با ام مصاحبه
 جنـاب  ،جمهـور  ریـیس  سخنرانی به دقت با ما

 کلیـدی  نکتـه . کردیم گوش روحانی دکتر آقای
 عمـل  تـا  حـرف  از ها وقت بعضی که است این
 جامعـه  کنـونی  انتظـار  و امید و است راه خیلی
 صـحبت  لحـن  کـه  نیسـت  ایـن  صـرفاً  جهانی
 کـه  اسـت  ایـن  بلکـه  کنـد،  تغییر ایران رهبران
 تـر  سـازنده  و جدیـد  یهـا  رویکـرد  و اقدامات
 .شود دیده ایران حکومت توسط

ــع ــه   موض ــری علی گی
ــا صــحبت ــیس ه ی رئ

جمهور و القـای عـدم   
ــن و  ــر در لحــ تغییــ

ــازنده ــدن   سـ ــر شـ تـ
ــا صــحبت ــیس ه ی رئ

 جمهور ایران.

ــارنظر  در اظه
تعــارب بــا  

های  سوگیری
 حاکمیت
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 منـافع  و ارزشـها  از بهتـر،  روابـط  پایۀ و اساس
 در جهـانی  جامعه و گیرد می سرچشمه مشترک
 بـر  ایـران  بـا آمیز  صلح حل راه جستجوی حال

ــاس ــین اس ــافع هم ــترک من ــل و مش ــه تمای  ب
 ایـن ای  هسـته  برنامـه  درمـورد  پویـا  دیپلماسی
 .است کشور

 بـه  مهمـی  گـام  ژنـو  توافقنامه اجرای آغاز با ما
 را روند این امیدواریم بسیار و ایم برداشته جلو
 تـوافقی  بـرای  را مذاکرات 2+5 گروه که زمانی
 .دهیم ادامه کند، می آغاز جامع

6 

 رژیم از ایران دریغ بی حمایت نماند ناگفته البته
 ابـراز  از خـودداریش  و اسد رحم بی و وحشی
 (یک ژنو بیانیه) ژنو بیانیۀ سند اصول از حمایت
 نشـانگر  سوریه در انتقالی دولت تشکیل درباره
 اینکـه  و نیست کافی لحن در تغییر که است آن

 هـایی  سیاست ایران که است آن منتظر دنیا هنوز
 کـه  ،دهد انجامای  سازنده اقدامات و کند اتخاذ
 .انجامدیب بیشتر ثبات و صلح به

 پویا دیپلماسی از استفاده به کماکان اوباما دولت
 بـه آمیـز   مسـالمت  حلـی  راه بـه  رسـیدن  جهت
 بـه  ایـران  دسـتیابی  از که ایرانای  هسته مناقشۀ
 .ماند می متعهد کند، جلوگیری اتمی سالح

انتقــــاد صــــریح از -
حمایت ایران از دولت 

 سوریه.
توصــــیف تــــالش -

آمریکا بـرای دسـتیابی   
آمیـز   به راه حل صـلح 

با القای این نکتـه کـه   
ایران طـرف مطمئنـی   

 نیست.
بیان بی اعتمـادی دو  -

ــات  ــه و اختالفـ طرفـ
 جدی.

امیدواری به اقدامات -
ــایی دو   ــتی آزمـ راسـ

 طرف.

اعتمادســازی 
ــرای  ــت ب دول
 آمریکا

ــارنظر در  اظه
تعــارب بــا  

های  سوگیری
 حاکمیت

5 

 جدیت، طرفین تمام پروسه این طی همه این با
 داده نشـان  خـود  از متقابل احترام و نیت حسن
 ایـن  بیشـتر،  اعتمـاد  ایجـاد  پدیدۀ مورد در. اند
 اسـت  همین برای و برد خواهد زمان( وعموض)
 باید طرف دو هر در آزمایی راستی اقدامات که

 .کنند بازی جلو به حرکت در را کلیدی نقشی

 از است آماده که است داده نشان متحده ایاالت
 حــل راســتای در قــوی و پویــا دیپلماســی
 .کند استفاده ایرانای  هسته مناقشۀآمیز  مسالمت

 خوشبینی به مذاکرات
ــا   ــل آمریک ــراز تمای اب

آمیز  برای حل مسالمت
 .ایرانای  مسئله هسته

 اعتمادســازی
ــت  ــرای دول ب

 آمریکا
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4 

 سیاسـت  حفـ   بـه  دایما و عمیقا متحده ایاالت
 مبــادالت تــرویج راســتای در خــود مســیرۀ دو

 مــردم بــین اطالعــات آزاد گــردش و آموزشــی
 امیـدواریم . اسـت  پایبنـد  ایـران  مردم و آمریکا
 در یمانها پیشرفت درمورد زودتر هرچه بتوانیم
 .دهیم ارائه گزارشی زمینه این

ــاره   ــازی درب اعتمادس
ــا و   ــت آمریکــ دولــ
حمایـت آن از تـرویج   

 .مبادالت آموزشی

 اعتمادســازی
ــرای ــت ب  دول
 آمریکا

1 

 را ایـران  اتمـی  چـالش  تـا  شده فرصتی»: اوباما
 .«کنیم حل جنگ خطر بدون

 چهارشـنبه  آمریکا، جمهوری رئیس اوباما، باراک
 خود سالیانه سخنرانی پنجمین در ماه بهمن نهم
ــا کنگــره در ــار آمریک ــر ب ــالش از دیگ ــای ت  ه

 گفت و کرد دفاع ایران برابر در خود دیپلماتیک
 تـرین  مهم از یکی حل برای بختی ها، تالش این

 وجـود  به جنگ خطر بدون جهان امنیتی مسائل
 .است آورده

 اسـتفاده  فرصت این از ایران اگر گوید می اوباما
ــد، ــتین او نکن ــی نخس ــد کس ــود خواه ــه ب  ک
 خواهـد  طلب تهران علیه را بیشتری های تحریم
 مجـال  ایـن  از کشـور  ایـن  رهبران اگر اما کرد،

 بـرای  مهمـی  گـام  توانند می آنگاه کنند، استفاده
 از یکی ما» و بردارند جهانی جامعه به بازگشت

 بـدون  را خود زمان امنیتی های چالش ترین مهم
 .«ایم کرده حل جنگ، خطر

 زمان در که است کرده تاکید حال عین در اوباما
 هـای  تحـریم  ،تهـران  هـای  مقـام  با وگوها گفت
 کرد. خواهد وتو را جدید

ــردم  ــازی مـ اعتمادسـ
جهان درباره آمریکا و 
نمایش جدیـد دولـت   
در برابر ایران و تعهـد  
دولـــت آمریکـــا بـــه 

 .مذاکرات

 اعتمادســازی
ــرای ــت ب  دول
 آمریکا

3 

 در اشــتون و ظریــف مــذاکرات آمریکــا«  :ایرنــا
 .کرد تایید را نیویورک

 وزیـر  و اشتون کاترین پیشنهاد به نشست این...
 «.شد خواهد برگزار ایران امورخارجه

ــوه دادن  ــر جلــ برتــ
ــذاکرات   ــا در م آمریک

 .2+5ایران و 

ــد  تاییـــــــ
ــذاکرات  و مـ
 بـه  خوشبینی

 آن

3 

 توافق اول گام آغاز از پس  :ایسنا با من مصاحبه
 ایسنا با وگو گفت در و ژنو

 دیپلماسـی  از استفاده به آمریکا دولت»: ایر آلن
 «.است وفادار ایران قبال در

ــرای  ــازی بـ اعتمادسـ
ــا و   ــت آمریکــ دولــ
وفاداری آن به راه حل 

 دیپلماتیک.

 اعتمادسازی-
ــرای ــت ب  دول
 آمریکا

ــوگیری - جلـ
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 دولـت »: گفت آمریکا خارجه وزارت سخنگوی
 دیپلماســی بهینــۀ اســتفاده بــه کماکــان آمریکــا
 بـه  آمیـز  مسـالمت  حلـی  راه به رسیدن درجهت
 وفـادار  و پایبنـد  ایـران  یـی  هسته برنامه مناقشۀ
 «.است

 بمـب  بـه  هرگـز  ایـران  کـه  خواهد نمی آمریکا
ــد دســت یا هســته ــق و یاب ــدت دراز تواف  و م
 و ایـران  بـین  ژنـو  نامه توافق متن در که جامعی
 کـرد،  خواهـد  را کار این است آمده 5+2 گروه
 طـور  بـه  ایـران  اسالمی جمهوری که این ضمن
 انــرژی از برخــورداری بــرای حقــش از کامــل
 چـارچوب  در آمیز، صلح مصارف برای یا هسته

 .شد خواهد مند بهره تی.پی.ام تعهدات

ــا در  ــتادگی آمریک ایس
برابر ساخت بمب اتم 

 توسط ایران.

ــا از  آمریکـــ
 انحراف ایران

20 

 گـام  بـه  مربـوط  مذاکرات که نیست ...تردیدی
 مـا . بـود  خواهـد  پیچیـده  و سخت بسیار نهایی
 موانـع  و مشـکالت  بـه  نسـبت  بینانه واقع کامال
 آغـاز  امـا  شویم؛ می مذاکرات این وارد رو، پیش

 نشـان  وضـوح  بـه  ژنـو  نامۀ توافق شدن اجرایی
 و حـل  بـرای  ای سـابقه  کـم  فرصـت  که دهد می
 ملـی  امنیـت  فزاینده نگرانی این آمیز صلح فصل
 فرصـت  نـه  کنیم؛ سازی فرصت باید ما و داریم
 در و ماسـت  هـدف  سـازی  فرصت این. سوزی
 .هست نیز ما چالش حال عین

ــختی   ــه سـ ــاره بـ اشـ
مذاکرات و واقع بینانه 
بودن عملکرد آمریکـا  
ــران    ــه بح ــاره ب و اش
امنیت ملی آمریکـا در  

 این پرونده.

اعتمادسازی -
ــت  ــرای دول ب

 آمریکا
مشــــــــی -

گرانــه  اصـالح 
 دولت آمریکا

 

22 

 تنها»: داووس در روحانی دکتر جمهوری رییس
 به که ماند خواهند پایدار هایی نظام و ها سیاست
ــردم، ــم آن م ــه ه ــردم، هم ــود م ــت و س  منفع
 .«برسانند

نقد ضـمنی حکومـت   
ــه    ــتناد ب ــا اس ــران ب ای
سخنان رئیس جمهـور  
ــتفاده از  ــران و اسـ ایـ
ــیش  تصــاویر ذهنــی پ
ــار   ــاخته از فشــ ســ

به مردم و بی  ها تحریم
تــوجهی دولــت بــه   

 .مردم

ــارنظر  در اظه
 بــا تعــارب
 یها سوگیری
 حاکمیت
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21 

 در مـان  تعهدات به»: سفید کاخ سخنگوی: ایسنا
 عمـل  ایـران  علیـه  هـا  تحریم از کاستن راستای
 .«کنیم می

 اعـالم  ای بیانیه انتشار با آمریکا دولت سخنگوی
 «مشـترک  اقدام برنامه» اجرای نتیجه در که کرد
 ایـن  آژانـس،  توسـط  آن تاییـد  و ایران سوی از

 خواهـد  آغـاز  مـاه  دی 90 دوشنبه روز از برنامه
 .شد

 بیانیـه  در سـفید  کـاخ  سـخنگوی  کارنی، جی...
 آژانـس  ماه دی 90 دوشنبه روز: کرد اعالم خود
 ایـران  کـه  داد گـزارش  اتمـی  انرژی المللی بین

 در انجـامش  بـه  کـه  را خاصـی  اولیـه  اقدامات
 در. اسـت  داده انجام بود شده متعهد ژنو توافق
 روز از ،مشــترک اقــدام برنامــه اجــرای ،نتیجــه
 .شد خواهد آغاز دوشنبه

ــردم  - ــازی م اعتمادس
 ایران بر دولت آمریکا.

ــه پیشــرفت - اشــاره ب
مـــذاکرات و اهتمـــام 
آمریکــا بــه پیشــبرد   

 مذاکرات.

 اعتمادسازی-
ــرای ــت ب  دول
 آمریکا

ــوگیری-  جلـ
ــا  از آمریکـــ
 ایران انحراف

29 

 بایــد ایــران: داد ادامــه ســفید کــاخ ســخنگوی
ــم ــین ه ــفافیت چن ــل ش ــیش عم ــری ب  در را ت

 اتمـی  انـرژی  المللـی  بـین  آژانـس  با برخوردها
 امـر  این که دهد نشان اش یی هسته برنامه درباره
 اطالعـات  ارایـه  و مستمر های بازرسی طریق از

 رفته هم روی. است محتمل ،آژانس به گسترده
 بـه  مهـم  گـامی  دهنـده  نشان قاطع اقدامات این
 قـاطع  های اقدام به واکنش در. است جلو سوی
 انگلـیس،  یعنـی  5+2 شـرکای  و آمریکـا  ایران،
 از اروپـا  اتحادیه و چین روسیه، آلمان، فرانسه،
 در خـود  تعهـدات  بـه  عمـل  بـه  دوشنبه امروز
 ایـران  علیه ها تحریم از معتدالنه کاستن راستای
 .کرد خواهند عمل

 بـه  چنـان  هـم  مـا  زمان هم طور به: کرد تاکید او
 مـاه  شـش  در تهران علیه ها تحریم جدی اعمال
 .داد خواهیم ادامه آینده

ی ساز تاکید بر شفاف-
 .از سوی ایران

ــه - ــبینی بـــ خوشـــ
 مذاکرات

ی قبلی ها اعمال تحریم
 به صورت جدی.

حاکمیـــت و 
اقتدار سیاسی 
آمریکـــــا در 

 برابر ایران

26 
 برخی تعلیق درباره آمریکا خارجه وزارت بیانیه
 ایران های تحریم

 اجـرای  بـه  اشـاره  بـا  ای بیانیـه  صدور با آمریکا

ــرای  - ــازی ب اعتمادس
ــا و   ــت آمریکــ دولــ
اقدامات آمریکا بـرای  

 اعتمادســازی
ــرای ــت ب  دول
 آمریکا
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 اعـالم  5+2 و ایـران  میـان  مشترک اقدام برنامه
 شـش  دوره یـک  در کـه  شدند متعهد 5+2 کرد
ــذیر برگشــت هــای تحــریم ماهــه ــد پ  و هدفمن

 .کنند لغو را محدودی

 و متحـدانش  همکاری با آمریکا دولت چنین هم
 ایـران  تا کرد خواهد ایجاد مالی های کانال ایران
ــادر ــرای باشــد ق ــامالت ب ــتانه، انســان مع  دوس
 کـه  هایی دانشگاه های شهریه دارویی، های هزینه

 کشـور  از خـارج  در ها آن  در ایرانی دانشجویان
 بـه  ایران تعهدات های هزینه و کنند می تحصیل
 .بپردازد را ملل سازمان

 هایی گام و ایران اقدامات به ها تحریم این تعلیق
 ژنـو  در اولیـه  توافـق  راسـتای  در کشور این که

 شود داده تشخیص اگر. گیرد می انجام دارد برمی
 شکسـت  خـود  تعهـدات  اجـرای  در ایـران  که

 بار شده تعلیق محدود های تحریم است خورده
 .شود می اعمال دیگر

ــیرهای  ــایی مس بازگش
 انسان دوستانه.

حف  جایگاه قـدرت  -
 .برای دولت آمریکا

 جلـــــوگیری
ــا  از آمریکـــ
 ایران انحراف

25 

 …نان گرو رستم گرز و است تهران اینجا -

 برابر 300 ها تهرانی روانی اختالالت  :مهر مجله
 !شد

 ابـتالی  از بهداشت وزارت آمارهای جدیدترین
 روانـی  اخـتالالت  بـه  کشور مردم درصدی 12
 درصـد  96 بـه  پایتخـت  در کـه  دهـد  مـی  خبر
 میلیـونی  21 جمعیـت  در کـه  بیمارانی. رسد می

 50 حـال،  ایـن  با. شوند می نفر میلیون 6 تهران،
 نفری هزار 5 آمار از اطالعات روزنامه قبل سال

 کـه  بـود  داده خبـر  روانی اختالالت به مبتالیان
 از بـیش  پـذیرش  توانـایی  روانی های بیمارستان

 .ندارند را آنها از نیمی

تحقیـــر وضـــعیت  -
ــی ــا ایران ــه خــاطر  ه ب

گـــزارش وضـــعیت  
ــی  نا ــامان روانــ بســ

 .ها پایتخت نشین
اشاره به وضعیت بـد  -

ــه    ــان ب ــدگی ایرانی زن
 .خاطر تحریم

 اجتمـاعی  نقد
 نگاه و ایرانیان

 باال از

24 

 کـم  افراد تحمل دامنه روزها این -ایرنا- تهران
 از حسـابی  برخوردی کوچکترین با آنها و شده
 توصیه مردم به کارشناسان اما روند، می در کوره
 عصـبانیت  بروز و شرایطی چنین در که کنند می
 تصـمیم  سپس و کرده صبر لحظه چند خشم، و

نقد وضـعیت روانـی   -
جامعه ایران و تحقیـر  

 .ها ایرانی
اشاره به وضعیت بـد  -

زندگی ایرانیان با پیش 

 اجتمـاعی  نقد
 نگاه و ایرانیان

 باال از
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 .بگیرید

 ایـن  اگـر  گویند، می روانی بهداشت متخصصان
 اجتمــاعی یهـا  بحــران بـا  مواجهــه در را مـدل 
 آرامـش  برای بیشتری فرصت مغز کنیم، رعایت

 .کند می پیدا اطالعات پردازش و

ــا   ــاط آن ب ــه ارتب زمین
 .تحریم

21 

 سیاسـت  امـور  مسـوول  سـخنگوی  مان، مایکل
 گویـد،  مـی  فردا رادیو به اروپا، اتحادیه خارجی
 دوشـنبه  روز اتحادیـه  ایـن  خارجه امور وزیران
 انرژی المللی بین آژانس گزارش دریافت از پس
 رفــع بــرای اشــتون، کــاترین پیشــنهاد و اتمــی
 .کرد خواهند اقدام ایران های تحریم

 اسـت  تـاریخی  دوشنبه، روز به مان آقای اشاره
 آغـاز  بـرای  یک عالوه به پنج گروه و ایران که

 سـوم -نـوامبر  16 روز توافقنامـه  شـدن  اجرایی
 از کـه  است قرار ایران. اند کرده تعیین ژنو -آذر
 سـازی  غنـی  روند دی، ام سی دوشنبه، روز آغاز

 همـین  بـه . کند متوقف را درصدی 10 اورانیوم
 انـد  کـرده  سفر تهران به آژانس بازرسان منظور،

 آزمـایی  راسـتی  را ایـران  تعهـد  شدن اجرایی تا
 .کنند

ی بــرای ســاز اعتمــاد-
 .غرب و آمریکا

ــه - ــبینی بـــ خوشـــ
 .مذاکرات

 اعتمادســازی
ــرای ــت ب  دول
 آمریکا

23 

 شد موجب جدید ای هسته های  ماموریت: شرق
 خارجه وزارت بودجه درصدی 19 افزایش/ 

 بازوی و تاثیرگذار مراکز از امورخارجه، وزارت
 توجـه  با. است کشور دیپلماسی دستگاه اجرایی

 در خارجـه  وزارت حسـاس  هـای  ماموریـت  به
 و آن جایگاه ارتقای به که «امید و تدبیر» دولت
 عـالی  شورای از ای هسته پرونده انتقال جمله، از

 نیـز  و شـد  منتهی خارجه وزارت به ملی امنیت
 راهبردهـای  پیگیری در نهاد این اهمیت افزایش
 نبـود  انتظار از دور ها،  تحریم کاهش به معطوف

 خارجه وزارت برای دولت پیشنهادی بودجه که
 سـیر  2931 سـال  بودجه مصوب رقم به نسبت

 .بپیماید صعودی

 

ــذاکرات از  ــأثیرات م ت
ــی ــاه ایرانـ ــا نگـ و  هـ

حمایــــت از رونــــد 
 .مذاکره

بینی به  خوش
روند اجرائـی  

 مذاکرات
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23 

ــخنگوی  :انتخــاب ــه وزارت س ــا خارج : آمریک
 امضـا  محرمانـه  توافـق  ایـران  با بگویم، روشن»

 شـده  ترجمـه  بـد  عراقچـی  سـخنان ؛ ایم نکرده
 .«است

 ایـن  کـه  دانیـد  مـی  کـه  همانطور: داد ادامه وی
 نامـه  اهمتف این و نیست آمریکا پرونده پرونده،
 .است آمده بدست یک بعالوه پنج و ایران بین

 ما: داشت بیان آمریکا خارجه وزارت سخنگوی
 خواهیم منتشر مردم و کنگره برای را توافق متن
 و زمان و چگونگی مورد در طرفین باید اما کرد
 بزودی که امیدوارم و کنند گفتگو آن انتشار نوع
 .بیافتد اتفاق

 گفته یعراقچ  بیکن، فیری واشنگتن ی نوشته به
 سـندی  در نامـه  توافـق  کلیـدی  مـوارد  کـه  بود

 .دارد قرار یا صفحه 90 و محرمانه

ی بــرای ســاز اعتمــاد-
 .آمریکادولت 

نمایش رویه شـفاف  -
 دولت آمریکا.

 اعتمادســازی
ــرای ــت ب  دول
 آمریکا

10 

 قبـر  به ظریف احترام ادای آمریکا - فردا رادیو
 .کرد محکوم را مغنیه عماد

 ظریف جواد محمد اقدام آمریکا، متحده ایاالت
 گـل  تاج دادن قرار در ایران، خارجه امور وزیر
 نظـامی  فرمانـدهان  از یکـی  مغنیـه  عماد قبر بر

 .کرد محکوم را لبنان اهلل حزب سابق

 هایـدن  کیتلـین  رویتـرز،  خبرگزاری گزارش به
 بـا  سـفید،  کـاخ  ملـی  امنیـت  شورای سخنگوی
 عامـل  مغنیه: »گفت ظریف اقدام کردن محکوم
 بـه  که بود وحشتناک تروریستی اقدامات برخی
 از شـماری  جملـه  از گنـاه  بی ها صد شدن کشته

 .«انجامید آمریکا شهروندان

 دسـت  مغنیه که انسانی های خشونت: »افزود او
 و مـالی  پشـتیبانی  بـا  لبنان اهلل حزب و زد آن به

 پیامـدهای  دارای است، آن ادامه حال در مادی،
 منطقـه  و لبنـان  بـرای  مرگباری و کننده ثبات بی

 .«است

 شخصـی  بزرگداشت به اقدام: »داد ادامه هایدن
 داشته شرکت ای وحشیانه های اقدام چنین در که

اعتــراب بــه حمایــت 
ایــران از مقاومــت و   
تاکید بر سیاست ضـد  
مقاومت و حمایـت از  

و انتسـاب  صهیونیسم 
ــزب ــروه   ح ــه گ اهلل ب

ــب و   ــونت طلـ خشـ
 تروریست.

ــارنظر  در اظه
 بــا تعــارب
 یها سوگیری
 حاکمیت
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 تروریسـتی  های فعالیت به همچنان سازمانش و
 ادامــه تــوان تمــام بــا جهــان سراســر در خــود
 به تنها و کند می مخابره نادرست پیامی دهد، می

 .«انجامد می منطقه در تنش افزایش
 

12 

 خارجـه  وزارت هـای  مقام توضیح - فردا رادیو
 ژنو توافق اجرای نحوه درباره آمریکا

 روز آمریکــا خارجــه وزارت ارشــد هــای مقــام
 هـای  تحریم اعمال از خودداری لزوم بر دوشنبه
 عـین  در و کردنـد  دوبـاره  تاکید ایران علیه تازه
 ،ای هسـته  توافـق  موجـب  بـه  کـه  افزودند حال
 5+2 ،کـرد  اجرایی را تعهداتش ایران که زمانی
 .کاست خواهد ها تحریم از بخشی شدت از

ــرای  ــازی بـ اعتمادسـ
ــا و   ــت آمریکــ دولــ
نمــایش رویــه شــفاف 

 دولت آمریکا.

 اعتمادســازی
ــرای ــت ب  دول
 آمریکا

11 

 سـخنگوی  میهـان،  برنـادت  - سـفید  کاخ بیانیه
 تـازه  طـرح  دربـاره  آمریکـا  ملی امنیت شورای
 ایـن : اسـالمی  جمهـوری  علیه ها تحریم تشدید
 جویانـه  مسالمت اقدام با تضاد در مستقیماً طرح
 جامعـه  های نگرانی ساختن برطرف برای دولت
 مـا . است ایران ای هسته برنامه به نسبت جهانی
 دچـار  را جهـانی  جامعـه  طرح این که دانیم می

 موضـع  نیـز  ایران شود می باعث و کند می تفرقه
. یابد پایان احتماال مذاکرات و بگیرد تری سخت
 رژیـم  روی بـر  منفـی  اثـری  همچنین طرح این

ــریم ــا تح ــد. دارد ه ــوش بیایی ــیم فرام ــه نکن  ک
 را شـرکایمان  مـا  چون هستند اثرگذار ها تحریم
 شـان  پـی  در مـا  کـه  گامهـایی  تا کردیم متقاعد
 ما که کنند فکر ما شرکای اگر. بردارند را بودیم
 نیستیم، جدی مذاکره بر مبتنی حلی راه یافتن بر

. دیـد  خواهنـد  زیان ما یها تحریم رژیم آنوقت
 عمـالً  بکنـد،  تصـویب  را طـرح  این کنگره اگر

 دیپلماسی موفقیت شانس که است کرده اقدامی
 .آورد می پایین را

ــرای  - ــازی ب اعتمادس
 آمریکا ودولت 

نمــایش رویــه شــفاف 
دولـــت آمریکـــا در   
 صداقت در مذاکرات.

تضاد رویه دولـت و  -
 مجلس در آمریکا

ــذاری   ــه اثرگ ــاره ب اش
 ها تحریم

 اعتمادســازی
ــرای ــت ب  دول
 آمریکا

ــر   ــد اثـ تأییـ
ــذاری  گـــــ

 ها تحریم
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19 

 یـک  که اند گفته روشنی به متحده ایاالت مردم
 موضـوع  ایـن  برای را جویانه مسالمت حل راه

 خـاص  اعضـای  برخـی  اگـر . دهنـد  می ترجیح
 بـه  دسـت  متحـده  ایاالت که خواهند می کنگره
 مـردم  عمـوم  برابـر  در بایـد  بزنـد،  نظامی اقدام
 روشـن  وگرنـه،  ؛بگوینـد  را سـخن  این آمریکا
 بایـد  کنگـره  ازای  نماینـده  هـر  چـرا  که نیست
 را دیپلماســی راه کــه کنــد حمایــت را طرحــی

 ایاالت تا کند می بیشتر را احتمال این و بندد می
 ادامـه  بـه  دادن اجازه و نظامی گزینه بین متحده
 ریـیس  کنـد   انتخاب را یکی ایران اتمی برنامه
 را خـود   کـه  اسـت  گفتـه  صـراحت  به جمهور
 برنامـه  قبال در دیپلماسی کامل آزمون به متعهد
 اتخـاذ  از قبـل  کـه  اسـت  معتقد و داند می ایران
 دیپلماسـی  آیـا  کـه  دیـد  بایـد  دیگـر  های گزینه
. نـه  یـا  بینجامـد  جـامع  حل  راه یک به تواند می

 زمـان  ایـن  در جدید یها تحریم طرح تصویب
 حـل  راه یـک  بـه  رسـیدن  برای را ما تالشهای
 .کند می تضعیف جویانه مسالمت

 

ــرای  - ــازی ب اعتمادس
ــا و   ــت آمریکــ دولــ
نمــایش رویــه شــفاف 
دولـــت آمریکـــا در   
 صداقت در مذاکرات.

و  تضاد رویه دولـت -
 .مجلس در آمریکا

ــت  - ــه حمای ــاره ب اش
 .مردم از رویه دولت

تالش جـدی دولـت   -
آمیز  برای حل مسالمت

 .مسئله

اعتمادســازی 
ــت  ــرای دول ب

 آمریکا

16 

 برای سناتورها تالش به سفید کاخ واکنش: مهر
 صـراحتا  جنگیـد  خواهـان  اگـر / »ایـران  تحریم
 «بگویید

 بـرای  سـناتورها  تالش به واکنش در سفید کاخ
 کـرد  اعـالم  ایران علیه جدید یها تحریم اعمال
 خواهـان  کنگره اعضای از خاص ای عده اگر که

 اطالع به را مطلب این است بهتر ،هستند جنگ
 .برسانند آمریکا مردم

ــرای  ــازی بـ اعتمادسـ
ــا و   ــت آمریکــ دولــ
نمــایش رویــه شــفاف 
دولت آمریکا و انتقـاد  
ــنا در   ــس سـ از مجلـ

 ها وضع تحریم

 اعتمادســازی
ــرای ــتد ب  ول
 آمریکا

15 

 اعضای از برخی اگر: »داشت اظهار میهان خانم
 بـه  دسـت  متحـده  ایاالت که خواهند می کنگره
 مـردم  عمـوم  برابـر  در بایـد  بزنـد،  نظامی اقدام
 .«بگویند را سخن این آمریکا

 ملـی  امنیـت  شـورای  سخنگوی شرایط این در
ــه اســت ســاخته خاطرنشــان آمریکــا  طــرح ک

ــرای  ــازی بـ اعتمادسـ
ــا و   ــت آمریکــ دولــ
نمــایش رویــه شــفاف 
دولت آمریکا و انتقـاد  
ــنا در   ــس سـ از مجلـ

 ها وضع تحریم

 اعتمادســازی
ــرای ــت ب  دول
 آمریکا
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 جویانـه  مسـالمت  اقـدام  بـا  تضاد در» سناتورها
 جامعـه  های نگرانی ساختن برطرف برای دولت
 .«است ایران ای هسته برنامه به نسبت جهانی

14 

 هستیم ایران با توافق دنبال واقعا اگر: اوباما: مهر
 .شود تصویب جدید تحریم نباید

 واشنگتن اگر کرد اعالم آمریکا جمهوری رئیس
 تهـران  بـا  ای هسته نهایی توافق دنبال به« واقعا»

 ایـران  علیـه  بیشـتری  هـای  تحـریم  نبایـد  است
 .کند تصویب

 کنگـره  خـواه  جمهوری و دموکرات اعضای به»
 جدیـد  هـای  تحـریم  تصـویب  بـه  نیـازی  گفتم
 .«نیست الزم فعال. نیست

 کـار  ایران بر بیشتر فشار کردنِ وارد: »گفت وی
 هـای  تحـریم  تـوانیم  مـی . نیست ما برای سختی
 بـه  ایـن  امـا  کنـیم؛  تصویب روزه یک را بیشتر

 .«زند می دامن ما درباره ایران تردیدهای

ــرای  ــازی بـ اعتمادسـ
ــا و   ــت آمریکــ دولــ
نمــایش رویــه شــفاف 
 دولت آمریکا و انتقـاد 
ــنا در   ــس سـ از مجلـ

 ها وضع تحریم

 اعتمادســازی
ــرای ــت ب  دول
 آمریکا

11 

 تـازه  تحـریم  ،کنگره اگر: سفید کاخ: فردا رادیو
 کند می وتو اوباما کند، وضع ایران علیه

 اگر کرد، اعالم سفید کاخ سخنگوی کارنی جی
 تصویب به ایران علیه ای تازه های تحریم کنگره
 ایـاالت  جمهـوری  رئـیس  اوباما، باراک برساند،
 .کرد خواهد وتو را آن متحده،

 کــه اســت حــالی در ســفید کــاخ هشــدار ایــن
ــاعاتی ــل سـ ــین در قبـ ــناتور 14 روز همـ  سـ
 مکــرر هــای درخواســت رغــم علــی آمریکــایی،

 را ای تـازه  طـرح  کردند، اعالم دولتی، های مقام
 .اند کرده آماده ایران های تحریم افزایش برای

ــرای  - ــازی ب اعتمادس
 .آمریکادولت 

نمایش رویه شـفاف  -
 .دولت آمریکا

انتقاد از مجلس سـنا  -
و  هـا  در وضع تحـریم 

اشاره به اختالف رویه 
 .دولت و مجلس

 اعتمادســازی
ــرای ــت ب  دول
 آمریکا

13 

 سـرگیری  از آغـاز : ایسـنا  از اسـت  خـوبی  خبر
 5+2 و ایران کارشناسی مذاکرات

 روز عصــر 5+2 و ایــران کارشناســی مــذاکرات
 .شد آغاز ژنو در پنجشنبه

ــراز    ــر و اب ــالم خب اع
ــروع   ــایت از شـ رضـ

 مذاکرات جدید.

ــد  تاییـــــــ
ــذاکرات  و مـ
 بـه  خوشبینی

 آن
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13 

 بــا: ایــر آلــن/اختصاصــی: ایرنــا بــا ام مصــاحبه
 ایـران  علیـه ای  هسته جدید یها تحریم تصویب
 .کرد خواهیم مخالفت

 وزارت زبـان  فارسـی  سـخنگوی  -ایرنـا -تهران
 اسـاس  بـر : داشـت  اظهـار  آمریکا خارجه امور

 توافــق بــه ژنــو  در کــه مشــترک اقــدام برنامــه
ــان رســیدیم، ــا همچن  یهــا تحــریم تصــویب ب
 ایـران  اسـالمی  جمهـوری  علیه جدیدای  هسته

 .کرد خواهیم مخالفت

ــام شــدن اضــافه: کــرد تصــریح وی ــراد ن  و اف
 پـیش  هفتـه  کـه  هـا  تحریم فهرست به نهادهایی
 جدیـدی  یهـا  تحریم معنای به گرفت، صورت
 جاری یها تحریم اجرای به مربوط بلکه نیست

 .شود می کنونی و

: گفـت  آمریکـا  خارجـه  امور وزارت سخنگوی
 جمهــوری ریــیس اوبامــا بــاراک کــه همــانطور
 سیاسـی  نظام که جایی تا ،است گفته هم آمریکا
ــا ــازه م ــد، اج ــدیم ده ــه متعه ــویب از ک  تص

ای  هسـته  مسـایل  بـه  مربـوط  جدید یها تحریم
 .کنیم خودداری

ــرای  ــازی بـ اعتمادسـ
ــا و   ــت آمریکــ دولــ
نمــایش رویــه شــفاف 
دولت آمریکا و انتقـاد  
ــنا در   ــس سـ از مجلـ

 .ها وضع تحریم

 اعتمادســازی
ــرای ــت ب  دول
 آمریکا

90 

 سیامک آقای جناب با« افق» برنامۀ میروم امروز
ای  هسـته  برنامـۀ  موضـوع  مـورد  در تا دهقانپور
 فرصـت  اگـر . بدهم جواب سواالتشان به ایران
 .کنید تماشا را آن است خواهشمند کردید

رسانی برای یک  اطالع
ــاهواره ــه م در ای  برنام
 ی.ا موضوع هسته

ــد  تاییـــــــ
ــذاکرات  و مـ
 بـه  خوشبینی

 آن
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 تر عميق و عميق تحليل دوم: مرحله .9-1

 عميق تحليل .9-1-4

 و مفاهیم ینتر بسامد پر سطح،-عمق و عمق-سطح در آمده دست به مفاهیم بررسی با
 آید. می دست به معانی

 است. تحلیل این از آمده دست به نتایج از یکی ایر آلن یها پیام و معانی در تمرکز
 برای خاصی معنایی ی دامنه از پرداخته، آنها به که موضوعاتی گستره وجود با ایر آلن
 بلکه نیستیم، روبرو متعددی مفاهیم با ایر آلن یها پیام در ما کند. می استفاده پیام انتقال
 کنار در «آمریکا دولت برای یساز اعتماد» جمله از کلی و محوری مفهوم چند
 هستیم. روبرو «آمریکا دولت سوی از حاکمیتی نگاه» ییها اشاره

 این ایر آلن رسمی سمت به توجه با ،بوک فیس ی صفحه از استفاده اصل همچنین
 این اعمال امکان عمومی، دیپلماسی سنتی تعریف برخالف که دهد می نشان را نکته

 وجود با ایر آلن دارد. وجود نیز حقیقی شخصیت با رسمی نهادهای سوی از دیپلماسی
 ایفای نوین عمومی دیپلماسی مدل در و خود حقیقی جایگاه از اش، حقوقی شخصیت

 است. کرده نقش
 است. شده عمومی دیپلماسی عرصه وارد نای تعریف طبق ایر آلن حقیقت در
 خود یها جاذبه بر مبتنی اقناعی قدرت - «نرم قدرت» ابزار را عمومی دیپلماسی ،نای
 اول مفهوم مشابه تصور این بیند. می -است شده طراحی عمومی موافقت جلب برای که
 عموم رضامندی و موافقت آوردن دست به آن هدف که است کامل پروپاگاندای از

 بخشی مشروعیت برای دیگران جذب برای کشور این توانایی آمریکا نرم . قدرتاست
 باشد می هستند ها سیاست این اساس که ییها ارزش و آمریکا یها سیاست به
 (.93، ص2930ایزدی،)

 تر عميق تحليل .9-1-1

 تالش در وین و ژنو مذاکرات میان زمانی بازه در خود بوک فیس صفحه در ایر آلن
 بر او تالش نماید. بازنمایی را ایرانی مخاطبان ذهنی مفاهیم ترین مهم از یکی تا است
 بحث با نظام کلی یها سیاست دادن نشان تناقض در و آمریکا دولت از یساز اعتماد
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 این در شده کشف کلیدی مفاهیم است. مذاکرات روند در نتیجه به میل و مذاکره
 با عمومی دیپلماسی فرایند یک در ایر آلن که کند می تایید را نظر این گفتمان تحلیل
 جمهوری طرفدار که را مخاطبان از طیفی تا دارد تالش فرهنگی رویکردهای بر تاکید

 درباره را خاکستری طیف نگاه و دهد قرار خود چتر زیر شوند نمی محسوب اسالمی
 بسیاری سعی ایر آلن کالن، رویکرد یک در همچنین ببخشد. بهبود آمریکا کلی رویکرد

 است. نموده آمریکا دولت برای یساز اعتماد در
 یها رسانه 3شرام ویلبر و 1لرنر دانیل مانند آمریکایی، جمعی یها رسانه متفکران

 سوم جهان کشورهای در محور غرب نوسازی ترویج برای آرمانی مجراهایی را جمعی
 نوسازی برای مفید ابزارهایی را جمعی یها رسانه دو هر شرام، و لرنر کردند. می معرفی
 برای که کنند می مجهز اطالعاتی به را مردم ها رسانه آنان، استدالل به زیرا دیدند؛ می

 که را فنونی و دهند؛ می انگیزه ایشان به دگرگونی برای دارند؛ نیاز آنها به یافتن توسعه
 (.2933 بشیر،) آموزند می آنها به نیازمندند، آن به تغییر ایجاد برای

 و عمومی امور میان تمایز خود، حقوقی نه و حقیقی جایگاه از ایر آلن ورود
 عمومی امور از بیشتر مراتب به عمومی دیپلماسی شود. می متذکر را عمومی دیپلماسی

 نقص را خود هدف و تعهد آنکه بی را ابزارها و زمانبندی هدف، یها گروه تواند می
 ،ها شکل که است موظف بلکه تواند می تنها نه عمومی دیپلماسی سازد. دگرگون کند
 دهد تغییر خود ارتباطاتی اتژیاستر اساس بر را پیام محتوای و یبند زمان ،ها هدف

 موضع رسمی اعالم نظیر عمومی امور از ایر آلن البته .(535، ص2930 ،تیلور و اسنو)
 استفاده بوکش فیس صفحه در منتشره محتوای در مستقیم صورت به آمریکا دولت
 شخصیت یک و عمومی دیپلماسی جایگاه از نیز موارد این در حتی ولی نماید. می

 آمریکا. خارجه وزارت سخنگویی نه و شود می استفاده حقیقی
 مقوله بر تأکید است. برده بهره اجتماعی نفوذ یها تاکتیک از همچنین ایر آلن
 حقیقت در رساند. می را مقوله این به او تمایل ایران مردم با همبستگی و یساز اعتماد
 ما سرشت از که استای  رویه یا ترفند ست؛ا اجتماعی نفوذ عملیات هر محرکه موتور
 عملیات واقع در گیرد. می بهره رفتارها و باورها دادن تغییر برای انسان عنوان به

 نفوذ یها تاکتیک-پاد و ها تاکتیک ازای  مجموعه عنوان به تواند می عمومی دیپلماسی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 14، پياپي 4931دانش سياسي، سال یازدهم، شمارة اول، بهار و تابستان      449

 و )اسنو شود قلمداد ،رود کار به آمد کار استراتژی یک تعقیب برای که اجتماعی
 انجام مخاطب ذهنی معانی تغییر برای تالش با کار این .(941ص ،2930 ،فیلیپ
 دربرابر آمریکا دولت درباره منفی معانی کردن جایگزین هدف با ها پیام ارسال گیرد. می

 اصطالحات فارسی، زبان از استفاده در رویکرد این گیرد. می صورت مثبت معانی
 است. مشهود ها المثل ضرب حتی و عامیانه

 در او رویکرد است. توجه قابل نیز ایر آلن مخاطب جامعه میان این در البته
 در حکومت موافق طیف قبول مورد که ایران حاکمیت یها سیاست برخی با مخالفت
 از دسته این برای پیام انتقال برای چندانی عالقه او که دهد می نشان است ایران

 ی صفحه در ایرانی کاربران یها فعالیت و نظرات بررسی با طرفی از ندارد. مخاطبان
 ضد نظرات دارای و خاکستری طیف که رسد می نظر به بیشتر نکته این او بوک فیس

 .اند گرفته قرار او مخاطب بیشتر حاکمیت
 آلن ی صفحه محتوای مفاهیم و تعامالت در هنوز پیرامون – مرکز نگاه همچنین

 از ایران انحراف از آمریکا جلوگیری همچون ییها گزاره بر تأکید شود. می مشاهده ایر
 تابع را ایران و تحوالت مرکز در را خود هنوز آمریکا دولت که است شواهد این جمله
 داند. می وقایع این پیرامون در و

 بندي جمع

 عمومی دیپلماسی خود، حقیقی شخصیت از استفاده با ،مجازی فضای بستر در ایر آلن
 )گیلبوا، نوین عمومی دیپلماسی زمین در بازی قوانین قبول با و گذاشته کنار را سنتی
 است. پرداخته بوک فیس اجتماعی شبکه در خود مخاطبان با تعامل به (2933
 نفوذ همچون ییها رویه و فرهنگی دیپلماسی یها ظرفیت از استفاده با همچنین ایر
 در سعی ،«آمریکا دولت برای اعتماد ایجاد» ذهنی معنای روی بر تمرکز و اجتماعی
 مخاطب جامعه البته است. کرده مخاطبین ذهنی یها چارچوب در جدید معانی ورود
 در تغییر سوی به ایر آلن یها پیام با مواجهه در تنها ایر آلن بوک فیس صفحه محدود

 یک در ها پیام این با مستمر مواجهه بلکه رفت. نخواهند خود معنایی یها چارچوب
 کرد. خواهد قبلی یها فرب پیش در شک دچار را مخاطبای  رسانه مشترک رویکرد
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 تشکیل را مخاطبان ذهنی شستشوی رویکرد با روانی حرکت این برایند که آنچه
 نظام به نزدیک چندان نه یها طیف به آمریکا بیشتر چه هر یساز نزدیک دهد، می

 ایجاد برای میانی یها الیه مثابه به توانند می هرحال هب که است اسالمی جمهوری
 شوند. گرفته کاره ب آینده در گفتمانی یها شیفت

 ها یادداشت

                                                           
1. Baran 

2. Davis 

3. Joseph Nye 

4. Joseph Duffey 

5. Kelten Rodz 

6. PDAM: Practical Discourse Analysis Method  
7. Kelten Rodz 

8. Wilbur Schramm 
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