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Abstract 
Introduction: Twitter is a global communication network that has become an 

instrument of diplomacy and promotion of international social capital of countries in 

the current era. Twitter has played an important role in US foreign policy, especially 

after the JCPOA. The problem is that the JCPOA, as the most important achievement 

of Iranian diplomacy, is in danger. In the meantime, Iranian diplomacy has achieved a 

good result with the help of the growth of communication technology. The main 

question in this paper is “what role does Twitter play in the power of Iranian 

diplomacy in the JCPOA, a capacity to strengthen international social capital when 

the United States withdraws from it?” 

Method: The research method of this paper is a qualitative content analysis of the 

tweets of the political leaders of Iran and the United States. A total of 5700 tweets 

were analyzed using Maxqda 18 software. Based on the strategic narrative approach 

and soft power, the analysis of the content of the tweets shows that Iran has defined 

an active diplomacy to influence the United States in withdrawing from the JPCOA 

to restore attitudes, trust, and identity, which are important elements in producing 

international social capital. 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــ  
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Findings: Promoting this important cause by relying on the sources of social capital 

production has created a new image of it in the international community. The main 

elements of social capital, i.e. participation and trust, have the ability to spread in the 

international space. The use of the same elements allows the concept of soft power, 

formed in the form of elements such as politics, culture and values, to be used with 

these resources. Finding and creating new dimensions. This has serious implications 

in the context of participation. The higher the level of government participation in 

international organizations, treaties and institutions, the greater the effectiveness of 

social capital, is worth considering (Mushirzadeh &Vaseinejad, 2018). Its dynamics 

is based on the goodwill of members to reciprocate positive interactions (Bigart & 

Deliberg, 2004). It is also a social capital for international security (Shirkhani & 

Vaseizadeh, 2012). Considering the importance of building trust, it is a ubiquitous 

category that can be effective in using international social capital for communication 

networks.The Iranian narrative about itself, the United States, and the JCPOA has 

been active in the context of generating soft power in the form of partnership 

development and trust as two effective factors for generating soft power. In other 

words, as international trust and the participation of countries in the international 

arena can be considered in the context of the soft power of these countries. Soft 

power is generated on the basis of trust and trust is a prerequisite for soft power 

(Moshirzadeh & Vaseinejad, 2018). 

Conclusion: Iran ultimately seeks a position (of equality based on mutual respect) 

and seeks to create or promote an alternative order that serves its national interests 

rather than the prevailing order (acting in accordance with international law rather 

than coercion). The success of the Iranian narrative requires the deliberate creation 

and dissemination of the narrative in the new media ecosystem, on behalf of Twitter, 

and maximizing its impact on the audience (persuasion). This requires adopting a 

point of view and a method based on a systematic scientific method, because trial and 

error in the new media ecosystem-and especially in the current situation-can be costly 

not only for Iran but for the entire world. Iranian foreign policy relies on the triangle 

of nationalism, Islamism, and commitment to the structure of government in the 

modern world to explain self-awareness and to guide governments and nations 

toward a true image. 

Keywords: Narrative, Diplomatic power, JCPOA, Twitter, USA, Iran, International, 

Social Capital. 
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چکیده
 اجتماعی سرمایۀ ارتقای و دیپلماسی برای ابزاری به کنونی عصر در که است ارتباطی جهانی شبکۀ توییتر

 پس خصوص بهآمریکا  خارجی سیاست عرصۀ در یمهم نقش توییتر. است شده بدل کشورها المللی بین
 خطر معرض در ایران دیپلماسی دستاورد ترین مهم عنوان به برجام که آنجا از. است کرده فایا برجام از

 سؤال. است شده ایران دیپلماسی به شایانی کمک ارتباطات، فناوری رشد مدد به میان این در ،است
 سرمایۀ تقویت برای ظرفیتی برجام، در ایران دیپلماسی قدرت در یترتوی نقش ایآ که است این اصلی

 روی کیفی یامحتو تحلیل روشمقاله با  نی. ااست برجام ازآمریکا  خروج زمان در المللی بین اجتماعی
 ای، خامنه آقای و ،آمریکا از بولتن و پمپئو ترامپ،آمریکا ) و ایران سیاسی رهبران 2018 هایتوییت
 از استفاده با توییت 5700 بر بالغ درمجموع. گرفت انجام( ایران از ظریف جواد و یروحان حسن

 و راهبردی روایتگری رویکرد به اتکا با ها توییت محتوای تحلیل. شد بررسی 18 کودا مکس افزار نرم
 در جدی عناصر که سازی هویت و اعتمادزایی ها، نگرش ترمیم راستای در ایران داد نشان نرم قدرت
 درآمریکا  اقدام بر تأثیرگذاری جهت در را فعالی دیپلماسی هستند، المللی بین اجتماعی سرمایۀ تولید

 تولید منابع به اتکا با مهم این ترویج و جهانی ارتباطی شبکۀ بر تأکید. است کرده تعریف برجام از خروج
 مهم این است. کرده ایجاد للیالم بین جامعۀ سطح در را دیپلماسی از ای تازه تصویر اجتماعی، سرمایۀ
 .است تنازعات کاهش و همکاری راستای در المللی بین اجتماعی سرمایۀ تقویت برای بستری

 . دیپلماسی قدرت المللی، بین اجتماعی یۀسرما روایت، توییتر، برجام، ایران، ،آمریکا: کلیدییهاواژه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــ  
 آمریکا برابر در ایران دیپلماسی قدرت در توییتر نقش بررسی» عنوان با دکتری رسالۀ از مستخرج پژوهشی، مقالۀ *
 انسانی علوم دانشکدۀ شرق، تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه ،«برجام از آمریکا خروج مقطع در
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مسئلهطرحومقدمه
 ریاست به توانست و شدآمریکا  انتخاباتی کارزار وارد 2016 سال در وقتی ترامپ دونالد

 ،ها آن از گرفتن  فاصله و سوگیری، به ها آن کردنمتهم و سنتی های رسانه نفی با برسد، جمهوری

 یاسیاز تعامالت س یا تازه ریتصو ،(اجتماعی های رسانه) نوین های رسانه های ظرفیت بر تکیه با

 به توجه بدون خاص را روایت بر مبتنی الملل بین طرواب در گذاری وی سیاست. کرد ایجاد

 .وجود آورد به ،بود سابقه بی این از پیش تا شاید که دولت در سنتی های رسانه عرصۀ

 روی تایمز نیویورک که بررسی در. کرد منتشر توییت 3500 ترامپ 2018 سال در

 شده گفته ،داد انجام 2019 و 2018 ،2017 های سال در ماهه سه دورۀ سه ترامپ، در های توییت

 خارجی سیاست مضمون که ترامپ المللی بین مناسبات در مؤثر های توییت درصد 50 است

 (2019 تایمز، نیویورک. )است شده منتشر شب نیمه و شب در داشته،

 قدرت توسعۀ برای بستری به جدید های رسانه طریق از را، خود نرم قدرت کانون وی 

 ساختار که داد قرار عمومی افکار معرض در و تعریف را خارجی وابطر و کرد مبدل دیپلماسی

 .ساخت می تبیین را خاصی

 جهان در را سیاسی رفتار از ای تازه عصر و شد خارج برجام از 2018 می دوم در ترامپ

 در آمریکا خروج با ،است جهان و ایران دیپلماسی دستاورد ترین مهم که برجام. کرد ایجاد

بر آمریکا  فشار تحت معاهده عضو دیگر کشورهای مقطع نآ در و گرفت رقرا فسخ معرض

 گوناگونی های قالب در فعالی دیپلماسی دیبا رانی. ابودند شده تردید دچار ،خروج یا ماندن

 خود نفع به عناصر سایر به توجه با را ایجادشده بحران توانست می گونه نیا داد. می شکل

 و افکارسازی کنار در ،نبوده بندیپا تعهدات به ایران اینکه برا آمریک دولت فشار. کند مدیریت

 ایران ازآمریکا  تصویر که برد می پیش مهم این سوی به را جهانی جامعۀ ایران، از تصویرسازی

 که ابزاری تنها ،ترامپ یمداومان از سو یریکارگ با توجه به به رو از این باشد. صحیح شاید

 که بود ای سرمایه نیازمند تصویرسازی این. بود توییتر ،گیرد قرار نایرا اختیار در توانست می

 از متشکل که المللی بین اجتماعی یۀ. سرماکند تبیینرا  سیاسی تعامالت در ایران جایگاه بتواند

 بازتولید مجازی فضای بستر در توانست می ،بود ارتباطی شبکۀ و مشارکت اعتماد، عنصر سه

 بود تالش در المللی، بین اجتماعی یۀسرما از برگرفته رویکرد این از حاصل نرم قدرت. شود

 طریق از صرفاً نه قدرت ،همفنر و مونتگمری تعبیر به. کند فراهم را مثبت تعامل از بستری

 باورهای و آید می دستبه اجتماعی ساختار های موقعیت طریق از بلکه ،مادی های موقعیت



 

 

 

 

 

 409های جهانی )توییتر( ارتباطی ظرفیتی برای تقویت سرمایة اجتماعی ...  شبکه

 

 

 ،هفنر و مونتگمری) گذارد می اثر منازعات بر عمیقاً کرده، ایجاد تیموقع نیا که مشترکی

2009.)1 

 دو عنوان به اعتمادزایی و2 سازی هویت رویکرد دو تبیین ضرورت در موضوع، این اهمیت

 را المللی بین اجتماعی یۀسرما توانست می که است ایران خارجی سیاست در اصلی عنصر

 اثر. دهد یاری مسیر این در را ایران نستتوا جهانی عرصۀ به توجه با توییتر. کند تقویت

 فعالیت بر نآ در موجود اجتماعی یۀسرما و آنالین ارتباطات با مرتبط های فناوری و اینترنت

(. 1397 پور، علی پروینو  احمدی یعقوب) است مشاهده قابل جدید اشکال در مدنی، و سیاسی

 و تاریخ از مقطع آن در کشور دو سیاسی رهبران نیب شدۀردوبدل هایتوییت محتوای تحلیل

 سیاست فضای تبیین برای بستری سیاست، عرصۀ در قدرت در نوین های رسانه آفرینی نقش

 قدرت یک عنوان بهآمریکا  نخست اینکه: است مهم جهت چند از بنابراین است؛ ایران خارجی

هستند؛  یکدیگر با تعامل به ناچار خاورمیانه، در ای منطقه قدرت یک عنوان به ایران و جهانی

 ،آن در که است بستری تنها توییتر ،آمریکا و ایران بین دیپلماتیک روابط نبود به توجه با بنابراین

 لحاظبه آمریکا قدرت دوم، هستند. ارتباط در یکدیگر با غیررسمی طور به کشور دو سران

 هاتوییت بررسی رو این از. است ایران از بیشتر بسیار روایت، اشاعۀ و ساخت ابزار به دسترسی

 توجه با بیترت نیبد. دارد ایران دیپلماسی قدرت در مهمی نقش ،دارند می بیان ها آن که روایتی و

 سیاسی روایت ساخت برای نرم قدرت تولید جهت در اجتماعی یۀسرما تولید ضرورت به

 .است نظر مورد بستر توییتر ،ایران

 اجتماعی یۀسرما تقویت برای ایران دیپلماسی قدرت در توییتر نقش بررسی به تحقیق این

 .پردازد یمآمریکا  خروج زمان در ،برجام در المللی بین

 پژوهشۀنیشیپ

از  که کردعنوان  «یجیتالد دیپلماسی یها چالش ،توییتر» ۀ( در مقال2018) بکومنکنستانس دا

 یبرا ای به وسیله یجتماعا یها رسانه ،و آمریکا یرانا یپلماتیکاز زمان قطع روابط د ،1980سال 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــ  
1. Hafner, montgomeri 

 سیاسی نخبگان و عمومی افکار برابر در ایران اسالمی جمهوری هویت و ماهیت بیان سازی هویت از . منظور 2

 مالکیت در عموماً که سنتی های رسانه سوی از ایران درمورد فتهگر صورت های تخریب دلیل به که هویتی است؛

 .است کرده ارائه را متفاوتی وانمایی است، بزرگ های قدرت
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را که در آن  ییفضا ی،اجتماع یها رسانه نیبنابرا ؛شده است لیتبد ها یپلماتد یانارتباط م

 ،یجیتالاند با تحوالت د توانسته یزها ن دولت ،یو انیب بهاند.  داده ییرتغ ،گیرد یشکل م یپلماسید

 یبه مخاطب ،خود و منافعشان یمعرف یبرا یجیتالابزار د یریکارگ هب یقزور را از طر سیاست

دهند.  گسترشقدرت نرم خود را  یرگذاریتأث ۀحوز ترتیب ینا کنند و به مهار تر یعمراتب وس به

 یبرا ییترو آمریکا تالش کردند از تو یرانا 2015تا  2013 یها سال طی ،دانکومببنا به گفتۀ 

نظر  ازدوم  بعد یت. اهمخود و تعهداتشان به توافق استفاده کنند یتمثبت هو یها جنبه

دولت  یتهو یبه بازنمودها یدنبخشچارچوب یبرا ییترکه تو یتیاست که ظرف نیا دامکومب

 یسانآچرا که به  ؛ددار ای یژهو یتیشناساندن خود اهم یدر تالش برا ،گیرد یکار مبه

جنبه  ینگرفتن ایدهو ناد کند یمنتشر م یپلماتیکد یانهمتا یاندر م یعاًهستند و سر یدسترس قابل

 یپوش از منافع دولت چشم یتوجه قابل ۀاز جنب ،یپلماسید یۀدر رو یاجتماع یها از رسانه

 یدارد. و یدیکل نقش تغییر، برای یاسیمذاکرات کارا و احتماالت س یراهبردهاکه در  کند یم

فزون از روزا ۀاستفاد یرچگونه قدرت درگ دهند ینشان م یجیتالد یاظهار کرد ابزارها ینهمچن

 .شود یم الملل ینب یاستدر س یاجتماع یها رسانه

 «ترامپ یاستس یربنایو ز یپلماسید عصر» عنوان با یقی( در تحق2017)1آل اوت برایان

 یژهو به ؛رو شده است روبه یجد ییراتبا تغ یگفتمان عموم یپلماسید ییتر،در عصر تو داشت

 یهمگان یمعنا ییتر،در تو یعموم یپلماسیکارکرد د دبوترامپ معتقد  یها ییتبا اشاره به تو یو

و  یاجتماع یها رسانه یاکولوژ ییرشد. تغ یاستمدارانرفتار س ییرتغ موجبو اثرگذار داشت و 

ترامپ از  ینینش عقب و ییترکارکرد عصر تو یاسیمسائل مهم س درخصوص گوو گفت شدنساده

 آن است. نمونۀ ،یرانا یمرکز فرهنگ 52 یدتهد

و  یناسازگار ی،سادگ شامل ییتریتو های یامپ یژگیاشاره به سه و با اوت آل انیبرا

تحت کنترل  یزمانکه را  یاستدستور کار س یمعملکرد تنظ ییترتو اظهار کرد البداهه، یف

امروزه حداقل برگرفته از  ،اخبارکند. در مقابل،  یم یینتع یاندهیطور فزا به بود، ونیزیتلو

 است. یانرو به پا این رسانه یروزها رسد یاست و به نظر م یزیونتلو یشگوییپ

عنوان  به ییترنقش تو داشت اظهار «انتقالی دیپلماسی و توییتر» ۀ( در مقال2017) 2بوممکدا

 یاجتماع یها چگونه رسانه ینکهبر ا یاتیح ازاست  ینماد ،مذاکره راهبرددر  یدیبخش کل

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــ  
1. Braian.l.ott 

2. Dankom 



 

 

 

 

 

 411های جهانی )توییتر( ارتباطی ظرفیتی برای تقویت سرمایة اجتماعی ...  شبکه

 

 

 یبرا یاسیس احتماالت به یجهتن را شکل دهند و در نتشناخیترسمبه ینا یتالش برا توانند یم

را  یگرنفس باز است که عزت یتیمثبت از هو أییدت ششدنشناخته یترسم  به با یتمشروع ییرتغ

. هستند یپلماسید یمرکز ءاکنون جز هم یجمع یها : رسانهگفت ینهمچن ی. وکند یحفظ م

عنوان  به یبریسا یتا فضا یعموم یدجد یپلماسیعنوان د به یجیتالد یپلماسید دامکومب

ارتباطات  ینفکال بزارعنوان ا ارتباطات و اطالعات را به یو توان فناور یجنگ یدجد یمرزها

 .کرد تلقی المللی ینب

حد  چه تا دیپلماتیک ارتباطات در ییترنقش تو کرد انیبمهم  ینبر ا یدبا تأک دامکومب

امکان  تواند یم ییتربرجام را برطرف کند و تو یرظه نیچیدمذاکرات پ یطشرا یتمحدود تواند یم

دارد چگونه  یلکشور تما یک ینکهدولت و ا یتو چارچوب و هو ی،را قانون یاسیس ییرتغ

 .کند یشناخته شود را معنا م یگرانتوسط د

 یبرا یاجتماع یۀسرما یجادا» ۀمقال( در 2012) 1یلدو جان چا یگرزرورد بریگا سوزانا

 یجادا یندادر فر ای یهعنوان سرما به ی،اجتماع یۀنقش سرما داشتند راظها «شدن یجهان

 ،ها شرکت دهد ینشان م یاجتماع یۀسرما یو تئور شود یکار گرفته م به یدجد های گذاری یهسرما

به منابع و  یکه امکان دسترس کنند یم یجادرا ا ابطاز رو یا ها شبکه ها و دولت سازمان

 یکه برخ شده ارائه یاجتماع یۀسرما یبرا یمختلف یعان. مکند یمختلف را فراهم م یها فرصت

 که یدرحال کنند؛ یها مشاهده م ها و دولت در دسترس شرکت ۀمشارکت در شبک یقرا از طر  آن

 یفهم را تعر به متصل یاجتماع یکه ساختارها یفرد منحصربه های یژگیآن را از نظر و یبرخ

اعتماد،  یبرگرفته از عنصر اصل المللی، ینب یاجتماع یۀماسر یت. درنهاکنند یتصور م ،کنند یم

 شبکه و مشارکت است.

: در روابط یو دمکراس اجتماعی سرمایۀ» عنوان با یپژوهش( در 2002)2پاکستون پامال

را  یاجتماع یۀسرما هب یاتصال دموکراس ،ها ها و ساختار دولت نهادها و تشکل یبررس با ،«الملل ینب

 ازارائه داد.  یو دموکراس یاجتماع یۀسرما ینمتقابل ب ۀبر رابط ینمب ای یهد و نظرکر لیوتحل هیتجز

 یزن یاجتماع یۀبه سرما یبازگشت از دموکراس یرتأث که یدرحال ی،اجتماع وتحلیل یهنگاه او در تجز

 المللی ینب یردولتیغ یها سازمان یرنظ یمروج یدر جهان و نهادها یبرقرار بود، دموکراس

 بازنشر کنند. رااعتماد و مشارکت  ،یساز در امر شبکه توانند یهستند که م اییه یتظرف

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــ  
1. Rodrigers,child 

2. Pamela Paxton 
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 و مشارکت ،اعتماد: المللی بین اجتماعی یۀسرما» مقالۀ در( 1397) زاده واسعی و مشیرزاده

 نشده دیده سیاسی ادبیات در شکل، این به مفهوم این کردند مطرح( الملل بین ۀدر جامع ها شبکه

 با ها آن این، وجود با. دارد وجود... و آنارشیک اجتماعی سرمایۀ مانند ردهاییرویک اما ،است

را  الملل بین جامعۀ در شبکه و مشارکت اعتماد، عامل سه ،اجتماعی سرمایۀ ظرفیت از گیری بهره

 زاده یواسع و رزادهیمش. نددانست کشورها موقعیت جهت در سرمایه این برای اصلی عناصری

 سرمایۀ صحنۀ بازیگر ه،حوز سه این در اجتماعی نظام در فرد که طور نهما بودند معتقد

 .هستند چنین این الملل بین فضای در نیز کشورها ،است اجتماعی

 انیب «توییتر در ایران خارجی سیاست بازنمایی دیپلماسی،» در( 1397) پور وهاب و سلیمی

 40 مستقیم صورت به ایران کلمۀ ها آنکه در  داشته توییت 34 ایران ۀباردر ترامپ دونالد کردند

. است دوره این در وی های توییت مجموع درصد 94 معادل ها توییت این. است شده تکرار بار

 بشر، حقوق ،است کرده اشاره ها بدان ها توییت این در ترامپ که هایی حوزه ترین مهم

( 2018-2017) سال در ها تتویی درصد 26 با ای هسته نامۀ موافقت و ای منطقه نقش گری، نظامی

 به اتکا با شدهردوبدل های توییت اهمیت بر تأکید ضمن همکارانش و سلیمی بررسی. است

 .کردند تحلیل خارجی را سیاست در ایران 1سازانۀهویت شناسی، هستی امنیت تئوری

 امکانات» عنوان با یپژوهش در( 1396) کاظمی احسان و رومی فرشاد غفور، آل محسن سید

 جمهوری االذهانیبین فرایند داشتند دهیعق خارجی، سیاست فهم در پدیدارشناسی ئوریکت

 کاربه دیپلماسی های ظرفیت رایزاست؛  شده اختالل دچار کشورها از برخی با ایران، اسالمی

 نه است توانسته ایران ،آمریکا و ایران میان برجامی تقابل در اظهار داشتند ها آن. شود نمی گرفته

 اختالف، محورهای سر بر االذهانی بین فضای ایجاد با بلکه سیاسی،قدرت  طریق از

 .کند تلطیف خود نفع به را اروپا اتحادیۀ های گیری موضع

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــ  
 و شده مند بهره تاریخی مختلف های دوره در ها آن از که طوری به است؛ اصـلی کنسـه ر دارای ایران ملی . هویت 1

 شامل الیه این. نامند می ملی هویت ایرانی عدباستان است که آن را ب ایران به مربوط اول کناست: ر یافته پرورش
 نظیر بی تداومی و استمرار یادآور آن، قرنی دوازده تاریخی گسترۀ رغم به که تابوها است و ادیان ها، افسانه ها، اسطوره

 مشخص ورسوم آداب و فرهنگ شدن مشخص با ایرانی، هویت مایۀ بن باستان، ایران دورۀ در ت.اس ایران تاریخ در
 عادل )دادگر( حکمران اندیشــۀ زرتشــت، آیین با اقوام و کشــورها ســایر برابر در ایران قرارگرفتن و متمایز، و

 نگرش نوع و ایرانیان ملی ویته به قرن چهارده مدت به که است اســالم به مربوط دوم کن. ریافت تشــخص
 اوایل از که است مدرنیته نیز سوم کنها جهت داد. ر آن ســیاســی و اجتماعی ســاختار و رفتار، جهان، به ها آن

 ای تازه جلوۀ و گذاشته تأثیر ایرانی هویت و ایران سنتی های اندیشه بر آن، با ایرانیان آشنایی ۀجدرنتی و قاجار دورۀ
 (1400 مرزبالی، زاده عباس فر و حسنی) تاس داده آن به
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 ضمن ،«الملل بین امنیت و اجتماعی یۀسرما» پژوهش در( 1391) زاده واسعی و شیرخانی

 اعتماد، عنصر سه به و ندپرداخت مللال بین جامعۀ در آن نقش به ،اجتماعی یۀسرما ابعاد بررسی

 اطالعات یفناور حقیقت در ها آن ۀدیعق بهقرار دادند.  توجه مورد را مشارکت و ارتباطی شبکۀ

 منابع در مشارکت امکان ،جهانی جامعۀ در سریع ارتباط تسهیل ضمن ،اینترنت خاص طور به و

 مشترکی عالیق دارای که را تمؤسسا و مردم از مجازی جوامع حفظ و گیری شکل و اطالعاتی،

 منابع به اتکا با مهم این ترویج و جهانی ارتباطی شبکۀ بر ها آن تأکید. است کرده فراهم ،هستند

 .کرد ایجاد اجتماعی یۀسرما از ای تازه تصویر ی،الملل نیب ۀدر سطح جامع اجتماعی یۀسرما تولید

1المللیینباجتماعیسرمایۀ
 

 یاجتماع اتیو... در ادب کلمن ،است که پانتام یاجتماع یۀسرماه از برگرفت د،ینوپد ۀواژ نیا

در  یتسر تیقابل ،که مشارکت و اعتماد است یاجتماع یۀسرما ی. عناصر اصلکردنداستفاده 

 کند یرا فراهم م تیقابل نیا ،یالملل نیب ۀهمان عناصر در عرص یریکارگ دارد. به یالملل نیب ۀعرص

با  رد،یگ یها شکل م فرهنگ و ارزش است،یس رینظ یر قالب عناصرکه مفهوم قدرت نرم که د

 یاساس یکه مفهوم 2اعتماد کند. جادیرا ا یتر و ابعاد تازه دایپ یتسر تیقابل ،منابع نیاستفاده از ا

 مهم اریبس یو قانون یهنجار ۀدر دو حوز الملل نیدر روابط ب ،است یاجتماع یۀسرما دیدر تول

ها در  مشارکت دولت زانیمؤثر دارد. هرچه م ینییتب ،ستر مشارکتامر در ب نیاست. هم

 بیشتر یاجتماع یۀسرما یامکان اثربخش ،باشد شتریب یالملل نیب یمعاهدات و نهادها ،ها سازمان

 نژاد، یواسع و رزادهیمشدارد ) یمؤثر تیقابل یارتباط ۀشبکدر بستر  ،مهم نیخواهد بود. ا

و  لدیاست )چا هیسرما دیضامن تول ،مهم که روابط نیه به اتوجشایان ذکر است که (. 1397

گسترش روابط با  ۀدامن ،یالملل نیب یاجتماع یۀسرماتأمل است. در  قابل ،(2012 گرز،یرودر

 ییایاز نظر کلمن، پو است. هیسرما یۀته ی برایفرصت ،و کشورها یالملل نیب یها نهادها و سازمان

است )کلمن،  گرانیباز انیظارات و تعهدات متقابل در مانت جادیشامل ا ،یاجتماع یۀسرما

آن در اطراف  ییایپو واعتماد متقابل بارور  قیاز طر ،یاجتماع یۀ، سرمازیاز هر چ شی(. ب1988

شایان (. 2004، 3برگیو دل گارتیب) شود یم جادیتعامل مثبت ا برگشت یبرا ،اعضا تیحسن ن

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــ  
1. International social capital 

 انسجام، و اعتماد ها، شبکه و ها گروه شامل که دارد نیز دیگری بندی تقسیم جهانی بانک ابعاد، این از . غیر2
 (.world bank) ارتباطات است و اطالعات و اجتماعی پیوستگی جمعی، اقدام و همکاری

3. Biggart & Delbridge 
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و  یهمکار شیدر جهت افزا الملل نیب ۀدر جامع موجود ینقش اعتماد و هنجارها ذکر است که

 یبرا یاجتماع یۀسرمااز  الملل نیب ۀجامع یبرخوردار ریاز تأث ینمود تواند یکاهش منازعات م

 .(1391 ،زاده یو واسع یرخانیباشد )ش زین الملل نیب تیامن

نظریچارچوب

 عنوان به روایتگری به پرداختن با را موجود خأل که است نظری چارچوب آن ی،راهبرد روایت

 دیگران ،(2013) میسکیمون وسیلۀ به نظری چارچوب این معرفی از پیش. کند پر می اقناع ابزار

( 2004) نای. اند کرده اشاره رسانه جدید بوم زیست و نرم، ورزی قدرت در روایتگری اهمیت به

 کسی چه که است ینا گیرد می قرار توجه مرکز که ای نکته سنتی ورزی قدرت در» است معتقد

 چه داستان که است این مهم اطالعات، عصر در اما پیشرو است، نظامی یا اقتصادی لحاظبه

 مروج و( 73: 2008) منبعرا  روایت مشخصاً مختلف مقاالت در 1نای. «است برنده کسی

 را رسانه جدید بوم زیست در ورزی قدرت زین( 2013) 2کاستلز و یتلق نرم قدرت( 104: 2011)

 در ورزی قدرت وی. کند می تبیین انبوه، خودارتباط های شبکه طریق از روایتگری و دریچۀ از

 کاستلز(. 177-176) داند می شبکه ریزی برنامه بر کنترل اعمال گرو در را جدید بوم زیست

 که روایتی ؛(164: همان) است روایت گرو در سیاسی قدرت ،آن تبع به و اقناع است معتقد

 منظر، این از(. 161: همان) اند کرده تسخیر را مخاطب ذهن که کند می حمل را ییها چارچوب

 گرو در ،رسانه جدید بوم زیست در ورزی قدرت ،(2013) 3میسکیمون یها افتهیبراساس 

 قبوالندن عمومی، افکار به یراهبرد روایت رساندن برای دیجیتال عمومی دیپلماسی کارگیری به»

 ورزی قدرت ابزار تنها نه روایت. است «آن تبلیغ به آنان واداشتن حتی و ها آن به روایت درستی

 ها شبکه اساساً که است عنصری( 2001) 4 رونفل و ارکویال باور به بلکه ای، شبکه جوامع در

 هم به را شبکه یک اعضای تنها نه مناسب داستان یک. »گیرند می آن از را خود انسجام و قوام

 ،5 سالمون ۀدیعق به .«زند می پل هم مختلف های شبکه بین لکهب ،دارد می نگه متصل

 سیاسی، اقتصادی، از اعم اجتماعی مختلف های عرصه در مهمی نقش سرایی داستان

 را فرد» ها داستان که چرا ؛(328: 2017) کند می ایفا فردی سطح حتی و قضایی ایدئولوژیک،

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــ  
1. Nay 

2. Castells 

3. Miskimmon et al 
4. Arquila,Ronfelt 

5. salmon 
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 گردن آن قوانین بر و دهد تطبیق ،نهد می پیش روایت که الگویی با را خود هویت تا دارند می وا

 یۀسرما که روایتی ؛«دهند می جهت احساساتشان به و شکل آنان رفتار به» طریق این از و «نهند

 بستر) شبکه و مشارکت ،اعتماد عامل سه تسری با و کند می تولید نرم قدرت برای اجتماعی

 است نرم قدرت ایجاد به قادر اجتماعی یۀسرما. گیرد می کار هب را مهم این ،(ارتباطی و ای رسانه

 .یابد می انتقال روایت طریق از که

 با آن طریق از تا کرد مهیا ایران دیپلماسی دستگاه برای فرصتی توییتر که است ذکر انیشا

 حدی تا را خود علیه منفی های روایت تنها نه کشورها، دیگر مردمان به خود روایت رساندن

 در خود برای جایگاهی ،(آزادگی و طلبی عدالت) خود هویت از روایتگری با بلکه کند، خنثی

 .است قائل الملل بین نظام

 .دهد یرا نشان م نرم قدرت و المللی بین اجتماعی یۀسرما روایت، رابطۀ 1 نمودار
 

 
وقدرتنرمیالمللنیبیاجتماعیۀسرمات،یرواۀرابط.1نمودار

تحقیقشناسیروش

 اتکا با نآ در که است یعرف کردیبا رو کیفی یامحتو تحلیل ،تحقیق این در استفاده مورد روش

 18 کودا مکس افزار نرم از روش، این انجام برای. نگرفت صورت کدگذاری ،خاص تئوری به

 و مفاهیم تبیین. ندشد انتخاب محوری کدهای سپس و باز کدهای ،نآ برمبنای و استفاده شد

 اصلی سؤال به پاسخگویی راستای در نهایی، تحلیل به دسترسی برای مجاز از استفاده با ها مقوله

 و جمالت) معنایی واحدهای ۀهم اول، مرحلۀ در وتحلیل تجزیه برای. گرفت صورت

 با و استخراج معنایی واحد هر بر مترتب معنای ،دوم مرحلۀ در و تقطیع ها مصاحبه( ها پاراگراف

 بررسی با سوم، مرحلۀ در. بود کدباز 999 ،مرحله این صلحاکه  شد کدگذاری کدباز، عنوان
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 محوری کدگذاری عملیات مرتبط، مقوالت ذیل ها آن تجمیع و باز کدهای تمایز و تشابه وجوه

 و فرعی اصلی، مقوالت ابرمقوله، عناوین ذیل که بود مقوله 591 تجمیع آن، حاصل که شد انجام

 است ذکر انیشا. شد نویسیگزاره ،مقوالت بین ابطرو چهارم، مرحلۀ در. شد گذاری نام جزئی

 .است آمده گزارش این های یافته فصل در ،روابط و مقوالت تفسیر که

 .است شده ارائه 18 کودا مکس افزار نرم در کدگذاری از تصویری 2 نمودار در

 

 
داافزارمکسکودرنرمیکدگذار.2نمودار

 و روحانی حسن ای، خامنه آقای) ایران خارجی تسیاس رهبر سه هایتوییت این تحقیق در

 در( بولتن جان و پمپئو مایک ترامپ، دونالدآمریکا ) خارجی سیاست رهبر سه و( ظریف جواد

 .شد بررسی امحتو تحلیل روش با ،2018 سال

تحقیقهایداده

 ها آن به متن در که شده تعریف خرد مقوالت و محوری مقولۀ شش بستر در تحقیق های داده

 تصویر ،است ذکرشده گانۀ شش هایتوییت مطالعۀ از برگرفته که مقوالت این. شود می اشاره

 استفادۀ مورد های واژه بیشترین. دهند می ارائهرا  بررسی مورد سال در کشور دو رویکردهای

. است بوده دیگر کشور از خود نظر مورد روایت تثبیت برای ،طرف دو تصویرسازی در طرفین
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 و تروریسم از حمایت قالب در برجام به مربوط تعهدات از ایران تخطی ،آمریکا صلیا روایت

 در تروریسم خلق و تعهدات ازآمریکا  تخطی ،ایران اصلی روایت و است ای منطقه ثباتی بی

 مقوالت ،اصلی روایت دو این استخراج راستای در. است ایران با دیرین مقابلۀ و( داعش) منطقه

 :است آمده ریز شرح به خرد و اصلی

هاتوییتازاستخراجیهایزیرمقولهومقوالت

رانیایاسیسنظامفیتضع .1

 ،خصوص این در ترامپ. کرد اشاره ایران مردم بهآمریکا  آوری روی به توان می مقوله این دربارۀ

. دکنن می عمل ایران فاسد و وحشی رژیم علیه ایران مردم ،سرانجام» کرد: توییت 2018فوریۀ  در

. شد ها آن جیب و تروریسم وارد ،داد ها آن به احمقانه خیلی اوباما پرزیدنت که هایی پول تمام

 .1«کند می تماشا دارد متحده  ایاالت. ندارند بشری حقوق و دارند کمی غذایی بزرگ تورم مردم

 به تا کند استفاده sotu فیلم سریال از باید پمپئو» :داشت اظهار بولتن مقوله همین مورددر

 مذاکره به مایل دیگر متحده ایاالت و نیست اوباما باراک ،ترامپ. دهد هشدار ایران و شمالی کرۀ

 بررسی مورد رهبران بیان در ،نامتعارف بازیگر به ایران کردنمتهم. «نیست سرکش های رژیم با

 .است شده دیده مختلف موارد در ،آمریکا

 به متهم را ایران و ندبرد سؤال زیر را ایران قوت قاطن تروریسم، به ایران کردنمتهم با ها آن

 مردم، شامل ایران قوت حوزۀ سهآمریکا  مقوله، این در درواقع .ندکرد ای هسته سالح به دستیابی

 .برده است سؤال زیر تروریسم را با مبارزه و تعهدات به پایبندی

 جهانیهاآمریکابهکشورریتصوییبازنما .2

 دیگر درموردآمریکا  به تصویر توییت، از شده استخراج مفاهیم و ها قولهزیرم و مقوله این در

 خاورمیانه پلیس خواهد می متحده ایاالت آیا» گفت: ترامپ نمونه برای است؛ شده توجه کشورها

 ما آنچه از موارد همۀ در تقریباً که دیگران از حفاظت برای اما نکرد، دریافت چیز هیچ و باشد

 آیا کند؟ می صرف را دالر تریلیون و گرانبها های جان کنند، نمی دردانیق دهیم، می انجام

 .2«کنند مبارزه سرانجام دیگران که است آن وقت باشیم؟ آنجا همیشه برای خواهیم می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــ  
 ترامپ 3553 توییت .1

 ترامپ 104 . توییت2
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 آمریکا برای تواند می اسالمی کشور یک چگونه» کرد: توییت ماه دسامبر در ای خامنه آقای

 باید ها آن کنند؛ عمل مؤمنان خادم عنوان به باید مقدس جدمس دو متولیان شود؟ «شیرده گاو»

 و یمن در سختگیرانه ها آن اما ،«باشند مهربان خود میان در و باشند سختگیر کافران به نسبت»

 .«1شود می الهی خشم باعث این. بحرین

 رانیانگاهازآمریکا .3

 اکتبر ماه در پمپئو. دیگو یم نسخ ایران از غیرواقعی تصویر با ،ایران با دیرینۀ دشمن آمریکا

 به نزدیک. گوییم می تبریک دانمارک دولت به را ایران رژیم قاتل یک دستگیری ما» نوشت:

 و متحدان ما. است گرفته قرار ایران حمایت مورد تروریستی حمالت هدف اروپا سال چهل

 دعوت نیتام و صلح برای ایران تهدیدهای از وسیعی طیف با مقابله به را خود شرکای

( روزی چنین) امروز» نوشت: ای خامنه آقای ،آمریکا عمل و گفتار تعارض اثبات برای .«2کنیم می

 استفاده ای هسته بمب از که است کشوری تنها( کشوری اولین) متحده ایاالت ،1945 سال در

 از حمایت برایآمریکا  ادعای راستا، همین در .3«است مرکزشهر یک در اهدافش همۀ و کند می

 آمریکا، مجدد های تحریم همۀ» نوشت: نوامبر در ظریف دهند. می قرار سؤال مورد را ایران مردم

 تروریسم مدافع امریکا، دیگر زیرمقولۀ .است ملل سازمان امنیت شورای 2231 قطعنامۀ نقض

 سالحی به را داعش که هایی دست همان» توییت کرد: ای خامنه آقای رابطه همین در است.

 «.4کردند تبدیل

 بشردوستانهوقواعدالمللنیببهحقوقیبندیپا .4

 مورد نیدر ا .است شدهبه تعهدات توجه  رانیرهبران ا یبندیموضوع پا ، بهتییتو یبررس در

بوده  بندیخود پا JCPOAتاکنون به تعهدات  رانیا یاسالم یجمهور» :نوشت یا خامنه یآقا

طور کامل به  که ما به ستیقبول ن قابل نیاند. ا دهخود عمل نکر فیبه وظا انییاما اروپا ،است

 5.«کنند یها به تعهدات خود عمل نم آن که یدرحال ؛میباش بندیپا JCPOAتعهدات خود درمورد 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــ  
 ای خامنه آقای 33 تویت .1

 پمپئو 108 توییت .2

 ظریف آقای 111 توییت .3

 ای خامنه آقای 488 توییت .4

 ای خامنه آقای 156 توییت .5
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 که است مهم این بیان در ایران رویکردهای از آن، مکرر بیان و ای هسته سالح دانستن حرام

 مصداقان که 1تعهدات به پایبندی و بشری حقوق یبرمبنا آمیز صلح رویکردهای به ایران رهبران

 ماه در ای خامنه آقای خصوص این در. هستند پایبند است، وگو گفت و دیگران حقوق پذیرش

 توانایی با کنند، می تهدید کشتارجمعی های سالح با را بشریت که دشمنانی»نوشت:  فوریه

 یامکانات دفاع ریسا موشک و نایرا ملت خواهید نمی شما کنند. می مخالفت ایران موشکی

 درنظر را ای هسته های سالح ما بله،. کنید آزار و اذیت را ها آن توانید می بنابراین باشد؛ داشته

2.«کرد خواهیم دنبال قاطعیت با ما باشیم، داشته نیاز که دیگری چیز هر اما است، حرام گیریم می
 

 مندنظامتیوحاکمیاسیسثبات .5

 است، سیاسی ثبات مبانی از که مردم با حاکمیت مستدام رابطۀ بر تأکید با نایرا مورد، این در

 ایران از دوقطبی سازی اهریمن» توییت کرد: آگوست در ظریف است. زده متعددی های توییت

 با فریبی عوام و متحده ایاالت شناختی اختالل نشانگر ،«بقا» برای یا «خاورمیانه تسخیر» عنوان به

 بازیگر. بود خواهد و است قدرتمند و ثابت ایران. استآمریکا  اخالقی اینم قطب فروپاشی

 .«3ای منطقه مسئول

 افزاری نرم بازدارندگی خرد مقولۀ دو به که است بخش این های زیرمقوله دیگر از بازدارندگی،

 و تروریسم با ایران تقابل افزاری، نرم بازدارندگی خرد مقولۀ. است شده تقسیم افزاری سخت و

 در فساد و ظلم برابر در مقاومت»نوشت:  ای خامنه آقای خصوص این در. است داعش با مقابله

 ترین ظالمانه امروز. است اسالمی جمهوری اصلی های سیاست از ،ها آن افشای و المللی بین سطح

 4.«است داعشاز  تروحشی حتی که است متحده ایاالت دولت جهان، در موجود ترین رحم بی و

 تعهداتازآمریکایتخط .6

در این است که  یالملل نیآمریکا از تعهدات ب یگر یاز تخط یریتصو ،آمریکا از برجام خروج

از  دیمتحده با االتیکه ا کند یسازمان ملل متحد حکم م یدادگاه عال» نوشت: فیظرمورد 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــ  
 را ایران کوشد می راهبرد این. بردارد گام جهانی نظام خشونت گاهی و تلطیف مسیر در کند می تالش حال. 1

 و جارچلو سلیمانی) کند معرفی المللی بین مناسبات و قواعد پذیرندۀ و تعامل، و صلح اهل باثبات، کشوری
 (.195: 1399 همکاران،

 ای خامنه آقای 87 . توییت 2
 ظریف 96 . توییت 3
 ای خامنه آقای 482 . توییت 4
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 JCPOA برجامهنگام خروج از  رانیمردم ا هیعل ها میشده با اعمال مجدد تحرتعهدات نقض

 یبرا یروزیو پ میمعتاد به تحر USG( آمریکا)گروه  یبرا گریشکست د کیکند.  یرویپ

 میبدخ ییگرا جانبه کیبا  کطور مشتر به یالملل نیب ۀاست که جامع یقانون. ضرور تیحاکم

 یرغم اجرا به ،بد ۀعنوان معامل برجام به بردنسؤالریز با ترامپ 1«متحده مقابله کند االتیا

است.  وبیخود مع یاصل ۀدر هست رانیا ۀمعامل» :کرد تییدر آگوست تو رانیا یز سوتعهدات ا

 یدولت حام یخواهد افتاد. فقط در مدت کوتاه یچه اتفاق میدان یم ،میانجام نده یاگر کار

 1 جدول 2.«جهان خواهد بود یها سالح نیتر به خطرناک یابیدست ۀدر قل ،جهان ۀترور برجست

 دهد. ی را نشان میو فرع یلمحور، اص یها مقوله

یوفرعیمحور،اصلیهامقوله.1جدول
 شماره 1 2 3 4 5 6

 اجتماعی یۀسرما
 المللی بین

 اعتمادزایی فعال دیپلماسی سازی هویت
 ترمیم
 ها نگرش

 نرم قدرت
 های مقوله

 محوری

 تعهدات از آمریکا تخطی
 به ایران برابر در پایبندی

 تعهدات

 و سیاسی ثبات
 حاکمیت

 مند نظام

 تصویر بازنمایی
 جهان بهآمریکا 

 نگاه از آمریکا
 ایران

 به پایبندی
 تعهدات

 و المللی بین
 بشر حقوق

 نظام تضعیف
 ایران سیاسی

 های مقوله
 اصلی

 برجام از خروج -

 رانیا با مقابله -

 سمیاز ترور تیحما -
 (داعش خلق)

 مسئول بازیگر-
 منطقه

 ملت با ارتباط -
 استحکام -

 یاسیس
 اهگیجا -

 یا منطقه
 مردم از تیحما-

 لبنان و نیفلسط
 بازدارندگی-
 در مقاومت-

 ها تحریم برابر
 

 به توهین-
 منطقه کشورهای

 نگاه-
 صلح آمیز تبعیض
 جهان به

 برای تالش -
 امنیت ایجاد

 پیمانان هم برای
 (انرژی)

 با نهیرید یدشمن-

 رانیا
 فایده بی مذاکرۀ-
 گفتار در تعارض -

 عمل و
 ایران کردنمتهم-
 برجام از تخلف به
 ایران کردنمتهم-

 از حمایت به
 تروریسم

 دروغین مدعی-

 حقوق از حمایت
 بشر

 ایران-
 المصالحۀ وجه

 داخلی رقابت
 آمریکا

 به پایبندی
 برجام
 به پایبندی
 بشر حقوق

 به پایبندی
 مسلمانان

 دانستنحرام
 ای هسته سالح

 بازنمایی

 آمیز صلح
 ای هسته انرژی

 همکاری
 برای ای منطقه

 صلح

 تهدید-
 مستقیم

 از حمایت-
 تروریسم

هم تهدید-
 پیمانان

 و روسیه)
 (چین

 تهدید-

 دوستان
 منطقۀ
 بازیگر

 نامتعارف

 های مقوله
 فرعی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــ  
 ظریف 65 . تویت 1

 ترامپ 2694 . توییت 2
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 در که است المللی بین اجتماعی یۀسرما است، مؤثر نیز دیگر های مقوله بر که ششم مقولۀ

 (.1 نمودار) است نرم درتق به رسیدن برای مؤثر نقشی مقوله سایر با ارتباط

گیرینتیجهوبحث
 در که است سازی هویت اصول بر پایبندی و انسجام و تثبیت روایت برجام، از ایران روایت

 ها چالش تبیین با ایران. کشیدند چالش به کشورها از دیگر برخی وآمریکا پیش،  های سال طول

برجام،  درخصوص تاکنون آنچه از دیگری روایت خاص های دیدگاه ارائۀ و پاسخگویی و

 .است داده ارائه اند، تعریف کردهآمریکا  سیاسی رهبران

 اروپایی کشور سه رهبران با دوساله وگوی گفت یک قالب در که مستقل کشوری از روایتی

 با ملل سازمان امنیت شورای تأیید با الملل بین حقوق برمبنای را تفاهم از بستری روسیه، و

 ظریف و روحانی و ای خامنه آقای را ایران روایت. است رسانده نتیجه به 2231 قطعنامۀ عنوان

. بود راهبرد یک تبیین درصدد اتهامات، و شبهات به پاسخگویی ضمن که روایتی ؛کردند تعریف

 آن نمادین عرصۀ کهشکل گرفت  ای رسانه بوم زیست در داستان خط ترسیم برمبنای روایت این

 بازیگران عملکرد و هویت برای ها روایت اهمیت دلیل به یسکیمون،م گفتۀ به. بود توییتر

 از .(32: 2013) کنند استفاده دیگران در نفوذ برای ها روایت از سیاسی رهبران که است ضروری

 .شد بررسیآمریکا  خروج و برجام از ایران روایت رو این

 ترمیم» ،داشت یشپ در تغییر و مخاطب1 اقناع اصل دو با روایت که این طراحی روش

 و مخدوشآمریکا  سوی از که هویتی سوی به ها نگرش ترمیم از یراهبرد روایتی. بود «ها نگرش

 .شد تبلیغاتی اعتمادی بی دستخوش که اعتمادی

 اجتماعی یۀسرما از برگرفته که بود فعال دیپلماسی جنس از روایتی توییتر، در ایران روایت

 شد بازی زمینوارد  زیرا بود؛ خود حال و پیشین های داشته به کاات با رسانه، بستر در تولیدشده

 روایت. کرد فراهم را... و گذشته بازخوانی مواضع، اعالم طنز، نظر، تبادل برای را امکان این که

 از . تصویرسازی2 پیمانانش؛ هم وآمریکا  از تصویرسازی .1: شد تعریف محور سه حول ایران

 خروج عدم بر عنوان یک محور اثربخش به نهایی هدف سوی به تصاویر این . هدایت3 خود؛

 .المللی بین معاهدۀ این از برجام عضو اعضای همۀ

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــ  
1  . persuasion 

 تغییردادن یا کردن تقویت دادن، شکل قصد به پیامی نوع هر آن در که است فرایندی برخی، قول به اقناع از منظور 
 نظر است. مورد کنش به دیگران وادارسازی اقناع از منظور مقاله این در آید. می وجود به دیگران کنش
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 همۀ از بود، ایران سوی از( آمریکا) رقیب حال و گذشته تبیین درصدد اول که محور

 دمع در سعی ایران با تاکنونآمریکا  کند مشخص تا کرد استفاده رویدادها مکان و روزنگارها

 غرب وآمریکا  های کمک و ایران علیه عراق سالۀهشت جنگ وقایع به اشاره. است داشته تعامل

 سازی مفهوم در سعی حال، درعین و... و شاه از حمایت سردشت، شیمایی بمباران صدام، به

 به اشاره. داشت ایران مردم و سیاسی رژیم اصل با تعامل عدم نوع این های ریشه از جدید

 زمان در وقت جمهور رئیس اذعان ، بهآمریکا توسط داعش خلق تا هیروشیما اتمی بمباران

 از حمایت و فلسطین، مردم سرکوب در اسراییل از حمایت تا 2016 در سال انتخاباتی مبارزات

 از تصویری ها، انسان مقام به حرمتی بی و یمن مردم با جنگ در آن متحدین و سعودی عربستان

آمریکا  دشمنی روایت شد. سازی برجسته ایران رهبران های توییت در که بود اول محور روایت

 و گذشته عملکرد برخالف سازی صلح و طلبی صلح درآمریکا  ادعاهای تعارض و بشریت با

 ها نگرش ترمیم با که جایی برآمد؛ بازنمایی آن درصدد ایران که بود محورهایی دیگر از حال،

 .داشت عتمادیا بی دیوارهای فروکاستن در سعی

 تا قرار داد هدف نیز را سنتی های رسانه توییتر ساز برجسته فضای در ایران محور، این در

( 2013) 1چادویک مطالعات بر بنا توییتر مؤثر کارکردهای از. دهد انتقال ها آن به را خود روایت

 در توییتر، رد که فراهم کرده مخاطبان برای امکان کرد، این تحقیق آلمان انتخابات روی که

 توییتر منطق نویسنده، اعتقاد به. کنند ایجاد را اثرگذاری فرایند و ورود عمل، میدان

 بیترت نیدب. دهد می انجام نیز را سنتی های رسانه نظر جلب توییتر درواقع. است سازی برجسته

 بلکه ،دده پوشش را( کنندگان دنبال) فالورها است قادر تنها نه توییتر در شده ساخته روایت

 تالش اتکا، قابل نکتۀ محور، این در. بگذارد تأثیر نیز سنتی های روی رسانه که دارد را آن توانایی

 اما وجود دارد، نیز در حال حاضر یا داده رخ گذشته در که است وقایعی کشیدنمیدانبه برای

 این ی،تاریخ بازخوانی. باشد آن های دوردست در یا شده باشد خارج ذهن از است ممکن

 روایت دهد که بتواند پیوند گذشته با را مخاطبان ابزار، این با تا دهد می روایتگر به را فرصت

 هویت نگاری، قایعو با سپس و کند نگاری وقایع داشته، حقیقت آنچه برمبنای را خود نظر مورد

 .کند تعریف است، گذاری سیاست نوع این با مقابله که را خود

 این در. گرفت شکل برجام از ایرانی روایت محور، این در. بود خود از بازنمایی دوم، محور

 ها، ارزش بیان وقایع، ذکر سیاسی، گویی بداهه صورت به را نگاری وقایع روایت ایران نگاه،

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــ  
1. Chadvik 
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 برای تالش و منطقه، کشورهای با دوستی و منطقه مردم از حمایت الملل، بین قوانین به پایبندی

 در ایران حقوق ذکر و مردم بر ها تحریم از شده حادث شرایط بیان و کشورها دیگر با تعامل

 مختلف هایتوییت در دینی، و انسانی های ارزش و انقالب مبانی به تعهد و انقالب راستای

 چارچوب در مدار، قانون شهروند یک عنوان به بقا، در ایران هویت آن، در که روایتی کرد؛ آغاز

 کند؛ می تعریف پیش از بیش را جهانی جامعۀ در المللی بین اتتعهد و ها سازمان به اتصال

 و مستقل زیست خواهان و همراه جهان، ملل بشردوستانۀ های آرمان با که جهانی شهروندی

. است توسعه برای خود علمی و فنی توان و روز دانش از گیری بهره راستای در وابستگی بدون

 .کرد فراهم ها نگرش ترمیم برای دیگری بستر و سازی هویت ایران روایت از بخش، این در

 یا برجام درآمریکا  بقای بر گذاری هدف است، روایت بخش ترین مهم که سوم محور

 این. بود المللی بین معاهدۀ این از اعضا دیگر خروج برای این کشور های تالش از جلوگیری

 آن اثربخشی میزان برداشتند که امگ سوی آن به توییتر در ایران رهبران که بود روایتی خط پایان

 خارج می دوم در برجام از. آمریکا قرار داد توجه مورد 2018 سپتامبر و می وقایع در توان می را

 ایران برجام و عضو مختلف کشورهای بین ملل، سازمان عمومی مجمع در سپتامبر، در شد و

 .انجامید مبرجا ادامۀ به تدرنهای که گرفت صورت کیپلماتید یجد مذاکرات

 با توانست ایران دیپلماسی که دارد اهمیت جهت این از بود، روایت پایان خط در آنچه

 شبکۀ به خود اتصال و جهانیان برای آن انتشار و هویت بازشناسی عنصر دو کارگیری به

 آن، با که کند تولید را اجتماعی یۀسرما اعتمادزایی برای تالش و المللی بین تعهدات ارتباطی،

 در که  همین. است چقدر فعالیت این میزان اینکه از فارغ درآورد؛ گردش به را دیپلماسی رخچ

 سوی به را دیپلماسی اسب و کند سوارکاری توانست سوم هزارۀ های رسانه بوم زیست عرصۀ

 هم پدیده یک روایت پایان خط این بر. است دیپلماسی فعالیت مؤید دربیاورد، حرکت به مقصد

 چیزی. است ایران نرم قدرت آن، شده و توجه عرصه این در آن به کمتر شاید که داشت ظهور

 های ارزش روی عمومی دیپلماسی درنهایت، و سنتی دیپلماسی تعامالت بستر در تر پیش که

 از دیگری تعابیر ،(نوین های رسانه) توییتر حوزۀ در بود توانسته اکنون بود، مستقر فرهنگی

 سابقۀ به اشاره. ببیند تدارک ایران برای را فرهنگ و ها ارزش سیاست، شامل نرم قدرت گانۀ سه

 دیگر ادیان به مهرورزی کنار در مخاطب، به ایران گذشتۀ عظمت و شکوه انتقال و تمدن کهن

 و فرهنگ از متفاوت تصویری... و افغانستان فلسطین، یمن، خوردگان زخم از دلجویی و الهی

 ایران ضعف نقطه عنوان بهآمریکا  سوی از که ای مسئله کرد. دبازتولی وب بستر در ها ارزش
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 انسانی همراهی و دوستی انسان برای اتکایی نقطۀ به مختلف، های توییت ، با1شد می وانمایی

 ایران جایگاه برای دیگری بستر کرد، جوو جست سازی دوگانه برای رانیکه ا فرصتی. شد مبدل

 اتخاذ و بازدارندگی از )متشکل سیاست سوم عنصر کنار در که گشود المللی بین معادالت در

 کرد؛ ایجاد ایران نرم قدرت برای متفاوت تروریسم(، هویتی با مقابله برای جهانی های تصمیم

 یدیکلهای  واژه تصویر زیر مدل بود. المللی بین اجتماعی یۀسرما از برگرفته که قدرتی

 ارتباطات 3 نمودار .قرار دارد ایران نرم قدرت یراستا در توییتر است که در شده کارگرفته هب

 دهد. ایران را نمایش می نرم قدرت با های مقوله

 
 تکیه با اعتمادزایی و 2سازی هویت ها، نگرش ترمیم گانۀ سه بستر که در ایران سیاسی روایت

 نرم قدرت و دیپلماسی سازی فعال در اجتماعی یۀسرما زیرین سنگ اعتماد، محوری عنصر بر

 یمدع گاهیمتهم به جا از جایگاهانتقال برای  ایران که روایتی است؛ شده بیان ریمدل ز دراست، 

 را اتفاقات توان نمی عاملی با روش تک گاه هیچ سیاسی معادالت در است بدیهی. ارائه داد

 مانند کشوری برای دیپلماسی، تازۀ همکار این اثرگذار نقش اما گرفت، نتیجه یا کرد بررسی

 دهد. اصلی را ارائه می مفاهیم و نرم قدرت با ها مقوله رابطۀ 3 نمودار .است توجه قابل رانای

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــ  
 را سوریه مردم عراق، فلسطین، یمن، از ایران حمایت آمریکا، بررسی مورد سیاسی رهبران دیگر و ترامپ 1.

 اند. کرده تعریف مداخله نوعی و ایران ضعف نقطه عنوان به همواره
2. identity  

 با که کند می ارائه مختلف مسائل دربارۀ دخو از کشور هر که است هایی کنش و ها روش ها، ایدئال بازنمایی منظور،

 .دهد انجام سیاسی کنش ای منطقه و جهانی عرصۀ در تواند می ها مشخصه این
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یاصلمیهاباقدرتنرمومفاهمقولهۀرابط.3نمودار

 دیپلماسی ها، نگرش ترمیم اعتمادزایی، سازی، هویت محوری مقولۀ شش نمودار این در

 اعتمادزایی و ها نگرش ترمیم و سازی هویت رمحو سه که است مشاهده قابل نرم قدرت و فعال

 .کند فعال را ایرانی دیپلماسی تا است شدهمنجر  المللی بین اجتماعی یۀسرما زایش به

 داعش خلق تعهدات، بهآمریکا  پایبندی عدم نظیر فرعی و اصلی مقوالت با ها نگرش ترمیم

 ترمیم از بستری داعش، با ایران ۀمبارز جهانیان و با اخالقی و دینی پیوندهای ،آمریکا سوی از

 نقطۀ جای به ،آمریکا متفاوت رویکردهای با که آورد؛ مسائلی فراهم مخاطبان برای را ها نگرش

 از متشکل که سازی هویت دوم مقولۀ در. شد مبدل نقد قابل نقاط به ایران، کارنامۀ در مثبت

 با مبارزه تروریسم و قربانی دگی،بازدارن توان جنگ، با مخالفت فرهنگی، و تاریخی های ظرفیت

 نقاطی قالب در خود هویت بازنمایی درصدد توییتر، عرصۀ در بخش، این در ایران بود، داعش

 مبارزه و تروریسم بودن قربانی به مقوله، این در ایران. قرار داد اتهام و سؤال موردآمریکا  که بود
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 تروریسم حامی ایران کرد، بازتولیدیکا آمر پیشینی روایت در که درحالی کند؛ می اتکا آن با

 در دیگر روایتیمعنا که  نیبه ا ؛رود می سؤال زیر ایران از پیشین های روایت اینجا. شد معرفی

 .شود می طرح پیشین روایت برابر

 اشاره و معرفی مذاکره اهل را خود روشنی به ایران. بود اعتمادزایی ،محوری مقولۀ سومین

 و الملل بین حقوق به پایبندی و همچنین رساند اثبات به را این برجام مذاکرات در که کرد

 برای فضایی قبلی، مقولۀ دو به اتکا با بستر، این در ایران. کرد اعالم خود کار سند را برجام

 و کرد فراهم را فعال دیپلماسی به ورود برای ای سرمایه ، مقوله سه هر که کرد ایجاد اعتمادزایی

 سلیمانی)رفت  حاشیه به شد، می بازتولیدآمریکا  سوی از مداوم طور به که را راسیه ایران مقولۀ

 (.1399 احمدی،و  ذاکریان برزگر، جارچلو،

 کاربست در تواند می است، فراگیر ای مقوله اعتمادزایی که مهم این به توجه با ترتیب بدین

 و خود از ایران روایت. اشدب مؤثر ارتباطی سازی شبکه جهت در المللی بین اجتماعی یۀسرما

 اثربخش عامل دو اعتماد، و مشارکت توسعۀ قالب در نرم قدرت تولید بستر بر برجام وآمریکا 

 مشارکت و المللی بین اعتماد که آنجا از دیگر عبارت به. بود فعال نرم زایی قدرت جهت در

 داشت، نظر مد ورهاکش نرم آن قدرت با پیوند در توان می را المللی بین عرصۀ در کشورها

 مشیرزاده،) است نرم قدرت شرط پیش اعتماد، و شود می ایجاد اعتماد براساس نرم قدرت

 .(1397 نژاد واسعی

 یا ایجاد درصدد و است( متقابل احترام بر مبتنی و برابر جایگاهی) دنبال به ایران درنهایت

( زورگویی جای به الملل بین قوانین برمبنای عمل) حاکم نظم جای به که جایگزینی نظم ترویج

 روایت آگاهانۀ اشاعۀ و طراحی مستلزم ایران، روایتگری موفقیت. کند تأمین را خود ملی منافع

 مخاطب بر آن تأثیرگذاری حداکثررساندن به و توییتر نمایندگی به رسانه، جدید بوم زیست در

 ؛بود علمی مند نظام روش بر یمبتن عمل شیوۀ و دیدگاه یک اتخاذ الزمۀ این امر،. بود( اقناع)

 برای تنها نه -حاضر شرایط در خصوص به- رسانه جدید بوم زیست در خطا و آزمون که چرا

 تعهد و گرایی اسالم گرایی، ملی مثلث به اتکا. باشد پرهزینه دنیا نیز کل برای تواند بلکه می ایران،

 و خود به اعتماد تبیین جهت در ایران خارجی سیاست مدرن، جهان در دولت ساختار به

 .است واقعی تصویرسازی منظور به ها ملت و ها دولت سازی همراه
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