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Abstract 
In this study, to determine Trump’s images of himself and Iran, the authors 
have focused on Trump's verbal behavior on Twitter. In this study, Maxqda 
10 software was used. Through three-step coding, open coding, axial coding, 
and selective coding, the research seeks to answer these questions: what 
image does Trump represent of America and Iran on Twitter? And what are 
the reasons for this representation? The findings of the study are in the form 
of two concepts: the image of the self and the image of the other. In terms of 
self-image, authors have faced two sub-categories of Republican and 
Democratic achievements. Two categories that Trump is trying to portray as 
a pro-American image of Republicans (with four categories) and the 
threatening image of US power by Democrats and Obama (with two 
categories) against Iran to achieve its intended goals of justifying anti-
Iranian measures and extending his presidency. This, in turn, has polarized 
US foreign policy on Iran. Also in the terms of the image of the other, Iran is 
represented as the enemy of the United States that consists of three 
categories of the authoritarian regime, violating democracy and disturbing 
the international order. This type of Trump illustration is influenced by anti-
Iranian discourse in the US, the influence of the Israeli lobby and those 
around Trump, Trump's personality traits, and his hate of Obama. 

Keywords: Twiplomacy, Nuclear Activity, Image Theory, Trump Foreign 

Policy. 
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 رانیاز ا یپلماسیترامپ در توئ یرسازیتصو

 .رانی، ااصفهان  ،الملل دانشگاه اصفهان نیروابط ب یدکتر یدانشجو   فر یمراد دهیسع

 

 .رانی، ااصفهان ،دانشگاه اصفهان ،یاسیگروه علوم س اریدانش   یدیام یعل

  چکیده
دي و خود از تصويرسازي با که است سیاستمدارانی ازجمله خصوصاًترامپ مختلف، طرق از گري

کند.دراينپژوهش،نگارندگانبرايتعیینتوئیپلماسی،اهدافسیاستخارجیخاصخودرادنبالمی
بهرفتارهايکالمیويدرتوئیتربسندهکرده اينتصاويروبازنمايیتصويرترامپازخودوايران، اند.

نرم از استفاده با پژوهش ازMaxqda 10افزار باز،و کدگذاري مرحله سه طی کدگذاري طريق
انجام انتخابی کدگذاري و محوري پرسششدهکدگذاري اين به پاسخ دنبال به ترامپچهو است: ها

هايتصويريازآمريکاوايرانرادرتوئیتربازنمايیکردهاست؟وداليلاينتصويرسازيچیست؟يافته
دوتصويرازديگريبودهاست.نگارندگاندرمفهومتصويرازپژوهشدرقالبدومفهومتصويرازخو

جمهوري دستاوردهاي فرعی مقوله دو با دموکراتخود دستاوردهاي و شدهخواهان مواجه دوها اند؛
مقوله(و4خواهان)باايکهترامپدرتالشاستتاتصويراحیاگرقدرتآمريکارابرايجمهوريمقوله

منظورتوجیهمقوله(،درقبالايرانبه2هاواوباما)بارتآمريکاراازسويدموکراتتصويرتهديدگرقد
نوبهخودسببکهاينمهمبهاشبازنمايیکنداقداماتضدايرانیخودوتمديدپسترياستجمهوري

،ايراندوقطبیشدنسیاستخارجیآمريکادرقبالايرانشدهاست.همچنیندرمفهومتصويرازديگري
زنندهمقولهرژيماقتدارگرا،ناقضدموکراسیوبرهم3عنواندشمنآمريکابازنمايیشدهاستکهشاملبه

درواقعايننوعتصويرسازيترامپازخودوديگريمتأثرازگفتمانضدايرانیدرنظمبین المللاست.
وي ترامپ، ضدايرانی اطرافیان و اسرائیلی حامیان نفوذ دادنژگیآمريکا، نشان ترامپ، شخصیتی هاي

بهوعدهعنوانعملخويشبه کهبه2102هايانتخاباتیکننده بوده صورتضمنیووتنفرويازاوباما
اينپژوهشازنوعکیفیوبهروشتحلیلمحتوا،صريحدرتوئیت بروزدادهاست. هايترامپخودرا

 هايترامپانجامشدهاست.حتوايتوئیتمنظورنشاندادنواحدهايمعنايپنهانمبه

.یخارج استیترامپ، س ،یرسازیتصو ،یا هسته تیفعال ،یپلماسیتوئ :ها واژهکلید
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 مقدمه 

-سالپیش21از–.اينترنتبودهاستهاينوينفناوريتأثیرالمللهموارهتحتروابطبین

اينحوالمللداشتهعمیقیبرروابطبینتأثیرتوانسته سیستمباشد. با همراه فناوريهايزه

اطالعاتیوارتباطیمرتبطبهآنتوانستهانقالبیعظیمدرشیوهارتباطاتمردمیوتبادل

انقالبدراينفناوري ،اندازهايسیاسیمنجربهتغییرچشمتنهانههااطالعاتايجادکند.

ابزار موجبمعرفی بلکه گرديد جهان سراسر اقتصاديدر و براياجتماعی مدرن هاي

 (.Adesina, 2017:2شد)تحولدرسیاستخارجیوديپلماسیعمومی

ابتدا در شکلدولت، نقشاينترنتدر درباره ها به ديدههايسیاستدهی با خود

حتیدراواخرقرندادندبهروشنگريستندوترجیحمیترديدمی هايسنتیتکیهکنند.

رسمیبرايخودنداشتندبلکهبهاينترنتسايت،وبهاانهبسیاريازسفارتختنهانهبیستم

نداشتند دسترسی نیز هم ؛ حمالت 00اما درعنوانبه2110سپتامبر عطفی نقطه

ديجیتال عمل عمومی ديپلماسی )سازي Bastianello, 2014کرد دولتبوشچراکه(.

حمالت داشت. قدرتنرم و ديپلماسیعمومی مفهوم به اندکی نوع00توجه سپتامبر

هارامعرفیکردکهدرآنارتشآمريکابرخالفبینکشورهاوشبکه،جديديازجنگ

(.Hallams, 2010:542کند)هايدولتبوشنتوانستدشمنرانابودبینیپیش

جهان رهبران ورود داليل از حمالتيکی اين امورخارجه، وزراي هايسازمان،

 صفحات به مدنی و حساببوکسفیغیردولتی ديجیتالو براي توئیتري سازيهاي

برهمینمبنادولتBastianello, 2014بود)ديپلماسی سازيهابرايپیادههاوديپلمات(.

ديپلماتیکخوديهاتيمأمورديپلماسیعمومیو هاياجتماعیرسانهبهسمتگسترده

هايامورخارجیدروزارتخانهنظیرتوئیتررفتند.حتیافراديدرنهادهايدولتیبخصوص

دهدتوئیترهايتوئیتريايننهادهاهستند.اينامرنشانمیحضوردارندکهمسئولحساب

می اهمیت حائز بسیار دولتی نهادهاي )براي توئیترDumciuviene, 2016:97باشد .)

اساتوابرازاحس،انتشاراطالعاتديپلماتیک،دهیبهتصويريکدولتتوانستهدرشکل

 Su andباشد)مؤثربرتوسعهامورديپلماتیکومسائلسیاستخارجیتأثیرنظراتبراي
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Xu, 2015:18 لذا سنجشديپلماتیکودرمجموع(. براي ابزاري به تبديل رسانه اين

ارتباطاتشد المللنیروابطببینیابزاريکهبهبیانبرخیازناظرانبرايتحلیلوپیش،

(.Twiplomacy Study, 2017ود)شاستفادهمی

هانفرازمستقیمبامیلیونطوربهدهندکهبهسیاستمدارانايناختیاررامیاينفناوري

از يکی سببظهور امر اين کنند. برقرار ارتباط کشور از خارج در افراد و شهروندان

نخستريانوآورينيترتوجهقابل دوره در سیاستخارجیآمريکا در ستجمهوريها

جمهورسیرئ»يعنیديپلماسیديجیتالشدکهبهباوربرخیازناظراناوبامانخستین،اوباما

وينخستینرهبرجهانبودکهچراکه(.Hallams, 2010:551باشد)آمريکامی«ديجیتالی

 مارس کهیزمان2112در ايجاد را خود توئیتري حساب بود ايلینويز کردسناتور

(Twiplomacy Study, 2018برقراري در اينترنت قدرت از اوباما فهم و درک .)

شکل تصاويرارتباطاتو به دهی آمريکايی، عالقه به ديپلماسیمنجر ظهور نسبتبه ها

هاوعقايدآمريکايیهاارزشاينترنتمنجربهترويجيریکارگبهديجیتالگرديد.چراکه

(Hallams, 2010:552آزادي نظیر ) است.براب، سطحجهانیشده دموکراسیدر ريو

آمريکايی که است اين اهمیت حائز نکته اين ترويج با و)حاجهاارزشها زرگرباشی

گذاريبرتأثیرحفاظتازمنافعملیو،ايجادتصاويرمثبتبهدنبال(0332:22،موحديان

(.0331:024،وهمکاراناند)طباطبائیافکارعمومیخودبوده

(شدتبیشتر2102ژانويه21هاباورودترامپبهکاخسفید)فادهازاينفناورياست

ژهيوبههاسیاستمدارانفعالواثرگذاريبودهکهتوانستهازاينفناوريازجملهيافت.وي

ويازمارس کند. استفاده تصاويرذهنیخود ارائه اطالعاتو براياشاعه 2113توئیتر

(2103توئیت)ژوئیه42111بیشازدرمجموعريخودراآغازکردهکهتوئیتهايفعالیت

توئیت حجم دارد. وجود وي توئیتري آرشیو پستدر تصدي از پس وي هاي

ترامپباتوئیپلماسیخودتوانستهتصاويريدرواقعاست.افزايشيافتهاشيجمهوراستير

يذهنیودانشسیاسیويراهاگیريتصاويريکهجهت،ازخودوديگريراخلقکند

کند.بازگومی
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هاهستند:پاسخبهاينپرسشبهدنبالنگارندگانشدهمطرحبادرنظرداشتمباحث

اين داليل و است؟ بازنمايیکرده توئیتر در را ايران و آمريکا تصويرياز ترامپچه

تصويرسازيچیست؟

يافته نرمهتوئیتوتحلیلتجزيههايپژوهشحاصلاز از استفاده افزارايترامپبا

Maxqda10نگارندگانبودهاستدرقالبدومفهومتصويرازخودوتصويرازديگري.

خواهانودستاوردهايدرمفهومتصويرازخودبادومقولهفرعیدستاوردهايجمهوري

یاگرقدرتايکهترامپدرتالشاستتاتصويراحاند؛دومقولههامواجهشدهدموکرات

(وتصويرتهديدگرقدرتآمريکاراازسويمقوله4خواهان)باآمريکارابرايجمهوري

توجیهاقداماتضدايرانیخودومنظوربهدرقبالايران،(مقوله2هاواوباما)بادموکرات

خودسببدوقطبیشدننوبهبهکهاينمهمبازنمايیکنداشيجمهوراستيرتمديدپست

ديگريسی از تصوير مفهوم همچنیندر است. قبالايرانشده در ،استخارجیآمريکا

ناقض،رژيماقتدارگرامقوله3عنواندشمنآمريکابازنمايیشدهاستکهشاملايرانبه

ايننوعتصويرسازيترامپازخودودرواقعالمللاست.نظمبینبرهمزنندهدموکراسیو

یرانيضدانفوذحامیاناسرائیلیواطرافیان،ضدايرانیدرآمريکاازگفتمانمتأثرديگري

هايکنندهبهوعدهعملعنوانبهنشاندادنخويش،هايشخصیتیترامپويژگی،ترامپ

هايترامپضمنیوصريحدرتوئیتصورتبهوتنفرويازاوبامابودهکه2102انتخاباتی

.دادهاستخودرابروز

بناملیرويشناسرواناينپژوهشازتئوريتصويرکهتوسطدونگارندگاندر

کهدرايننظريهدانشفرديازطريقاندارائهشدهاستفادهکرده2وترنسآر.میچل0بیچ

ذهنیبیانمی )تصاوير Patalano, 2003شود استکهياگونهبهپژوهشیدهسازمان(.

تصو تئوري تشريح به ابتدا در پرداختهنگارندگان توئیپلماسی و تحلیلير به سپس و

اند.هاپرداختهاينتوئیتمنشأهايترامپومحتوايتوئیت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Lee Roy Beach 
2. Terence R. Mitchell 
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 تصویر یتئور 

ازيکديگرمتمايزشناسیروانبنديدرطبقه0کرونباخ ؛کردهاستاجتماعیدوبخشرا

ربازيگرازدرونرفتاحیتوض.2،برمفهوممحیطتأکیدرفتاربازيگرازبیرونباحیتوض.0

بنديمشابهیدرطبقه،هايذهنیافراد.برهمیناساسبرمفهومشخصیتوانگارهتأکیدبا

هايروابطبیننظريه دهه برخیتئوري0311المللدر چراکه داشت. اساسهاوجود بر

درتمبتنیبرتوزيعقعمدتاًالمللبودهکههادرعرصهبینتوضیحاتیدربارهرفتاردولت

سیستمبین المللدر انگیزهمحدوديت، هايخارجیو کهیدرحالهايهرکشورياست.

هايگوناگونغالبادراکاتوانگیزهبراساسهاراهارفتاردولتبرخیديگرازتئوري

هايمبتنیبراند.لذابرخیازناظراندرتشريحشکستتئوريدرهردولتیتشريحکرده

( صرفمادي صلح(عوامل علتجنگو توضیح گرفته، بکار را ادراکی اند.رويکرد

هايشودبديندلیلکهطرفپردازدکه؛جنگشروعمیرويکردادراکیبهاينامرمی

و نیات از متفاوتی ادراکات و خود بین قواي توازن از گوناگونی برآوردهاي درگیر

(.Herrmann, 2013دارند)اهدافديگران

ادراک عملیاتیرويکرد رمز همانند مفاهیمی با مرتبط 2ی مفهومی، ،3پیچیدگی

ذهنی4برداشت تصوير مشیرزادهاست)1و ،0332 پايه010: بر تئوريتصوير عملکرد .)

بیانگرمحدوديتشناسیروانسطحتحلیلفرديو هايشناختیشناختیاستواراستکه

قادر افراد که علت بدين است؛ محدود( عقالنیت تمام)يعنی پردازش و دريافت به

 از،خصوصاًبنديمفهومیازطريقطبقهرونيازااطالعاتازدنیايپیچیدهبیروننیستند.

صلحدوستوتروريستوغیرهسعیدر،دشمنودوست،مانندخیروشر،نوعدوقطبی

چنینقطعاًزنیخودوديگريدارند.سازيدنیايپیچیدهبیرونوفهمآنوبرچسبساده

گويندممکناستبادنیايواقعمطابقتنکندولیتصاويرمیهاآنهايیکهبهسازيمقوله

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Cronbach 

2. Operational code 

3. Conceptual complexity 

4. Perception 

5. Image 
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شود.ماندکهاطالعاتوروديجديدبراساسآنسنجیدهمینقشپردازشگريرامی

يکتئوريتصمیم تصوير قضاوتنظريه درگیرياستراتژيکاستکه هاياولیه

بین هدايتتصاوير کلیشهالمورد يا انتخابمللی و مشخصبینهايسیاستها المللیرا

هويتدرساختارباورهاي،(.براساستئوريتصويرAlexander et al ,2005:28کند)می

ارزش )تصوير تصوير سه و دارد ريشه فرد )تصاوير( شخصی راهبردي(، و 0فرافکن

شکلمیپايه برهمینمبهاياصلینظريهتصويررا تصويرارزشبازتاباخالقدهد. ،نا

تعريفمی را استکهخودانگاره تصويرفرافکنمعنوياتواصولتصمیمگیرنده کند.

آورد.تصويربهدستشاملاهدافیاستکهفردامیدواراستدرحمايتازخودانگاره

طرح شامل کهراهبردي است اهدافی تحقق براي تالش در فرد که است عملی هاي

حمايتواسطهبه خودانگاره از دورانکودکیرشدمیآن در اينتصاوير وکند. کنند

 خانوادهتأثیرتحت ديگران، می، قرار شخصی تجربه و اجتماعی ردیگهنجارهاي

(Brougham and Walsh, 2007:204)گیرندهتصمیم،تراينتئوريامادرشکلپیشرفته؛

 شود؛يرمواجهمیهنگاممواجهبايکموضوعباچهارسطحتصو

خودريتصو.0 ارزش2از متشکلاز هايشخصی؛ اصولاخالقیاستکه، اعتقاداتو

هايبالقوهجديداست.راهنمايپذيرش)يارد(اهدافوکمکبهايجادظرفیت

؛تصويرذهنیازآيندهمطلوبباتوجهبهتصويرخوداست.3فرافکنريتصو.2

4اقدامريتصو.3 برنامهمتشاساساً؛ از موردکل اهداف به دستیابی براي که است هايی

گیرد.استفادهقرارمی

می1شدهيزيرطرحريتصو.4 نمايش را انتظار مورد آينده )؛ نتايجدهد لحاظ به

(.Patalano, 2003بینی()پیش

تصمیم هنگام در افراد استکه اين تصوير نظريه اصلی گزينهاصول هايگیري

هايیکههريکازاينکنندوچنانچهگزينهاباتصاويرمذکورمقايسهمیگیريرتصمیم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Value, Trajectory and Strategic images 

2. Self image 
3. Trajectory image 
4. Action image 
5. Projected image 
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نقضکنندبه غربالگريخارجمیتصاويررا از (.Gerbec, 2012:2شوند)طورخودکار

تئوريدرواقع اين مطابق غربالگري، فرآيند به متکی تصمیمات حذف، بر تمرکز

رادفقطاطالعاتمنفیموجوددرموردهرگزينهاف،دارد.دراينجاقبولرقابلیغهايگزينه

می نظر در گزينهگیرندرا تنها آمدهو بیرون غربالگري از دومهايیکه مرحله وارد اند

يریگمیتصم انتخاب، يعنی انتخابمی، مرحله در شوند. می، سعی بینافراد از کنند

غربالگري بازماندگان ، براي انتخابکنند. را گزينه کاربهترين اين انجام دو، هر افراد

بنابرايندريکتئوريتصويرابتداافرادرويگزينه،گیرندگزينهخوبوبدرادرنظرمی

می )غلطتمرکز میاصطالحبهکنند تخلفشناخته سپسبر و صحیحاستآنچهشود(

می )تمرکز میکنند خشونتنامیده قالبعدم در .(Pesta et al, 2005:342شود()که

برايرونيازا ازتصاوير استفاده تمايلبسیاريدر سازيمحیطوسادهیدهسازمانافراد

سادهفرضاًآورياطالعاتیکهباجمعهاآندارند. کنند.سازيمیصحیحاستمحیطرا

میمتعاقباً فیلتر طريقتصاوير اينامرسببمیاطالعاتورودياز مرورشوند؛ که شود

نادرست،مهم،کندکهاطالعاتورودييانجامشود.اينمرورتعیینمیاجمالیخودکار

(.Niklas,2102:3است)ياغیرمرتبط

 تصوير برداشینوعبههمواره و دريافتی پیام محصول شاملدرگذشتهتی و بوده

عنوانبه.تصويرشدهاستگرفتهکنندهدرنظرتفاسیريازواقعیتاستکهتوسطادراک

کلیشناختی ساختار ارزيابی، بهعاطفیو درونیبازيگر ديدگاه رفتارييا واحد کننده

اينتعريفشاملتصويريازBoulding, 1959:120).است)خودوجهانتعريفشده

ايبرايطرحتصويرمثبتازخودبابهدوديگراناست.هردولتیممکناستانگیزهخو

باشددنیکشريتصو يکموقعیتیمثبتداشته در خود ، از درحالیاستکه بهاينامر

میکشیدهشدنمنفیاجتنابمیريتصو تصويرازديگريرا بازنمايیعنوانبهتوانکند.

،تواننسبتبهاهدافباورياستکهمی،.لذايکتصويرذهنیآنکشوردرنظرگرفت

بین روابط در بازيگر يک هويت و بینمقاصد تصاوير کارکرد داشت. المللیالملل

المللیپیچیدهوهدايتادراکوپاسخبهسايرکشورهااست.تئوريسازيمحیطبینساده

https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication?q=author+exact+soc14nsc
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کمکمی دولتتصوير رفتار تا پیشکند درکو را )بینیها Bilali, 2011کرد لذا(.

 حکم در راه»تصاوير هانقشه » کانونی»يا نقاط می« محسوب سیاستمدار وشودبراي

هنگامیواقعیترابااستفادهازتصاويرخودشاندريکرابطهعلیمستقیمبهرفتارسیاسی

(.Niklas,2102:3)ردیگقرارديیتأموردهاآنکنندکهتوسطاطرافیانتفسیرمی

تصوير تئوري طبق روابطويژگی، درالمللنیبهايساختاري نقشمهمی نیز هم

تصاوير دارد. يکديگر از خاصکشورهايیکه تصاوير تعیین کلیشه، ،هايمللديگريا

هااستودرخدمتتوجیهواکنشيارفتارموردنظرناشیازروابطدرکشدهبینملت

می ديگر ملت به نسبت )يکملت مبناAlexander et al ,2005:28باشد همین بر .)

بینمی مناقشات با ملی تصاوير بین ارتباط توان را کرد.وضوحبهالمللی مشاهده

اساسگیرندگانتصمیم تصاويرتعريفبر واقعیتو از آنخود دولتها ساير واز ها

می عمل واقعیتخودشان از دقیقی بازنمايی است ممکن اين و )کنند  ,Holstiنباشد

تصويريکهيکملتازدرگیريودوستیبا0مدلريچاردسونبراساس(.1962:244

.است)بهيکديگرنسبتهاهايآنفعالیتهاوالعملکنندهعکسملتديگريداردتعیین

(Boulding, 1959:121می بنابراين اينتوان گونه که کرد هايدرگیريبعضاًبیان

دولتبین بین واقعی نداردالمللی وجود ها درگیر، اين بلکه تصاوير بین شدهفيتحرها

نشان«ب»ازبازيگر«الف»(.تصاويربازيگرHolsti, 1962:244است)هاازيکديگردولت

چهبايدباشد.اينانتخابرفتاريبا«ب»دهدکهرفتاراستراتژيکآنباتوجهبهبازيگرمی

 Herrmann and).خواهدبود«ب»هايرفتاريمرتبطباتصاويربازيگرآگاهیازويژگی

Fischerkeller, 1995:426)

بین نظام نظاتصاويريدر در سايرين و خود يکملتاز که هستند مهم مالملل

نشانمیالمللنیب يکملتمتشکلازتصاويرپیچیدهافرادياستکهدربارهبعضاًدهد.

گیرندگان(وجودکنندوچونافرادمختلفبسیاري)سیاستمدارانوتصمیممیتأملآن

باتوجهBoulding, 1959:121).دارد)نیزوجوديشماریبداردپستصاويرگوناگون

اينموضوع به تصويرتصويرس، که مشخصشود بايد استو فرد دولتنیستبلکه از
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Richardson 

https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication?q=author+exact+soc14nsc
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 البته دولتغالباستکه در سیاستمدار سیاستکاملتعیینطوربهلزوماًکدام هاکننده

نیست.همچنینرفتارهايکالمیرهبرانوسیاستمداراننیزپراهمیتاستچراکهتصاوير

نشانمی بهما نظیرجمله؛دشمنرا دهد. کنترلياآنراتوانشودومیلقیمیتهديدت،

(.0332:022،مشیرزادهکرد)نابود

هادرهرنوعتصويريازديگردولت هاينظامیبرداشتیازتوانمندي، ،اقتصادي،

داخلی ساختار انعطاف، درجه اهداف، به مربوطه دولت اهداف نزديکی درجه

فرددارندهتصويرادراک کنندهوجوددارد. راترفتاريازدولتیخاصداردوباانتظا،

بیندباآنچهازانواعدولتدرتصويرهايخودداردآندولترادرمقايسهچیزيکهمی

(.0332:022،مشیرزادهدهد)يکیازانواعتصاويرجايمی

تعريفتئوري و تشريح به توجه با نظريه، ديدگاه تصويراز پردازان در، تصاوير

بیاللیازششتصويرتحتعنواندشمنجهانسیاستمبت ،نیبراشکالمختلفیاست.

(.هالستیBilali, 2011برد)ناممی0مستعمرهوسرکش،منحط،امپريالیست،بیگانه،متحد

طوربه را دشمن تصوير موردمطالعهويژه )قرار است وHolsti, 1967داده هرمان .)

پنجنوعتصويردشمن فیشرکلر مستعمره، دمتح، ، پیشنهاد امپريالیسترا کردندمنحطو

(Herrmann and Fischerkeller, 1995:426که است اهمیت حائز نکته اين ذکر .)

تغییر توجهبه با تصاويرمذکورمربوطبهدورانجنگسردوکمونیسمبودهکهامروزه

می تقابلکشورها موضوعو با بود. تصاوير اشکالديگرياز ازتوانشاهدظهور گذار

امنیت مانند مفاهیمی تغییر و جنگسرد دوران و، بنیادگرا کشورهاي به تصاوير اين

است.کرهشمالی)مبتنیبرديدگاهغرب(ازسويغربتسرييافته،اقتدارگرانظیرايران

حیث اين از ، متنوع بسیار سیاست جهان در استتصاوير میبوده انواعو شامل تواند

باشد....تهديدگر،احیاگر،حامی،همکار،انقالبی،دوست،اندشمنتصاويريتحتعنو

 یپلماسیتوئ 

،برعملکردوتئوريديپلماسیعمومیاثرگذاربودهاستيامالحظهقابلطوربهاينترنت

يهاعاملستمیسشود.عرصهوسیعجهانیبرايانتشارمستقیماطالعاتمحسوبمیچراکه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Enemy, Colonial, Ally, Degenerate, Imperial and Rogue 
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ديجیتال بر وبمبتنی ايتس، هاوبالگها، گوشیشبکه، و اجتماعی هوشمندهاي ،هاي

می رسانهابزارهاينوينیبرايديپلماسیعمومیبشمار توئیترژهيوبههاياجتماعیروند.

کهاينشدهاستمقاماتوعامهمردم،هايمهمارتباطیبینسیاستمدارانتبديلبهکانال

-Gilboa, 2015:5رود)يپلماسیديجیتالبشماردیمشخطتواندآغازيبرايظهورامرمی

6.)

ديپلماسیدربنابراينمی گذشتهتبديلبههايسالتوانشاهداينامربودکهواژه

واژهپرالتهابیبرايمحققانشدهاست.باافزايشعالقهبهديپلماسیديجیتالوپیچیدگی

سیاسی محیط ، موضوع رهبرتأملقابلاين چگونه که ديپلماتاست و دران ها

وزارتخانه امورخارجه درککردهرسانهتأثیرهاي را )سازي (Huxley, 2014:2اند اما؛

پژوهش اين در اهمیت حائز موضوع ، نظیر اصطالحاتی ديپلماسی»وجود ،«سايبر

«ايديپلماسیشبکه» «ديپلماسیمجازي»، ،« )0«2یعمومديپلماسی (Manor, 2016:3و

شوندوبجاييکديگربکارگرفتهمیباًيتقرسیديجیتالوتوئیپلماسیاستکهديپلماراًیاخ

اينواژگانزيرمجموعهديپلماسیدرواقعباشد.پايبندمیهاآنخودبهدلخواهبهمؤلفهر

اينتنهانهامااينکار؛اندمترادفبکارگرفتهشدهصورتبهبعضاًشوندکهعمومیتلقیمی

رادررابطهبینديپلماسیودنیايیتوجهقابلبردبلکهابهامازبینمیاصطالحاتخوبرا

(.Riordan, 2016کند)ديجیتالمخفیمی

يکسانیهستنداماهرپیشونديمربوطنسبتاًاصطالحاتمذکوردارايمعنايهرچند

رد.ترازموضوعاستکهبايددرمتنمناسبمورداستفادهقرارگیبهيکمحدودهخاص

 مطرحمحققانیاستکهدرپژوهشخودطبقهازجملهورکیا را بنديمبتنیبرپیشوندها

 که داشته اظهار وي است. 2سايبر»کرده امنیتمعموالً« بحثدرباره 3ي»هنگام براي«

 و تجاري 4توئی»مسائل می« گرفته بکار توئیتر به اشاره هنگام در  ,Verrekiaشود

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Cyber diplomacy, Network diplomacy, Virtual diplomacy, Public diplomacy2.0 

2. Cyber 

3. E 

4. Twi 



 0211 زمستان|  38شمارة  |م هفتسال  |های نوین  مطالعات رسانه  فصلنامه  | 323

2017:14 لذا يریکارگبه((. به»توئیتر میکروبالگینگعنوان سرويس بر0يک مبتنی

(درديپلماسیکشورهاموجبشدهواژهترکیبیHoney and Herring, 2009:1«)22وب

 توئیپلماسی توئیتر+ديپلماسی»تحتعنوان » عرصه بوارد )المللنیروابط وشود سلیمی

(.0332:23،پوروهاب

درمجموع مطالعه به سايرتوئیپلماسی و توئیتر در جهان رهبران فعالیت گسترده

(.توئیپلماسیابزارنوينیTwiplomacy Study, 2017شود)هاياجتماعیاطالقمیرسانه

فناوري آنازوبو در ديپلماسیعمومیاستکه اطالعاتیجديداز هايارتباطاتیو

می استفاده ديپلماتیک اهداف به دستیابی )براي دولتSandre, 2012شود ،ها(.

غیردولتیسازمان هاي رهبران، ديپلماتوزارتخانه، و ها با يریکارگبهها عنوانبهتوئیتر

پايگاهیبراينشراطالعاتسعیدرهدايتايننوعديپلماسیدارند.توئیپلماسیمبتنیبر

شبرايهاوشهروندانوتالبرايارتقاتعاملبیندولت،قوانینداخلیوخارجیکشورها

گسترششکل ملیو تصوير به هاارزشدهی از پشتیبانیمردم و خارج هايسیاستبه

تواندافکارعمومیرابهسمتداخلبسیجکندتابراعمالديپلماتیکاست.همچنینمی

(.Su and Xu, 2015:18-19باشد)هااثرگذارديپلماتیکدولت

 ترامپ یپلماسیتوئ

رسانه در دگرگونیچشمهاياجتماحضور سیاستعیتوسطبازيگرانمختلفدر انداز

هايعضوسازمانمللدرتوئیترحضوررسمی%دولت32باًيتقرجهانیاثرگذاربودهاست.

شرکتروابطعمومیوارتباطاتیبین درجدولزيرانواع3المللیبرسونمارستلردارند.

تشريحکردهنهعضوسازمانمللدررسايهادولتکاربرييهاحساب هاياجتماعیرا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ها،شکافشوند.میکروبالگینگ)نسلدوماينترنت(محسوبمی2هاياخیروبهاازجملهپديدهنگیکروبالگی.م0

هايکوتاهرادروبدربارهآنچهدهدتاپیامکند،بهفرداينفرصترامیهايفوريراپرمینويسیوپیامبینوبالگ

 (.Passant et al, 2008دهندمنتشرکنند)درحالحاضرانجاممی

ايازخدماتنوينیمعرفیبرايتوصیفمجموعه2114بهعنوانوبمشارکتی،توسطاورايلیدرسال2.وب2

(O'Reilly, 2005راتوضیحدهد)0شدهکهتغییرتدريجیخدماتموجوددروب

3. Burson-Marsteller 
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توئیتر از بعد فیسکه بوک، اينستاگرام میانرسانهازجملهو محبوبدر اجتماعی هاي

(.Twiplomacy Study, 2018)ديآهابشمارمیدولت

 (Twiplomacy Study, 2018) یهای اجتماع رهبران جهان در رسانه .0جدول 

 

های  حساب

 کاربری

 

های عضو  دولت

ان مللسازم  

ها،  فالوورها، الیک

 کاربران

 

میانگین 

 فالوورها

 

 

951 97% 263/064/485 135/18 

 

677 93% 189/150/311 103/37 

 

403 81% 799/479/81 228/4 

 

355 80% 262/532/5 037/1 

 

204 49% 500/497/1 350 

 

30 11% n/a n/a 

خود@realDonaldTrumpتوئیتريرهبرانیاستکهباحسابکاربريازجملهترامپ

دنبال بیشترين از بیش با )20کننده فالوور 2103هیژوئمیلیون دارا را است(

(realDonaldTrump, 2019@ طول اينحسابکاربريدر بیشترينسالکي(. اخیر

شود.ترامپبارريتوئیتمی111/21متوسطبیشازطوربهآوردهوبهدستتعامالترا

ازبجايا برايPOSTUS@یرسمحسابستفاده آمريکاجمهورسیرئکهتوسطاوباما

حسابشخصیجادشدهيا برايموردنظرکانالعنوانبه@realDonaldTrumpاز خود

بیانیه نشر و ارتباط میبرقراري استفاده خود جهانی هايسیاسی ترامپکهیهنگامکند.

 @realDonaldTrumpحساب کرد ايجاد 32را توئیتر در جهان رارهبر دنبالآن

اندکردهمی کهکهیدرحالاين، نفرازرهبرانجهان222بوده را@POSTUSحساب،

می دولتکردهدنبال روساي امروزه رسیدهاند. نتیجه اين به کهها اند

realDonaldTrump@هايرسمیرئیسجمهورآمريکابرايتوئیتیرسمحسابيک

حسابکاربري310حسابکاربرياز021توسط@realDonaldTrumpجهیدرنتاست.
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هايدنبالشدهتوسطرهبرانشودوجايگاهپنجمرادرمیانحسابرهبرانجهاندنبالمی

 از بعد داردWhiteHouse, @POTUS, @StateDept, @DowningStreet@جهان

(Twiplomacy Study, 2018.)

 روش پژوهش 

نشاندادنمعنايپنهانمتندرمنظوربهکیفیوبهروشتحلیلمحتوااينپژوهشازنوع

ترامپدربیشازشدهاستانجامهايترامپمحتوايتوئیت توئیتخود)ازابتداي31.

مستقیمدربارهايراناظهارنظرطوربه(2103تصديپسترياستجمهوريتااواسطژوئیه

است نگارندگانکرده . مرتتوئیت، ترامپهاي توئیتر از اول وهله در را ايران با بط

دادهجمع بعدي مرحله در و کردند برگردان فارسی به و آوري باآمدهدستبههاي را

قراردادند.وتحلیلتجزيهموردMaxqda 10افزارنرماستفادهاز

باز کدگذاري مرحله سه شامل تحلیل فرآيند کدگذاري، و محوري کدگذاري

نرمستکهنگارندگانبااستفادهازا0انتخابی کدهاياولیهونکاتکلیديموجودافزار،

درمتنرامشخصکردند.

ويادآورزیچکيکدکلمهياعبارتکوتاهیاستکهبهشکلفشردهدارندهذات

اسناد،مجله،ها)شاملمتنمصاحبهوروزنامهبخشیازيافته هايسايت،عکسوويدئو،

اينترنتی است...ايمیل، ذهنیبازوبدونمحدوديتیدرواقع( با اينمرحلهپژوهشگر در

تواناطالعاتیرامی،کدگذاريمحوري،کند.درمرحلهدوماقدامبهاستخراجکدهامی

رابهسببهاآنکردویدهسازمانبنديوانددستههايمشابهکدگذاريشدهکهبهشیوه

ويژگی مشترکشان خانوادهرتصوبههاي يا آغازينمقوالت مرحله اين درآورد. هايی

هايیازشناسايیوجودالگودراطالعاتاست.بعضیازمقوالتممکناستشاملخوشه

وقتیمقوالت لذا باشدکهشايانتبديلبهمقولهفرعیهستند. اطالعاتکدگذاريشده

شیوه به اصلی ارتباط در و قیاس يکديگر با گوناگون میهاي داده مرحلهقرار شوند

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Open coding, Axial coding and Selective coding 
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می آغاز انتخابی دادهکدگذاري سطح که میشود باالتر واقعیت از سمتها به و رود

(.1-0331:21،سالدنارود)مفهومونظريشدنپیشمی،مضمون

 ها یافته لیتحل

مفهوماصلیدرمحتواي2مقولهو3،کد022متنبهوتحلیلتجزيهنگارندگانپساز

ايايرانکهدراکثرمواقعترامپازآنتحتهايترامپدستيافتند.توافقهستهتوئیت

توافقوحشتناکهسته ايرانيا پرکابرديبودهعنوانمعامله کدبسیار ايايرانيادکرده

شمايکلیکدها زير جدول است. ، مفاهیم توئیتشدهاستخراجمقوالتو متن هاياز

دهد.ترامپرانشانمی

های ترامپ شده از متن توئیت کدها، مقوالت و مفاهیم استخراج .2ل جدو  

 فراوانی کدگذاری مقوله مقوله فرعی مفهوم

 تصويرازخود

 (آمريکا)

دستاوردهاي

خواهاندرجمهوري

 قبالايران

احیاگرقدرت)

 (آمريکا

جلوگیريازظهور

ايهژمونمنطقه  

 3 کاهشنفوذايران

هسالحممانعتازدستیابیب

ايهسته  
4 

 منزويساختنايران
 1 قطعروابطتجاري

 1 ممنوعیتورودشهروندان

افزايشقدرت

 آمريکا

 4 رشداقتصاد

 6 ساختارتشقدرتمند

 8 توقفجنگباداعش

بزرگنمايیدرتوافق

ايهسته  

()برجاميافسختوافقهسته  7 

 12 نقصدرتوافق

همیزمذاکرهکشاندنب  8 

 10 اعمالتحريم

 5 فشاراقتصادي

دستاوردهاي

هادرقبالدموکرات

 ايران

تهديدگرقدرت)

حمايتازتوافق

ايهسته  

ايانعقادتوافقهسته  24 

 3 ممانعتازفروپاشی

دسترسیمخفیانهبهسیستم

 مالیآمريکا
1 
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 فراوانی کدگذاری مقوله مقوله فرعی مفهوم

 1 اعطايشهروندي (آمريکا

میلیارددالر011پرداخت  5 

 1 افزايشبودجهنظامی

میلیارددالر2/0پرداخت  4 

حضورفزايندهايران

 درمنطقه

برداريازجنگبهره

 )آمريکا(باداعش
3 

 3 حمايتازاسد

 1 اشغالعراق

 تصويرازديگري

 (ايران)

 (دشمن)
 

برهمزنندهنظم

المللبین  

ايهستهپنهانکاردربرنامه  7 

 9 حامیتروريسم

سازدرخاورمیانهثباتبی  4 

 2 همکاريباکرهشمالی

 9 جستجوگرتسلیحات

 10 خواستارجنگ

 ناقضدموکراسی

آمیزسرکوبتظاهراتصلح  4 

 5 ناقضحقوقبشر

 2 عدمآزاديبیان

 رژيماقتدارگرا

 5 فساداقتصادي

تارتغییررژيممردمخواس  3 

 4 نارضايتیشهروندان

شکلزير سه خروجی، میMaxqda 10افزارنرمتصاوير در 0شکلباشد. تصوير، سه

توئیتوتحلیلتجزيهحاصلاز داردکه وجود ،ازتصويردشمنبرايايراناندعبارتها

برايجمهوري قدرتآمريکا احیاگر تصوير تهديدگر تصوير و قدرتآمريکاخواهان

هااست.براياوباماودموکرات
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سه تصویر اصلی .0شکل   

 يریگشکلچگونگی2شکلدر و، خود تصويرسازيترامپاز مفاهیمدر مقوالتو

ديگرينمايشدادهشدهاست؛


تصویرسازی ترامپ از خود و دیگری .2شکل   

بارهخودوديگرياست.تصويرسازيترامپدربارهايرانگويايديدگاهدرونیويدر

بهدومفهومتصوير،هاواستخراجکدهايمرتبطنگارندگانباجستجودرمحتوايتوئیت

اندازخودوتصويرازديگريدستيافته دومقوله؛ نگارندگاندرتصويرازخودبا اما
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ازيخواهانسعیدرتصويرسنمايندهحزبجمهوريعنوانبهاند.ترامپفرعیمواجهشده

موقعیتیمثبتداشته در خود قدرتمثبتاز احیاگر انعکاستصوير تالشبراي در و

و خود از مثبت تصويرسازي با که بوده حالی در اين است. بوده خود براي آمريکا

عنوانتهديدگرها)اوباما(بهتمايزدستاوردهايخودبادموکراتبهدنبالخواهانجمهوري

.بودهاستقدرتآمريکا

اساس نتايجبر قدرتآمريکا، احیاگر تصوير ، ظهورمؤلفه4شامل جلوگیرياز

منطقه ايهژمون توافقهسته، ايبزرگنمايیدر منزويساختن، و افزايشقدرتآمريکا

همچنین است. اساسايران قدرتآمريکاآمدهدستبهنتايجبر تهديدگر تصوير در ،2

آيد.يرانوحضورفزايندهايراندرمنطقهبچشممیاياحمايتازتوافقهستهمقوله

نمايانگراعتقادوباوري،عنواندشمنآمريکاايرانبه،درمفهومتصويرازديگري

بین عرصه در ايران هويت و اهداف به نسبت ترامپ که نتايجاست دارد. المللی

درتصويردشمنآمدهدستبه رژيماقتدارگرامقوله3شامل، برهمضدموکراسیوناق،

المللنیزاست.نظمبینزننده

نمايش توئیپلماسیتوئیتشکلزير ابعاد هايترامپگر و، خود از تصوير مفهوم

باشد.همچنینکدهايپربسامدترامپتصويرازديگريبههمراهمقوالتوکدهايآنمی

.شدهاستمتمايزوضوحبهمذکورپررنگوازسايرکدهاافزارنرمنیزبااستفادهاز
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 های ترامپ از متن توئیت شده استخراجمقوالت و مفاهیم ، نقشه کدها .3شکل 

 توئیپلماسیترامپآمدهدستبهتصاوير ويباديمؤاز وياست. سهتصويردرديدگاه

محتوايتوئیت توئیپلماسیو در خود انعکاسديدگاه ايران( )مرتبطبا تنهانههايخود

 ايران بهرا عنوان تصودشمن احیاگرمیريبه تصوير خود حزب و خود از بلکه کشد

هاواوبامانشاندادهاست.برخالفدموکرات
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 )احیاگر قدرت آمریکا( شده استخراجمقوالت و مفاهیم ، نقشه کدها .0شکل 

 به توجه با مقوله4شکل از يکی احیاگر تصوير و خود از تصوير مفهوم هايدر

هستهآمدهدستبه توافق در رياستبزرگنمايی دوره آغاز از ترامپ است. ايران اي

فسختوافقهسته سعیدر همواره جمهوريخود بودهچراکهايايرانداشته ويمعتقد

.لذابرايبزرگنمايیکردهاستسوءاستفادهايپیشرفتهوازآنايرانفراترازتوافقهسته

هسته توافق ادر دنبالي به تا بوده توافق اين ناکارآمدي نقصو دادن یمشخطنشان

درتالشبراياعمالرونيازاهارادرقالبمعاملهايرانمشخصومتمايزکند.دموکرات

حداکثريترامپعلیهتحريم فشار راستايکمپیناعمال اقتصاديدر فشار و هايبیشتر

موضوعديگريکهترام پدرتالشبرايانجامآنبودهکشاندنايرانايرانبودهاست.

پايمیزمذاکرهباتوجهبهشرايطمطلوبموردنظرخوداست.درواقعتماماينکدهاي

هستهمؤيدشدهمطرح توافق ساختن امنیتی و بینبزرگنمايی عرصه در ايران المللیاي

باشد.می

ررنگشدهجلوگیريازيکیازمباحثیکهدراستخراجکدهايتصويراحیاگرپ

هژمونمنطقه ايرانظهور ترامپمعتقدبوده دنبالاياست. تريندستیابیبهخطرناکبه

دستیابیايرانبهسالحهستهتسلیحاتهسته ممانعتاز با ايوکاهشنفوذاياستلذا
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عراق در ايران هژمون، ظهور از جلوگیري در سعی منطقه کشورهاي ساير و سوريه

گرايیترامپفقطمحدودبهخاورمیانهنیستبلکهويامااينتقابلداشتهاست؛ايمنطقه

دنبال بینبه عرصه در ايران ساختن ورودمنزوي ممنوعیت با ترامپ است. نیز المللی

وقراردادننامايراندرکنارسايرکشورهاي مسلمانعمدتاًشهروندانايرانیبهآمريکا

داشتهبیويمنسعیدرالقايتصويريمنفیومنزويساختنايرانلی،عراق،نظیرسوريه

،.همچنینباتهديدمتحدانخودبرايقطعروابطتجاريدرصورتتجارتباايراناست

.داشتهاستالمللیسعیدرانزوايبیشترايراندرعرصهبین

افزايشقدرتآمدهدستبهازديگرمقوالتمهمیکهدرتصويراحیاگر آمريکا؛

ترامپبا برتوقفجنگباداعشتأکیداست. علیهداعشوکاهشتشيمأمورتکمیل،

سربازانآمريکايیهزينه و آمريکا بر معنويوارده دنبالهايماديو افزايشقدرتبه

داشته.ازسويديگررشداقتصاديآمريکاپیشرفتچشمگیريبودهاستنظامیآمريکا

بهتراست در داوجونز و در وضعیتخود بهترين21ين در سهام بازار و گذشته سال

هايآمريکادرخاورمیانهو.درکنارکاهشهزينهبودهاستسالگذشته11وضعیتشدر

پايانهايبیازجنگهاآنبازگشتسربازانونجاتجانبهدنبالترامپ،رشداقتصادي

دروضوحبه.اينموضوعودهاستبخاورمیانهبرايساختقدرتمندترينارتشدرجهان

بهمعنیساختندوبارهآمريکايبزرگبهنمايش0هايترامپدرقالبشعارماگاتوئیت

است.درآمده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. MAGA 
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 )تهدیدگر قدرت آمریکا( شده استخراجمقوالت و مفاهیم ، نقشه کدها .5شکل 

توجهبهشکلآمدهدستبهدرنتايج 1ازمفهومتصويرازخودبا لهفرعیديگريمقو،

بهچشممیتحتعنواندستاوردهايدموکرات وتصويرتهديدگرقدرتآمريکا آيدها

هادرقبالکهحاصلسعیترامپبرايتفکیکوتمايزعملکردخودازاوباماودموکرات

بودهحمايتازتأکیداست.يکیازمقوالتیکهدرتحلیلکدهايترامپبسیارموردايران

ايايرانازجانب.ترامپانعقادتوافقهستهبودهاستايايرانازجانباوباماستهتوافقه

می قلمداد وحشتناک معامله را کرياوباما از بارها و به0کند ايرانعنوان معامله پدر

گونهمقامی)اکنون(متهمبهنقضعنوانيکشهروندآمريکايیبدونهیچکهبهادکردهي

باوربودهکهاوبامانيبهراشود.ترامپومجرممحسوبمیريکاشدهقانونلوگاندرآم

توافقهستهبه بخشیاز داده2/0ايعنوان ايران به دالر کهمیلیارد ايندرحالیبوده و

نبوده اينامر تحقیقدرباره اف.بی.ايخواستار و دموکراتکنگره سويديگر از هااند.

اندواينحمايتدرحالیاتفاقافتادهدونهیچدرخواستیدادهمیلیارددالربهايرانب011

اند.درمیلیارددالربراياحداثديواروامنیتملیآمريکانشده1کهحاضربهپرداخت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Kerry 
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اوباماتالشبسیاريبرايدسترسیمخفیانهايرانبهسیستممالی،هايمالیکناراينحمايت

 انجام استآمريکا حداده اين لذا هسته. توافق حمايتاز سببجم جانباوباما از اي

 41افزايش ايران نظامی بودجه است% حمايتشده اين کنار در همچنین مادي. هاي

ايمقاماتدرطیمذاکراتهستهازجملهايرانی2111توانشاهداعطايشهرونديبهمی

نعازفروپاشیايرانشدهايمابود.ازاينحیثاينپشتیبانیماديومعنويازتوافقهسته

.داشتهاستايراندرآخرينمرحلهفروپاشیخودقرارکهی،درحالاست

اساس کدگذاريبر از نتايجحاصل مقوله، از دريکیديگر هايپراهمیتديگر

.بودهاستآوريحضورفزايندهايراندرمنطقهخاورمیانهامکانفراهم،تصويرتهديدگر

ازردرسوريهوحمايتازبشاراسدتوانستهبیشترينبهرهچراکهايرانباحضو برداريرا

داشتههايسیاست منطقه در بسیاربلندمدتآمريکا هزينه وجود با ديگر سوي از باشد.

توانستهدرشیازپشیبايران،بااليآمريکا)سهتريلیوندالر(درعراقوجنگباداعش

الپیشرفتاست.عراقنفوذپیداکردهوهمچناندرح


 )تصویر از دیگری/ ایران/ دشمن( شده استخراجمقوالت و مفاهیم ، نقشه کدها .8شکل 
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هايمفهومتصويرازديگريدومینمفهومحاصلازکدگذاريتوئیت،2باتوجهبهشکل

اينمفهومشامل 3ترامپبودهکهبرايايرانوتحتعنواندشمنبازنمايیشدهاست.

زنندهايناستکهايرانبرهمآمدهدستبهبارهايراناست.يکیازمقوالتمهمدرمقوله

نظمبین توافقهستهچراکهالمللیاست. وجود با ادعايمیيکارپنهانايهنوز با کندو

توافقآمیزبودنبرنامههستهصلح ايخودوپیرويفنیاز نقضمحدوديت، )ذخايربا ها

همکاريباکرهشمالیفراترازتوافقواسطهبهوکردهاستستفادهسوءااورانیوم(ازآن

ايرانهمچناندرواقع.دادهاستالمللراموردتهديدقرارايرفتهونظموامنیتبینهسته

جستجويتسلیحاتهسته آزمايشموشکدر میايو اولینهايبالستیکخود و باشد

ايباتوانايیرسیدنبهاسرائیلموردآزمايشهموشکبالستیکخودرابهلطفتوافقهست

دولتايرانحامیشمارهيکتروريسمدرجهاناستکهبانيبهرا.عالوهدادهاستقرار

تروريسمنیتأم مالی سرمايه استفاده ايران مردم ثروت و پول از استها اينکرده با .

باحضورفعالشدرعراقوسوريهسازدرخاورمیانهثباتعنوانبازيگربیاوصافايرانبه

.ازسويديگرايرانهموارهآمريکاراتهديدکردهشدهاستسببآشفتگیدراينمنطقه

بودهوتحرکاتینظیرتعرضبهناوهايآمريکايی شلیکبه،وخواستارجنگباآمريکا

ديدترامپ(آمريکايیدرعراقگوياياينامر)از2111پهپادبدونسرنشینوکشتهشدن

.ترامپمعتقدبودههرگونهحملهمجددايرانبههرهدفآمريکايیپاسخبسیاربودهاست

کوبنده داشتو خواهد آمريکا سوي از ايناي امنیتمنطقهگونه و نظم زير سؤالاي

امادرکناراينديدگاهترامپ؛رودمی نبايدازيادبردکههرگونهحملهنظامیبهايران،

شود.ترامپمی2121منتهیبهشکستانتخاباتی

مقولهپراهمیتديگرحاصلازاستخراجکدهااست.،ايرانناقضدموکراسیاست

آمیزشهروندانخودراکهبهدلیلفشارهايتظاهراتصلح،ايران،ازديدگاهترامپچراکه

ازاقتصاديبوده را سرکوبکردهوازاينحیثحقهرگونهآزاديبیانوابرازعقیده

نتايجبراساسمکررنقضکردهاست.صورتبهشهروندانشسلبکردهوحقوقبشررا

کدگذاري حاصلاز ديگريايناستکه، از تصوير در پراهمیتديگر مقوله آخرين
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اي که دلیل اين به دارد. اقتدارگرايی رژيم ايران فساد داراي استکههايسال41ران

صرفسرمايه تروريسم از حمايت نظیر خاصخود اهداف براي را شهروندانش هاي

ايناقتدارگرايیسببنارضايتیشهروندانشدهاستوآنانخواهانتغییررونيازاکند.می

رژيمهستند.

 و چرایی تصویرسازی منفی لیدال

  تحت همواره شخصیعتأثیرتصاوير تجارب نظیر واملی بازيگر، شخصیت سوابق،

تاريخی تمايالتسیاسی، برهمیناساسآنچهاهمیتايدئولوژي، هايحزبیبودهاست.

فرايندمی که است بازيگر براي واقعیت تصوير بلکه نیست )واقعیت( خود يابد

درنظرداشتبا (.011-0332:021،مشیرزادهدهد)قرارمیتأثیرراتحتيگذاراستیس

عديدهمی اينموضوع موارد ايدرخصوصداليلتصويرسازيمنفیترامپازتوانبه

ايران ، اينداليلازجملهاشارهکرد. ،گفتمانغالبضدايرانیدرهیاتحاکمهآمريکا،

فقداناطالعاتلیبهدلنیوزعالقهشديدبهفاکس،گرايشصهیونیستیمقاماتآمريکايی

خیعمیقوتاري وخودشیفتگیترامپدرتبیینموضعضدايرانیوينیز، تنفرازاوباما

 بسیاربرجستهاست.

جمهوريدموکرات و باها مقابله چگونگی و تهديدها تعريف در هاآنخواهان

تواندخطرناکياامنتصورشوددارند.آناندرمورداينکهجهانچگونهمینظراختالف

خواهانبهاطالعاتمنفیدربارهجمهوري،هادرمقايسهبادموکراتنظراتمتفاوتیدارند.

یانسانهادارندوطبیعتهاوملتانسانخطراتبیشترباوردارندوتمايلکمتريبهبرابري

بدخواهمی اکثرجمهوريFessler et al, 2017:657-658دانند)را لذا خواهانجهانرا(.

آمريکاباانيگراراستدانند.همینمسئلهدربارهخصومتهامیترازدموکراتخطرناک

از،انيگراراستکند.واضحاستکهبسیاريازنیزصدقمی2101ايايرانوتوافقهسته

 ظن به که توسطايران دنبالباطلشانتهديديکه اياستوحشتهستهافزارجنگبه

برايجمهوريHurst, 2018دارند) خواهان(. فقطيکچالشمستقیمژئوپلتیکیايران،

نیست مهم، بلکه بر ديدگاه اين است. ايدئولوژيکیآمريکا و آنچهتريندشمنسیاسی
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دهد.باتوجهبهايننهآنچیزيکهايرانانجاممی،کنندايراناستتمرکزداردگمانمی

ازاير،رويکردايدئولوژيکی اصولی،انيکیازداليلاصلینفرتهیاتحاکمهآمريکا

شود.اصلپسازانقالباسالمیپیگیريمیهايسالاستکهازسويرهبريايراندر

 امام سیاستخارجی )ینیخماساسی و خامنهاهللتيآره( طول ،رهبريهايسالايدر

ازديدگاه مقاومتدربرابراستکبارجهانیکههاآنمقاومتدربرابرآمريکابودهاست.

منشان استدهنده آمريکا امپريالیسم با قابله آموزه، يک هم ايدئولوژي يک هم

(Sadjadpour, 2019)استراتژيکاست.

آمريکايی و هستند آگاه ايران سیاستخارجی اساسیمذکور اصول اين از بهها

رهبريدنبال کردن وادار در ینینشعقبايران هستند. خود مواضع ازازنظراز بسیاري

دهندهدشمنیماندگارايراننسبتبهآمريکااستوهامیراثانقالبايراننشانآمريکايی

 ,Pollackاست)گفتمانضدايرانیدرهیاتحاکمهآمريکاشکلگرفته،درپاسخبهآن

ازسويديگر2019 .) استکهدربرابرینیفلسطهاياصلیگروهحامیانازجملهايران،

کنند.برخیبراينباورندکهايرانهیچتعارضعمدهباآمريکاندارداسرائیلمقاومتمی

 آمريکايیگونهچیهلذا دلیلیبرايتنفر نیست. ايران از جزبهها لیاسرائاينواقعیتکه

دبديندلیلکهدرراستايرهايیاصرارداردکهآمريکانسبتبهايرانسختگیرانهعملکن

Rediif, 2019)ديگوفلسطینسخنمی داًيشدبسیاريازمقاماتآمريکايیکهیدرحال(.

هايمالیآنهستندواينامردررويکردالبیصهیونیسمومستظهربهحمايتتأثیرتحت

بسیاراثرگذاراست.،ترامپها،ازجملهآنضدايرانی

ونوعنگاهترامپبهمسائلخبريحزبیاستکهدرتصويرسازيشبکه،نیوزفاکس

به ترامپ است. بوده اثرگذار بسیار ومختلف سیاسی عمیق اطالعات فاقد اينکه دلیل

کندتافقرهايمختلفتماشامینیوزرادرساعتمداوماخبارفاکسطور،بهتاريخیاست

ازاينشبکهاستومتأثرهاياواغلبتوئیتکند.اطالعاتیخودراازاينطريقجبرانمی

مصاحبه فاکسبیشتر به میهايشرا نیوز کنگره اعضاي و جهان رهبران سرعتبهدهد.

راه بهترين از يکی که دريافتند که است اين ترامپ با ارتباط برقراري راهاي درآن



 322 |  یدیامو  فر یمراد؛ رانیاز ا یپلماسیترامپ در توئ یرسازیتصو

 

فاکس اعالم )نیوز Illingکنند فاکس2103, .) هم تبلیغاتیشخصیعنوانبهنیوز دستگاه

جمهورسیرئايدارد.همچنیناشفعالیتگستردهدهندهبهجهانبینیترامپوهمشکل

نیوزپرهايسابقفاکسدولتخودراباشخصیت،اشهايالهامگرفتهشدهدرکنارتوئیت

کرده ازجمل0ناوئرت، که بوده اينشبکه مفسران و مجريان سخنگويوزارتعنوانبهه

مشاورانعنوانبههايبرجستهشبکهامورخارجهآمريکافعالیتداشت.همچنینسايرچهره

ترامپ خارجی ، یتوجهقابلنفوذ سفید کاخ دستدر اندآوردهبه عملکرد، چراکه

(.Gertz, 2019)ندیبمبتنیبرمسائلیاستکهدرشبکهمیجمهورسیرئ

موضوعبسیارحائزاهمیت بخشیاز2اندفرندزعالقهترامپبهبرنامهفاکس، است.

مینيازاپسجمهورسیرئهايتوئیت نشر وبرنامه هماهنگیخاصیبیناينبرنامه يابد.

ازهاآنکندوترامپوجوددارد؛واقعیتايناستکهترامپاغلباينبرنامهراتماشامی

می ترامپموضوعاتیکهاينموضوعمطلعهستندو آندانندکه توئیتمیها گويندرا

)می Illingکند توئیت2103, آرشیو مطالعه با موضوع اين برخی(. توسط ترامپ هاي

متوجهحجمباالي،کهپسازمطالعهازجملهافرادياست3شدهاست.اسنوديیتأناظران

 ,Dockray)شداندفرندز(صبح)زمانپخشفاکس3تا2هايترامپبینساعتتوئیت

2017.)

هايترامپهايینظیرسی.ان.انومجلهنیويورکتايمزفهرستیازتوئیتخبرگزاري

به آناعتقادکه گرفتهها کردهالهام تهیه بوده اينشبکه از اينشده توضیحهمه که اند

ضمنیطوربههايیکهمواردخارجازموضوعاصلیمقالهاست.همچنیندرکنارتوئیت

اينشبکهاست از برگرفته توئیتريترامپ)ازآغازعضويت، نگارندگاندرکلآرشیو

2113 که412( يافتند فاکسطوربهتوئیت درباره هنیتیصريح شان و )مجري4نیوز

نصفاينتعدادتوسطباًيتقرکهمنتشرشده(کارمحافظهسیاسینظرصاحبنیوزوفاکس

استاشمنتشرترامپپسازتصديسمترياستجمهوري نظرداشتنشده در با لذا .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Nauert 
2. Fox & Friends 

3. Snow 

4. Sean Hannity 

https://www.vox.com/authors/sean-illing
https://www.vox.com/authors/sean-illing
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هايمرتبطیازتوئیتفقطبخش،هاينشاتگرفتهترامپازاينشبکهحجمبااليتوئیت

؛شدهاستباايراندرزيربیان

اينفاکسبارکي در پخشکرد. را ايران اعتماد گزارشروزنامه از بخشی نیوز

،بودمبنیبراينکهاوباماايرانآوردهشدهروزنامهنقلقولیازيکروحانیعضومجلس

واگذارکردهاست.،ايرانبهنفعدراثنامذاکراتبرجامامتیازصدهاشهرونديآمريکارا

نيبعدازافرندزتکرارکرد.اندصبحروزبعديکخبرنگاراينادعارادرطولبرنامهفاکس

دولتاوباماشهرونديرادرطیمذاکرات»برنامهترامپتوئیتیبااينمحتوامنتشرکرد:

اکرد.چقدربزرگ)ومقاماتدولتیاعطازجملهايرانی2111وحشتناکتوافقايرانبه

(Jul 3, 2018«)بد(ايناست؟

فاکس0هانتسمن برنامه آمريکامجري وزارتامورخارجه اساسآمار بر اندفرندز

 که کرد 22اعالم نوامبر مارستا از پناهندگانیکه پذيرفتهدر2102درصداز آمريکا

تحت هفتکشور از ممنوعیتمهاجرتترامپآمدهتأثیرشدند نیمفرمان حدود اند.

(.Kludt and Yellin, 2017)2ساعتبعدترامپتوئیتیباهمینآماررابازنشرداد

محدوديت» میايران سرپیچی و ناديده را اورانیوم ذخاير  ,Jun. 17«)کندهاي

ترامپ2019 توئیتیاستکه اين اساس(. برنامهبر از نیوزهايفاکسزيرنويسبخشی

 اين در کرد. تأکیدزيرنويسمنتشر که اورانیوميزودبهشده ذخاير محدوده از ايران

خواهدرفتفراتر-کهتوسطترامپکنارگذاشتهشد2101ايسالتوافقهسته-موجود

(Gertz, 2019.)

انگاره بر اثرگذار موضوعات از ديگر ترامپيکی ذهنی هاي ، يهودي وحامیان

ترامپوعضوگروهالبیتباريهوديمیاناصلیحاازجمله3وياست.ادلسونیستیونیصه

جمهورسیرئازشخصاًضدايرانیاستکه بولتونرا معاونعنوانبهدرخواستکردهتا

مشاورامنیتملیترامپواردعنوانبهبولتونتيدرنهاوزيرامورخارجهخودانتخابکند؛
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Huntsman 

عراق،2.22 سوريه، هفتکشور شدنداز اياالتمتحده وارد نوامبر مارستا از پناهندگانسیاسیکه از %

 (Feb. 12, 2017باشند)سومالی،سودان،ايران،لیبیويمنمی

3. Adelson 
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 سفید )کاخ اوباماChamplin, 2019شد دوران در .) منتقدانعنوانبهبولتون، از يکی

برنامههسته ايراندرباره با برايمذاکره وبرجستهپیشروتالشدولتاوباما ترينايبوده

سابقBeauchamp, 2019بود)عنوانيکجايگزينطرفدارجنگبه بولتونکهسفیر .)

ترامپ،نیوزبودهتحلیلگرانبرجستهفاکسازجملهآمريکادرسازمانملل)زمانبوش(و

ايباايرانمتقاعدساختهبود.بولتونبراينباوراستکهبارابرايخروجازتوافقهسته

فسختوافقوبازگشتتحريماينفرمانترامپائتالفغربیازهمفرونمی هاپاشدوبا

(.همچنینويHolland2018, et alبود)هايمخربیبراقتصادايرانتوانشاهدضربهمی

نيازاشیپ استخواستار، يکدهه بیشاز بولتون بود. حمايتکرده ايران بمباران از

بهگروهیموسومبهمجاهدينخلقواگذارکند. سرنگونیدولتايرانبودهتاقدرترا

همیناساس بر گ، در کهبولتون بود کرده مجاهدينخلقاعالم پاريسبه ردهمايیدر

عنوانرابههاآنراازتغییرفوريرژيمايرانبپذيردوگروههاآندولتترامپبايدهدف

سیاست در بازبینی با که بوده اعتقاد اين بر بولتون کند. قلمداد بادوام جايگزينی

انقمیجمهورسیرئ که رسید نتیجه اين به 0323البتوان نخواهد41تا ادامه سالگی

باوربودهکهسیاستآمريکابايدمبتنیبرسرنگونیرژيمتهرانباشد؛نيبهراداشت.وي

حلايناستکهرژيمتهرانرالذاتنهاراه،چراکهرفتارواهدافرژيمتغییرنخواهندکرد

.0(Mackey, 2018داد)تغییر

هايکلیديسیاستخارجی(نیزازچهرهامورخارجهپمپئو)وزير،درکناربولتون

ترامپاست.ايندونفرحامیانقديمیتغییررژيمدرايرانهستند.پمپئوروابطنزديکیبا

ايباايرانبودهاست.ويدرسالدولمرتجعمنطقهداردوازمخالفانصريحتوافقهسته

نگرهبايدبرايتغییررفتارايرانودرنهايتنیوزمنتشرکردکه)کايدرفاکسمقاله،2102

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

تواندرتوئیتیازترامپبهمناسبتچهلمینسالگردانقالباسالمیمشاهدهکرد؛کهبهدو.انعکاساينتفکررامی0

سالترور.رژيم41سالسرکوب.41سالفساد.41آيد:زبانفارسیوانگلیسیدرآرشیوتوئیتريويبهچشممی

تريروشنهاستدررنجند،شايستهآيندهيرانکهمدتاست.مردماشکستشده-سال-چهل#ايرانفقطموجب

 (.Feb. 11, 2019هستند)

https://www.reuters.com/journalists/steve-holland
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کمپینفشارحداکثرياقتصاديکهبولتونوپمپئوازآن0تغییررژيمايراناقدامیکند(.

بیشتربرانگیختهاست.حمايتکرده بهآناندتنشبیندوکشوررا آمیزيموفقیتطورها

نظ استقرار و ايران علیه کمپین سمتاين به وترامپرا دادند سوق خاورمیانه در امی

(.Beauchamp, 2019اند)آمريکاراتامرزدرگیرينظامیباايرانکشانده

تنفرترامپازاوباماوديدگاهمخالفوي،هايذهنیاثرگذاريکیديگرازانگاره

ماداندکهاوباشود.اومیمیديدهوضوحبههايشهابودهکهدرتوئیتنسبتبهدموکرات

آمريکايی نظر از محسوبمیجمهورسیرئها فرهیخته محبوبو داًيشدرونيازاشود؛

می رياستحسادت انتخابات از پیش ترامپ توئیتري آرشیو کل در نگارندگان کند.

تنفرآمیزترامپازشخصیتاوبامابودهحاويديدگاهتوئیتيافتندکه24جمهوريوي

(اوباماAug. 12, 2011ندارد)سازيهايجادشغليافرصتنظیر؛اوباماهیچدرکیازنحو

 Oct. 2, 2012است)عاشقهدردادنپولما کامالً(چهکسانیبراينباورندکهاوباما

Dec. 17, 2013کفايتاست؟)بی نادان اوباما بدSep. 19, 2014است)( خیلی اوباما )

رئیس(Nov. 14, 2015است) بدترين شايد اياالتجاوباما تاريخ در مهور باشدمتحده

(Feb. 17 & Aug. 2, 2016.)بردندستاوردهايويسؤالتنفرترامپازاوباماسببزير

ازجمله میبرجامشد. توئیتچراکه در را اينامر مشاهدهوضوحبههايترامپتوان

کرد.

مشکلیبدونهیچ،کشورشمارهيکحامیتروريسم#،تواندباايراناوبامامی

میلیارد011اوباماجمهورسیرئهاو(.دموکراتFeb 7 & Feb 3, 2017کند)معامله

دولتاوباما(.Dec. 12, 2018نکردند)دالربهايراندادندودرمقابلچیزيدريافت

متحدهدرحالحاضرمتهمبهتالشبرايدادندسترسیمخفیانهايرانبهسیستممالیاياالت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

توانندبرايهمیشهدوامبیاورندوروزيخواهدآمدکهمردمايرانبايکانتخابمواجههايسرکوبگرنمیمي.رژ0

خواهانتغییراتهستند.کنندکهمردمايران(.کلجهاندرکمیDec. 30, 2017کند)شوند.جهانتماشامیمی

ترسندهابسیارمیغیرازقدرتگستردهنظامیاياالتمتحده،مردمايرانهمانچیزيهستندکهرهبرانشانازآنبه

(Dec. 30, 2017). 
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بديباتوافقايرانبهطرز(.چگونهايرانJun. 7, 2018است)غیرقانونیمالًکااست.اين

است. کرده آنبرخورد وسیلهتالشمیها هر با تا خاورمیانهکنند استبر الزم ايکه

اياوبامامذاکراتهستهکهیزمان(.بودجهنظامیايرانازMay. 13, 2018شوند)مسلط

جمهوراوبامايکرئیس(.May. 12, 2018است)افتهيافزايش%41بهنتیجهرسیدبیشاز

میلیارددالرنقديبه2/0عالوهمیلیارددالربه011معاملهوحشتناکباايرانانجامدادو

-آنراازقیدضمانتآزادکرد.بههاآنداد.ايراندچارمشکلبزرگیشدهبودواوهاآن

 سالحها براي آزاد مسیر دادههستههاييک )اي توئیتJun. 21, 2019اند اين ها(.

بر استکه سفید کاخ به ورود پساز اوباما از ترامپ منفی ديدگاه و تنفر نمايانگر

برداشتترامپايناستکهاوبامانسبتبهايرانتأثیراحساساتضدايرانیاو گذاشت.

ادهاست.خیلینرمبودوبهتهرانامتیاززياديبهضررآمريکاد

فقدانتجربه،استفردمنحصربهبرخیناظرانبراينباورندکهآنچهدرموردترامپ

ثروتشخصی يا چراکهويدارايسیاسیو اشنیستبلکهسبکشخصیتوياست.

شخصیتعجول خودشیفتهبرون، و (Jarrett, 2019)گرا است.جاه، پرخاشگر و طلب

کند.ويحتیدرموضوعاتیکهجنبهاومعیارهاعملمیهخارجازچارچوبغالباًترامپ

معامله ذاتی غريزه از دارد گرياخالقی منفعت، و میفريبکاري پیروي کند.طلبیخود

تصمیماتويکيچیه از خصوصیاتمهم، ديگر از نیست. و نبوده آخر کالم هرگز

 ,Nytimesاست)يبودهدروغگويیوخودتبلیغیاستکهتاکنونعمدتاًبهنفعو،ترامپ

باوربودهکهترامپازانواعاختالالتنيبهراشناسرواناستاددانشگاهو0گارتنر(.2017

 خودشیفتگیرنجمیازجملهشخصیتی کشوراختالل براياداره ويرا امر اين که برد

يهازنیگمانه(.Resnick, 2017شود)کندوخطريبرايجهانمحسوبمینامناسبمی

توئیتی ترامپبا ثباتروانی مورد در 2شايع خود افتهيشيافزادرباره راشناسروانو ان

انآمريکا.حتیانجمنروانکاو(Cunningham,2102است)دربارهاينامرنگرانساخته
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Gartner 

سیدم..منازيکتاجربسیارموفقبهستارهعالیتلويزيونیبهرياستجمهورياياالتمتحده)درنخستینتالشم(ر2

 (.Jan. 6, 2018فکرکنماينباهوشینه،بلکهنبوغاستونبوغبسیارزياددراينراستا)

https://www.washingtonpost.com/people/paige-winfield-cunningham/?utm_term=.39f746f05a3f
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بیانیه خواستهدر خود اعضاي از گلدواتراي قانون گرفتن نظر در بدون تا 0اند درباره،

اعالمآنرابحثکنندواگرترامپرابیمارتشخیصدادندجمهورسیرئسالمتروانی

اينخودشیفتگیباعثشدهچوندراثنايتبلیغاتانتخاباتیوعده(.Kluger, 2017کنند)

بعدازبهقدرترسیدنبرجامرانقضخواهدکردعلیرغماينکهقادرنیستتوافقدادهبود

استکهیدرحالبالد.اينبهتريبرايرانتحمیلکندبرجامرانقضکردهوبراينامرمی

نتوانستهايرانرابهمیزمذاکرهبکشاندوتهرانهمبامقاومتدربرابرفشارهايآمريکاو

.ترامپکردهاستبیهودگیسیاستترامپرااثبات،ازتعهداتبرجامیايخروجمرحله

مصاحبه در توئیتبارها و ايرانها نابودياقتصاد هايشاز همچنین، و رنجمردم و درد

 مزاحمتاقتصاديبرايچیناظهارشعفکردهاست.

 گیری جهینت 

سیاسیخودوآمريکارادرنقطهعطفتوئیپلماسیدردورهترامپاست.اواغلبمواضع

توئیت میرشته اعالم میهايی طريق اين از را آمريکا مواضع جهان و وکند شناسد

هايپژوهشدرقالبدومفهومتصويرازخودوتصويرازدهد.يافتهالعملنشانمیعکس

ديگريمی نگارندگانبا يرهايترامپبهسهتصومحتوايتوئیتوتحلیلتجزيهباشدکه

دشمن ، وتهديدگرقدرتآمريکادستيافتند. ترامپدودرواقعاحیاگرقدرتآمريکا

 .دادهاستتصويرملیمتفاوتازآمريکارادرتوئیپلماسیخودنشان

حاکیازنیات،تصويربازيگراحیاگرقدرتآمريکاکهترامپبرايخودبرگزيده

اعتمادقابلبازيگري،ادراينتصويرترامپترامپدرقبالآمريکااست.آمريکنانهیبخوش

زنندهامنیتايوبرهمعنوانبازيگرجويايتسلیحاتهستهودموکراتبودهکهباايرانبه

بین نظم و میآمريکا المللیمقابله ازدرواقعکند. عملکرديبهتر تالشبوده ترامپدر

اوباماازخودنشاندهد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

هاهايمشهورويامعاينهآن(بهروانشناساناجازهبحثدرموردسالمتروانشخصیتGoldwaterقانون)ني.ا0

 دهد.ازراهدوروبدونويزيترانمی
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هادارايتصويربازيگرتهديدگرقدرتباماودموکراتاو،براساسديدگاهترامپ

منطقه اهدافملیو پشتیبانیاز با هستندکه ايايرانآمريکا رهبري، قويو فاقداراده

هاباوجودتوانايیبسیارخودمتزلزلهستند.ويبرايناعتقادبودهکهاوباماودموکرات

شده ظاهر سستی ضعفو با ايران قبال تماماندر مقابل در استکه درحالی اين و د

اند.لذاهمینامرباعثکاهشقدرتآمريکاوبههايايرانچیزيدريافتنکردهخواسته

.شدهاستضررمردمآمريکاتمام

دشمن تصوير در ايران می، قلمداد باال بسیار توانايی با شرور کهبازيگري شود

نظمبینبرهم المللیزننده اينبرداشتدارايرژي، ناقضدموکراسیاست. و ماقتدارگرا

توانشاهداشاثرگذاربودهاست.چراکهمیترامپازايراندرتصمیماتسیاستخارجی

خودعملکردهورويکردآمريکارا2102هايانتخاباتیاينامربودکهترامپبهوعده

رجاميکیازمحورهاينزاعبیننسبتبهايرانتغییردادهوازبرجامخارجشد.ايرانوب

انتخابات نامزدهايدموکراتیکدر نبايد2121ترامپو را موضوع اين همچنین است.

هايخودراعملیوعده،فراموشکردکهترامپپسازتصديپسترياستجمهوري

می لذا و رقابتساخته در تواند انتخاباتی وعدهعملعنوانبه2121هاي به هايشکننده

باشد.ضورداشتهح

تنفر مانند داليلی بر مبتنی ديگري و خود از ترامپ تصويرسازي نوع اين

آمريکايی ايرانکارمحافظههاي از فاکس، شبکه نیوزجنگروانی و، اسرائیلی حامیان

هايشخصیتیترامپبودهکهتنفرازاوباماوويژگی،بولتونوپمپئوژهيوبهاطرافیانترامپ

توئیتصورتبه در صريح و ضمنی بروز را ترامپخود استهاي داده عواملهانيا.

اندهايذهنیترامپدربارهايرانوتصويرسازيازخودوديگريبودهاثرگذاربرانگاره

آمريکارادردورانترامپمتحولکردهاست.يگذاراستیسکهفرايند
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