فصلنامهپژوهشهایراهبردیسیاست،سالهفتم،شماره،82بهار(8932شمارهپیاپی)82
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دریافت -1931/2/8 :پذیرش1931/8/2 :

چکیده
مللازبارزترینفرصتها

عمومی سازمان

سخنرانیساالنهرهبرانسیاسیدرمج 
مع
المللیدولت متبوعشانرادرتریبونیجهانی


برایاعضایاینسازماناستتارویکردبین
عرضهکنند .در مقاله حاضر ضمن بهکارگیری روشهای تحلیل محتوا وتحلیل گفتمان

ععمومیسال8182ماز
روحانیودانلد ترامپدرمجم 

شدهمتنسخنرانیحسن 


تالش
میشود و گفتمانهای مذکور در چارچوب نظریه مدیریت
حیث کمی وکیفی بررسی  
میانفرهنگیعرضهشود.
عنوانیکیازنظریاتحوزهارتباطات 

هماهنگمعنا( CMM
)به

گفتماننشانداد،درحالیکهسخنانروحانیعمدتاًازموضع


ایننظریهدرتحلیل
کاربست
جهانبوده؛ترامپبااتخاذموضعی

،متوجهمسائلمنطقهایوروابطبرابرایران-

«معترض»
عنوانبرنامهعمل


،الگوییازدولتوملتآمریکارابه
ناظم جهان»
باالبهپاییندرمقام« 

سایر کشورها ارائه کرده است .همچنین بهرهمندی از سه سطح تفسیری ،انتقادی و
روشن کردکهاوالً؛تضادهایهویتیعرضه شدهدردوسخنرانی
کاربردینظریه  CMM
ناشیازالگویمتفاوتجهانیفرهنگنزدهرکدامازسخنرانانبودهوثانیاً؛تنهاراهحل،
اتخاذ راه سومی است که میتواند وجهه تهدیدآمیز یا معترض طرفین را در بستری
محترمانهودرعین حالعادالنهبه مفاهمه،گفتگووتعاملمبدلسازدوامکانارتباطات

دوسویهرادرقالبسازمانهایفراملیفراهمآورد.

معنا،تحلیلگفتمان


هماهنگ

:ایرانوآمریکا،روحانی،ترامپ،مدیریت
واژگان کلیدی
پدام
.استادجامعهشناسیارتباطاتدانشگاهامامصادق(ع)bashir@isu.ac.ir

8
جویدکتریجامعهشناسیدانشگاهعالمهطباطبائی(نویسندهمسئول)mohsen_amin@ymail.com

.8دانش
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مقدمه
روابطایرانوآمریکاسابقهایبهبلندیتاریخمعاصرایراندارد.از کودتای 82مردادو

وقایعقبلوبعدازآنتاروابطگرمدورانپهلویودرنهایتپیروزیانقالباسالمیوماجرای
گیریو...همگیبرپیچیدهترشدنشرایطو


متحدهدرتهرانوگروگان

تسخیرسفارتایاالت
شعلهورترشدندشمنیمیاندوکشورانجامیدهوروابطدیپلماتیکایندو کشوررابهمرحله

قطع رابطه رسانده است .این دشمنی طرفینی ،سرنوشت بسیاری از رخدادهای بینالمللی در
سراسر جهان را تحت تأثیر قرار داده و اینگونه دو کشور را در اکثر تصمیمات جهانی و
منطقهایرودرروییکدیگرنشاندهاست.
دشمنی مزبور البته با روی کار آمدن دولتهای گوناگون در هر دو کشور تا حدی در
کیفیتروابطمیانایرانوایاالتمتحدهتغییرایجادکردهاست،گرچهایناندکتغییراتو

تفاوترویکردهانیزبهحدینبودهکهبتوانازآنهابهتحولدرروابطدیپلماتیکدوکشورنام
برد ،اما برخی همزمانی دولت دموکرات اوباما و روی کار آمدن حسن روحانی و گفتمان
اعتدال در ایران را روزنه امیدی در خصوص آب شدن یخ این بیاعتمادی طرفینی تعبیر
کردند(موسویونیری.)8939،
تحولاندکاینروابطبهطورویژهدردودههگذشتهازپروندههستهایایرانمتأثربودهو
عمدهمباحثحولمحوراینگفتگوهاودرقالبمذاکراتاتمیایرانو 8+8سازمانیافته
است.فرایندیکهباموضوعوضعتحریمهاازسویدولتآمریکاوتصویبقطعنامهعلیهایران

امنیتسازمانمللدوچندانشدوروابطایندوکشوررابیشازپیشتیرهوتار

درشورای 
،رفعتحریمهادرصدرشعارهایدولت

کرد.اماپسازانتخابات،ریاستجمهوریسال8938
تدبیروامیدقرارگرفتوپسازمذاکراتمتعددوفشرده،نهایتاًدرتاریخ 89تیرماه8931
(81ژوئیه)8188بهانعقادقراردادیچندجانبهمیانایرانو 8+8منجرشدوباتصویبقطعنامه
هاومحدودیتهایناشیازدستاوردهای


مللمتحد،تحریم

امنیتسازمان

دیگریدرشورای
هستهایایرانبرداشتهشد.
درفاصلهکمترازیکسالپسازامضاینهاییمعاهدهبرجام(برنامهجامعاقداممشترک،)8
انتخاباتریاستجمهوریایاالت متحدهدرنوامبرسال 8182برگزارشدوبرخالفبسیاری

1. Joint Comprehensive Plan of Action.
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دانلدترامپباحمایتجمهوریخواهانوالبتهباتوسلبهشعارهایی
پیشبینیهایملیوجهانی 8

ویژهبهعنوانرئیسدولتآمریکاانتخابشد.انتخابیکهتأثیرمستقیمیبرروابطدوکشور
ایران و ایاالتمتحده داشته و با مطرح شدن سرنوشت برجام ،موضعگیریهایی را از سوی
رهبرانسیاسیدوکشوربهدنبالداشتهاست.یکیازاینمواضعمهمدرقالبسخنرانیهای
مجمع عمومی سازمان ملل متحد بوده که تالش میشود در قالب این نوشتار و ضمن به
کارگیریروشتحلیلگفتمانپدام( 8)PDAMتوصیفوتبیینشودوازآنطریق،الیههای

دهونگاههایگفتمانیایندودر

تریازگفتماندودولتدرسطحبینالمللتحلیلش

عمیق
عرصهروابطدیپلماتیکترسیمشود.
چارچوب مفهومی
داندچراکههرکستبحریدرمهارتهاییک


فرگه،زبانرامحملیبرایانتقالمعنامی
زبانپیداکند،میتواندتاحدزیادیدرکواحدیازعباراتوجمالتصریحآنزبانداشته
باشد(کاظمی.)882:8922،برهمیناساس،چارچوبنظریاینمقالهبردونظریهگفتمانو
استواراست.نظریهگفتمان،بابهرهگیریازخصلتتفسیریو

هماهنگمعنا()CMM

مدیریت 

شناسی،هرمنوتیک،ساختگراییوشالودهشکنی،درمسیر


هایفکریچونزبان

تحلیلی،نحله
فهم کنشهای انسانی در بستر گفتمانی عمل میکند و در این مسیر ،اولویت را به مفاهیم
میدهد (دالمیر و مککارتی،
غیریتسازی»« ،قدرت» و «هویت»  

فرهنگی و سیاسی مانند «
)8322وچنانکهدربخشروشتاحدیبدانپرداختهشد،بهدنبالعبورازسطحمعناییو
)،گفتمان

حرکتبهسویکشفمعانیگفتمانیوسطوحعمیقمتناست.ازنظرفوکو(8323
.8نگاهکنیدبه:
 -نظرسنجینیویورکتایمز:

https://www.nytimes.com/interactive/2016/us/elections/polls.html

 نظرسنجیهافینگتونپست:http://elections.huffingtonpost.com/pollster/2016-general-election-trump-vs-clinton
 والاستریتژورنال:http://graphics.wsj.com/elections/2016/polls/
 نظرسنجیمؤسسهگالوپ:http://news.gallup.com/poll/189299/presidential-election-2016-key-indicators.aspx
 نظرسنجیریلکلیرپولیتیکس:https://www.realclearpolitics.com/epolls/2016/president/us/general_election_trump_vs_cl
inton-5491.html
)2. Practical Discourse Analysis Method (PDAM
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«به معنای قلمرویی عمومی از گزارهها و یا رویهای است که تعداد مشخصی از گزارهها را
توضیح میدهد» (فوکو .)21 :8323 ،گفتمان از این منظر ،همان چیزی است که میان قید و
بندهایزبانوامکاناتارتباطینهفتهدرآنرخمیدهد(داوودی.)82-82:8923،امریکهدر
بطنسخنرانیدورئیسجمهور،میتوانبه عنوانچالشیارتباطیازسوییوتضادیگفتمانی

ازسویدیگرتعبیرشود.
درخصوصنظریهدیگراینمقاله؛یعنی()CMMنیزبایدگفت،ایننظریهبهعنوانیکنظریه
پایهگذاریشدهودرحیطهارتباطاتمیانفرهنگی،
تفسیریتوسطورنکرونن8وبارنتپیرس 8
کاستی نظریات ارتباطی موجود را جبران کرده است و همچنین شکل جدیدی از ارتباطات
فرهنگیوسیاسیرامیاناشخاصوسازمانهاودولتهاپیشنهادمیکند.پیرس()8118یکیاز
دو بنیانگذار اصلی این نظریه ،بر این باور است که از سویی ،وضعیت کنونی جهانی شدن،
کارکردبرخیالگوهایارتباطیسادهرابهچالشکشیدهوازسویدیگر،نسبیگراییناشیاز

گراییموجوددرجهاننیزباحسرتیبرایدستیابیبهقطعیتیتسلیبخشمواجهکردهو

کثرت
این امر به مجادلهای میان نسبیگرایی و جزمیگرایی انجامیده است (پیرس.)92-92 :8118 ،
)،بهسببفقدانارتباطمنطقیمیانآندو،ازآنبه«دوگانگیصوری

مجادلهایکهبرگر(8118

بیننادیده گرفتندیگرانوسرکوبآنهاتاتسلیمونابودیشانهستند»،یادکردهتانشاندهد؛
فرضعدمارتباطحتیمیان«شیطانبزرگ»و«حقیقتنامتناهی»نیزبهشکلکلیصادقنیست
(گادیکانست.)32-32:8932،تفصیلایننقیضهبرگرومواردمشابهآن،عمدتاًدرقالبیافتن
مسیرهاییبرایتکوینارتباطاتبهترتعریفمیشود.ارتباطاتیکهتالشداردمبتنیبرارزشهای

انسانی و با تأکید بر بُعد گفتگویی ،راه ارتباط میان اشخاص ،گروههای انسانی ،اقوام و حتی
کشورهاییکهدرمنازعهایمداومقراردارندرابیابدواینچالشمعاصررادرمسیریافتنراههایی

برایاقداممشترکمعطوفبهخلقجهاناجتماعینوینیبهکارگیرد.
نظریه «مدیریت هماهنگ معنا» ( )CMMبه تعبیر پیرس« ،بهعنوان پاسخی علمی به این
منازعاتومجادالتطرفینیومنبعیباارزشبرایدرک،توصیف،تسهیلوتوسعهاشکال
نوینارتباطاتکهبرایتمامیچالشهایجامعهمعاصرضروریاست»(پیرس،)81:8118،
1. Vern Cronen
2. Barnett W Pearce
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مطرح شده است .این نظریه کاربردی در حوزه ارتباطات سیاسی و اجتماعی شکل گرفته و
یکند تا با بهرهگیری از چارچوب ویتگنشتاینی ،الگوهای مناسب فرهنگی تعامل را
تالش م 
بسازد.دراینمسیروذیلسهساحتتفسیری،انتقادیوکاربردی،نظریهمدیریتهماهنگ

معنا،ارتباططرفینیراباپرسشهاییمواجهمیکندتاازآنطریقنیلبهالگویمناسبفرهنگی
تعاملراتحققبخشد.اینسؤاالتدرجدولشماره()8بیانمیشود.


جدول شماره ( :)1محورهای کلی نظریه مدیریت هماهنگ معنا ()CMM
ساحت نظری

تفسیری

سؤاالت اصلی
ارتباطگرانهنگامیکهبه

-8
روشمعمولخودارتباطبرقرار
کنند،چهکارمیکنند؟


می
ارتباطگرانچرااینچنین

-8
عملمیکنند؟


اقتضا پاسخها
ارتباطاتبهمثابهامرینمایشی-اجرایی

(سنتویتگنشتاینی)
حاالتشناختیوویژگیهایشخصیتی(زمینهوبافت)

الگویسلسهمراتبیمعانیارتباطگران(اعماز

فرهنگ،داستانضمنی،خودوورابططرفین)

انتقادی

ارتباطگرانباهمچهچیزیرا

ایجادمیکنند؟


ساختهویتیمتأثرازتضادها
(مدلمارپیچ)

کاربردی

توانیمجهانهای


ماچگونهمی
اجتماعیبهتریبسازیم؟

کاوشدرغناییکموقعیتارتباطی(انواع
داستانها)




هاوکاربستسایرالگوهایپیشنهادینظریهمدیریتهماهنگ

پسازپاسخبهاینپرسش
مییابد.چراکهاینمراحلمقدماتی،صرفاًمارادردرکپیچیدگیهاو
معنا،همهتنشهاپایانن 
شناسایی برخی فرصتها در مواردی خاص از ارتباطات یاری میکنند و به این سؤال که
نمیپردازند .پیرس ( )8181برای این گام نهایی،
«چگونه در آن شرایط خاص رفتار کنیم؟»  
ضمنبهرهگیریازمفهوم«رشدناحیهمجاور»8کهویگوتسکی()8322مطرحکرده،پیشنهاد

میکندباامعاننظربهاینکهامورارتباطیدرهرزمانبهدودستهکلیآنچهمیتوانیمانجام

تسهیلگر»ودرفاصله

بدهیموآنچهنمیتوانیمبهانجامبرسانیم؛تالشکنیمتابهکمکیک«

میانایندوارتباطشدنیوناشدنیکهاوازآنبه«ناحیهمجاور»تعبیرمیکند،برایخلقجهانی
بهتردستبهارتباطگریبزنیم(ویگوتسکی.)28-22:8322،

)1 . Zone of Proximal Development (ZPD
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مجمع عمومی سازمان ملل
در راستای تحوالت پس از جنگ جهانی دوم و بعد از تبدیل جامعه ملل به سازمانملل
سازمان مللدرسال 8318وبراساسمنشورمللمتحدتشکیلشد.این

عمومی 

متحد،مجمع 
مجمعهرسالهدرماهسپتامبرمیزبان 838کشورعضودرنیویورکبودهوفرصتیکوتاهبرای
ایفراهممیآورد.مجمعمذکور


سراناینکشورهاجهتبیانرویکردهاوآراءجهانیومنطقه
عالوه بر برگزاری نشست ساالنه ،وظیفه انتخاب دبیرکل ،اعضای غیردائم شورای امنیت و
نظارتبربودجهسازمانمللرابرعهدهدارد(سلیمیوحاجزرگرباشی.)92:8938،

با توجه ویژگیهایی که این فرصت ساالنه در اختیار کشورهای جهان قرار میدهد،
نمایندگان جمهوریاسالمینیزبهجز دردودورهپنجمو ششمریاست جمهوری،در همه
ادواراینمجمعساالنهشرکتکردهوبهسخنرانیپرداختهاند.سخنانیکهعالوهبررویکردهای
کالن نظام جمهوری اسالمی و سیاست خارجی ایران ،به بیان و تبیین راه حلهای جهانی و
منطقهای ،اعالم مواضع و گفتمان دولتها در عرصهای بینالمللی پرداختهاند .این امر به
خصوص به سبب اختالفاتی که میان ایران و ایاالتمتحده بوده ،بهطور ویژه پس از انقالب
اسالمیبهعرصهایجهانیبرایعرضهنظرگاههایمخالفوالبتهتقابلگفتمانیتوسطرؤسای

جمهوردوکشورنیزتبدیلشدهاست.
باعنایتبهاینمقدمات،دراینمقالهتالشمیشودتابه آخرینسخنرانیسراندوکشور

ترامپازایاالتمتحده،کهدرسپتامبرسال8182


روحانیازایرانوآقایدانلد
یعنیآقایحسن
میالدی در محل مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک ایراد شده ،در قالب
تحلیلگفتمانیپرداختهشود.



چارچوب روشی :تحلیل محتوا و تحلیل گفتمان
اگرچهروشاصلیاینمقاله،روشکیفیبابهکارگیریتحلیلگفتماناست،امابرایاین

که وضعیت جهتگیری 8و تمرکز مفهومی 8و فراوانی مفاهیم مطرح شده در دو سخنرانی
روحانیوترامپمشخصشوندکهمیتوانددرتحلیلنهاییمفیدباشد،درآغاز،بهتحلیل

محتوایکمیازوضعیتمفاهیممطرحشدهدرایندوسخنرانیپرداختهمیشود.
1. Direction
2. Attention
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ایازرویکردهایمیانرشتهایرادرخودجمعکردهتابامطالعهو


گفتماننیزمجموعه
تحلیل
هایمختلفاجتماعیمورداستفادهقرارگیرد.وندایک،تحلیلگفتمانرااین

بررسیدرساحت
چنین تعریف میکند« :تحقیق در زبانشناسی ،واژهشناسی و نشانهشناسی متن نوشتهها و
گفتههاست»(وندایک.)988: 8332،بهعباتدیگرمعناومفهومبهدستآمدهازمطالعهو
تحقیقدریکمتننوشتهشده،تنهادرچارچوبهمانمتنمحصورنمیشود،بلکهعواملو
شرایطمختلفزمانی،مکانی،سیاسی،اجتماعی،فرهنگی،اقتصادیوحتیاخالقورفتارفردی
درایجادمعنایکاملیکمتن دخالت داشته و تصویر کاملی ازمعناییکمتن رابهدست
).بهعبارتی،گفتمانتالشیاستبرایممانعتازلغزشنشانههااز
میدهند(بشیر 82-82:8928

جایگاهشاننسبتبهیکدیگرودرنتیجهخلق یکنظامواحدمعنایی(یورگنسن.)82:8923،
توضیحبیشترآنکهدرآنچهبانامتحلیلگفتمانشناختهمیشود،بیشتربهروابطعناصرومفاهیم

در بسترها و زمینههای فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادیشان توجه میشود و تحلیلگر
میبایستباتسلطبرگسترهاطالعاتمرتبطبا موضوع،اوالً؛عناصرکلیدیومهمرابشناسدو

ثانیاً؛ضمنتعیینچگونگیروابطمیانآنها،پدیدهیااندیشهموردنظرراتحلیلگفتمانیکند.
فرآیندیکهفرکالفدرروشخودبرایتحلیلگفتمانپیشنهادمیکند،شاملسهمرحله

«
لگفتمانپدام()PDAM8نیزشباهتهاییبه
اصلی؛توصیف،تفسیروتبیینمیشود.روشتحلی 
روشپیشنهادیفرکالفداردودرتالشاستمراحلتحلیلرادرپنجسطحبهانجامبرساند.این
پنجسطحعبارتنداز؛سطح -سطح،عمق -سطح،سطح-عمق،عمیقوعمیقتر» (بشیر:8931،
.)81سهسطحاولدرواقعبیشتربهتوصیفمتنازطریقعنایتبهاصلمتن،معانیهژمونیکو
پردازند.اینسهمرحلهنخستتحلیلگفتمانبهروشپدامکهعبارتنداز؛«سطح-


ضمنیآنمی
سطح»« ،عمق-سطح» و «سطح-عمق» را بهطور خالصه میتوان این گونه در قالب سه محور
اساسیتوضیحداد.8:برداشتازاصلمتن.8،جهتگیریوگرایشمتنو.9تحلیلتوجیهیبا
توجهبهسایرگرایشهایمتن(بشیر.)8922،درمرحلهعمیق،باتوجهبهزمینههاوشرایطمحیطی
خلقمتن،متندربسترموقعیتیآنبهپرسشگرفتهمیشودورابطهایمعناییمیانمتنوزمینه
ایجادمیشودوسپسدرمرحلهعمیقتر،پایفرامتنبهمیانکشیدهشدهوبرخالفدیدگاه

تحلیلی«فرکالف»والبتهبدونتوجهبهنظریه«مرگمؤلف»،روابطمتنوزمینهکهدرمرحله
1. Practical Discourse Analysis Method.
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پیشینموردنظربود،دررابطهبافرامتنتبیینمیشود.تحلیلیکهتحلیلگردرآنبهمتن،بینامتنیت
شیوهای همزمان توجه دارد و آخراالمر نوعی از جمعبندی در شکل خطمشی یا
و فرامتن به  
رویکردهای بسیار کالنبهوجودمیآورد.بشیر ( )8931عقیده دارد که فرامتندر اینمرحله
ایباشدکهدرخلقمتنوزمینهتأثیرگذاراستیاباآنهارابطهایایجادمیکند.


تواندهرمسئله
می
درنهایتبرایرسیدنبهیکتبییننظریبااصالت،ضروریاستکهپنجسطحتحلیلی
مذکوربااطالعاتفرامتنیسیاسی،اجتماعی،فرهنگیودینیممزوجشدهتاتحلیلگفتمانی

مدنظر را بسازند .با چنین شیوهای میتوان اطمینان یافت که با طی هر مرحله ،بخشی از معنا
کشفشدهوروشنشدهاست.درمرحلهپایانی،تحلیلگفتمانهمینحلقههایجداازهمدر
مسیر معناسازی برای متن اولیه در قالب گفتمانی و بر پایه برداشتها و قرائتهای خواننده،
)تصویریشماتیکازروشتحلیلگفتمان

تحققمییابند(بشیر.)818:8922،شکلشماره(8

پدامراارائهمیکند:





جامعه مورد مطالعه و واحد تحلیل
مقالهحاضربهروشکیفیانجاممیپذیرد،مشخصاًبهدیپلماسیدوکشورایرانوآمریکا

درقبالیکدیگرمیپردازدوواحدتحلیلدرآنعبارتخواهدبوداز«متنکاملسخنرانی
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روحانیورئیسجمهورایاالتمتحدهآمریکا،دانلدترامپ»کهدر


رئیسجمهورایران،حسن
سازمانمللایرادشدهاست.


عمومی
سال8182درمجمع
یافتههای پژوهش
جدولشماره()8فراوانیمفاهیمکلیدیدرسخنرانیدورئیسجمهوررانشانمیدهد.


جدولشماره(:)8فراوانیمفاهیمکلیدیدوسخنرانی
مفاهیم مورد اشاره روحانی
ایران
حقوق/حقوقی
امنیت
اعتدال
جهانی/جهان
منطقه/خاورمیانه
برجام/مذاکره/مذاکرات
اسالمی
صلح
مردم/ملت/ملل
جمهوری
توسعه
همکاری
سرمایهگذاری/اقتصادی

انسانی
هستهای
تروریسم/افراطیگری
امریکا
یهودیان
فرهنگ
بحرین
سوریه
آزادی
عدالت
غرب


فراوانی مطلق مفاهیم
88
81
18
88
82
88
82
81
81
82
81
81
81
88
88
2
88
2
2
2
2
8
2
8
2
8
2
2
8
1
1
1
1
8
1
9
9
8
9
8
9
8
9
8
9
8
9
8
8
8

مفاهیم مورد اشاره ترامپ
مردم
آمریکا/آمریکایی/آمریکاییان/میهن
جهان
ملل
آینده
ایران
صلح
زندگی
آزادی
ونزوئال
کرهشمالی

امنیت
جهانی
تروریست/تروریسم
اتمی
دموکراسی
امید
حقوق
خاورمیانه
اسالمی
مهاجرت
اروپا
فرهنگ
داعش
تحریم
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چنانچه در جدول شماره ( ،)8قابل مشاهد است؛ پیش از ورود به تحلیلگفتمان متن دو
سخنرانی ،مطالعه و بررسی کمی مفاهیم بهکار رفته در سخنرانی دو رئیس جمهور ایران و
اینزمینه،روشنشدکهحسنروحانیدرسخنان

آمریکا،دردستورکارمقالهقرارگرفت.در
خودازمفاهیمیهمچون«ایران»«،حقوق»و«امنیت»بهترتیب 88،81و 88باراستفادهکرده
است.امریکهدروهلهنخستحاکیازتوجهویژهاوبهحقوقوامنیتموکلینایرانیخود
هایبینالمللیدنبالکردهاست.در


قرارداد
بودهوحلمسائلازطریقاحتراممتقابلبهحقوقو
اینخصوص،میتوانازمفهوم«امنیت»کهپسازایرانوحقوق،بیشترینتکراررادرسخنان
اسالمیایرانداشتهاست،چنینبرداشتکردکهراهبردکالننظامحاکمبر


ریاستجمهوری
ایران،حفظثباتوامنیتدرمنطقهوجهاناست.
سازمانملل،


عمومی
ازسویدیگر،بررسیفراوانیمطلقمفاهیمسخنرانیترامپدرمجمع
نشانمیدهدکهمفاهیمیچون«مردم»«،آمریکا»و«جهان»سهکلیدواژهپرتکراردرسخنان

بارتکرارشدهوبیشازهمه

رییسجمهورآمریکابودهاند.واژگانیکهبهترتیب18،88،و82

زاهتمامویژهترامپبهمسائلداخلیمردمآمریکابودهاست.اینسخناندرمرتبهبعدی،

حاکیا
متحدهبرایمردمجهانونگاهجهانیبهموضوعاتمحلیومنطقهای


راهبردهایجهانیایاالت
دراینسخنرانی،گویایاهمیتفوقالعادهجمهوری

راآشکارمیکند.اماتکرار81باره«ایران»

اسالمی ایران در مسائل منطقهای و جهانی است .موضوعی که پس از مسائل داخلی ایاالت
متحدهومفاهیمیچونجهان،آیندهوملل،بیشترینتکراررابهخوداختصاصدادهاست.
توانبابهرهگیریازمفاهیممورداشارهدرسخنرانیدورئیسجمهور،مقوالتیرااز


می
منظر کمی سامان داد .جداول شماره ( )9و ( )1برخی از مهمترین مقولههای که متشکل از
مفاهیمپرکاربرددرسخنرانیهرکدامازرؤسایجمهورایرانوآمریکابوده،آمدهاست:
جدول شماره ( :)3مفاهیم و مقولههای پرکاربرد در سخنرانی روحانی
مجموعه مفاهیم به کار رفته در سخنرانی حسن
روحانی
(ایران،فرهنگ،انسانی،مردم،جمهوری،اعتدال)

مقولههای کمی سخنرانی حسن
روحانی
برتریفرهنگیایران

(افراطیگری،تروریزم،اعتدال،امنیت،منطقه،اقتصادی،

توسعه،صلح،سرمایهگذاری)


ایران،خواهانصلحوتوسعهاقتصادی
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هستهای،غرب)
(ایران،جهانی،مذاکرات،حقوق،همکاری ،

هایبینالمللی


برجام،سائقهمکاری

(عدالت،اسالمی،آمریکا،یهودیان،سوریه،بحرین،منطقه)

ظلمبرخیدولخارجیبرمللمسلمان

جدول شماره ( :)4مفاهیم و مقولههای پر کاربرد در سخنرانی ترامپ
مجموعه مفاهیم بهکار رفته در سخنرانی دانلد
ترامپ
(آمریکا،آزادی،میهن،آمریکاییان،جهان،مهاجرت،
صلح،مردم)
(داعش،خاورمیانه،اسالمی،تروریزم،امنیت،اتمی،
زندگی،ملل،امید)
(اروپا،تحریم،آینده،مردم،زندگی،صلح،جهانی)

مقولههای کمی سخنرانی دانلد
ترامپ
سروریآمریکاوآمریکائیاندرجهان
آمریکاخواهانامنیتوبهبودشرایط
حیات
لزوماجماعواتحادجهانیبرایآینده
جهان

(دموکراسی،ونزوئال،ایران،کرهشمالی،کوبا،

حقوق،ملل،آزادی)

ظلمدیکتاتورهابرمردمخود


هایمهمیاستکهازهرسخنرانیاستخراجشدهاند.پسازاین

جداولفوقبیانگرمقوله
کمیدرآنغالببود،تحلیلگفتمانبهشیوهپداماعمالمیشود.در

مرحلهمقدماتیکهنگاه
ادامهاینروش،درقالبجداولسهستونی،سهمرحلهنخستتحلیلمتندوسخنرانیانجام
خواهدشدوپسازآن،مراحلچهارموپنجمدرجدولهایجداگانهایتحلیلمیشود.

سازمان ملل متحد ،سپتامبر ( 8182جدول

الف -سخنرانی دانلد ترامپ در مجمع عمومی 
شماره)8:
جدول شماره ( :)5سه مرحله نخست تحلیل پدام برای سخنرانی ترامپ
برداشت از اصل متن
(سطح سطح)
خوشبختانه,آمریکااززمانانتخاباتدر2نوامبر
گذشتهتاکنون,بسیارخوبعملکردهاست.
بازار بورس از هر زمانی پر رونق تر است ،
بیکاریدرپایینترینسطحدر82سالگذشته

است و به خاطر تدابیر ساماندهی ما و سایر

جهتگیری و
گرایش متن
(عمق سطح)

تحلیل توجیهی با توجه به
سایر گرایشهای متن
(سطح عمق)

ترامپنجاتدهنده

بازگشتبرتریوبزرگیبه

آمریکا

آمریکا
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اصالحات ،امروز افراد بیشتری در آمریکا
نسبت به هر زمان دیگری در گذشته ،شاغل
کمپانیها دارند برمیگردند و باعث

هستند .
رشد مشاغل میشوند ،امری که کشور ما
مدتهای مدیدی به خود ندیده بود .و به

تازگیاعالمشدهکهماتقریبا211میلیارددالر
صرفامورنظامیودفاعیخودخواهیمکرد .
فرصتهایخارقالعادهزندگی

مادردورانیاز
کنیم.راهگشاییدرپهنهعلم ،تکنولوژیو


می
بیماریهایی را درمان میکنند و

دارو ،
مشکالتیراازپیشپابرمیدارندکهنسلهای

قبلی فکر میکردند ،غیرممکن است .اما هر
روز که میگذرد ،همچنین خبرهایی از
خطرات فزاینده میرسد که همه ارزشهایی
که عزیزشان میداریم را مورد تهدید قرار
میدهند.


تهدیدهایفزایندهجهان

آمریکانجاتدهندهجهان

افراطگرایان قدرتیافته و در
تروریستها و  

رژیمهای
یافتهاند  .
تمامی مناطق دنیا گسترش  
یاغی که در این نهاد بینالمللی نمایندگی
حمایتبرخیدولتهااز

تروریستها حمایت

میشوند ,نه تنها از 

تروریسم
میکنند ،بلکه کشورهای دیگر و مردم

سالحهایی که
مخربترین  

خودشان را با 

آمریکاضدتروریسمدولتی

تاکنونبشرشناخته،موردتهدیدقرارمیدهند.
ما انتظار نداریم که کشورهای مختلف همان
هایفرهنگیوحتینظامهایدولتیخود


سنت
رابهاشتراکبگذارند ،اماماانتظارداریمهمه
کشورهابهایندووظیفهبیچونوچراملتزم ضرورتاحترامبهحقوق

باشند .احترام گذاشتن به منافع مردم خود و
حقوقهرکشورمستقلدیگر.ایننسخهزیبای

ردموملتها

م

آمریکاسرآمداحترامبهحقوق
مردموملتها


این نهاد است و این پایهای برای همکاری و
موفقیتاست.
کشورهای قوی و مستقل اجازه میدهند

ضرورتهمزیستیو

آمریکاحامیهمزیستی
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حتراممتقابلفرهنگهای

کشورهای متنوع با ارزشهای مختلف ،ا

فرهنگهایمختلفورویاهایمختلفنهتنها

همزیستیداشتهباشند،بلکهدرکنارهمویابر
اساساحتراممتقابلکارکنند.
در آمریکا ،ما نمیخواهیم شیوه زندگی
خودمان را به کسی تحمیل کنیم ،بلکه اجازه
دهیدآنرابهعنواننمونهایبرایهمهببینیم.


خداپسندانه

متنوع

آمریکاحامیتکثر
فرهنگها


برتریسبکزندگیوفرهنگ
آمریکایی

ما دویست و پنجاهمین سالگرد قانون اساسی
گرانمایه خود راجشنمیگیریم .قدیمیترین آمریکامتمدنترینکشور
جهان
قانون اساسی که امروزه در جهان هنوز

آمریکانمادقانون،صلحو
انسانیت

بکارگرفتهمیشود.
در امور خارجی ما در این اصل بنیادین
حاکمیت تجدید نظر میکنیم .اولین وظیفه
دولتمابهمردم ،بهشهروندانمان،خدمتبه
نیازهایآنهاجهتاطمینانازایمنیآنها،حفظ
حقوقشانودفاعازارزشهایشاناست.


اولویتباامنیتداخلی
آمریکا

تجدیدنظردرروابطخارجی
آمریکا

ایجادزندگیبهتربرایمردمخودمان ،نیزنیاز
همکاریبینالمللی،
به این دارد که ما با هم در همکاری و
هماهنگیوهمبستگینزدیکبرایایجادیک ضرورتآیندهصلحآمیز
جهان
آینده امنتر و صلحآمیز برای همه مردم کار
کنیم.

بستگیدولتها

ضرورتهم
(باآمریکا)برایزندگیبهتر
شهروندان

ایاالتمتحدهبرایهمیشهیکدوستبزرگ

برایدنیاوبه ویژهمتحدانشخواهدبود.اماما
دیگر نمیگذاریم مورد استفاده قرارگیریم یا
واردیکمعاهدهیک جانبهشویمکهدرآن

ایاالتمتحده هیچ چیز در بازگشت به دست


نقدسیاستخارجی
دولتاوباما

تجدیدنظردرقراردهای
بینالمللیآمریکابرایتأمین
منافعشهروندانآمریکایی
(اشارهبهبرجام)

نیاورد.
عهد آمریکا در میدانهای جنگ ارزیابی
میشود که مردان و زنان جوان ما در کنار

متحدان ما از سواحل اروپا تا بیابانهای
خاورمیانه و جنگلهای آسیا جنگیدند و فدا
کردند.

هزینههایآمریکابرای

دفاعازمللجهان


فداکاریآمریکادرتأمینصلح
جهانی
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ما خواهان همزیستی مسالمتآمیز و دوستی
هستیمونهمنازعهوکشمکش.ماباپیامدهاو
محصوالت کار هدایت میشویم نه با
ایدئولوژی .مایکسیاستواقعگراییاصولی

آمریکاحامیهمزیستی
مللجهان

واقعگراییآمریکادرجنگو

صلح

داریم که در اهداف و منافع وارزشهای
مشترکماریشهدارد.
اگرما بخواهیموضعیتشهروندانمان را ارتقا
بدهیم اگر ما از تأیید تاریخ الهام بگیریم آن
وقتبایدبهوظایفخودنسبتبهمردمیکه
آنهارانمایندگیمیکنیمعملکنیم.مابایداز

مردممانومنافعآنهاوآیندهآنهادفاعکنیم .ما

باید تهدیدات علیه حاکمیت و استقالل از
اوکراینتادریایچینجنوبیراردکنیم.

منافعآمریکااولویتما

تضادبامنافعآمریکاقابلتحمل
نیست

گروهکوچکیازرژیمهای

درجهانماامروز،
یاغیهستندکههراصلیکهسازمانمللبرآنها

بنا شده را نقض میکنند .آنها نه شهروندان
خود رامحترم میشمارند و نهحریم استقالل
خودشان را محترم میدانند .اگر کشورهای

لزوممقابلهجهانیبا
دولتهایضدمردمی


آمریکاپیشقراولحمایتاز
شهروندانمظلومجهان


خوبکهاکثریتهستندبااندککشورهای
مقابلهنکنندآنگاهشیطانپیروزمیشود.

شرور،

ازکرهشمالیمردمشرااز

هیچکشوریبیشتر
ظلمحکومتکرهشمالی
کرهشمالیمصداقکشوریاغی
رفاهشانمحرومنکردهاست.اینرژیممسئول

بهمردمخودوهمسایگان
وضدمردمی
گرسنگی کشیدن و مرگ میلیونها نفر در

کرهشمالیبودهاست.

آمریکا قدرت و صبر شگرفی دارد اما اگر
مجبورشودازخودشومتحدانشدفاعکندما
هیچ انتخابی نخواهیم داشت مگر این که به

تهدیدکرهشمالیبه

جنگ

آمریکاآمادهجنگبا
کرهشمالیاست


طورکاملکرهشمالیرامنهدمکنیم.

مابااینتصمیمنهتنهادرکرهشمالیمواجهیم،

ایرانهمانندکرهشمالی


بلکهموعدشبساگذشتهاستتاجهانبایک
رژیم بیکله دیگر مقابله کند ،رژیمی که

تهدیدیبرایصلحو
امنیتدرجهاناست

تهای
لزومهمبستگیدول 
جهانبرایمقابلهبارژیمایران

تحلیل سخنرانیهای حسن روحانی و دانلدترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل 221
آشکارا صحبت از کشتار جمعی میکند و
مرگ بر آمریکا و نابودی اسراییل را آرمان
خود کرده است و [تهدیدی] برای خیلی از
رهبران و کشورهای جهان در این سالن
بودهاست.

حکومتایراننقابیازیکدموکراسیبریک
دیکتاتوریفاسداستکهیککشورثروتمند حکومتفاسدایرانعامل
ایرانتهدیدکنندهصلحوامنیت
باتاریخچهییغنیرابهیککشوریاغیفقیر فقرداخلیوخشونت

درجهان
منطقهای

تبدیل ساخته است که صادرات اصلی آن
خشونت،خونریزیوهرجومرجشدهاست.
قربانیانی که بیش از همه این درد و رنج
محصولکاررهبرانشراتحملکردهاند،مردم
خودایرانبودهاند .رژیمایرانبهجایاستفاده

شهروندانایرانیو

ضرورتحمایتازمللودول

از امکاناتش برای بهبود زندگی مردم ایران،
هابهحزباهللو


سودهاینفتیراخرجکمک

ملتهایمنطقه،قربانی

تروریزمدولتیحکومت

خاورمیانهدرمقابل
افروزیهایرژیمایرانو


جنگ

هاکردهکهمسلمانهایبیگناه


سایرتروریست
صلحدوستعربو
رامیکشندو همسایگان  

اسراییلیراموردحمالتخودقرارمیدهند.


ایران

حامیانشدرمنطقه

مانمیتوانیمبگذاریمیکرژیمجنایتکاراین

باتکننده را ادامه بدهد و در
فعالیتهای بیث 

این حال موشکهای خطرناک بسازد و ما
نمیتوانیمازتوافقیحمایتکنیمکهدرنهایت

بهایجادیکبرنامهاتمیمنجرمیشود .توافق
نویکسویهترینمعامالتی

ایرانیکیازبدتری
بودهکهآمریکاتاکنونواردآنشدهاست.

نقدکاستیهایبرجامو

تذکرنسبتبهخطرات
فزایندهرشداتمیو
تسلیحاتیایران

نیازبهوفاقجهانیبرای
بازنگرییاالغایبرجام

زمانآناستکهاینرژیمهمهآمریکاییهاو

شهروندان سایر کشورها که ناعادالنه
بازداشتشانکردهراآزادکند.

دستگیریشهروندان

بیگناهسایرکشورهادر
ایران

ضرورتاحترامبهحقوقبشر

توسطرژیمایران

تمامیجهاندرکمیکندکهمردمنیکایران

خواهانتغییرهستندوجدایازقدرتشگرف
نظامیآمریکااینمردمایرانهستندکهرهبران
ایرانازآنهادرهراسند.

همراهیشهروندانآزادیخواه

دیکتاتوربودنرهبران
ایران

ایرانیباحملهاحتمالیآمریکا
ومتحدانشبراینابودیرژیم
ایران
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رژیمهای سرکوبگر تا ابد دوام نمیآورند.

وزیمیرسدکهمردم بااین انتخابمواجه

ر
شوندکهبهگذشتهای ازفقروخونریزیو


می
ترور ادامه میدهند یا این که مردم ایران به نابودیمحتومدیکتاتورها
ریشههای پرافتخار ملت خود بازمیگردند که

مرکز یک تمدن با فرهنگ و ثروت بودند

توسطمردم

جایی که مردم ایران بار دیگر بتوانند شاد و
خوشبختباشند.

لزومکمکهایجهانیبرای

بازگشتشهروندانایرانیبه
ریشهتاریخیورفاهسابق/
همسوییاستراتژیدولت

آمریکاباخواستههایمردم

ایراندرنابودیرژیمایران

در عربستان سعودی که من افتخار داشتم،
رهبران بیش از  81کشور عرب و اسالمی را
خطاب قراربدهم .ماتوافقکردیمکهتمامی
اعالمهمکاریبا
کشورهای مسئول باید با هم کار کنند تا با
اسالمسیاسیمنشأهمه
کشورهایعربی-اسالمی
موافراطگراییاسالمیکهازآنالهام

تروریز
گریهایمنطقهوجهان
افراطی 
برایمقابلهباتروریزم
میگیرند مقابله کنند .ما تروریسم و

اسالمی
افراطگرایی اسالمی را متوقف میکنیم زیرا

نمیتوانیم بگذاریم ملت ما را داغان کنند و

درواقعتمامیجهانراداغانکنند.
ازحاالبهبعد،منافعامنیتیماونهجداولزمانی
آوردیکهتوسطسیاستمدارانتعیین

من در 
شدهاند ،میزان و ابعاد عملیات نظامی ما را

دیکتهخواهندکرد .منهمچنینبهطورکامل
قوانین درگیری را در جنگمان علیه طالبان و
سایر گروههای تروریستی تغییر دادهام .در
سوریه و عراق ،ما دستاوردهای بزرگی در
شکستهمیشگیداعشداشتیم.
آمریکا ،کشور به هم پیوسته دراثر اتحاد و
اشتراک است و میلیاردها میلیارد دالر در
کمک و حمایت از این ابتکار صرف کرده
خطمشی برای اسکان
است .ما در پی یک  
پناهجویانهستیم،خطمشیکهبرایکمکبه
این مردم مصیبت زده طراحی شده و آنها را
قادرسازدکهدرنهایت بهکشورخودبرگشته

تامینمنافعآمریکادر
مبارزهباطالبانوداعش

ضرورتاسکان
پناهجویاندرکشورهای
مجاورخود

دولتقبلتواناییمبارزهبا
تروریسماسالمینداشت.

تجدیدنظرآمریکادرپذیرش
پناهجویان
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وبخشیازروندبازسازیباشند.
ایاالتمتحدههمچنانبههدایتجهاندرزمینه

کمکهای بشردوستانه ،از جمله پیشگیری از

خشکسالیوکمکرسانی در جنوب سودان،

سومالیوشمالنیجریهویمنادامهدادهاست.
ما از طریق برنامههایی مانند  PEPFAکه
هایامدادیراتأمینمالیمیکند،برای


کمک
سالمت و فرصتهای بهتر در سراسر جهان

تحسینتوجهاتو
هایسازمانمللبا


تالش
هدفتوسعهپایداردر
آفریقا

همسوییآمریکاباسازمانملل

درخدماتبشردوستانهبهمردم
جهان

سرمایهگذاریکردهایم.

آمریکایکیاز839کشورسازمانمللاستو

هنوز ما  ٪88کل بودجه و بیش از آن را
میپردازیم و درحقیقت ما بسا بیش از آنچه

هرکسی تصور کند میپردازیم .آمریکا سهم
غیرمنصفانهای را متحمل شده است ولی اگر
عمالً بتواند به تمامی اهداف اعالم شده خود

هزینهزیادآمریکادر
سازمانملل


تحققاهدافآمریکاعامل
ادامهپرداختبودجهبه
سازمانملل


دست یابد .به خصوص به هدفصلحدست
یابداینسرمایهگذاریبهخوبیارزشآن را

داشتهاست .
شهای عمدهای از جهان در جنگاند و
بخ 
برخیدرحقیقتدرجهنمیقراردارنداماافراد
قدرتمنددراینسالنتحتراهنماییوحمایت
مللمیتوانندبسیاریازاینمشکالت

سازمان 
شرورانه و پیچیده را حل کنند .مردم آمریکا
امیدوارندروزیسازمانملل بتواند حامی یک

مسئولتر و موثرتری برای شرافت انسانی و
آزادیدرسراسرجهانباشد.

عدمدخالتآمریکاو
قدرتهایبزرگدر

جنگهایکنونیجهان


آمریکاوقدرتهایبزرگ:

نجاتدهندهجهان

در نیمکره غربی آمریکا علیه رژیم فاسد و
ثباتکننده کوبا ایستاده است و از آرزوهای اعمالتحریمهایآمریکا
بی 
آمریکابافسادودیکتاتوریدر
پایدارمردمکوباکهدرآزادیزندگیکنند ،علیهکوباباهدفحمایت
شرقوغربعالممبارزه
حمایت میکند .دولت من اخیراً اعالم کرده ازاصالحاتسیاسیدر
میکند

آنکشور
یمهایعلیهدولتکوبارالغو
استکهماتحر 
نمیکنیمتازمانی کهاصالحاتاساسیانجام
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دهد.
دیکتاتوریسوسیالیستینیکوالسمادورودرد
ورنجوحشتناکیرابرمردمخوبآنکشور
تحمیل کرده است .دیکتاتوری سوسیالیستی دیکتاتوریسوسیالیستی
نیکوالسمادورودردورنجوحشتناکیرابر ونزوئالعاملفروپاشی
مردمخوبآنکشورتحمیلکردهاست .این اقتصادیورنجمردماین
کشور
رژیمفاسدیککشورشکوفارابااعمالیک
ایدئولوژی شکست خورده نابود کرده و در

دولتآمریکا،حامیمردم
مظلوموحامیصلحوپیشرفت
درجهان

هرکجافقروبدبختیایجادکردهاست.
ما به عنوان همسایهای مسئول و دوست ،ما و
سایرین هدفی داریم این هدف کمک به
آنهاستتاکهآزادیخودرابازپسگیرند و
کشورخودرااصالحکنندودموکراسیخود
رااحیاکنند.میخواهمازرهبران در این سالن
محکومکردن این رژیم و تأمین

به خاطر 

مسئولیتدولتآمریکا
دربرقراریصلحو

حمایت مهم از مردم ونزوئال تشکر کنم.
آمریکا گامهایمهمی برای حسابرسیاز این
کشوربرمیداردماآمادهایمکهاگرکهدولت

بازگرداندنآزادیبه
ونزوئال

لزومهمکاریجهانیبرای
تحققاهدافآمریکا

ونزوئال بر مسیر گذشتهاش بر حکومت
استبدادیخو علیه مردم ونزوئال اصرار ورزد،

اقداماتبیشتریانجامدهیم.
مشکلدرونزوئالایننیستکهسوسیالیسمبه
خوبیبهکار گرفتهنشده ،بلکه ایناست که
سوسیالیسم به طور وفادارانهای به کار گرفته
شده است .از شوروی ،کوبا تا ونزوئال ،در
هرکجا که سوسیالیسم واقعی یا کمونیسم
پذیرفته شده ،موجب ویرانی و ناکامی گشته

سوسیالیسمدرهرجامانع
ازپیشرفتورفاهمردم
شدهاست

بازارآزادواقتصادلیبرالمایه
وشبختیهایمللجهان

همهخ

است.
آمریکادرکنارهرفردیکهتحتیکرژیم
آمریکاحامیمردممظلوم
رحمزندگیمیکندمیایستد.احتراممابه

بی
ودشمنرژیمهای

حقحاکمیتنیزفراخوانبهعملمیدهد،همه

ستمگر
مردمشایستهدولتیهستندکه بهسالمتی،منافع

حمایتازصلحورفاه،آرمان
همیشگیآمریکا
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و رفاه آنها ،از جملهشکوفاییوکامیابیآنها
اهمیتدهد.
برایمدتهایمدیدبهمردمآمریکاگفتهشده

دادگاههای

ی ،
بود که معامالت چند ملیت 
بینالمللی بدون حسابرسی و بوروکراسیهای
قدرتمند جهانی بهترین راه برای ارتقای
رفتنآنقولهاو

موفقیتآنهاست اماباازبین
بینرفتنمیلیونهاشغل ،هزاران کارخانه از

از 
بین رفتند.سایرین سیستم را به بازی گرفتندو
قوانینراشکستندوطبقهبزرگمتوسطماکه
زمانی سنگ بنای شکوفاییاقتصادآمریکابود
فراموش و رها شد ،اما دیگر فراموش شده
نیستوهرگزدوبارهفراموشنخواهدشد.

اجحافناشیازتجارت
بینالمللدرحقمردم

ضروتاولویتیافتندوباره
منافعمردمایاالتمتحدهدر

آمریکا

مبادالتتجاریبینالمللی


امروزاگرماخودوقلبوذهنمانراصرف
خانوادههای قوی و

کشورمان نکنیم و اگر 
جوامعیامنوجوامعیسالمبرایخودنسازیم
هیچکس این کار را برایمان نخواهد کرد ،ما
نمیتوانیم منتظر کس دیگری از کشورهای


همهکشورهادروهله
نخستموظفبهحل

دوردستیابهدورازدموکراسیباشیمکهاین مشکالتداخلیخودشان
هستند
مانمیتوانیماینکار

کاررابرایمانانجامدهد،
راانجامدهیم .مابایدخودمان ،مشکالتمانرا
حل کنیم تا شکوفایی و کامیابی خودمان را

اولویتشهروندانآمریکایی
دربرنامههایترامپ


ردهوآیندهمانراتأمینکنیم.

محققک
امروز سؤال اصلی در برابر ملل متحد و در
برابر مردم سراسر جهان که امید به زندگی
بهتریبرایخودوفرزندانشاندارندیکسؤال
اساسی است :آیا ما هنوز هم ،میهنپرست

ضرورتبازگشتبه

هستیم؟ آیا ما به اندازه کافی کشورمان را ناسیونالیزمواحترامبهحق
حاکمیتآینده
دوستداریمکهازحقحاکمیتآنحفاظت
کردهوآیندهآنرابهدستبگیریم؟ آیامابه
اندازه کافی برای حق حاکمیت آینده آنها
احترامقائلیم.آیامابرایدفاعازمنافعآنهاو

بازگشتآمریکابهدوره
ناسیونالیسمتندونژادپرستی
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حفظفرهنگآنهاوتضمینصلحجهانیبرای
شهروندانآنها،احترامقائلیم .
تاریخ از ما میپرسد که آیابرای مسئولیتمان
ایم.پاسخماتجدیدارادهواحیایعزممان

آماده
و تولدی دوباره برای جانفشانی است .ما نیاز
داریمکهدشمنانانسانیتراشکستدهیمو
انرژیهای نهفته در حیات(انسانی) را آزاد

کنیم .امید ما جهانی از کشورهایی سربلند و
مستقلاستکهمسئولیتهایخودراپذیرفته

میگذارندوهدفیمشترک
وبهسایریناحترام 
در جهت منافع جمع دارند و آیندهای برای
کرامتوصلحبرایمردمکرهزمین.

مأموریتجهانیبرای

آمریکامحورهمهکوششها


حفظکرامتوزندگی
صلحآمیزآیندگان


برایآیندهصلحآمیزمردم

جهان



سازمانمللمتحد(8182جدولشماره)2


عمومی

روحانیدرمجمع

متنسخنرانیحسن
ب-
جدول شماره ( :)6سه مرحله نخست تحلیل پدام برای سخنرانی روحانی
برداشت از اصل متن
(سطح سطح)

جهتگیری و
گرایش متن
(عمق سطح)

تحلیل توجیهی با توجه به
سایر گرایشهای متن
(سطح عمق)

چهار ماه پیش در دوازدهمین دوره از انتخابات
ریاست جمهوری در ایران ،بیش از  18میلیون

حاکمیتمردمساالریدرایران
ایرانییعنی 29درصدواجدانشرایط،باحضور
وحمایتمردمازسیاست
مشارکتفراگیرمردم
خوددرپایصندوقهایرأی،یکباردیگربه

حقوقبشروتعاملسازندهبا
درانتخاباتورای
برنامهاینجانببرای«اعتدالواحترامبهحقوقبشر
جهان/
مجددبهدولتاعتدال
و حقوق شهروندی» در سیاست داخلی و اتخاذ
نفیدیکتاتوریدرایران
خطمشی «تعامل سازنده در سیاست خارجی و

پیشرفتدرمسیرتحولاقتصادی»اطمینانکردند.
حقوق بشر و حقوق شهروندی در کنار

اسالمخواهی و عدالتجویی از مهمترین

خواستههایمردمایراندر طولبیشازیکصدو

پنجاه سال گذشته و به ویژه در انقالب اسالمی
سال8982بودهاست

رژیمگذشتهضد
حقوقبشر،

عدالتخواهیو

حقوقشهروندی


انقالباسالمیتحققکننده
حقوقبشروحقوقشهروندی


با صدای بلند اعالم میکنم که اعتدال ،منش و

ملتایرانمعتدل

سیاستخارجینظامایران،
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است،نهظلممیکندو

روشملتبزرگایراناست.اعتدالنهانزواطلبی
نهزیربارظلممیرود.

استونهاستیالجویی؛اعتدالنهبیتفاوتیاستو

نهپرخاشگری.

احتراممتقابلبهحقوق
ملتهاست.


مشیاعتدال،مشیصلحاست،اماصلحیعادالنه
وجامع؛ نهصلحبرایملتیوجنگ ودرگیری
برای ملتی دیگر؛ اعتدال ،آزادی و مردمساالری تبیینمعانیمستفاداز
است؛ اما بهصورتی شامل و فراگیر؛ نه حمایت صلحعادالنهوآزادی
شاملذیلمشی
ظاهری از آزادی در یک جا و پشتیبانی از
اعتدالی
دیکتاتوری در جای دیگر؛ اعتدال ،همافزایی
اندیشههاستونهرقصشمشیرهاوباالخرهمشی

اعتدال،زیباییآفریناست.


نقدسیاستهایدوگانهدولت

آمریکادرقبالمفاهیمیچون
صلحوآزادی.

رویکرد ما صلحخواهی و حمایت از حقوق
هاست.ماظلمرانمیپسندیموازمظلومدفاع


ملت
کنیم.ماتهدیدنمیکنیموتهدیدراازجانب


می
ایرانصلحطلباست.
هیچکسنمیپذیریم.زبانمازبانکرامتاستو
تابیم.مااهلمذاکرهایم،امااز


زبانتهدیدرابرنمی
موضعبرابرواحتراممتقابلوبارویکردبرد-برد.

آمریکاازموضعنابرابرتهدید
کنندهایران.

در دنیای امروز صلح ،امنیت ،ثبات و پیشرفت
کشورها در هم تنیده شدهاند .نمیشود مردم
فلسطین توسط رژیمی شرور و نژادپرست از
ضرورتبرقراری
کمترینحقوقانسانیمحرومباشندوغاصباناین
سرزمیندرامنیت؟نمیشودیمن،سوریه،عراق ،صلحفراگیربرایهمه

کشورها.
بحرین،افغانستان،میانمارودربسیاریمناطقدیگر
درفقروجنگودرگیریزندگیکنندوعدهای
گمان کنند که میتوانند امنیت و رفاه و توسعه
بلندمدتدرکشورهایخودداشتهباشند.

آمریکاناقضحقوقبشر
جهانی

ایرانازگذشته،پرچمدارتسامحدرحقادیانو

اقوام مختلف بودهاست .ما همان ملتی هستیم که
یهودیان را از رنج اسارت بابلی نجات دادیم؛
ارمنیان مسیحی را با آغوش باز در میان خویش
پذیرفتیم و در میان خود یک “قارۀ فرهنگی” و
نظیرازاقواموادیانراجایدادهایم.این

تنوعیکم
همانایراناستکههموارهازمظلوماندفاعکرده

ایراندرطولتاریخ
حامیپیروان
فرهنگهاوادیان

دیگربودهاست

ایرانمهدکثرتگراییدینیو
فرهنگی
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قرنهاپیشمدافعحقوقیهودیانواکنون
است؛ 
مدافع حقوق فلسطینیان است .ایران همان ایران
جووآرامشطلباست.


حق
ما امروز در صف مقدم مبارزه با تروریزم و
تندروی مذهبی در خاورمیانه قرار داریم نه از
موضع فرقهای و قومی که از موضعی انسانی،
اخالقیواستراتژیک

مبارزهباتروریسم
داعشانسانیاستنه
فرقهای


ایران نه میخواهد امپراتوری تاریخیاش را احیا
کند و نه میخواهد مذهب رسمیاش را حاکم
نفیجنگطلبی

کندونهمیخواهدانقالبشرابازورسرنیزهصادر

ماجراجویانهوتبیین
مان،حقیقتمذهبمان


کند.مابهاستواریفرهنگ
دیپلماسیفرهنگی
واصالتانقالبمانآنقدرباورداریمکههرگز

دولتایران
نمیخواهیمآنهاراچوناناهدافاستعماریجدید

برکولۀسربازانصادرکنیم.
ما برای ترویج فرهنگ و تمدن و مذهب و
انقالبمان در قلبها وارد میشویم و با عقلها

گوییم.شعرمیخوانیموباحکمتسخن

سخنمی
میگوییم .سفیران ما ،شاعران و عارفان و ایرانبافرهنگوادب

خودجهانرافتح
حکیمانمان هستند .ما با مولوی تا این سوی

کردهاست
اقیانوساطلسرادرنوردیدهایم.ماباسعدیدردل
آسیا نفوذ کردهایم .ما با حافظ جهان را فتح
کردهایم پس چه نیازی دیگر به فتح جدید
داریم؟!
صدایاعتدالازطرفملتیاستکهنه فقطدر
بیانکه درعملبهآنهاپایبندبوده است.برجام،
بهتریننشانهصدقادعایماست.

برجام،نشانهصداقت
ایراندرپایبندیبه
معاهداتبینالمللی

برجام حاصل بیش از دو سال مذاکرات فشرده
است که نتیجه آن مورد حمایت شورای امنیت
مللمتحدوجامعهجهانیقرارگرفتوبهصورت

شورایامنیت در آمد.

بخشی از قطعنامه 8898
برجاممتعلقبهیکیادوکشورنیست،برجامسند
شورایامنیت و متعلق به کل جامعه بینالمللی

است.

تأکیدبروجهه
بینالمللیوفراگیر
برجام

ایرانبهدنبالگسترشقدرت
درمنطقهنیست

ایرانخواهانثباتدرمنطقه
استوباهمسایگانشسر
جنگندارد

ایرانبهدنبالامپراتوریجدید
نیست

نفیاتهامعدمپایبندیایرانبه
معاهداتیهمچونبرجام

ضرورتپایبندیهمه
کشورهایبهدستاوردهای
قانونیبرجام
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مادرهایتعاملوهمکاریراگشودیم.مادهها

قرارداد توسعه با دولتهای توسعهیافته شرق و
غرببستیم .متأسفانهبرخیخودراازاینامکان
تازهمحرومکردند،بهخودتحریمیدستزدندو
حالبااحساسغبن،فکرمیکنندفریبخورده-

اند،درحالیکهمانهفریبخوردهایمونهکسی
ایم.ماسطحبرنامههستهایخودرا

رافریبداده
خودتعیینکردهایم.
ایرانهازسالحهستهایکه


مابازدارندگیهسته
از دانش و مهمتر از آن از مقاومت ملت خود
بهدستآوردهایم.اینهنروتکنیکماست.آنها
میخواستند سالح نداشتۀ اتمی را از ایران سلب

کنندوالبتهماازسلبچیزیکهنداشتیمومدعی
آنهمنبودیم،ابایینداشتیمونداریم.
میتوانپذیرفترژیمغاصبصهیونیستیکهبا
ن 
اشمنطقهوجهانراتهدیدمیکند

سالحهسته 
ای
ومتعهدبههیچمقرراتونظارتبینالمللینیست،
هایصلحطلبرانصیحتکند.


ملت

برجام،نمونهتعامل
ایرانوجهان

تأکیدبرماهیتبرد-بردبرجام

ایرانبهدنبالسالح
هستهاینیست.


نظاممردمساالرایرانبرای

دفاعبهمردمخودمتکیاست.

اسرائیلباتسلیحات
اتمیخودتهدیدی
برایجهاناست.

کشورهایجهانباید(بهجای
ایران)،بهدنبالخلعسالح
هستهایاسرائیلباشند.


جمهوریاسالمیایراناولینکشورینخواهدبود
میکندولیدرمواجههبانقض
کهبرجامرانقض 
آن عکسالعمل متناسب و قاطع خواهد داشت .تبیینپاسخقاطعایران
درصورتنقض
اگر این توافق بهدست «نااهالن عرصه سیاست»
ازبینبرود،مایهتأسفخواهدبودودنیافرصت برجامازسویسایر
طرفها.

بزرگی را از دست خواهد داد؛ اما چنین اقدامی
بودجمهوری اسالمی ایرانرا

هرگزقادرنخواهد 
درمسیرپیشرفتوتعالیخودمتوقفکند.

دولتترامپنمیتواندبا

بازگشتمجددتحریمها،ایران

راازمسیرپیشرفتخود
منحرفسازد.

دولت جدید آمریکا با پیمانشکنی و نقض
تعهدات بینالمللی ،فقط اعتبار جهانی خود را
میشکند و اعتماد دولتها و ملتها نسبت به

هرگونهمذاکرهوتعهداتآیندهخودراازدست
میدهد.


اگربرجامازسوی
آمریکانقضشود،
اعتبارجهانیآمریکا
مخدوشمیشود.

پایبندیبهبرجاممیتواند
اعتمادایرانوسایرکشورهارا
درمذاکراتآتیحفظکند.

اسالمیایران مبتکر اتحاد جهانی برای

جمهوری
مقابلهباخشونتوافراطیگریاستوگفتگوو

ایرانمنادیاتحاد
جهانیبرایمبارزهبا

دیپلماسیگفتمانیراهحل
تشریکمساعیدرحل
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خشونتو
افراطیگریبودهو

هموارهبهدنبال

همکاریوگفتگوبا
کشورهایمنطقهو
جهانخوداست.

مذاکرهبرمبنایبردــبردراتنهامسیرحلوفصل

بحرانهای جهانی و منطقهای میداند .تعمیق

پیوندها با کشورهای همسایه و منطقه و افزایش
سطح همکاری با کشورهای دوست ،انتخابِ
آگاهانه ماست و عبور از تهدیدات خطرناک و
تحوالتپیچیدهدورانگذارفعلیجزباافزایش
تماسها و مراودات و نهادینه کردن گفتگو از

هاامکانپذیرنیست.


هاوملت

سویدولت
ادبیات جاهالنه ،زشت ،کینهتوزانه و مشحون از
تهدیداتوجنگافروزیهای

اهانتترامپدر
اطالعات غلط و اتهامات بیپایهای که از زبان
دولتآمریکاعلیهایرانبر
رئیسجمهورآمریکاعلیهملتایراندیروزدراین سخنرانیخودبهملت

خالفاجماعجامعهجهانی
مجمع محترم شنیده شد ،نه تنها در شأن سازمان ایرانباعلتوجودی
سازمانمللدرتضاد بودهوباآرمانجهانیصلحدر

مللنبودبلکهدرتقابلباخواستهامروزملتهااز


تضاداست.
است.
این اجالس ــ یعنی اتحاد دولتها برای مقابله با
جنگوتروریسمــقرارداشت.
اعالم میکنم که توان دفاعی
اسالمیایران ،از جمله توانمندیهای توانموشکیایران

جمهوری
دفاعیوجنبه
موشکی،تنهاجنبهدفاعی و بازدارندگیداشته و
بازدارندگیدارد.
برایحفظصلحوثباتدرمنطقهوجلوگیریاز
خردانهدفگذاریشدهاست.


ماجراجوییبی
مردمشهرهایمختلفمادرجنگتحمیلیهشت توجهبهتجربهجنگ

هشتسالهولزوم
سالهقربانیموشکهایدوربردرژیمصدامبودند

حفظتواندفاعی
طلبیهای
و ما هرگز اجازه تکرار چنین جاه 
کشوربرایجلوگیری
فاجعهباررانخواهیمداد.

ازخسارتهای

احتمالی.
بیثباتی و خشونتورزی در منطقه ما با مداخله
نظامی قدرتهای فرامنطقهای تشدید شد؛ همان
قدرتهایی که اکنون با هدف مداخله بیشتر و

فروش سالحهای مرگبارشان ایران را به ایجاد
صراحتاعالممیکنم


کنند.منبه

ناامنیمتهممی
که مداخله خارجی و تعیین تکلیف برای مردم
منطقهنتیجهایجزتداوموگسترشبحرانبرجای


مداخالتنظامی
دولتهایخارجی،

عاملبیثباتیدرمنطقه

خاورمیانهبودهو
اغراضاقتصادیآنها
راتأمینمیکرده

است.

مشکالتمنطقهایوجهانی

تصمیمایرانبهگسترشتوان
دفاعیخود.

اشارهبهحمایتهایموشکی

غربازرژیمبعثعراقعلیه
ملتایران.

بحرانهایسوریه،یمنو

بحرینبایدازمسیرسیاسی
(برگزاریانتخاباتآزاد)حل
وفصلشود.
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نخواهدگذاشت.بحرانهایسوریه،یمنوبحرین

راهحل نظامی ندارند و تنها از طریق توقف

خشونت و پذیرش رأی و نظر مردم پایانپذیر
است.
تحریمهایاقتصادینه تنهامایهتوقفایراننشد،

بلکهعزمملیرابرتقویتتولیدملیراسخترکرد.

دستیابی به باالترین نرخ رشد جهانی در سال

گذشته نیز نشان داد که اقتصاد ایران میتواند با
پتانسیل رشد یک تریلیون دالری در بیست سال
پیشِرو ،امید بخشترین اقتصاد نوظهور جهان
شود.

توسعهاقتصادیایران
برالفتحریمها.


سیاستراهبردیمابرایتحققاینرشدپایدارو
متوازن،تعاملگستردهباجهاناست .باورمااین هدفایراندستیابی
بهامنیتوتوسعه
است که توسعه و امنیت ،دست در دست هم
پایدار.
ارتقاء مییابد و منافع مشترک میتواند ضامن
امنیتمنطقهایوجهانیشود.
ایران با برخورداری از بزرگترین ذخایر گاز و
نفتدرجهان،آمادگیداردکهدریکهمکاری
بلندمدتبهامنیتانرژیجهانیکمککندوبا
سرمایهگذاری مشترک در زیرساختهای

حملونقل دریایی ،ریلی و جادهای ،ظرفیت

کریدورهای ترانزیت بینالمللی را ارتقاء بخشد .آمادگیایرانبرای
جلبسرمایهگذاران

تقویت زیرساختهای اقتصادی در حوزههای
بینالمللیدر
شبکههای برق و ارتباطات ریلی و
گازرسانی  ،
عرصههایمتنوع

جادهای ،امکان تولید ارزان با دسترسی به بازار
اقتصادی.
بزرگ ملی و منطقهای را برای پروژههای متنوع

صنعتی فراهم کرده است .اینک با فراهمآمدن
فضای حقوقی مساعد ،هیئتهای متعدد
گذارانخارجیبهایرانگسیلشدهاندکه


سرمایه
به امضای روزافزون قراردادهای بزرگ
گذاریمشترکوتأمینمالیدرحوزههای


سرمایه
مختلفمنجرشدهاست.
دعوتازمردمو
عزمملتایران برساختن ایرانیآزاد وپیشرو و

آمریکادرصددتوقفتوسعه
اقتصادیایران.

خروجآمریکاازبرجامضد
امنیتواعتمادجهانی.

اعالمدرهایبازدرتعامل
اقتصادیوتجاریباایران.


برجامزمینهسازتعاملجهانی
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دولتهایجهانبرای

مشارکتدرتوسعهمنطقهایامنوآرامبرمبنای
سرمایهگذاریدرایران

اخالقواحترامبهحقوقبینالمللجدیاستو

در این راه از مشارکت و همکاری همه
سرمایهگذارانوصاحباناندیشهوابتکاردرسراسر

جهان استقبالمیکند.مندراینجایگاهجهانی
سخنگوییازملتمهماننوازایران،ازهمهآنها
به 
کهصلحوامنیتوپیشرفترادرسایهمشارکتو
وجومیکنند،برایسفربه

همکاریملتهاجست

ایران و مشارکت در این آینده پرامید ،دعوت
میکنم.


ایرانبرایتقویتصلحو
امنیتمنطقهایوجهانی

تحلیل سطح چهارم (عمیق)
تحلیلدراینمرحله،ناظربهنوعیتفسیرازآخرینسطحجدولپیشینوهمچنینتمییز
رویکردهایمشابهومتفاوتوکشفدالهایاساسیاست.بهتعبیردیگر،درسطحچهارم،
تحلیلگر به دنبال ارائه تفسیری کلی از مفاهیم و عبارتهای مرحله قبل (سطح-عمق) و در

نهایتترسیمرویکردکالنمتناست.جدولشماره()2بیانگراینسطحازتحلیلاست.
جدول شماره ( :)7دالهای اساسی گفتمانی سطح عمق -عمق (عمیق) در دو سخنرانی
دالهای اساسی سخنرانی دانلدترامپ
مردمآمریکامحوراستراتژیکدولتترامپ

دالهای اساسی سخنرانی حسنروحانی
همراهیدولتوملتدرایران

حمایتحداکثریآمریکاازصلحجهانی

دیپلماسیگفتمانی،بهترینراهبرددرحلمسائل
جهانی

آمریکایبزرگ،الگویکاملیبرایمردمو
دولتهایدیگر


ایران،درمسیرتوسعهاقتصادی

واقعگراییدرسیاستخارجی،راهبرداساسی

دولتترامپ

امنیتوصلحجهانیدرگرواحترامبهحقوقملل

راهبرددوستیبامللمظلوموخصومتبادولظالم

دولتترامپ،عاملتداومبحرانها


لزومحصولاجماعجهانیعلیهایرانوکرهبا

ضرورتاتخاذموضعجهانیعلیهافراطیگری(زیاده


هدفتأمینصلحجهانی

خواهی)آمریکاواسرائیل



درادامهتالشمیشودتاپیوندیمیاندالهایاساسی(جدولشماره)2:ومرحلهپیشتر
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تحلیلکهبهجداولفراوانیکمیمفاهیمبهکاررفتهدرسخنرانیرؤسایجمهورایرانوایاالت
متحده اختصاص داشت ،برقرار شود .از همین رو تالش میشود تا در جدول زیر ،متناظر با
هرکدام از دالهای مرکزی که محصول چهار مرحله تحلیلگفتمان کیفی بودهاند ،مقولهای
برآمدهازتحلیلکمیاولیهقرارگیرد(جداولشماره2:و)3
جدول شماره ( :)8مقایسه نتایج کمی و کیفی تحلیل در گفتمان ترامپ
دالهای اساسی سخنرانی
دانلدترامپ(تحلیلگفتمان)
مردمآمریکامحوراستراتژیکدولتترامپ
حمایتحداکثریآمریکاازصلحجهانی
،الگویکاملیبرایمردمودولتهای

آمریکایبزرگ
دیگر
واقعگراییدرسیاستخارجی،راهبرداساسیدولت
ترامپ
راهبرددوستیبامللمظلوموخصومتبادولظالم
لزومحصولاجماعجهانیعلیهایرانوکرهباهدف
تأمینصلحجهانی

مقولههای اصلی سخنرانی
دانلدترامپ(تحلیل کمی)
سروریآمریکاوآمریکاییاندرجهان
ملتها
آمریکاخواهانامنیتوبهبودشرایطحیات 
لزوماجماعواتحادجهانیبرایآیندهجهان
ملتها
آمریکاخواهانامنیتوبهبودشرایطحیات 
سروریآمریکاوآمریکاییاندرجهان
لزوماجماعواتحادجهانیبرایآیندهجهان
ظلمدیکتاورهابرمردمخود
ملتها
آمریکاخواهانامنیتوبهبودشرایطحیات 
لزوماجماعواتحادجهانیبرایآیندهجهان
ظلمدیکتاتورهابرمردمخود
تها
آمریکاخواهانامنیتوبهبودشرایطحیات مل 


جدول شماره ( :)9مقایسه نتایج کمی و کیفی تحلیل در گفتمان روحانی


مقولههای اصلی سخنرانی
حسنروحانی (تحلیل کمی)

دالهای مرکزی سخنرانی حسنروحانی
(تحلیلگفتمان)
همراهیدولتوملتدرایران

-

دیپلماسیگفتمانی،بهترینراهبرددرحلمسائلجهانی

برتریفرهنگیایران

ایران،درمسیرتوسعهاقتصادی

ایران،خواهانصلحوتوسعهاقتصادی

امنیتوصلحجهانیدرگرواحترامبهحقوقملل

هایبینالمللیبیشتر


برجام،سائقهمکاری

دولتترامپ،عاملتداومبحرانها


-

ظلمبرخیدولتهایخارجیبرمللمسلمان

ضرورت اتخاذ موضع جهانی علیه افراطیگری(زیاده
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خواهی)آمریکاواسرائیل
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تحلیل نهایی و نتیجهگیری
تعییندالهایاساسیازمیانسومینسطحتحلیلی،روشنمیسازدکههردورئیسجمهور،

سخنرانی خود را با طرح مسائل داخلی آغاز کرده و سپس به راهبردهای موجود برای حل
دراینخصوصاما،عمدهمباحثحسنروحانیاوالً؛بهردشبهات

مشکالتجهانیپرداختهاند.

موجود نسبت به دیکتاتوری نظام ایران ،حمایت از تروریسم و بهطور ویژه سرنوشت برجام،
توسعه ایران و ضرورت اتخاذ دیپلماسی گفتمانی در ساحت بینالمللی است .در حالیکه
دانلدترامپدرسخنانخود،ایرانرادرکنارکرهشمالیبهعنوانبزرگترینتهدیدبرایصلحو

امینتجهانیمطرحساختهوتالشکردهباشرحمظالمحکومتهایمذکور،اجماعجهانی

علیهایندوکشورراساماندهد.
مراحلمذکوربهروشنینشانمیدهدکهاساساًنگاهدولتترامپبهجهان،نگاهیاست

برتریخودباجهانسخنمیگوید،دوم ،باورودبهجزئیاتامور

کهاول ،باحفظوذکر
اقصینقاطجهانازآمریکایجنوبیتاخاورمیانهوشرقآسیا،اقداماتدولتهارابراساس
اصولثابتلیبرالیسمهمچونآزادی،دموکراسی،صلح،رفاهو...موردارزیابیقرارمیدهد،

سوم ،درجایگاهرهبریجهانی،دولتهارابهدودستهکلیدوستومتخاصمتقسیمکردهو
کندبرایمقابلهبادولتهایمتخاصم،سایرکشورهارابهاجماعواتفاقیاستراتژیک

تالشمی
نزدیک سازد .چهارم ،نهادهای بینالمللی و فراملی همچون سازمانملل را در جهت تأمین
کنددولتوملتمتبوعشرابهعنوانالگویی

اهدافخودحمایتکردهودرنهایتتالشمی
موفقبرایدولتهاومللجهانبازنماییکند.

ایندرحالی استکهسخنرانیحسنروحانیعمدتاًبهسنگاندازیهایآمریکا،سیاست
دو گانه این کشور در برخورد با سایر کشورها و همچنین اهمیت گفتگوی سیاسی در بستر
بلمیپردازد.

احتراممتقا
هماهنگ معنا

پسازبررسیمسیرایندوسخنرانی،نوبتبهتطبیقآنبانظریهمدیریت
رسد.جاییکهپیشتردرادبیاتنظریاینمقاله،بیانشد.ایننظریهمنحصربهفرد

()CMMمی
درارتباطاتمیان فرهنگی،درسهساحتتفسیری،انتقادیوکاربردیقابلیتتحقیقوتحقق

داشتهودرذیلهرمحور،بهسؤاالتیپاسخخواهدداد.درادامهتالشمیشودتانتیجهتحلیلی

دوسخنرانیمدنظر،بهوسیلهسؤاالتاصلیایننظریهبهپرسشکشیدهشودواینگونهپاسخی
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برایچالشارتباطیموجود(تخاصمایرانوآمریکادرسطحارتباطی)عرضهشود.نتایجاین
)قابلپیجوئیاست.

مرحلهازتحلیلوتطبیقدرجدولشماره(81
جدول شماره ( :)11رویکردهای نظریه مدیریت هماهنگ معنا با نتایج تحلیلگفتمان دو سخنرانی
ساحت نظری

تفسیری

سؤاالت اصلی و پاسخهای منتج از تحلیلگفتمان دو سخنرانی
 -1ارتباطگران هنگامی که به روش معمول خود ارتباط برقرار میکنند،
چه کار میکنند؟
 روحانی :سخنرانی در سازمانملل ،نمایش موضع صلحآمیز و عدالت خواه ایران-تالشبرایبازنماییدموکراتیکوتمدنیازدولتوملتایران-کشوریدرحالتوسعه،
ملتها و معترض به
نیازمند استمرار برجام ،همکاری کننده با سایر کشورها -حامی  
هاومقاومدرنابرابریهاومظالم


عدالتی

بی
ملل،نمایشموضعابرقدرتیورفاهطلبآمریکا-تالشی


سخنرانیدرسازمان
 ترامپ:متفاوتبااستراتژیاوبامابرایبازآفرینیوتثبیتایدهآمریکایبزرگ،قدرتمندوحامی
ددولتهاییاغیونیازمند

صلح،امنیتورفاهبرایجهانیان-تهدی
 -1ارتباط گران چرا چنین میکنند؟
 روحانی :منتخبمجددمردم ایران -پاسخدهندهبهانتقاداتترامپبهنظامایران-ترویجگفتماناعتدالورفعتهدیداتلغوبرجام-نفیتالشایرانبرایبازیابیامپراتوری
رحلمسائلمنطقهایوجهانی-الگوی

خود-درحالتوسعه-حامیدیپلماسیگفتمانید
فرهنگیوتمدنیجهانی-قدرتمنطقهای
تهدیدکنندهایران،کرهشمالیوبرخیدیگر

 ترامپ :منتخبپرحاشیهمردمآمریکا -کشورها-نمایندهبزرگترینملتدرجهان-مسئولاصلیتأمینصلح،امنیتورفاهبرای
مردمجهان-الگویجامعجهانی-ابرقدرتجهانی

انتقادی

کاربردی

 -2ارتباطگران باهم چه چیزی را ایجاد میکنند؟
 تضادهای هویتی دو سخنرانی:جنگبرایصلحوامنیت-تعمیممنافعخودبهنگاهسیاهوسفیدبهواقعیتهای

تعظیمملتهایخود(ناسیونالیزمافراطی)-

منافعجهانی-
شخصیسازی مصادیق ظلم و مظلومین (تغافل و نادیده انگاشتن برخی مظالم و

جهان -
گراییباشعارواقعگرایی-ارائهتصویرفداکارانهازخوددرعینمداخله

مظلومان) -
آرمان
طرفهراهحلهابرایمسائلچندجانبهجهانی-


تالشبرایتوجیهیک
درجنگها-

 -3ما چگونه میتوانیم جهانهای اجتماعی بهتری بسازیم؟
واقعنگریبهمسائلجهانی-پرهیزازیکجانبهنگری-اتخاذنگاهخاکستریطرفینی-

گفتگوی عادالنه رودررو -کمک به مرجعیت سازمانهای فراملی و عادل -به رسمیت
شناختننگاههایسوم
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درنهایتجمعبندیوبرآینددومسیراتخاذشدهتوسطرؤسایجمهورایرانوآمریکادر

المللینشانمیدهدکه:

اینتریبونمهم 
وبین
 -8منافعهردوکشوردرصلحوامنیتجهانیمحققمیشود؛
ایتوجهداردوازآنبه عنوانبسترمناسبتوسعه


دولتایرانبیشتربهامنیتمنطقه
-8
متحده،فراترازمفهومتوسعه،بهدنبالبسطقدرتخوددر


کنداماایاالت

اقتصادیحمایتمی
اقصینقاطجهانبودهوتالشداردتاضمنالقایبرتریخودبرجهان؛اقتصاد،سیاستو
فرهنگخودرابهعنوانالگوییجهانیدراینزمینهحاکمسازد؛

عنواننتیجهمذاکراتهستهایبرایدوکشورارزشیاستراتژیکداردوهر

 -9برجامبه
دو به دنبال کسب اجماع جهانی برای تثبیت یا الغای آن هستند .ایران ضمن تبیین ضرورت
بندیتامخودبهاینمعاهده،راهرابرایهرگونهمقابلهمقتضیهموارمیسازد.از


استمراروپای
سویدیگر ،ترامپبا نقدسیاستهایدولت اوباما تالشمیکند؛راهبرد تغییرمفاد یاالغای
کاملبرجامرادنبالکندودراینمسیربهاقناعجامعهجهانینیازمنداست؛
 -1همچنین تروریسم برای دو دولت تعاریف متفاوتی دارد .ترامپ ،بیشتر به تروریسم
دولتیایرانوکرهشمالیاعتراضمیکندوبهدنبالترویجگفتمان«اسالمغیرسیاسی»درمیان

مسلمانان است .اما روحانی سعی دارد با ذکر توفیقات داخلی و بین المللی نظام مبتنی بر
خواهیوحقوقبشرو

مردمساالریدینیدرایرانمانندارزشمندیدموکراسی،امکانعدالت

شهروندی ،از اقدامات نظامی ایران و متحدانش چون سوریه و حزب اهلل علیه گروههای
خواهیهایتروریسمدولتی(اسرائیل)دفاعکند؛

تروریستی(داعش)ومقاومتدرمقابلزیاده
بهمظالمدولتجهانیعلیهمللمظلوممنطقهای

 -8درحالیکهایراندر«مقاممعترض»
همچونیمنوبحرینوعراقوسوریهوهمچنینمللخارجازمنطقه،همچونمسلمانانمیانمار
گوید؛ایاالتمتحدهوترامپدر«مقامناظم»،اموراتسیاسی،اقتصادیوامنیتیشرق


سخنمی
وغربعالمراموردتوجهداشتهوبرایهرکدامبرنامه عملمشخصیذکرمیکند.بهعبارت
دیگراگرموضعحاکمبربیاناتحسنروحانی،مقاومتودفاعباشد،موضعترامپ،سراسر
تهاجمیاست؛
جنگواجماعجهانیعلیهکرهشمالی،احتمالحملهبرایتوقفمداخالتنظامی

-2
ایراندرمنطقه،توجیهتحریمهایکوباوونزوئالوازهمهمهمتر«الگوسازیبرایملتهاو
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پژوهشهایراهبردیسیاست،سالهفتم،شماره،82بهار(82پیاپی)82

فصلنامه


هاییازنقشآفرینیآمریکادرمقامناظمجهانیاستکهدرنسبتبا

دولتهایجهانی»،نمونه

سخنان،عمدتاًمنطقهایوبرابرخواهانهروحانی،ازدامنهگستردهوالبتهماهیتراهبردیباالبه
پایینبرخورداراست.
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