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 مقدمه

سابقه ازروابطایرانوآمریکا ایراندارد. مردادو82کودتایایبهبلندیتاریخمعاصر

وقایعقبلوبعدازآنتاروابطگرمدورانپهلویودرنهایتپیروزیانقالباسالمیوماجرای

ترشدنشرایطوگیریو...همگیبرپیچیدهمتحدهدرتهرانوگروگانتسخیرسفارتایاالت

بهمرحلهورترشدندشمنیمیاندوکشورانجامیدهوروابطدیپلماتیکایندوشعله کشوررا

بین رخدادهای از سرنوشتبسیاری طرفینی، دشمنی این است. رسانده رابطه درقطع المللی

این و داده قرار تحتتأثیر را جهان وسراسر تصمیماتجهانی اکثر در را کشور دو گونه

ایرودرروییکدیگرنشاندهاست.منطقه

آمدندولت رویکار با البته حدیدرهدشمنیمزبور تا کشور دو هر در ایگوناگون

تغییرایجادکردهاست،گرچهایناندکتغییراتوکیفیتروابطمیانایرانوایاالت متحده

تفاوترویکردهانیزبهحدینبودهکهبتوانازآنهابهتحولدرروابطدیپلماتیکدوکشورنام

هم برخی اما برد، روی و زمانیدولتدموکراتاوباما حسن آمدن گفتمانکار روحانیو

بی این یخ شدن خصوصآب در امیدی روزنه را ایران در تعبیراعتدال طرفینی اعتمادی

(.8939کردند)موسویونیری،

ایایرانمتأثربودهوتحولاندکاینروابطبهطورویژهدردودههگذشتهازپروندههسته

ودر اینگفتگوها مباحثحولمحور سازمانیافته8+8قالبمذاکراتاتمیایرانوعمده

هاازسویدولتآمریکاوتصویبقطعنامهعلیهایراناست.فرایندیکهباموضوعوضعتحریم

بیشازپیشتیرهوتارامنیتسازماندرشورای مللدوچندانشدوروابطایندوکشوررا

هادرصدرشعارهایدولت،رفعتحریم8938کرد.اماپسازانتخابات،ریاستجمهوریسال

تاریخ در نهایتاً 89تدبیروامیدقرارگرفتوپسازمذاکراتمتعددوفشرده، 8931تیرماه

منجرشدوباتصویبقطعنامه8+8(بهانعقادقراردادیچندجانبهمیانایرانو8188ژوئیه81)

هایناشیازدستاوردهایهاومحدودیتمللمتحد،تحریمامنیتسازماندیگریدرشورای

ایایرانبرداشتهشد.هسته

(،8درفاصلهکمترازیکسالپسازامضاینهاییمعاهدهبرجام)برنامهجامعاقداممشترک

برگزارشدوبرخالفبسیاری8182متحدهدرنوامبرسالانتخاباتریاستجمهوریایاالت
                                                                                                                                             
1. Joint Comprehensive Plan of Action. 
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خواهانوالبتهباتوسلبهشعارهاییترامپباحمایتجمهوریدانلد8هایملیوجهانیبینیپیش

انتخابیکهتأثیرمستقیمیبرروابطدوکشورویژهبه انتخابشد. عنوانرئیسدولتآمریکا

ایاالت و موضعایران سرنوشتبرجام، شدن مطرح با و داشته سویگیریمتحده از را هایی

دنبالداشت به قالبسخنرانیرهبرانسیاسیدوکشور اینمواضعمهمدر یکیاز هایهاست.

 عمومیمجمع میسازمان تالش که بوده متحد بهملل ضمن و نوشتار این قالب در شود

هایتوصیفوتبیینشودوازآنطریق،الیه8(PDAMگفتمانپدام)کارگیریروشتحلیل

هایگفتمانیایندودردهونگاهالمللتحلیلشتریازگفتماندودولتدرسطحبینعمیق

عرصهروابطدیپلماتیکترسیمشود.
 

 چارچوب مفهومی

محملیبرایانتقالمعنامی زبانرا هاییکداندچراکههرکستبحریدرمهارتفرگه،

تواندتاحدزیادیدرکواحدیازعباراتوجمالتصریحآنزبانداشتهزبانپیداکند،می

(.برهمیناساس،چارچوبنظریاینمقالهبردونظریهگفتمانو8922:882باشد)کاظمی،

گیریازخصلتتفسیریواستواراست.نظریهگفتمان،بابهره (CMMمعنا)هماهنگمدیریت

شکنی،درمسیرگراییوشالودهشناسی،هرمنوتیک،ساختهایفکریچونزبانتحلیلی،نحله

کنش بستفهم در انسانی میهای عمل گفتمانی مفاهیمر به اولویترا مسیر، این در و کند

 مانند سیاسی و «سازیغیریت»فرهنگی قدرت»، » هویت»و مکمی« و )دالمیر کارتی،دهد

(وچنانکهدربخشروشتاحدیبدانپرداختهشد،بهدنبالعبورازسطحمعناییو8322

(،گفتمان8323متناست.ازنظرفوکو)حرکتبهسویکشفمعانیگفتمانیوسطوحعمیق
                                                                                                                                             

.نگاهکنیدبه:8
 نظرسنجینیویورکتایمز: -

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

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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گزاره» از معنایقلمروییعمومی رویهبه یا و گزارهها از مشخصی تعداد استکه راای ها

دهدتوضیحمی » 8323)فوکو، قیدو21: میان همانچیزیاستکه اینمنظر، از گفتمان .)

(.امریکهدر82-8923:82وودی،دهد)دابندهایزبانوامکاناتارتباطینهفتهدرآنرخمی

عنوانچالشیارتباطیازسوییوتضادیگفتمانیتوانبهبطنسخنرانیدورئیسجمهور،می

ازسویدیگرتعبیرشود.

عنوانیکنظریه(نیزبایدگفت،ایننظریهبهCMMدرخصوصنظریهدیگراینمقاله؛یعنی)

فرهنگی،گذاریشدهودرحیطهارتباطاتمیانپایه8وبارنتپیرس8تفسیریتوسطورنکرونن

ارتباطات از جدیدی شکل همچنین استو کرده جبران را موجود ارتباطی نظریات کاستی

(یکیاز8118کند.پیرس)هاپیشنهادمیهاودولتفرهنگیوسیاسیرامیاناشخاصوسازمان

بنیان استکدو باور این بر نظریه، این اصلی وضعیتکنونیجهانیشدن،گذار سویی، از ه

گراییناشیازکارکردبرخیالگوهایارتباطیسادهرابهچالشکشیدهوازسویدیگر،نسبی

بخشمواجهکردهویابیبهقطعیتیتسلیگراییموجوددرجهاننیزباحسرتیبرایدستکثرت

مجادله به امر نسبیاین میان جزمیای و انجاگرایی گرایی است)پیرس، 8118میده :92-92.)

دوگانگیصوری»دو،ازآنبه(،بهسببفقدانارتباطمنطقیمیانآن8118ایکهبرگر)مجادله

،یادکردهتانشاندهد؛«شانهستندگرفتندیگرانوسرکوبآنهاتاتسلیمونابودیبیننادیده

نیزبهشکلکلیصادقنیست«تناهیحقیقتنام»و«شیطانبزرگ»فرضعدمارتباطحتیمیان

درقالبیافتن32-8932:32)گادیکانست، تفصیلایننقیضهبرگرومواردمشابهآن،عمدتاً .)

هایشود.ارتباطاتیکهتالشداردمبتنیبرارزشمسیرهاییبرایتکوینارتباطاتبهترتعریفمی

ارتباطمیا راه گفتگویی، بُعد بر تأکید با گروهانسانیو اشخاص، حتین و اقوام انسانی، های

هاییایمداومقراردارندرابیابدواینچالشمعاصررادرمسیریافتنراهکشورهاییکهدرمنازعه

کارگیرد.برایاقداممشترکمعطوفبهخلقجهاناجتماعینوینیبه

 )معناهماهنگمدیریت»نظریه »CMM پیرس، تعبیر به پبه»( اینعنوان به علمی اسخی

توصیف،تسهیلوتوسعهاشکال منازعاتومجادالتطرفینیومنبعیباارزشبرایدرک،

برایتمامیچالش هایجامعهمعاصرضروریاستنوینارتباطاتکه » 8118)پیرس، :81،)

                                                                                                                                             
1. Vern Cronen 
2. Barnett W Pearce 
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و اجتماعیشکلگرفته ارتباطاتسیاسیو حوزه کاربردیدر ایننظریه است. مطرحشده

بهرهیتالشم با تا راکند تعامل الگوهایمناسبفرهنگی چارچوبویتگنشتاینی، از گیری

نظریهمدیریت انتقادیوکاربردی، دراینمسیروذیلسهساحتتفسیری، هماهنگبسازد.

کندتاازآنطریقنیلبهالگویمناسبفرهنگیهاییمواجهمیمعنا،ارتباططرفینیراباپرسش

شود.(بیانمی8حققبخشد.اینسؤاالتدرجدولشماره)تعاملرات


 (CMM) معنا هماهنگ  (: محورهای کلی نظریه مدیریت 1جدول شماره )
 ها اقتضا پاسخ سؤاالت اصلی ساحت نظری

 تفسیری

گرانهنگامیکهبهارتباط -8
روشمعمولخودارتباطبرقرار

کنند؟کنند،چهکارمیمی

اجرایی-رینمایشیمثابهامارتباطاتبه
)سنتویتگنشتاینی(

گرانچرااینچنینارتباط -8
کنند؟عملمی

هایشخصیتی)زمینهوبافت(حاالتشناختیوویژگی
گران)اعمازالگویسلسهمراتبیمعانیارتباط

فرهنگ،داستانضمنی،خودوورابططرفین(

 انتقادی
گرانباهمچهچیزیراارتباط

د؟کننایجادمی
ساختهویتیمتأثرازتضادها

)مدلمارپیچ(

 کاربردی
هایتوانیمجهانماچگونهمی

اجتماعیبهتریبسازیم؟
کاوشدرغناییکموقعیتارتباطی)انواع

ها(داستان


هماهنگهاوکاربستسایرالگوهایپیشنهادینظریهمدیریتپسازپاسخبهاینپرسش

هاویابد.چراکهاینمراحلمقدماتی،صرفاًمارادردرکپیچیدگیمیهاپایاننمعنا،همهتنش

فرصت برخی میشناسایی یاری ارتباطات خاصاز مواردی در کهها سؤال این به و کنند

کنیم؟» شرایطخاصرفتار آن در چگونه پیرس)نمی« نهایی،8181پردازند. برایاینگام )

8یهمجاوررشدناح»گیریازمفهومضمنبهره پیشنهاد8322کهویگوتسکی)« (مطرحکرده،

توانیمانجامکندباامعاننظربهاینکهامورارتباطیدرهرزمانبهدودستهکلیآنچهمیمی

ودرفاصله«گرتسهیل»توانیمبهانجامبرسانیم؛تالشکنیمتابهکمکیکبدهیموآنچهنمی

کند،برایخلقجهانیتعبیرمی«ناحیهمجاور»نیکهاوازآنبهمیانایندوارتباطشدنیوناشد

 (.28-8322:22گریبزنیم)ویگوتسکی،بهتردستبهارتباط

                                                                                                                                             
1 . Zone of Proximal Development (ZPD) 
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 ملل سازمان  عمومی  مجمع 
سازمان مللبه تبدیلجامعه از بعد و جنگجهانیدوم راستایتحوالتپساز مللدر

وبراساسمنشورمللمتحدتشکیلشد.این8318مللدرسالسازمانعمومیمتحد،مجمع

کشورعضودرنیویورکبودهوفرصتیکوتاهبرای838مجمعهرسالهدرماهسپتامبرمیزبان

آورد.مجمعمذکورایفراهممیسراناینکشورهاجهتبیانرویکردهاوآراءجهانیومنطقه

دبیرک انتخاب وظیفه ساالنه، نشست برگزاری بر عالوه شورای غیردائم اعضای امنیتول،

(.8938:92مللرابرعهدهدارد)سلیمیوحاجزرگرباشی،نظارتبربودجهسازمان

ویژگی توجه میبا قرار جهان کشورهای اختیار در ساالنه فرصت این که دهد،هایی

در ششمریاستجمهوری، پنجمو دوره دو در بهجز همهنمایندگانجمهوریاسالمینیز

اند.سخنانیکهعالوهبررویکردهایادواراینمجمعساالنهشرکتکردهوبهسخنرانیپرداخته

سیاست جمهوریاسالمیو نظام حلکالن تبیینراه و بیان به هایجهانیوخارجیایران،

گفتمانمنطقه و مواضع اعالم عرصهدولتای، در بینها پرداختهای المللی امر این بهاند.

ایاالت و ایران میان سبباختالفاتیکه بهخصوصبه بوده، انقالبمتحده پساز ویژه طور

هایمخالفوالبتهتقابلگفتمانیتوسطرؤسایایجهانیبرایعرضهنظرگاهاسالمیبهعرصه

جمهوردوکشورنیزتبدیلشدهاست.

آخرینسخنرانیسراندوکشورشودتابهباعنایتبهاینمقدمات،دراینمقالهتالشمی

8182متحده،کهدرسپتامبرسالترامپازایاالتروحانیازایرانوآقایدانلدیعنیآقایحسن

مجمع محل در میالدی قالبسازمانعمومی در شده، نیویورکایراد شهر در متحد ملل

گفتمانیپرداختهشود.تحلیل


 گفتمان  چارچوب روشی: تحلیل محتوا و تحلیل
گفتماناست،امابرایاینکارگیریتحلیلاگرچهروشاصلیاینمقاله،روشکیفیبابه

وضعیتجهت مفهومی8گیریکه تمرکز سخنرانی8و دو در شده مطرح مفاهیم فراوانی و

ترامپمشخصشوندکهمی تحلیلروحانیو به درآغاز، توانددرتحلیلنهاییمفیدباشد،

شود.ازوضعیتمفاهیممطرحشدهدرایندوسخنرانیپرداختهمیمحتوایکمی
                                                                                                                                             
1. Direction 
2. Attention 
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ایرادرخودجمعکردهتابامطالعهوایازرویکردهایمیانرشتهگفتماننیزمجموعهتحلیل

گفتمانرااینهایمختلفاجتماعیمورداستفادهقرارگیرد.وندایک،تحلیلبررسیدرساحت

می تعریف چنین زبانتحق»کند: در واژهیق نشانهشناسی، و نوشتهشناسی متن وشناسی ها

«هاستگفته 8332)وندایک، بهعباتدیگرمعناومفهومبهدستآمدهازمطالعهو988: .)

درچارچوبهمانمتنمحصورنمی تنها عواملوتحقیقدریکمتننوشتهشده، بلکه شود،

تماعی،فرهنگی،اقتصادیوحتیاخالقورفتارفردیشرایطمختلفزمانی،مکانی،سیاسی،اج

بهدست معناییکمتنرا کاملیاز تصویر و معنایکاملیکمتندخالتداشته ایجاد در

هاازعبارتی،گفتمانتالشیاستبرایممانعتازلغزشنشانه(.به82-8928:82دهند)بشیرمی

نتیجهخلقجایگاه در یکدیگرو شاننسبتبه 8923یکنظامواحدمعنایی)یورگنسن، :82.)

شود،بیشتربهروابطعناصرومفاهیمگفتمانشناختهمیتوضیحبیشترآنکهدرآنچهبانامتحلیل

زمینه و بسترها اقتصادیدر و سیاسی اجتماعی، فرهنگی، میهای توجه تحلیلگرشان و شود

موضوع،اوالً؛عناصرکلیدیومهمرابشناسدوبایستباتسلطبرگسترهاطالعاتمرتبطبامی

گفتمانیکند.ثانیاً؛ضمنتعیینچگونگیروابطمیانآنها،پدیدهیااندیشهموردنظرراتحلیل

شاملسهمرحلهگفتمانپیشنهادمیفرآیندیکهفرکالفدرروشخودبرایتحلیل» کند،

تفسیروتبیینمی توصیف، روشتحلیاصلی؛ PDAMگفتمانپدام)لشود.
هاییبه(نیزشباهت8

روشپیشنهادیفرکالفداردودرتالشاستمراحلتحلیلرادرپنجسطحبهانجامبرساند.این

سطح عمق-پنجسطحعبارتنداز؛ سطح-سطح، عمیقوعمیق-سطح، «ترعمق، :8931)بشیر،

نایتبهاصلمتن،معانیهژمونیکو(.سهسطحاولدرواقعبیشتربهتوصیفمتنازطریقع81

-سطح»گفتمانبهروشپدامکهعبارتنداز؛پردازند.اینسهمرحلهنخستتحلیلضمنیآنمی

«سطح سطح-عمق»، » عمق-سطح»و به« میرا خالصه محورطور قالبسه در گونه این توان

.تحلیلتوجیهیبا9وگیریوگرایشمتن.جهت8.برداشتازاصلمتن،8اساسیتوضیحداد:

هاوشرایطمحیطی(.درمرحلهعمیق،باتوجهبهزمینه8922هایمتن)بشیر،توجهبهسایرگرایش

ایمعناییمیانمتنوزمینهشودورابطهخلقمتن،متندربسترموقعیتیآنبهپرسشگرفتهمی

میانکشودوسپسدرمرحلهعمیقایجادمی پایفرامتنبه وبرخالفدیدگاهتر، شده شیده

،روابطمتنوزمینهکهدرمرحله«مرگمؤلف»والبتهبدونتوجهبهنظریه«فرکالف»تحلیلی
                                                                                                                                             
1. Practical Discourse Analysis Method. 
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شود.تحلیلیکهتحلیلگردرآنبهمتن،بینامتنیتپیشینموردنظربود،دررابطهبافرامتنتبیینمی

فرامتنبه نشیوهو آخراالمر و دارد توجه جمعایهمزمان شکلخطوعیاز مشییابندیدر

می کالنبهوجود بشیررویکردهایبسیار اینمرحله8931)آورد. فرامتندر که دارد عقیده )

کند.ایایجادمیایباشدکهدرخلقمتنوزمینهتأثیرگذاراستیاباآنهارابطهتواندهرمسئلهمی

الت،ضروریاستکهپنجسطحتحلیلیدرنهایتبرایرسیدنبهیکتبییننظریبااص

تحلیل تا فرهنگیودینیممزوجشده اجتماعی، اطالعاتفرامتنیسیاسی، گفتمانیمذکوربا

چنینشیوه با بسازند. را معناایمیمدنظر بخشیاز مرحله، طیهر با یافتکه اطمینان توان

هایجداازهمدرمینحلقهگفتمانهکشفشدهوروشنشدهاست.درمرحلهپایانی،تحلیل

برداشت پایه بر قالبگفتمانیو در اولیه معناسازیبرایمتن قرائتمسیر و هایخواننده،ها

گفتمان(تصویریشماتیکازروشتحلیل8(.شکلشماره)8922:818یابند)بشیر،تحققمی

کند:پدامراارائهمی







 

 

 

 

 

 
 

 

 

 یلجامعه مورد مطالعه و واحد تحل
بهدیپلماسیدوکشورایرانوآمریکامقالهحاضربهروشکیفیانجاممی پذیرد،مشخصاً

قبالیکدیگرمی در از متنکاملسخنرانی»پردازدوواحدتحلیلدرآنعبارتخواهدبود
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کهدر«ترامپمتحدهآمریکا،دانلدروحانیورئیسجمهورایاالترئیسجمهورایران،حسن

 مللایرادشدهاست.سازمانعمومیدرمجمع8182سال

 های پژوهش یافته
دهد.(فراوانیمفاهیمکلیدیدرسخنرانیدورئیسجمهوررانشانمی8جدولشماره)



 (:فراوانیمفاهیمکلیدیدوسخنرانی8جدولشماره)

 مفاهیم مورد اشاره ترامپ فراوانی مطلق مفاهیم مفاهیم مورد اشاره روحانی
مردم8188ایران

آمریکا/آمریکایی/آمریکاییان/میهن8818حقوق/حقوقی
جهان8882امنیت
ملل8182اعتدال

آینده8281جهانی/جهان
ایران8181منطقه/خاورمیانه

صلح8881برجام/مذاکره/مذاکرات
زندگی288اسالمی
آزادی288صلح

ونزوئال22مردم/ملت/ملل
شمالیکره82مهوریج

امنیت82توسعه
جهانی82همکاری

تروریست/تروریسم22گذاری/اقتصادیسرمایه
اتمی18انسانی
دموکراسی11هستهای

امید81تروریسم/افراطیگری
حقوق91امریکا
خاورمیانه89یهودیان
اسالمی89فرهنگ
مهاجرت89بحرین
اروپا89سوریه
فرهنگ89آزادی
داعش89عدالت
تحریم88غرب
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( شماره جدول در تحلیل8چنانچه به ورود پیشاز است؛ قابلمشاهد متندو(، گفتمان

به مفاهیم بررسیکمی و مطالعه وسخنرانی، ایران رئیسجمهور دو سخنرانی در رفته کار

روحانیدرسخناناینزمینه،روشنشدکهحسنآمریکا،دردستورکارمقالهقرارگرفت.در

باراستفادهکرده88و81،88بهترتیب«امنیت»و«حقوق»،«ایران»خودازمفاهیمیهمچون

است.امریکهدروهلهنخستحاکیازتوجهویژهاوبهحقوقوامنیتموکلینایرانیخود

المللیدنبالکردهاست.درهایبینقراردادبودهوحلمسائلازطریقاحتراممتقابلبهحقوقو

کهپسازایرانوحقوق،بیشترینتکراررادرسخنان«امنیت»توانازمفهوماینخصوص،می

ایرانداشتهاست،چنینبرداشتکردکهراهبردکالننظامحاکمبراسالمیریاستجمهوری

ایران،حفظثباتوامنیتدرمنطقهوجهاناست.

بررسیفراوانیمطلقمفاهیمسخنرانیترامپدرمجمعا ملل،سازمانعمومیزسویدیگر،

سهکلیدواژهپرتکراردرسخنان«جهان»و«آمریکا»،«مردم»دهدکهمفاهیمیچوننشانمی

وبیشازهمهبارتکرارشده82و88،18اند.واژگانیکهبهترتیب،رییسجمهورآمریکابوده

است.اینسخناندرمرتبهبعدی،زاهتمامویژهترامپبهمسائلداخلیمردمآمریکابودهحاکیا

ایمتحدهبرایمردمجهانونگاهجهانیبهموضوعاتمحلیومنطقهراهبردهایجهانیایاالت

العادهجمهوریدراینسخنرانی،گویایاهمیتفوق«ایران»باره81کند.اماتکرارراآشکارمی

مسائلمنطقهاسالمی مسائلداخلیایاالتایراندر پساز موضوعیکه جهانیاست. ایو

متحدهومفاهیمیچونجهان،آیندهوملل،بیشترینتکراررابهخوداختصاصدادهاست.

بهرهمی ازتوانبا مقوالتیرا رئیسجمهور، درسخنرانیدو اشاره گیریازمفاهیممورد

کمیسام )منظر شماره جداول داد. )9ان و مهمترینمقوله1( از برخی متشکلاز( هایکه

مفاهیمپرکاربرددرسخنرانیهرکدامازرؤسایجمهورایرانوآمریکابوده،آمدهاست:
 

 های پرکاربرد در سخنرانی روحانی (: مفاهیم و مقوله3جدول شماره )

  مجموعه مفاهیم به کار رفته در سخنرانی حسن
 انیروح

های کمی سخنرانی حسن  مقوله
 روحانی 

برتریفرهنگیایران)ایران،فرهنگ،انسانی،مردم،جمهوری،اعتدال(
گری،تروریزم،اعتدال،امنیت،منطقه،اقتصادی،)افراطی

گذاری(توسعه،صلح،سرمایه
اقتصادیایران،خواهانصلحوتوسعه
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المللیهایبینبرجام،سائقهمکاریای،غرب(هسته)ایران،جهانی،مذاکرات،حقوق،همکاری،
ظلمبرخیدولخارجیبرمللمسلمان)عدالت،اسالمی،آمریکا،یهودیان،سوریه،بحرین،منطقه(

 
 های پر کاربرد در سخنرانی ترامپ (: مفاهیم و مقوله4جدول شماره )

کار رفته در سخنرانی دانلد  مجموعه مفاهیم به
 ترامپ 

های کمی سخنرانی دانلد  مقوله
 ترامپ 

)آمریکا،آزادی،میهن،آمریکاییان،جهان،مهاجرت،
صلح،مردم(

سروریآمریکاوآمریکائیاندرجهان

)داعش،خاورمیانه،اسالمی،تروریزم،امنیت،اتمی،
زندگی،ملل،امید(

آمریکاخواهانامنیتوبهبودشرایط
حیات

،زندگی،صلح،جهانی()اروپا،تحریم،آینده،مردم
لزوماجماعواتحادجهانیبرایآینده

جهان
شمالی،کوبا،)دموکراسی،ونزوئال،ایران،کره
حقوق،ملل،آزادی(

ظلمدیکتاتورهابرمردمخود



اند.پسازاینهایمهمیاستکهازهرسخنرانیاستخراجشدهجداولفوقبیانگرمقوله

شود.درکمیدرآنغالببود،تحلیلگفتمانبهشیوهپداماعمالمیمرحلهمقدماتیکهنگاه

درقالبجداولسهستونی،سهمرحلهنخستتحلیلمتندوسخنرانیانجام ادامهاینروش،

شود.ایتحلیلمیهایجداگانهخواهدشدوپسازآن،مراحلچهارموپنجمدرجدول

-الف مجمعسخنرانیدانلد سازمانعمومیترامپدر سپتامبر )جدول8182مللمتحد،

(8شماره:
 (: سه مرحله نخست تحلیل پدام برای سخنرانی ترامپ5جدول شماره )

 برداشت از اصل متن
 )سطح سطح(

گیری و  جهت
 گرایش متن
 )عمق سطح(

تحلیل توجیهی با توجه به 
 های متن سایر گرایش

 )سطح عمق(
نوامبر2خاباتدرخوشبختانه,آمریکااززمانانت

 .گذشتهتاکنون,بسیارخوبعملکردهاست

اس رونقتر زمانیپر هر بورساز بازار  ت،

سالگذشته82ترینسطحدربیکاریدرپایین
ب و است سایره و ما ساماندهی تدابیر خاطر

ترامپنجاتدهنده
آمریکا

بازگشتبرتریوبزرگیبه
آمریکا
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آمریکا،اصالحات در بیشتری افراد امروز
گذشته در دیگری زمان هر نسبتبه شاغل،

برمیکمپانی.هستند دارند باعثها و گردند
می مشاغل شوندرشد ما، کشور که امری

بمدت و بود. ندیده خود به مدیدی ههای
میلیارددالر211اتازگیاعالمشدهکهماتقریب

  صرفامورنظامیودفاعیخودخواهیمکرد.

العادهزندگیخارقهایفرصتازدورانیدرما
راهمی تکنولوژیو،گشاییدرپهنهعلمکنیم.
دارو میبیماری، درمان را وهایی کنند

هایمشکالتیراازپیشپابرمیدارندکهنسل
می فکر است،کردندقبلی هر.غیرممکن اما
می که گذردروز از، خبرهایی همچنین

می فزاینده ارزشرسخطرات همه که هایید
می عزیزشان قرارکه تهدید مورد را داریم

.دهندمی

آمریکانجاتدهندهجهانتهدیدهایفزایندهجهان

درویافتهقدرتگرایانافراطوهاتروریست
هایرژیم .اندیافتهگسترشدنیامناطقتمامی
نمایندگیالمللیبیننهادایندرکهیاغی
حمایتهاتروریستزاتنهانه ,شوندمی
مردمودیگرکشورهایبلکه ،کنندمی

مخربباراخودشان کههاییسالحترین
 .دهندمیقرارتهدیدمورد،شناختهبشرتاکنون

هاازحمایتبرخیدولت
تروریسم

آمریکاضدتروریسمدولتی

مختلفهمان کشورهای که نداریم انتظار ما
یدولتیخودهاهایفرهنگیوحتینظامسنت

بهاشتراکبگذارند اماماانتظارداریمهمه،را
ملتزمکشورهابهایندووظیفهبی چونوچرا

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

پایه این استو نهاد برایهمکاریواین ای
.استموفقیت

ضرورتاحترامبهحقوق
هاردموملتم

آمریکاسرآمداحترامبهحقوق
هامردموملت

می اجازه مستقل و قوی آمریکاحامیهمزیستیضرورتهمزیستیودهندکشورهای
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ارزشکشور با متنوع مختلفهای ،های
هایمختلفورویاهایمختلفنهتنهافرهنگ

بلکهدرکنارهمویابر،همزیستیداشتهباشند
 .اساساحتراممتقابلکارکنند

هایحتراممتقابلفرهنگا
متنوع

خداپسندانه

آمریکا نمی،در زندگیما شیوه خواهیم
کسیتحمیلکنیم به را خودمان اجازه، بلکه

.ایبرایهمهببینیمدهیدآنرابهعنواننمونه

آمریکاحامیتکثر
هافرهنگ

برتریسبکزندگیوفرهنگ
آمریکایی

پن دویستو اساسیما قانون سالگرد جاهمین
جشنمی را خود قدیمیگرانمایه ترینگیریم.

هنوز جهان در امروزه که اساسی قانون
شود.بکارگرفتهمی

ترینکشورآمریکامتمدن
جهان

آمریکانمادقانون،صلحو
انسانیت

بنیادین اصل این در ما خارجی امور در
می نظر تجدید وظحاکمیت اولین یفهکنیم.

خدمتبه،بهشهروندانمان،دولتمابهمردم
حفظ،نیازهایآنهاجهتاطمینانازایمنیآنها

.استهایشانحقوقشانودفاعازارزش

اولویتباامنیتداخلی
آمریکا

تجدیدنظردرروابطخارجی
آمریکا

نیزنیاز،ایجادزندگیبهتربرایمردمخودمان
هم با ما که دارد این وبه همکاری در

هماهنگیوهمبستگینزدیکبرایایجادیک
امن صلحآینده و کارتر مردم برایهمه آمیز

.کنیم

المللی،همکاریبین
آمیزضرورتآیندهصلح

جهان

هابستگیدولتضرورتهم
)باآمریکا(برایزندگیبهتر

شهروندان

متحدهبرایهمیشهیکدوستبزرگایاالت
ویژهمتحدانشخواهدبود.امامابرایدنیاوبه
نمی یادیگر قرارگیریم استفاده مورد گذاریم

جانبهشویمکهدرآنواردیکمعاهدهیک
بازگشتبایاالت در هیچچیز متحده دسته
 .نیاورد

نقدسیاستخارجی
دولتاوباما

تجدیدنظردرقراردهای
المللیآمریکابرایتأمینبین

ریکاییمنافعشهروندانآم
)اشارهبهبرجام(

میدان در آمریکا ارزیابیعهد جنگ های
کنارمی در ما جوان زنان و مردان که شود

بیابان تا اروپا سواحل از ما هایمتحدان
جنگل و فداخاورمیانه و جنگیدند آسیا های

 .کردند

هایآمریکابرایهزینه
دفاعازمللجهان



فداکاریآمریکادرتأمینصلح
هانیج
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مسالمت همزیستی خواهان دوستیما و آمیز
باپیامدهاو ما هستیمونهمنازعهوکشمکش.

می هدایت کار بامحصوالت نه شویم
گراییاصولیمایکسیاستواقع ژی.ایدئولو

وارزش منافع و اهداف در که هایداریم
.مشترکماریشهدارد

زیستیآمریکاحامیهم
مللجهان

آمریکادرجنگوگراییواقع
صلح

ارتقا را بخواهیموضعیتشهروندانمان ما اگر
ت از ما اگر آنأبدهیم بگیریم الهام تاریخ یید

وقتبایدبهوظایفخودنسبتبهمردمیکه
کنیمعملکنیم.مابایدازآنهارانمایندگیمی

ما م.مانومنافعآنهاوآیندهآنهادفاعکنیمردم
ع تهدیدات ازباید استقالل و حاکمیت لیه

.اوکراینتادریایچینجنوبیراردکنیم

منافعآمریکااولویتما
تضادبامنافعآمریکاقابلتحمل

نیست

هایگروهکوچکیازرژیم،درجهانماامروز
مللبرآنهایاغیهستندکههراصلیکهسازمان

نقضمی را شده شهروندان .کنندبنا نه آنها
 را میخود نهحریماستقاللمحترم شمارندو

می محترم را کشورهای.دانندخودشان اگر
اندککشورهای اکثریتهستندبا خوبکه

.شودمقابلهنکنندآنگاهشیطانپیروزمی،شرور
 

لزوممقابلهجهانیبا
هایضدمردمیدولت

آمریکاپیشقراولحمایتاز
شهروندانمظلومجهان



شمالیمردمشراازازکرههیچکشوریبیشتر
اینرژیممسئولرفاه شانمحرومنکردهاست.

میلیون مرگ و کشیدن درگرسنگی نفر ها
.استشمالیبودهکره

شمالیظلمحکومتکره
بهمردمخودوهمسایگان



شمالیمصداقکشوریاغیکره
وضدمردمی

اگر اما دارد شگرفی صبر و قدرت آمریکا
ودشومتحدانشدفاعکندمامجبورشودازخ

داشت نخواهیم انتخابی باینمگرهیچ هکه
.شمالیرامنهدمکنیمطورکاملکره

شمالیبهتهدیدکره
جنگ

آمریکاآمادهجنگبا
شمالیاستکره

،شمالیمواجهیممابااینتصمیمنهتنهادرکره
بلکهموعدشبساگذشتهاستتاجهانبایک

بی درژیم کندکله مقابله یگر که، رژیمی

شمالیایرانهمانندکره
تهدیدیبرایصلحو
امنیتدرجهاناست

هایتلزومهمبستگیدول
جهانبرایمقابلهبارژیمایران
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می جمعی کشتار از صحبت وآشکارا کند
آرمان را اسراییل نابودی و آمریکا مرگبر
از خیلی برای ]تهدیدی[ و است کرده خود
سالن این در جهان کشورهای و رهبران

 .استبوده

حکومتایراننقابیازیکدموکراسیبریک
دیکتاتوریفاسداستکهیککشورثروتمند

غنیرابهیککشوریاغیفقیرباتاریخچهیی
آن اصلی صادرات که است ساخته تبدیل

.خونریزیوهرجومرجشدهاست،خشونت

حکومتفاسدایرانعامل
لیوخشونتفقرداخ

ایمنطقه

ایرانتهدیدکنندهصلحوامنیت
درجهان

رنج و درد این همه از بیش که قربانیانی
مردم،اندمحصولکاررهبرانشراتحملکرده

جایاستفادههرژیمایرانب.اندخودایرانبوده
ایران مردم زندگی بهبود برای امکاناتش ،از

اهللوهابهحزبسودهاینفتیراخرجکمک
گناههایبیهاکردهکهمسلمانسایرتروریست

دوستعربوصلحهمسایگانکشندورامی
.دهنداسراییلیراموردحمالتخودقرارمی

شهروندانایرانیو
هایمنطقه،قربانیملت

تروریزمدولتیحکومت
ایران

ضرورتحمایتازمللودول
خاورمیانهدرمقابل

یمایرانوهایرژافروزیجنگ
حامیانشدرمنطقه

نمی توانیمبگذاریمیکرژیمجنایتکاراینما
بیفعالیت درباتثهای و بدهد ادامه را کننده
موشکاین ماحال و بسازد خطرناک های
وانیمازتوافقیحمایتکنیمکهدرنهایتتنمی

توافق.شودبهایجادیکبرنامهاتمیمنجرمی
رینمعامالتیتنویکسویهایرانیکیازبدتری

بودهکهآمریکاتاکنونواردآنشدهاست.

هایبرجامونقدکاستی
تذکرنسبتبهخطرات
فزایندهرشداتمیو
تسلیحاتیایران

نیازبهوفاقجهانیبرای
بازنگرییاالغایبرجام

هاوزمانآناستکهاینرژیمهمهآمریکایی
ک کشورها سایر ناعادالنهشهروندان ه

.بازداشتشانکردهراآزادکند

شهرونداندستگیری
گناهسایرکشورهادربی

ایران

بشرضرورتاحترامبهحقوق
توسطرژیمایران

کندکهمردمنیکایرانتمامیجهاندرکمی
خواهانتغییرهستندوجدایازقدرتشگرف
نظامیآمریکااینمردمایرانهستندکهرهبران

.رانازآنهادرهراسندای

دیکتاتوربودنرهبران
ایران

خواههمراهیشهروندانآزادی
ایرانیباحملهاحتمالیآمریکا
ومتحدانشبراینابودیرژیم

ایران
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سرکوبرژیم نمیهای دوام ابد تا .آورندگر
اینانتخابمواجهوزیمیر با مردم رسدکه

نریزیوازفقروخوایشوندکهبهگذشتهمی
می ادامه اینترور یا بهدهند ایران مردم که

بازمیریشه ملتخود ردندکهگهایپرافتخار
بودند ثروت و فرهنگ با تمدن یک مرکز
و شاد بتوانند دیگر بار ایران مردم که جایی

.خوشبختباشند

نابودیمحتومدیکتاتورها
توسطمردم

هایجهانیبرایلزومکمک
ایرانیبهبازگشتشهروندان

ریشهتاریخیورفاهسابق/
سوییاستراتژیدولتهم

هایمردمآمریکاباخواسته
ایراندرنابودیرژیمایران

داشتم افتخار من که سعودی عربستان ،در
 بیشاز اسالمیرا81رهبران عربو کشور

تمامی توافقکردیمکه ما بدهم. خطابقرار
با باید مسئول کارکشورهای باهم تا کنند

راییاسالمیکهازآنالهامگموافراطزتروری
کننمی مقابله تروریسم. دگیرند وما

میگافراط متوقف را اسالمی زیرارایی کنیم
ونمی کنند داغان را ما ملت بگذاریم توانیم

 .درواقعتمامیجهانراداغانکنند

اعالمهمکاریبا
اسالمی-کشورهایعربی

هباتروریزمبرایمقابل
اسالمی

اسالمسیاسیمنشأهمه
هایمنطقهوجهانگریافراطی

منافعامنیتیماونهجداولزمانی،بعدهازحاالب
مدارانتعیینآوردیکهتوسطسیاستدرمن
را،اندشده ما نظامی عملیات ابعاد و میزان

طورکاملهمنهمچنینب.دیکتهخواهندکرد
ر درگیری وقوانین طالبان علیه جنگمان در ا

گروه دادهسایر تغییر تروریستی در.امهای
عراق و سوریه در، بزرگی دستاوردهای ما

شکستهمیشگیداعشداشتیم.

تامینمنافعآمریکادر
مبارزهباطالبانوداعش

دولتقبلتواناییمبارزهبا
 تروریسماسالمینداشت.

آمریکا ب، کشور دراه پیوسته وهم اتحاد ثر
 دراستاشتراک دالر میلیارد میلیاردها و

صرفکرده ابتکار این از حمایت کمکو
 پی در ما اسکانبرایمشیخطیکاست.

برایکمکبهکهمشیهستیم،خطپناهجویان
را آنها و طراحیشده مصیبتزده اینمردم

بهکشورخودبرگشتهدرنهایتقادرسازدکه

ضرورتاسکان
پناهجویاندرکشورهای

مجاورخود

تجدیدنظرآمریکادرپذیرش
پناهجویان
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 .زسازیباشندوبخشیازروندبا

متحدههمچنانبههدایتجهاندرزمینهایاالت
بشردوستانهکمک های از، پیشگیری جمله از

جنوبسودانخشکسالیوکمک ،رسانیدر
.سومالیوشمالنیجریهویمنادامهدادهاست

برنامه طریق از مانندما که PEPFA هایی
برای،کندهایامدادیراتأمینمالیمیکمک

فرصت و جهانسالمت سراسر در بهتر های
 .ایمگذاریکردهسرمایه

تحسینتوجهاتو
مللباهایسازمانتالش

هدفتوسعهپایداردر
آفریقا

مللسوییآمریکاباسازمانهم
هبهمردمدرخدماتبشردوستان
جهان

مللاستوکشورسازمان839آمریکایکیاز
 ما را٪88هنوز آن از بیش و بودجه کل

آنچهمی بیشاز بسا درحقیقتما و پردازیم
می کند تصور سهمهرکسی آمریکا پردازیم.

اگرغیرمنصفانه استولی شده متحمل را ای
خود شده تمامیاهدافاعالم به بتواند عمالً

هدفصلحدستبهبهخصوص.یابددست
راخوبیارزشآنهگذاریبیابداینسرمایه

. داشتهاست

هزینهزیادآمریکادر
مللسازمان

تحققاهدافآمریکاعامل
ادامهپرداختبودجهبه

مللسازمان

عمدهشبخ جنگهای در جهان از واای ند
برخیدرحقیقتدرجهنمیقراردارنداماافراد

وحمایتراهنماییتحترتمنددراینسالنقد
توانندبسیاریازاینمشکالتمللمیسازمان
آمریکا.حلکنندراپیچیدهوشرورانه مردم

یکحامیبتواندمللامیدوارندروزیسازمان
وانسانیشرافتبرایموثرتریوترمسئول
 .باشدجهانسراسردرآزادی

وآمریکاعدمدخالت
هایبزرگدرقدرت
یکنونیجهانهاجنگ

هایبزرگ:آمریکاوقدرت
نجاتدهندهجهان

غربینیمکرهدر رژیم علیه وفاسدآمریکا
زوهایآرازواستایستادهکوباکنندهثباتبی

کهدرآزادیزندگیکنند ،پایدارمردمکوبا
کندحمایتمی کرده. اعالم اخیراً دولتمن

لغویماستکهماتحر هایعلیهدولتکوبارا
زمانینمی کهاصالحاتاساسیانجامکنیمتا

هایآمریکااعمالتحریم
علیهکوباباهدفحمایت
ازاصالحاتسیاسیدر

آنکشور

آمریکابافسادودیکتاتوریدر
شرقوغربعالممبارزه

کندمی
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.دهد
دیکتاتوریسوسیالیستینیکوالسمادورودرد

برمردمخوبآنکشورورنجو حشتناکیرا
است کرده سوسیالیستی.تحمیل دیکتاتوری

بر نیکوالسمادورودردورنجوحشتناکیرا
این.مردمخوبآنکشورتحمیلکردهاست

رژیمفاسدیککشورشکوفارابااعمالیک
 و کرده نابود شکستخورده درایدئولوژی

 است.کردهایجادبدبختیوفقرهرکجا

دیکتاتوریسوسیالیستی
ونزوئالعاملفروپاشی
اقتصادیورنجمردماین

کشور

دولتآمریکا،حامیمردم
مظلوموحامیصلحوپیشرفت

درجهان

ب ما دوسعنوانهمسایهه وت،ایمسئولو ما
به کمک هدف این داریم هدفی سایرین
بازپسگیرند وآنهاستتاکهآزادیخودرا

صالحکنندودموکراسیخودکشورخودراا
سالنایندرخواهمازرهبرانمی.رااحیاکنند
خاطر تأمینورژیماینکردنمحکومبه
کنم.تشکرونزوئالمردمازمهمحمایت

گام اینآمریکا هایمهمیبرایحسابرسیاز
ایمکهاگرکهدولتداردماآمادهیکشوربرم

گذشته مسیر بر حکوونزوئال بر متاش
ورزداستبدادی اصرار ونزوئال مردم علیه ،خو
 .شتریانجامدهیمیاقداماتب

مسئولیتدولتآمریکا
دربرقراریصلحو
بازگرداندنآزادیبه

ونزوئال

لزومهمکاریجهانیبرای
تحققاهدافآمریکا

همشکلدرونزوئالایننیستکهسوسیالیسمب
نشدههخوبیب گرفته ایناست،کار کهبلکه

ب سوسیالیسم وفادارانهه بطور ای گرفتهه کار
است شوروی.شده ونزوئال،از تا در،کوبا

کمونیسم یا واقعی سوسیالیسم که هرکجا
شده پذیرفته گشته، ناکامی و موجبویرانی

.است

مدرهرجامانعسوسیالیس
ازپیشرفتورفاهمردم

شدهاست

بازارآزادواقتصادلیبرالمایه
هایمللجهانوشبختیهمهخ

آمریکادرکنارهرفردیکهتحتیکرژیم
بهکندمیرحمزندگیمیبی احترامما ایستد.

همه،دهدحقحاکمیتنیزفراخوانبهعملمی
سالمتی،منافعبهکههستنددولتیشایستهمردم

ممظلومآمریکاحامیمرد
هایودشمنرژیم
ستمگر

حمایتازصلحورفاه،آرمان
همیشگیآمریکا
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اجملهشکوفاییوکامیابیآنهازآنها،رفاهو
 .اهمیتدهد

هایمدیدبهمردمآمریکاگفتهشدهبرایمدت
ملیت چند معامالت که یبود هایدادگاه،

بوروکراسیبین و حسابرسی بدون هایالمللی
ارتقا برای راه بهترین جهانی یقدرتمند

هاورفتنآنقولاماباازبین موفقیتآنهاست
بینرفتنمیلیوناز ازکارخانههزارانشغل،ها
رفتندبین گرفتندوبازیبهراسیستمسایرین.

کهقوانینراشکستندوطبقهبزرگمتوسطما
شکوفاییاقتصادآمریکابودبنایسنگزمانی

شده فراموش دیگر اما شد، رها و فراموش
.هدشدنیستوهرگزدوبارهفراموشنخوا

اجحافناشیازتجارت
المللدرحقمردمبین

آمریکا

ضروتاولویتیافتندوباره
متحدهدرمنافعمردمایاالت

المللیمبادالتتجاریبین

امروزاگرماخودوقلبوذهنمانراصرف
 نکنیم وقویهایخانوادهاگروکشورمان

خودنسازیمبرایسالمجوامعیوامنجوامعی
برایماننخواهدکرده را ما،یچکساینکار

کشورهاینمی از دیگری کس منتظر توانیم
دورازدموکراسیباشیمکهاینهدوردستیاب

توانیماینکارمانمی،کاررابرایمانانجامدهد
انجامدهیم بایدخودمان.را مشکالتمانرا،ما

را خودمان کامیابی و شکوفایی تا کنیم حل
م.مینکنیأمانراتردهوآیندهمحققک

همهکشورهادروهله
نخستموظفبهحل

مشکالتداخلیخودشان
هستند

اولویتشهروندانآمریکایی
هایترامپدربرنامه

در و متحد ملل برابر در اصلی سؤال امروز
زندگی به امید که جهان سراسر مردم برابر

سؤالبهتریبرایخودوفرزندانشاندارندیک
هم هنوز ما آیا است: میهناساسی پرست،

رااندازهبهماآیاهستیم؟ کشورمان کافی
دوستداریمکهازحقحاکمیتآنحفاظت

آیامابهدستبگیریم؟هکردهوآیندهآنراب
آنها آینده حاکمیت حق برای کافی اندازه
و برایدفاعازمنافعآنها ما آیا قائلیم. احترام

ضرورتبازگشتبه
ناسیونالیزمواحترامبهحق

حاکمیتآینده

بازگشتآمریکابهدوره
ناسیونالیسمتندونژادپرستی
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گآنهاوتضمینصلحجهانیبرایحفظفرهن
. قائلیماحترام،شهروندانآنها

می ما از مسئولیتمانتاریخ آیابرای که پرسد
مانایم.پاسخماتجدیدارادهواحیایعزمآماده

است برایجانفشانی تولدیدوباره و نیاز. ما
شکستدهیمو داریمکهدشمنانانسانیترا

یهاانرژی در انسانی)حیاتنهفته آزادرا(
کنیم ما. وکشورهاییازجهانیامید سربلند

پذیرفتهمستقلاستکهمسئولیت هایخودرا
گذارندوهدفیمشترکمیاحتراموبهسایرین

منافعدر آیندهجهت و دارند برایجمع ای
.کرامتوصلحبرایمردمکرهزمین

مأموریتجهانیبرای
حفظکرامتوزندگی

آمیزآیندگانصلح

هاآمریکامحورهمهکوشش
آمیزمردمبرایآیندهصلح
جهان



(2)جدولشماره8182مللمتحدسازمانعمومیروحانیدرمجمعمتنسخنرانیحسن-ب
 

 (: سه مرحله نخست تحلیل پدام برای سخنرانی روحانی6اره )جدول شم

 برداشت از اصل متن
 )سطح سطح(

گیری و  جهت
 گرایش متن
 )عمق سطح(

تحلیل توجیهی با توجه به 
 های متن سایر گرایش

 )سطح عمق(
انتخابات از دوره دوازدهمین پیشدر ماه چهار

ریاست از بیش ایران، در میلیون18جمهوری
باحضور29ییعنیایران درصدواجدانشرایط،

یکباردیگربهخوددرپایصندوق هایرأی،
بشراعتدالواحترامبهحقوق»برنامهاینجانببرای
شهروندی حقوق و اتخاذ« و سیاستداخلی در

خط سازنده»مشی سیاستتعامل ودر خارجی
اطمینانکردند.«پیشرفتدرمسیرتحولاقتصادی

فراگیرمردممشارکت
درانتخاباتورای
مجددبهدولتاعتدال

حاکمیتمردمساالریدرایران
وحمایتمردمازسیاست

بشروتعاملسازندهباحقوق
جهان/

نفیدیکتاتوریدرایران

حقوقحقوق و کناربشر در شهروندی
عدالتاسالم و مهمخواهی از ترینجویی

طولبیشازیکصدوهایمردمایراندرخواسته
به و گذشته سال انقالباسالمیپنجاه در ویژه

استبوده8982سال

رژیمگذشتهضد
بشر،حقوق
خواهیوعدالت

حقوقشهروندی


انقالباسالمیتحققکننده
بشروحقوقشهروندیحقوق

می اعالم بلند صدای اعتدالبا که سیاستخارجینظامایران،ملتایرانمعتدلمنشو،کنم
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دالنهانزواطلبیروشملتبزرگایراناست.اعت
تفاوتیاستواستونهاستیالجویی؛اعتدالنهبی

.نهپرخاشگری

کندواست،نهظلممی
رود.نهزیربارظلممی

احتراممتقابلبهحقوق
هاست.ملت

مشیاعتدال،مشیصلحاست،اماصلحیعادالنه
نهصلحبرای ملتیوجنگودرگیریوجامع؛

مردم آزادیو اعتدال، ساالریبرایملتیدیگر؛
به اما حمایتاست؛ نه فراگیر؛ و شامل صورتی

از پشتیبانی و جا یک در آزادی از ظاهری
هم اعتدال، دیگر؛ جای در افزاییدیکتاتوری

هاستونهرقصشمشیرهاوباالخرهمشیاندیشه
آفریناست.اعتدال،زیبایی

بیینمعانیمستفادازت
صلحعادالنهوآزادی
شاملذیلمشی

اعتدالی

هایدوگانهدولتنقدسیاست
آمریکادرقبالمفاهیمیچون

صلحوآزادی.

صلح ما حقوقرویکرد از حمایت و خواهی
پسندیموازمظلومدفاعهاست.ماظلمرانمیملت
تهدیدنمیمی ما ازجانکنیم. بکنیموتهدیدرا

پذیریم.زبانمازبانکرامتاستوهیچکسنمی
ایم،اماازتابیم.مااهلمذاکرهزبانتهدیدرابرنمی

.برد-موضعبرابرواحتراممتقابلوبارویکردبرد

ایرانصلحطلباست.
آمریکاازموضعنابرابرتهدید

کنندهایران.

پیشرفت و ثبات امنیت، صلح، امروز دنیای در
شدهکشوره تنیده هم در مردمنمی د.انا شود

از نژادپرست و شرور رژیمی توسط فلسطین
کمترینحقوقانسانیمحرومباشندوغاصباناین

عراق،سرزمیندرامنیت؟نمی شودیمن،سوریه،
بحرین،افغانستان،میانمارودربسیاریمناطقدیگر

ایدرفقروجنگودرگیریزندگیکنندوعده
 میگمان که توسعهکنند و رفاه امنیتو توانند

.باشندتهشبلندمدتدرکشورهایخوددا

ضرورتبرقراری
صلحفراگیربرایهمه

کشورها.

بشرآمریکاناقضحقوق
جهانی

پرچم دارتسامحدرحقادیانوایرانازگذشته،
مختلفبوده ملتیهستیمکهاقوام همان ما است.

اس رنج از را دادیم؛یهودیان نجات بابلی ارت
میانخویش در آغوشباز با را مسیحی ارمنیان

یک خود میان در و فرهنگی“پذیرفتیم قارۀ و”
ایم.ایننظیرازاقواموادیانراجایدادهتنوعیکم

همانایراناستکههموارهازمظلوماندفاعکرده

ایراندرطولتاریخ
حامیپیروان

هاوادیانفرهنگ
استدیگربوده

ایرانمهدکثرتگراییدینیو
فرهنگی
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پیشمدافعحقوقیهودیانواکنونقرناست؛ ها
ح ایرانمدافع همان ایران است. فلسطینیان قوق

.طلباستجووآرامشحق
و تروریزم با مبارزه مقدم صف در امروز ما
از نه داریم قرار خاورمیانه در مذهبی تندروی

فرقه موضع و انسانی،ای موضعی از که قومی
اخالقیواستراتژیک

مبارزهباتروریسم
داعشانسانیاستنه

ایفرقه

ایرانبهدنبالگسترشقدرت
درمنطقهنیست

می نه تاریخیایران امپراتوری احیاخواهد اشرا
می نه و مذهبرسمیکند حاکمخواهد اشرا
نیزهصادرخواهدانقالبشرابازورسرکندونهمی

مانمان،حقیقتمذهبکند.مابهاستواریفرهنگ
باورداریمکههرگزمانآنواصالتانقالب قدر

خواهیمآنهاراچوناناهدافاستعماریجدیدنمی
.برکولۀسربازانصادرکنیم

طلبینفیجنگ
ماجراجویانهوتبیین
دیپلماسیفرهنگی

دولتایران

طقهایرانخواهانثباتدرمن
استوباهمسایگانشسر

جنگندارد

و مذهب و تمدن و فرهنگ ترویج برای ما
قلبانقالب در میمان وارد عقلها با و هاشویم

خوانیموباحکمتسخنگوییم.شعرمیسخنمی
ومی عارفان و شاعران ما، سفیران گوییم.

سویحکیمان این تا مولوی با ما هستند. مان
ایم.ماباسعدیدردلادرنوردیدهاقیانوساطلسر
کرده نفوذ فتح .ایمآسیا را جهان حافظ با ما

جدیدکرده فتح به دیگر نیازی چه پس ایم
!داریم؟

ایرانبافرهنگوادب
خودجهانرافتح

کردهاست

ایرانبهدنبالامپراتوریجدید
نیست

فقطدرصدایاعتدالازطرفملتیاستکهنه
پایبندبودهبیانکه برجام،درعملبهآنها است.

.بهتریننشانهصدقادعایماست

برجام،نشانهصداقت
ایراندرپایبندیبه

المللیمعاهداتبین

نفیاتهامعدمپایبندیایرانبه
معاهداتیهمچونبرجام

فشرده مذاکرات سال دو بیشاز حاصل برجام
حمایتشورای مورد آن نتیجه نیتاماستکه
صورتمللمتحدوجامعهجهانیقرارگرفتوبه

 قطعنامه از آمد.شورای 8898بخشی در امنیت
برجاممتعلقبهیکیادوکشورنیست،برجامسند

بینشورای جامعه کل به متعلق و المللیامنیت
.است

تأکیدبروجهه
المللیوفراگیربین

برجام

ضرورتپایبندیهمه
ردهایکشورهایبهدستاو
قانونیبرجام
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ده ما گشودیم. درهایتعاملوهمکاریرا هاما
دولت با توسعه توسعهقرارداد وهای شرق یافته

ازاینامکان .غرببستیم متأسفانهبرخیخودرا
تازهمحرومکردند،بهخودتحریمیدستزدندو

-کنندفریبخوردهحالبااحساسغبن،فکرمی
ایمونهکسینهفریبخوردهاند،درحالیکهما

فریبداده سطحبرنامههستهرا ما راایم. ایخود
.ایمخودتعیینکرده

برجام،نمونهتعامل
ایرانوجهان

بردبرجام-تأکیدبرماهیتبرد

ایکهایرانهازسالحهستهمابازدارندگیهسته
خود ملت مقاومت از آن از مهمتر دانشو از

اینهنروتکنیکماست.آنهاردهدستآوبه ایم.
سلبمی ایران از را اتمی نداشتۀ خواستندسالح

کنندوالبتهماازسلبچیزیکهنداشتیمومدعی
آنهمنبودیم،ابایینداشتیمونداریم.

ایرانبهدنبالسالح
اینیست.هسته

ساالرایرانبراینظاممردم
دفاعبهمردمخودمتکیاست.

بامین توانپذیرفترژیمغاصبصهیونیستیکه
کنداشمنطقهوجهانراتهدیدمیایسالحهسته

المللینیست،ومتعهدبههیچمقرراتونظارتبین
.طلبرانصیحتکندهایصلحملت

اسرائیلباتسلیحات
اتمیخودتهدیدی
برایجهاناست.

کشورهایجهانباید)بهجای
خلعسالحایران(،بهدنبال

ایاسرائیلباشند.هسته

بودایراناولینکشورینخواهداسالمیجمهوری
کندولیدرمواجههبانقضمیکهبرجامرانقض

عکس داشت.آن خواهد قاطع و متناسب العمل
به توافق این اگر سیاست»دست عرصه «نااهالن

فرصت مایهتأسفخواهدبودودنیا ازبینبرود،
اقدامیبزرگیرا چنین اما دستخواهدداد؛ از

ایرانرااسالمیبودجمهوریهرگزقادرنخواهد
.کنددرمسیرپیشرفتوتعالیخودمتوقف

تبیینپاسخقاطعایران
درصورتنقض
برجامازسویسایر

ها.طرف

تواندبادولتترامپنمی
ها،ایرانبازگشتمجددتحریم

راازمسیرپیشرفتخود
حرفسازد.من

پیمان با آمریکا جدید نقضدولت و شکنی
بین راتعهدات خود جهانی اعتبار فقط المللی،

دولتمی اعتماد و ملتشکند و بهها نسبت ها
هرگونهمذاکرهوتعهداتآیندهخودراازدست

.دهدمی

اگربرجامازسوی
آمریکانقضشود،
اعتبارجهانیآمریکا

شود.مخدوشمی

توانددیبهبرجاممیپایبن
اعتمادایرانوسایرکشورهارا
درمذاکراتآتیحفظکند.

برایاسالمیجمهوری جهانی اتحاد مبتکر ایران
گریاستوگفتگوومقابلهباخشونتوافراطی

دایرانمنادیاتحا
جهانیبرایمبارزهبا

دیپلماسیگفتمانیراهحل
تشریکمساعیدرحل
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فصلومذاکرهبرمبنایبردــبردراتنهامسیرحل
منطقهبحران و جهانی میهای تعمیقای داند.

افزایشپی و منطقه و همسایه کشورهای با وندها
انتخابِ دوست، کشورهای با همکاری سطح
تهدیداتخطرناکو از عبور ماستو آگاهانه
افزایش تحوالتپیچیدهدورانگذارفعلیجزبا

ازتماس گفتگو کردن نهادینه و مراودات و ها
.پذیرنیستهاامکانهاوملتسویدولت

خشونتو
گریبودهوافراطی

دنبالهموارهبه
همکاریوگفتگوبا
کشورهایمنطقهو
جهانخوداست.

ایوجهانیمشکالتمنطقه

کینه زشت، ازادبیاتجاهالنه، مشحون و توزانه
بی اتهامات و غلط زبانایپایهاطالعات از که

جمهورآمریکاعلیهملتایراندیروزدراینرئیس
شد شنیده محترم سازماننه،مجمع شأن در تنها

هاازمللنبودبلکهدرتقابلباخواستهامروزملت
دولت یعنیاتحاد باایناجالســ برایمقابله ها
.جنگوتروریسمــقرارداشت

اهانتترامپدر
ملتسخنرانیخودبه

ایرانباعلتوجودی
مللدرتضادسازمان

است.

هایتهدیداتوجنگافروزی
دولتآمریکاعلیهایرانبر
خالفاجماعجامعهجهانی
دربودهوباآرمانجهانیصلح

تضاداست.

می دفاعیاعالم توان که کنم
توانمندیاسالمیجمهوری جمله از هایایران،

دفاعیو جنبه تنها وموشکی، بازدارندگیداشته
برایحفظصلحوثباتدرمنطقهوجلوگیریاز

گذاریشدهاست.خردانهدفماجراجوییبی

توانموشکیایران
دفاعیوجنبه
بازدارندگیدارد.

تصمیمایرانبهگسترشتوان
دفاعیخود.

مردمشهرهایمختلفمادرجنگتحمیلیهشت
ژیمصدامبودندبردرهایدورسالهقربانیموشک

جاه چنین تکرار اجازه هرگز ما هایطلبیو
.باررانخواهیمدادفاجعه

توجهبهتجربهجنگ
هشتسالهولزوم
حفظتواندفاعی

کشوربرایجلوگیری
هایازخسارت
احتمالی.

هایموشکیاشارهبهحمایت
غربازرژیمبعثعراقعلیه

ملتایران.

خشونتبی و دثباتی مداخلهورزی با ما منطقه ر
قدرت فرامنطقهنظامی همانهای شد؛ تشدید ای

وقدرت بیشتر مداخله هدف با اکنون که هایی
مرگفروشسالح ایجادهای به را ایران بارشان

کنمصراحتاعالممیکنند.منبهناامنیمتهممی
مردم برای تکلیف تعیین و خارجی مداخله که

وگسترشبحرانبرجایایجزتداوممنطقهنتیجه

مداخالتنظامی
هایخارجی،دولت
ثباتیدرمنطقهعاملبی

خاورمیانهبودهو
اغراضاقتصادیآنها

کردهراتأمینمی
است.

هایسوریه،یمنوبحران
بحرینبایدازمسیرسیاسی
)برگزاریانتخاباتآزاد(حل

وفصلشود.
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هایسوریه،یمنوبحریننخواهدگذاشت.بحران
توقفراه طریق از تنها و ندارند نظامی حل

پایان مردم نظر و رأی پذیرش و پذیرخشونت
.است
تنهامایهتوقفایراننشد،هایاقتصادینهتحریم

ترکرد.بلکهعزمملیرابرتقویتتولیدملیراسخ
سالدست در جهانی رشد نرخ باالترین به یابی

اقتص که داد نشان نیز میگذشته ایران بااد تواند
بیستسال پتانسیلرشدیکتریلیوندالریدر

امیدپیشِ جهانبخشرو، نوظهور اقتصاد ترین
شود.

توسعهاقتصادیایران
ها.برالفتحریم

آمریکادرصددتوقفتوسعه
اقتصادیایران.

سیاستراهبردیمابرایتحققاینرشدپایدارو
با باورمااین .جهاناستمتوازن،تعاملگسترده

هم دست در دست امنیت، و توسعه که است
می میارتقاء مشترک منافع و ضامنیابد تواند
.ایوجهانیشودامنیتمنطقه

یابیهدفایراندست
بهامنیتوتوسعه

پایدار.

خروجآمریکاازبرجامضد
امنیتواعتمادجهانی.

بزرگ برخورداریاز با ویترینذخاایران گاز ر
نفتدرجهان،آمادگیداردکهدریکهمکاری
امنیتانرژیجهانیکمککندوبا بلندمدتبه

زیرساختسرمایه در مشترک هایگذاری
جادهحمل و ریلی دریایی، ظرفیتونقل ای،

بین ترانزیت بخشد.کریدورهای ارتقاء را المللی
زیرساخت حوزهتقویت در اقتصادی هایهای

وشبکهگازرسانی، ریلی ارتباطات و برق های
بازارجاده به دسترسی با ارزان تولید امکان ای،

منطقه برایپروژهبزرگملیو هایمتنوعایرا
فراهم با اینک است. کرده فراهم آمدنصنعتی

هیئت مساعد، حقوقی متعددفضای های
اندکهگذارانخارجیبهایرانگسیلشدهسرمایه

روزافز امضای بزرگبه قراردادهای ون
هایگذاریمشترکوتأمینمالیدرحوزهسرمایه

.مختلفمنجرشدهاست

آمادگیایرانبرای
گذارانجلبسرمایه

المللیدربین
هایمتنوععرصه

اقتصادی.


اعالمدرهایبازدرتعامل
اقتصادیوتجاریباایران.



و پیشرو و برساختنایرانیآزاد ملتایران برجامزمینهسازتعاملجهانیدعوتازمردموعزم
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ایامنوآرامبرمبنایمشارکتدرتوسعهمنطقه
المللجدیاستواخالقواحترامبهحقوقبین

همه همکاری و مشارکت از راه این در
گذارانوصاحباناندیشهوابتکاردرسراسرسرمایه

استقبالمی جهانیجهان اینجایگاه مندر کند.
هآنهانوازایران،ازهمگوییازملتمهمانسخنبه

کهصلحوامنیتوپیشرفترادرسایهمشارکتو
کنند،برایسفربهوجومیهاجستهمکاریملت

دعوت پرامید، آینده این در مشارکت و ایران
.کنممی

هایجهانبرایدولت
گذاریدرایرانسرمایه

ایرانبرایتقویتصلحو
ایوجهانیمنطقهامنیت

 

 تحلیل سطح چهارم )عمیق(
ناظربهنوعیتفسیرازآخرینسطحجدولپیشینوهمچنینتمییز اینمرحله، تحلیلدر

بهتعبیردیگر،درسطحچهارم،رویکردهایمشابهومتفاوتوکشفدال هایاساسیاست.

تحلیل به عبارتگر مفاهیمو تفسیریکلیاز ارائه قبل)سطحهایدنبال در-مرحله و عمق(

(بیانگراینسطحازتحلیلاست.2نهایتترسیمرویکردکالنمتناست.جدولشماره)
 

 عمق )عمیق( در دو سخنرانی -های اساسی گفتمانی سطح عمق (: دال7جدول شماره )

 روحانی های اساسی سخنرانی حسن دال ترامپ های اساسی سخنرانی دانلد دال
همراهیدولتوملتدرایران محوراستراتژیکدولتترامپمردمآمریکا

حمایتحداکثریآمریکاازصلحجهانی
دیپلماسیگفتمانی،بهترینراهبرددرحلمسائل

جهانی
آمریکایبزرگ،الگویکاملیبرایمردمو

هایدیگردولت
ایران،درمسیرتوسعهاقتصادی

ساسیگراییدرسیاستخارجی،راهبرداواقع
دولتترامپ

امنیتوصلحجهانیدرگرواحترامبهحقوقملل

هادولتترامپ،عاملتداومبحرانراهبرددوستیبامللمظلوموخصومتبادولظالم
لزومحصولاجماعجهانیعلیهایرانوکرهبا

هدفتأمینصلحجهانی
گری)زیادهضرورتاتخاذموضعجهانیعلیهافراطی

ریکاواسرائیلخواهی(آم



تالشمی ادامه پیوندیمیاندالدر تا شود پیشتر2هایاساسی)جدولشماره: ومرحله )
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کاررفتهدرسخنرانیرؤسایجمهورایرانوایاالتتحلیلکهبهجداولفراوانیکمیمفاهیمبه

تالشمی همینرو از شود. برقرار اختصاصداشت، ممتحده جدولزیر، در تا باشود تناظر

دال از تحلیلهرکدام مرحله چهار محصول مرکزیکه بودههای کیفی مقولهگفتمان ایاند،

(3و2برآمدهازتحلیلکمیاولیهقرارگیرد)جداولشماره:
 

 (: مقایسه نتایج کمی و کیفی تحلیل در گفتمان ترامپ8جدول شماره )

های اساسی سخنرانی  دال
 گفتمان( ترامپ)تحلیل دانلد

های اصلی سخنرانی  مقوله
 ترامپ)تحلیل کمی( دانلد

سروریآمریکاوآمریکاییاندرجهانمردمآمریکامحوراستراتژیکدولتترامپ

حمایتحداکثریآمریکاازصلحجهانی
هاملت آمریکاخواهانامنیتوبهبودشرایطحیات
لزوماجماعواتحادجهانیبرایآیندهجهان

های،الگویکاملیبرایمردمودولتآمریکایبزرگ
دیگر

هاملت آمریکاخواهانامنیتوبهبودشرایطحیات

سروریآمریکاوآمریکاییاندرجهان

گراییدرسیاستخارجی،راهبرداساسیدولتواقع
ترامپ

لزوماجماعواتحادجهانیبرایآیندهجهان

ظالمراهبرددوستیبامللمظلوموخصومتبادول
ظلمدیکتاورهابرمردمخود

هاملت آمریکاخواهانامنیتوبهبودشرایطحیات

لزومحصولاجماعجهانیعلیهایرانوکرهباهدف
تأمینصلحجهانی

لزوماجماعواتحادجهانیبرایآیندهجهان
ظلمدیکتاتورهابرمردمخود

هاتمل آمریکاخواهانامنیتوبهبودشرایطحیات


 (: مقایسه نتایج کمی و کیفی تحلیل در گفتمان روحانی9جدول شماره )



روحانی  های مرکزی سخنرانی حسن دال
 گفتمان( )تحلیل

های اصلی سخنرانی  مقوله
 روحانی )تحلیل کمی( حسن

-همراهیدولتوملتدرایران
گیایرانبرتریفرهندیپلماسیگفتمانی،بهترینراهبرددرحلمسائلجهانی

اقتصادیایران،خواهانصلحوتوسعهایران،درمسیرتوسعهاقتصادی
المللیبیشترهایبینبرجام،سائقهمکاریامنیتوصلحجهانیدرگرواحترامبهحقوقملل

-هادولتترامپ،عاملتداومبحران
افراطی علیه جهانی موضع اتخاذ هایخارجیبرمللمسلمانظلمبرخیدولتگری)زیادهضرورت
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سرائیلخواهی(آمریکاوا
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 گیری تحلیل نهایی و نتیجه
سازدکههردورئیسجمهور،هایاساسیازمیانسومینسطحتحلیلی،روشنمیتعییندال

برایحل راهبردهایموجود سپسبه و کرده طرحمسائلداخلیآغاز با را سخنرانیخود

روحانیاوالً؛بهردشبهاتدراینخصوصاما،عمدهمباحثحسناند.مشکالتجهانیپرداخته

به تروریسمو حمایتاز ایران، دیکتاتورینظام نسبتبه سرنوشتبرجام،موجود ویژه طور

بین ساحت در گفتمانی دیپلماسی اتخاذ ضرورت و ایران حالیتوسعه در است. کهالمللی

عنوانبزرگترینتهدیدبرایصلحوشمالیبهنارکرهترامپدرسخنانخود،ایرانرادرکدانلد

شرحمظالمحکومت با اجماعجهانیامینتجهانیمطرحساختهوتالشکرده هایمذکور،

علیهایندوکشورراساماندهد.

نگاهدولتترامپبهجهان،نگاهیاستمراحلمذکوربهروشنینشانمی دهدکهاساساً

حفظوذکر،اولکه جهانسخنمیبا برتریخودبا ورودبهجزئیاتامور،دومگوید، با

براساساقصینقاطجهانازآمریکایجنوبیتاخاورمیانهوشرقآسیا،اقداماتدولت را ها

موردارزیابیقرارمی رفاهو... دهد،اصولثابتلیبرالیسمهمچونآزادی،دموکراسی،صلح،

هارابهدودستهکلیدوستومتخاصمتقسیمکردهوولتدرجایگاهرهبریجهانی،د،سوم

هایمتخاصم،سایرکشورهارابهاجماعواتفاقیاستراتژیککندبرایمقابلهبادولتتالشمی

 بین،چهارمنزدیکسازد. سازماننهادهای همچون فراملی و تأمینالمللی جهت در را ملل

عنوانالگوییکنددولتوملتمتبوعشرابهمیاهدافخودحمایتکردهودرنهایتتالش

هاومللجهانبازنماییکند.موفقبرایدولت

بهسنگاستکهسخنرانیحسنایندرحالی هایآمریکا،سیاستاندازیروحانیعمدتاً

بستر همچنیناهمیتگفتگویسیاسیدر و کشورها سایر با برخورد در اینکشور گانه دو

پردازد.بلمیاحتراممتقا

نظریهمدیریت تطبیقآنبا نوبتبه بررسیمسیرایندوسخنرانی، معناهماهنگپساز

(CMMمی)تردرادبیاتنظریاینمقاله،بیانشد.ایننظریهمنحصربهفردرسد.جاییکهپیش

قوتحققفرهنگی،درسهساحتتفسیری،انتقادیوکاربردیقابلیتتحقیدرارتباطاتمیان

شودتانتیجهتحلیلیداشتهودرذیلهرمحور،بهسؤاالتیپاسخخواهدداد.درادامهتالشمی

وسیلهسؤاالتاصلیایننظریهبهپرسشکشیدهشودواینگونهپاسخیدوسخنرانیمدنظر،به
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یجاینبرایچالشارتباطیموجود)تخاصمایرانوآمریکادرسطحارتباطی(عرضهشود.نتا

جوئیاست.(قابلپی81مرحلهازتحلیلوتطبیقدرجدولشماره)
 

 گفتمان دو سخنرانی معنا با نتایج تحلیل هماهنگ  (: رویکردهای نظریه مدیریت 11جدول شماره )

 گفتمان دو سخنرانی های منتج از تحلیل سؤاالت اصلی و پاسخ ساحت نظری

 تفسیری

کنند،  ش معمول خود ارتباط برقرار میگران هنگامی که به رو ارتباط  -1
 کنند؟ چه کار می

سازمانروحانی:  - در صلحسخنرانی نمایشموضع ایرانملل، عدالتخواه و -آمیز
کشوریدرحالتوسعه،-تالشبرایبازنماییدموکراتیکوتمدنیازدولتوملتایران

کشورها سایر با کننده همکاری برجام، استمرار -نیازمند بهملتحامی معترض و ها
 هاومظالمهاومقاومدرنابرابریعدالتیبی

تالشی-طلبآمریکاملل،نمایشموضعابرقدرتیورفاهسخنرانیدرسازمانترامپ:  -
متفاوتبااستراتژیاوبامابرایبازآفرینیوتثبیتایدهآمریکایبزرگ،قدرتمندوحامی

  هاییاغیونیازمندددولتتهدی-صلح،امنیتورفاهبرایجهانیان

 کنند؟ ارتباط گران چرا چنین می -1

ایرانروحانی: - مردم ایران-منتخبمجدد نظام انتقاداتترامپبه به -پاسخدهنده
نفیتالشایرانبرایبازیابیامپراتوری-ترویجگفتماناعتدالورفعتهدیداتلغوبرجام

الگوی-ایوجهانیرحلمسائلمنطقهحامیدیپلماسیگفتمانید-درحالتوسعه-خود
 ایقدرتمنطقه-فرهنگیوتمدنیجهانی

شمالیوبرخیدیگرتهدیدکنندهایران،کره-منتخبپرحاشیهمردمآمریکاترامپ: -
مسئولاصلیتأمینصلح،امنیتورفاهبرای-نمایندهبزرگترینملتدرجهان-کشورها

قدرتجهانیابر-الگویجامعجهانی-مردمجهان

 انتقادی

 کنند؟ گران باهم چه چیزی را ایجاد می ارتباط -2
تعمیممنافعخودبه-:جنگبرایصلحوامنیتتضادهای هویتی دو سخنرانی -

هاینگاهسیاهوسفیدبهواقعیت-هایخود)ناسیونالیزمافراطی(تعظیمملت-منافعجهانی
مظلومین)تشخصی-جهان وسازیمصادیقظلمو انگاشتنبرخیمظالم نادیده غافلو

ارائهتصویرفداکارانهازخوددرعینمداخله-گراییگراییباشعارواقعآرمان-مظلومان(
-هابرایمسائلچندجانبهجهانیطرفهراهحلتالشبرایتوجیهیک-هادرجنگ

 کاربردی

 های اجتماعی بهتری بسازیم؟ توانیم جهان ما چگونه می -3
-اتخاذنگاهخاکستریطرفینی-پرهیزازیکجانبهنگری-ریبهمسائلجهانینگواقع -

رودررو مرجعیتسازمان-گفتگویعادالنه عادلکمکبه رسمیت-هایفراملیو به
هایسومشناختننگاه
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بندیوبرآینددومسیراتخاذشدهتوسطرؤسایجمهورایرانوآمریکادردرنهایتجمع

دهدکه:المللینشانمیوبیناینتریبونمهم

 شود؛منافعهردوکشوردرصلحوامنیتجهانیمحققمی -8

عنوانبسترمناسبتوسعهایتوجهداردوازآنبهدولتایرانبیشتربهامنیتمنطقه -8

دنبالبسطقدرتخوددرمتحده،فراترازمفهومتوسعه،بهکنداماایاالتاقتصادیحمایتمی

سیاستواقصینق اقتصاد، برجهان؛ ضمنالقایبرتریخود تا وتالشدارد اطجهانبوده

 عنوانالگوییجهانیدراینزمینهحاکمسازد؛فرهنگخودرابه

ایبرایدوکشورارزشیاستراتژیکداردوهرعنواننتیجهمذاکراتهستهبرجامبه -9

به الغدو جهانیبرایتثبیتیا ایرانضمنتبیینضرورتدنبالکسباجماع هستند. ایآن

سازد.ازبندیتامخودبهاینمعاهده،راهرابرایهرگونهمقابلهمقتضیهموارمیاستمراروپای

نقدسیاست ترامپبا تالشمیسویدیگر، الغایهایدولتاوباما یا مفاد تغییر راهبرد کند؛

 اعجامعهجهانینیازمنداست؛کاملبرجامرادنبالکندودراینمسیربهاقن

تروریسم -1 به بیشتر ترامپ، دولتتعاریفمتفاوتیدارد. برایدو همچنینتروریسم

درمیان«اسالمغیرسیاسی»دنبالترویجگفتمانکندوبهشمالیاعتراضمیدولتیایرانوکره

المللی بین و داخلی توفیقات ذکر با دارد سعی روحانی اما است. برمسلمانان مبتنی نظام

بشروخواهیوحقوقساالریدینیدرایرانمانندارزشمندیدموکراسی،امکانعدالتمردم

گروه علیه اهلل حزب و سوریه چون متحدانش و ایران نظامی اقدامات از هایشهروندی،

 د؛هایتروریسمدولتی)اسرائیل(دفاعکنخواهیتروریستی)داعش(ومقاومتدرمقابلزیاده

مقاممعترض»کهایراندردرحالی -8 ایبهمظالمدولتجهانیعلیهمللمظلوممنطقه«

همچونیمنوبحرینوعراقوسوریهوهمچنینمللخارجازمنطقه،همچونمسلمانانمیانمار

،اموراتسیاسی،اقتصادیوامنیتیشرق«مقامناظم»متحدهوترامپدرگوید؛ایاالتسخنمی

کند.بهعبارتعملمشخصیذکرمیعالمراموردتوجهداشتهوبرایهرکدامبرنامهوغرب

دیگراگرموضعحاکمبربیاناتحسنروحانی،مقاومتودفاعباشد،موضعترامپ،سراسر

 تهاجمیاست؛

کره -2 اجماعجهانیعلیه برایتوقفمداخالتنظامیجنگو احتمالحمله شمالی،

تو تحریمایراندرمنطقه، همهمهمترجیه از وونزوئالو والگوسازیبرایملت»هایکوبا ها



 (82)پیاپی82بهار،82شماره،هفتمسالهایراهبردیسیاست،پژوهشفصلنامه 298
 

آفرینیآمریکادرمقامناظمجهانیاستکهدرنسبتباهاییازنقش،نمونه«هایجهانیدولت

منطقه ایوبرابرخواهانهروحانی،ازدامنهگستردهوالبتهماهیتراهبردیباالبهسخنان،عمدتاً

 رداراست.پایینبرخو
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