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In this study, to determine Trump’s images of himself and Iran, the authors
have focused on Trump's verbal behavior on Twitter. In this study, Maxqda
10 software was used. Through three-step coding, open coding, axial coding,
and selective coding, the research seeks to answer these questions: what
image does Trump represent of America and Iran on Twitter? And what are
the reasons for this representation? The findings of the study are in the form
of two concepts: the image of the self and the image of the other. In terms of
self-image, authors have faced two sub-categories of Republican and
Democratic achievements. Two categories that Trump is trying to portray as
a pro-American image of Republicans (with four categories) and the
threatening image of US power by Democrats and Obama (with two
categories) against Iran to achieve its intended goals of justifying antiIranian measures and extending his presidency. This, in turn, has polarized
US foreign policy on Iran. Also in the terms of the image of the other, Iran is
represented as the enemy of the United States that consists of three
categories of the authoritarian regime, violating democracy and disturbing
the international order. This type of Trump illustration is influenced by antiIranian discourse in the US, the influence of the Israeli lobby and those
around Trump, Trump's personality traits, and his hate of Obama.
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مقاله پژوهشی
6550

مطالعاترسانههاينوين

فصلنامه


تصویرسازی ترامپ در توئیپلماسی از ایران
دانشجوی دکتری روابط بینالملل دانشگاه اصفهان ،اصفهان  ،ایران.

سعیده مرادیفر
علی امیدی



دانشیار گروه علوم سیاسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.

ترامپ ازجمله سیاستمدارانی است که با تصويرسازي از خود و ديگري از طرق مختلف ،خصوصاً
توئیپلماسی،اهدافسیاستخارجیخاصخودرادنبالمیکند.دراينپژوهش،نگارندگانبرايتعیین

تصاويروبازنمايیتصويرترامپازخودوايران،بهرفتارهايکالمیويدرتوئیتربسندهکردهاند.اين


تاریخ ارسال8931/60/52 :

چکیده

پژوهش با استفاده از نرمافزار  Maxqda 10و از طريق کدگذاري طی سه مرحله کدگذاري باز،
شده و به دنبال پاسخ به اين پرسشها است :ترامپ چه
کدگذاري محوري و کدگذاري انتخابی انجام 
پژوهشدرقالبدومفهومتصويرازخودوتصويرازديگريبودهاست.نگارندگاندرمفهومتصويراز
خود با دو مقوله فرعی دستاوردهاي جمهوريخواهان و دستاوردهاي دموکراتها مواجه شدهاند؛ دو
ايکهترامپدرتالشاستتاتصويراحیاگرقدرتآمريکارابرايجمهوريخواهان(با4مقوله)و


مقوله
مقوله)،درقبالايرانبهمنظورتوجیه

رتآمريکاراازسويدموکراتهاواوباما(با 2

تصويرتهديدگرقد

تاریخ پذیرش8931/88/96 :

تصويريازآمريکاوايرانرادرتوئیتربازنمايیکردهاست؟وداليلاينتصويرسازيچیست؟يافتههاي


کهاينمهمبهنوبهخودسبب

اشبازنمايیکند 


اقداماتضدايرانیخودوتمديدپسترياستجمهوري
مقولهرژيماقتدارگرا،ناقضدموکراسیوبرهمزننده

بهعنواندشمنآمريکابازنمايیشدهاستکهشامل3

نظمبین المللاست.درواقعايننوعتصويرسازيترامپازخودوديگريمتأثرازگفتمانضدايرانیدر

ژگیهاي شخصیتی ترامپ ،نشان دادن
آمريکا ،نفوذ حامیان اسرائیلی و اطرافیان ضدايرانی ترامپ ،وي 
وتنفرويازاوبامابودهکهبهصورتضمنیو

کنندهبهوعدههايانتخاباتی 2102


عنوانعمل
خويشبه

ISSN: 2538-2209

دوقطبیشدنسیاستخارجیآمريکادرقبالايرانشدهاست.همچنیندرمفهومتصويرازديگري،ايران

صريحدرتوئیتهايترامپخودرابروزدادهاست.اينپژوهشازنوعکیفیوبهروشتحلیلمحتوا،


کلیدواژهها :توئیپلماسی ،فعالیت هستهای ،تصویرسازی ،ترامپ ،سیاست خارجی .
نويسندهمسئول aliomidi@ase.ui.ac.ir:

eISSN: 2476-

حتوايتوئیتهايترامپانجامشدهاست.

بهمنظورنشاندادنواحدهايمعنايپنهانم
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مقدمه
فناوريهاينوينبودهاست.اينترنت–از21سالپیش-

روابطبینالمللهموارهتحتتأثیر

المللداشتهباشد.اينحوزههمراهباسیستمهايفناوري


عمیقیبرروابطبین
توانستهتأثیر 
اطالعاتیوارتباطیمرتبطبهآنتوانستهانقالبیعظیمدرشیوهارتباطاتمردمیوتبادل
منجربهتغییرچشماندازهايسیاسی،

نهتنها 
اطالعاتايجادکند.انقالبدراينفناوريها 

اجتماعی و اقتصادي در سراسر جهان گرديد بلکه موجب معرفی ابزارهاي مدرن براي
تحولدرسیاستخارجیوديپلماسیعمومیشد(.)Adesina, 2017:2
سیاستهاي خود با ديده

در ابتدا ،دولتها درباره نقش اينترنت در شکلدهی به 
نگريستندوترجیحمیدادندبهروشهايسنتیتکیهکنند.حتیدراواخرقرن


ترديدمی
،وبسايت رسمیبرايخودنداشتندبلکهبهاينترنت
انهها 
نهتنها بسیاريازسفارتخ 
بیستم 
بهعنوان نقطه عطفی در
هم نیز دسترسی نداشتند؛ اما حمالت  00سپتامبر   2110
ديجیتالسازي ديپلماسی عمومی عمل کرد ( .)Bastianello, 2014چراکه دولت بوش

توجه اندکی به مفهوم ديپلماسی عمومی و قدرت نرم داشت .حمالت  00سپتامبر نوع
جديديازجنگ،بینکشورهاوشبکههارامعرفیکردکهدرآنارتشآمريکابرخالف
پیشبینیهايدولتبوشنتوانستدشمنرانابودکند( .)Hallams, 2010:542

سازمانهاي

اين حمالت يکی از داليل ورود رهبران جهان ،وزراي امورخارجه ،
سبوک و حسابهاي توئیتري براي ديجیتالسازي
غیردولتی و مدنی به صفحات فی 
هابرايپیادهسازي

ديپلماسیبود(.)Bastianello, 2014برهمینمبنادولتهاوديپلمات
تهاي گستردهديپلماتیکخودبهسمت رسانههاياجتماعی
ديپلماسیعمومیومأموري 
نظیرتوئیتررفتند.حتیافراديدرنهادهايدولتیبخصوصدروزارتخانههايامورخارجی
هايتوئیتريايننهادهاهستند.اينامرنشانمیدهدتوئیتر

حضوردارندکهمسئولحساب
براي نهادهاي دولتی بسیار حائز اهمیت میباشد ( .)Dumciuviene, 2016:97توئیتر
توانستهدرشکلدهیبهتصويريکدولت،انتشاراطالعاتديپلماتیک،ابرازاحساساتو

نظراتبرايتأثیر برتوسعهامورديپلماتیکومسائلسیاستخارجیمؤثر باشد( Su and
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 .)Xu, 2015:18لذا درمجموع اين رسانه تبديل به ابزاري براي سنجش ديپلماتیک و
نالملل
ابزاريکهبهبیانبرخیازناظرانبرايتحلیلوپیشبینیروابطبی 

ارتباطاتشد،
استفادهمیشود( .)Twiplomacy Study, 2017

بهسیاستمدارانايناختیاررامیدهندکهبهطورمستقیمبامیلیونهانفراز

اينفناوري


شهروندان و افراد در خارج از کشور ارتباط برقرار کنند .اين امر سبب ظهور يکی از
نوآوريهادرسیاستخارجی آمريکادر دوره نخسترياستجمهوري

توجهترين 
قابل 

اوباما ،يعنیديپلماسیديجیتالشدکهبهباوربرخیازناظراناوبامانخستین«رئیسجمهور
آمريکامیباشد(.)Hallams, 2010:551چراکهوينخستینرهبرجهانبودکه

ديجیتالی»
در مارس  2112زمانی که سناتور ايلینويز بود حساب توئیتري خود را ايجاد کرد
( .)Twiplomacy Study, 2018درک و فهم اوباما از قدرت اينترنت در برقراري
ارتباطات و شکلدهی به تصاوير ،منجر به عالقه آمريکايیها نسبت به ظهور ديپلماسی
ارزشها وعقايدآمريکايیها

ديجیتالگرديد.چراکهبهکارگیري اينترنتمنجربهترويج
( )Hallams, 2010:552نظیر آزادي ،برابري و دموکراسی در سطح جهانی شده است.
(حاجزرگرباشی و
ارزشها  

نکته حائز اهمیت اين است که آمريکايیها با ترويج اين 
موحديان)22:0332،بهدنبال ايجادتصاويرمثبت،حفاظتازمنافعملیوتأثیرگذاريبر
افکارعمومیخودبودهاند(طباطبائیوهمکاران .)024:0331،

فادهازاينفناوريهاباورودترامپبهکاخسفید( 21ژانويه)2102شدتبیشتر

است
بهويژه
ها  
يافت.ويازجمله  سیاستمدارانفعالواثرگذاريبودهکهتوانستهازاينفناوري 
توئیتربراياشاعهاطالعاتوارائهتصاويرذهنیخوداستفادهکند.ويازمارس2113
فعالیتهايتوئیتريخودراآغازکردهکهدرمجموعبیشاز42111توئیت(ژوئیه)2103
در آرشیو توئیتري وي وجود دارد .حجم توئیتهاي وي پس از تصدي پست
افزايشيافتهاست.درواقعترامپباتوئیپلماسیخودتوانستهتصاويري

ياش
استجمهور 
ري 
گیريهايذهنیودانشسیاسیويرا


تصاويريکهجهت
ازخودوديگريراخلقکند،
بازگومیکند .
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مطرحشدهنگارندگانبهدنبالپاسخبهاينپرسشهاهستند:

بادرنظرداشتمباحث
ترامپ چه تصويري از آمريکا و ايران را در توئیتر بازنمايی کرده است؟ و داليل اين
تصويرسازيچیست؟ 
توئیتهاي ترامپ با استفاده از نرمافزار

يافتههاي پژوهش حاصل از تجزيهوتحلیل 
Maxqda10درقالبدومفهومتصويرازخودوتصويرازديگريبودهاست.نگارندگان
درمفهومتصويرازخودبادومقولهفرعیدستاوردهايجمهوريخواهانودستاوردهاي

هامواجهشدهاند؛دومقولهايکهترامپدرتالشاستتاتصويراحیاگرقدرت


دموکرات
آمريکارابرايجمهوريخواهان(با4مقوله)وتصويرتهديدگرقدرتآمريکاراازسوي
بهمنظور توجیهاقداماتضدايرانیخودو
دموکراتهاواوباما(با 2مقوله)،درقبالايران 

بهنوبهخودسببدوقطبیشدن
بازنمايیکندکهاينمهم 

ياش
تمديدپسترياستجمهور 
سی استخارجی آمريکادر قبال ايرانشده است .همچنیندرمفهوم تصويراز ديگري،
ايرانبهعنواندشمنآمريکابازنمايیشدهاستکهشامل 3مقوله رژيماقتدارگرا،ناقض

نظمبینالمللاست.درواقعايننوعتصويرسازيترامپازخودو

دموکراسیوبرهمزننده
ديگريمتأثر ازگفتمانضدايرانیدرآمريکا،نفوذحامیاناسرائیلیواطرافیانضدايرانی
کنندهبهوعدههاي

ويژگیهايشخصیتیترامپ،نشاندادنخويشبهعنوان 
عمل

ترامپ،
ضمنیوصريحدرتوئیتهايترامپ

بهصورت
انتخاباتی2102وتنفرويازاوبامابودهکه 
خودرابروزدادهاست .
نگارندگاندر اينپژوهشازتئوريتصويرکهتوسطدوروانشناس بناملیروي
ارائهشدهاستفادهکردهاند کهدرايننظريهدانشفرديازطريق

بیچ0وترنسآر.میچل2
گونهاي است که
به 
سازماندهی پژوهش 

تصاوير ذهنی بیان میشود(.)Patalano, 2003
نگارندگان در ابتدا به تشريح تئوري تصوير و توئیپلماسی پرداخته و سپس به تحلیل
هاپرداختهاند .


اينتوئیت
محتوايتوئیتهايترامپومنشأ


1. Lee Roy Beach
2. Terence R. Mitchell
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تئوری تصویر
درطبقهبنديروانشناسی  اجتماعیدوبخشراازيکديگرمتمايزکردهاست؛

کرونباخ 0
.0توضیحرفتاربازيگرازبیرونباتأکیدبرمفهوممحیط.2،توضیحرفتاربازيگرازدرون
طبقهبنديمشابهیدر
برمفهومشخصیتوانگارههايذهنیافراد.برهمیناساس ،

باتأکید
نظريههاي روابط بینالملل در دهه  0311وجود داشت .چراکه برخی تئوريها بر اساس

هادرعرصهبینالمللبودهکهعمدتاً مبتنیبرتوزيعقدرت

توضیحاتیدربارهرفتاردولت
یکه
درسیستمبینالملل ،محدوديتهاي خارجی وانگیزههاي هر کشورياست.درحال 

ادراکاتوانگیزههايگوناگونغالب

هارفتاردولتهارا براساس


برخیديگرازتئوري
اند.لذابرخیازناظراندرتشريحشکستتئوريهايمبتنیبر


درهردولتیتشريحکرده
عوامل صرف مادي (توضیح علت جنگ و صلح) ،رويکرد ادراکی را بکار گرفتهاند.
شودبديندلیلکهطرفهاي


پردازدکه؛جنگشروعمی

رويکردادراکیبهاينامرمی
درگیر برآوردهاي گوناگونی از توازن قواي بین خود و ادراکات متفاوتی از نیات و
اهدافديگراندارند( .)Herrmann, 2013
رويکرد ادراک ی مرتبط با مفاهیمی همانند رمز عملیاتی ،2پیچیدگی مفهومی،3
برداشت 4و تصوير ذهنی 1است (مشیرزاده .)010 :0332 ،عملکرد تئوري تصوير بر پايه
شناختیاستواراستکهبیانگرمحدوديتهايشناختی


شناسی
سطحتحلیلفرديوروان
(يعنی عقالنیت محدود) است؛ بدين علت که افراد قادر به دريافت و پردازش تمام
ازطريقطبقهبنديمفهومی،خصوصاً از

نرو 
اطالعاتازدنیايپیچیدهبیروننیستند.ازاي 
نوعدوقطبی،مانندخیروشر،دشمنودوست،صلحدوستوتروريستوغیرهسعیدر
سادهسازيدنیايپیچیدهبیرونوفهمآنوبرچسبزنیخودوديگريدارند.قطعاً چنین

تصاويرمیگويندممکناستبادنیايواقعمطابقتنکندولی

سازيهايیکهبهآنها


مقوله
1. Cronbach
2. Operational code
3. Conceptual complexity
4. Perception
5. Image

تصویرسازی ترامپ در توئیپلماسی از ایران؛ مرادیفر و امیدی | 322

نقشپردازشگريرامیماندکهاطالعاتوروديجديدبراساسآنسنجیدهمیشود .

نظريه تصوير يک تئوري تصمیمگیري استراتژيک است که قضاوتهاي اولیه در
بینالمللی را مشخص
مورد هدايت تصاوير بینالمللی يا کلیشهها و انتخاب سیاستهاي  
میکند(.)Alexander et al, 2005:28براساستئوريتصوير،هويتدرساختارباورهاي
شخصی (تصاوير) فرد ريشه دارد و سه تصوير (تصوير ارزش ،فرافکن و راهبردي)0
هاياصلینظريهتصويرراشکلمیدهد.برهمینمبناتصويرارزشبازتاباخالق،


پايه
معنوياتواصولتصمیمگیرندهاستکهخودانگارهراتعريفمیکند.تصويرفرافکن

شاملاهدافیاستکهفردامیدواراستدرحمايتازخودانگارهبهدست آورد.تصوير
راهبردي شامل طرحهاي عملی است که فرد در تالش براي تحقق اهدافی است که
بهواسطه آن از خودانگاره حمايت کند .اين تصاوير در دوران کودکی رشد میکنند و

تحت تأثیر خانواده ،ديگران ،هنجارهاي اجتماعی و تجربه شخصی قرار میگیرد
تصمیمگیرنده

امادرشکلپیشرفتهتراينتئوري،

()Brougham and Walsh, 2007:204؛
هنگاممواجهبايکموضوعباچهارسطحتصويرمواجهمیشود؛
 .0تصوير از خود2؛ متشکل از ارزشهاي شخصی ،اعتقادات و اصول اخالقی است که
راهنمايپذيرش(يارد)اهدافوکمکبهايجادظرفیتهايبالقوهجديداست .

.2تصويرفرافکن3؛تصويرذهنیازآيندهمطلوبباتوجهبهتصويرخوداست .
 .3تصوير اقدام4؛ اساساً متشکل از برنامههايی است که براي دستیابی به اهداف مورد
استفادهقرارمیگیرد .

يشده1؛ آينده مورد انتظار را نمايش میدهد (به لحاظ نتايج
طرحريز 
 .4تصوير  
پیشبینی)( .)Patalano, 2003

اصول اصلی نظريه تصوير اين است که افراد در هنگام تصمیمگیري گزينههاي
تصمیمگیريراباتصاويرمذکورمقايسهمیکنندوچنانچهگزينههايیکههريکازاين

1. Value, Trajectory and Strategic images
2. Self image
3. Trajectory image
4. Action image
5. Projected image
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تصاويررانقضکنندبهطورخودکارازغربالگريخارجمیشوند(.)Gerbec, 2012:2
درواقع مطابق اين تئوري ،تصمیمات متکی به فرآيند غربالگري ،تمرکز بر حذف
رقابلقبولدارد.دراينجا،افرادفقطاطالعاتمنفیموجوددرموردهرگزينه
گزينههايغی 

را در نظر میگیرند و تنها گزينههايی که از غربالگري بیرون آمدهاند وارد مرحله دوم
میشوند .در مرحله انتخاب ،افراد سعی میکنند از بین
مگیري ،يعنی انتخاب  ،
تصمی 
بازماندگان غربالگري ،بهترين گزينه را انتخاب کنند .براي انجام اين کار ،افراد هر دو
گزينهخوبوبدرادرنظرمیگیرند،بنابرايندريکتئوريتصويرابتداافرادرويگزينه
بهاصطالح تخلف شناخته میشود) و سپس بر آنچه صحیح است
غلط تمرکز میکنند ( 
تمرکز میکنند (که در قالب عدم خشونت نامیده میشود)(.)Pesta et al, 2005:342
وسادهسازيمحیط

سازماندهی 

نرو افرادتمايلبسیاريدراستفادهازتصاويربراي
ازاي 
صحیحاستمحیطراسادهسازيمیکنند.

باجمعآورياطالعاتیکهفرضاً 

دارند .آنها
متعاقباً اطالعاتورودياز طريقتصاويرفیلتر میشوند؛ اين امرسبب میشودکهمرور
يانجامشود.اينمرورتعیینمیکندکهاطالعاتورودي،مهم،نادرست

اجمالیخودکار
ياغیرمرتبطاست( .)2102:3,Niklas
بهنوعی محصول پیام دريافتی و برداشتی درگذشته بوده و شامل
همواره تصوير  
بهعنوان
تفاسیريازواقعیتاستکهتوسطادراککنندهدرنظرگرفتهشدهاست.تصوير 

ساختار کلی شناختی ،عاطفی و ارزيابیکننده واحد رفتاري يا ديدگاه درونی بازيگر به
خودوجهانتعريفشدهاست( Boulding, 1959:120( .اينتعريفشاملتصويرياز
دوديگراناست.هردولتیممکناستانگیزهايبرايطرحتصويرمثبتازخودبابه

خو
تصوير کشیدن خود در يک موقعیتی مثبت داشته باشد ،اين امر درحالی است که از به
کند.تصويرازديگريرامیتوانبهعنوانبازنمايی


کشیدهشدنمنفیاجتنابمی
تصوير 
باورياستکهمیتواننسبتبهاهداف،

ذهنیآنکشوردرنظرگرفت.لذايکتصوير،
مقاصد و هويت يک بازيگر در روابط بینالملل داشت .کارکرد تصاوير بینالمللی
سازيمحیطبینالمللیپیچیدهوهدايتادراکوپاسخبهسايرکشورهااست.تئوري


ساده
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تصوير کمک میکند تا رفتار دولتها را درک و پیشبینی کرد ( .)Bilali, 2011لذا
تصاوير در حکم «نقشه راهها» يا «نقاط کانونی» براي سیاستمدار محسوب میشود و
هنگامیواقعیترابااستفادهازتصاويرخودشاندريکرابطهعلیمستقیمبهرفتارسیاسی
تفسیرمیکنندکهتوسطاطرافیانآنهاموردتأيیدقرارگیرد( .)2102:3,Niklas
نالملل هم نیز نقش مهمی در
طبق تئوري تصوير ،ويژگیهاي ساختاري روابط بی 
تعیین تصاوير خاص کشورهايی که از يکديگر دارد .تصاوير ،يا کلیشههاي ملل ديگر،
ناشیازروابطدرکشدهبینملتهااستودرخدمتتوجیهواکنشيارفتارموردنظر
يک ملت نسبت به ملت ديگر میباشد ( .)Alexander et al, 2005:28بر همین مبنا
بهوضوح مشاهده کرد.
میتوان ارتباط بین تصاوير ملی با مناقشات بینالمللی را  

تصمیمگیرندگان بر اساس تعريف خود از واقعیت و تصاوير آنها از ساير دولتها و

خودشان عمل میکنند و اين ممکن است بازنمايی دقیقی از واقعیت نباشد ( Holsti,

 .)1962:244براساسمدلريچاردسون 0تصويريکهيکملتازدرگیريودوستیبا
کنندهعکسالعملهاوفعالیتهايآنهانسبتبهيکديگراست(.

ملتديگريداردتعیین
درگیريهاي

اينگونه بیان کرد که بعضاً 
( Boulding, 1959:121بنابراين میتوان  
فشده
بینالمللی واقعی بین دولتها وجود ندارد ،بلکه اين درگیرها بین تصاوير تحري 

دولتهاازيکديگراست(.)Holsti, 1962:244تصاويربازيگر«الف»ازبازيگر«ب»نشان

میدهدکهرفتاراستراتژيکآنباتوجهبهبازيگر«ب»چهبايدباشد.اينانتخابرفتاريبا

آگاهیازويژگیهايرفتاريمرتبطباتصاويربازيگر«ب»خواهدبودHerrmann and (.


 )Fischerkeller, 1995:426
تصاويري در نظام بین الملل مهم هستند که يک ملت از خود و سايرين در نظام
نشانمیدهد.بعضاً  يکملتمتشکلازتصاويرپیچیدهافرادياستکهدرباره

نالملل 
بی 
کنندوچونافرادمختلفبسیاري(سیاستمدارانوتصمیمگیرندگان)وجود

آنتأمل می
داردپستصاويرگوناگونبیشماري نیزوجوددارد( Boulding, 1959:121( .باتوجه
به اين موضوع ،تصويرساز دولت نیست بلکه فرد است و بايد مشخص شود که تصوير
1. Richardson
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کنندهسیاستها

بهطور کاملتعیین
کدامسیاستمداردر دولتغالباستکه البتهلزوماً  
نیست.همچنینرفتارهايکالمیرهبرانوسیاستمداراننیزپراهمیتاستچراکهتصاوير
شودومیتوانآنرا کنترليا


لقیمی
رابهمانشانمیدهد.نظیرجمله؛دشمن،تهديدت

نابودکرد(مشیرزاده .)022:0332،
درهرنوعتصويريازديگردولتها،برداشتیازتوانمنديهاينظامی،اقتصادي،


ساختار داخلی ،درجه انعطاف ،درجه نزديکی اهداف دولت مربوطه به اهداف
ادراککنندهوجوددارد.فرددارندهتصوير،انتظاراترفتاريازدولتیخاصداردوبا

مقايسهچیزيکهمیبیندباآنچهازانواعدولتدرتصويرهايخودداردآندولترادر

يکیازانواعتصاويرجايمیدهد(مشیرزاده .)022:0332،
با توجه به تشريح و تعريف تئوري ،از ديدگاه نظريهپردازان تصوير ،تصاوير در
جهانسیاستمبتنیبراشکالمختلفی است.بیاللیازششتصويرتحتعنواندشمن،
ناممیبرد(.)Bilali, 2011هالستی

متحد،بیگانه،امپريالیست،منحط،مستعمرهوسرکش0
بهطور ويژه تصوير دشمن را موردمطالعه قرار داده است ( .)Holsti, 1967هرمان و

فیشرکلرپنج نوعتصوير دشمن ،مستعمره ،متحد ،منحط وامپريالیستراپیشنهادکردند
( .)Herrmann and Fischerkeller, 1995:426ذکر اين نکته حائز اهمیت است که
تصاويرمذکورمربوطبهدورانجنگسردوکمونیسمبودهکهامروزهباتوجهبهتغییر
موضوع وتقابل کشورها میتوانشاهدظهوراشکالديگريازتصاويربود .باگذاراز
دوران جنگ سرد و تغییر مفاهیمی مانند امنیت ،اين تصاوير به کشورهاي بنیادگرا و
کرهشمالی(مبتنیبرديدگاهغرب)ازسويغربتسرييافتهاست.

اقتدارگرانظیرايران،
از اين حیث ،تصاوير در جهان سیاست بسیار متنوع بوده است و میتواند شامل انواع
تصاويريتحتعنواندشمن،دوست،انقالبی،همکار،حامی،احیاگر،تهديدگر...باشد .

توئیپلماسی
مالحظهاي  برعملکردوتئوريديپلماسیعمومیاثرگذاربودهاست،

بهطور  
قابل
اينترنت 
عاملهاي
ستم 
عرصهوسیعجهانیبرايانتشارمستقیماطالعاتمحسوبمیشود.سی 

چراکه
1. Enemy, Colonial, Ally, Degenerate, Imperial and Rogue

تصویرسازی ترامپ در توئیپلماسی از ایران؛ مرادیفر و امیدی | 320

وبالگها ،شبکههاي اجتماعی و گوشیهاي هوشمند،

مبتنی بر ديجیتال ،وبسايتها ،
بهويژه توئیتر
ابزارهاي نوينی براي ديپلماسی عمومی بشمار میروند.رسانههاياجتماعی 
تبديلبهکانالهايمهمارتباطیبینسیاستمداران،مقاماتوعامهمردمشدهاستکهاين

يپلماسیديجیتالبشماررود(Gilboa, 2015:5-

خطمشید
امرمیتواندآغازيبرايظهور 


 .)6
سالهاي گذشتهتبديلبه
بنابراينمیتوانشاهداينامربودکهواژهديپلماسیدر 
واژهپرالتهابیبرايمحققانشدهاست.باافزايشعالقهبهديپلماسیديجیتالوپیچیدگی
قابلتأمل است که چگونه رهبران و ديپلماتها در
محیط سیاسی ،اين موضوع  
رسانهسازي را درک کردهاند ()Huxley, 2014:2؛ اما
وزارتخانههاي امورخارجه تأثیر  
موضوع حائز اهمیت در اين پژوهش ،وجود اصطالحاتی نظیر «سايبر ديپلماسی»،
«ديپلماسی شبکهاي»« ،ديپلماسی مجازي»« ،ديپلماسی عمومی  0»2و ()Manor, 2016:3
اخیراًديپلماسیديجیتالوتوئیپلماسیاستکهتقريباًبجاييکديگربکارگرفتهمیشوندو
پايبندمیباشد.درواقعاينواژگانزيرمجموعهديپلماسی

بهدلخواهخودبهآنها
هرمؤلف 
مترادفبکارگرفتهشدهاند؛امااينکارنهتنهااين

بهصورت
عمومیتلقیمیشوندکهبعضاً 
قابلتوجهیرادررابطهبینديپلماسیودنیاي
ازبینمیبردبلکهابهام 

اصطالحاتخوبرا
ديجیتالمخفیمیکند( .)Riordan, 2016
هرچنداصطالحاتمذکوردارايمعناينسبتاًيکسانیهستنداماهرپیشونديمربوط
بهيکمحدودهخاصترازموضوعاستکهبايددرمتنمناسبمورداستفادهقرارگیرد.

محققانیاستکهدرپژوهشخودطبقهبنديمبتنیبرپیشوندهارامطرح

ورکیاازجمله 
کرده است .وي اظهار داشته که «سايبر »2معموالً هنگام بحث درباره امنیت «ي »3براي
4

مسائل تجاري و «توئی » در هنگام اشاره به توئیتر بکار گرفته میشود  Verrekia,

1. Cyber diplomacy, Network diplomacy, Virtual diplomacy, Public diplomacy2.0
2. Cyber
3. E
4. Twi

 | 323فصلنامه مطالعات رسانههای نوین | سال هفتم | شمارة  | 38زمستان 0211

بهکارگیري توئیتر «بهعنوان يک سرويس میکروبالگینگ 0مبتنی بر
 .))2017:14لذا  
وب)Honey and Herring, 2009:1(»22درديپلماسیکشورهاموجبشدهواژهترکیبی
نالملل شود (سلیمی و
تحت عنوان توئیپلماسی «توئیتر+ديپلماسی» وارد عرصه روابط بی 
وهابپور .)23:0332،

درمجموع توئیپلماسی به مطالعه گسترده فعالیت رهبران جهان در توئیتر و ساير
هاياجتماعیاطالقمیشود(.)Twiplomacy Study, 2017توئیپلماسیابزارنوينی

رسانه
از ديپلماسی عمومیاستکه درآناز وب وفناوريهايارتباطاتی واطالعاتی جديد
براي دستیابی به اهداف ديپلماتیک استفاده میشود ( .)Sandre, 2012دولتها،
بهعنوان
بهکارگیري توئیتر  
سازمانهاي غیردولتی ،رهبران ،وزارتخانهها و ديپلماتها با  

پايگاهیبراينشراطالعاتسعیدرهدايتايننوعديپلماسیدارند.توئیپلماسیمبتنیبر
قوانینداخلیوخارجیکشورها،برايارتقاتعاملبیندولتهاوشهروندانوتالشبراي
شکلدهی به تصوير ملی و گسترش ارزشها به خارج و پشتیبانی مردم از سیاستهاي

ديپلماتیکاست.همچنینمیتواندافکارعمومیرابهسمتداخلبسیجکندتابراعمال

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

توئیپلماسی ترامپ
حضوردررسانههاياجتماعی توسط بازيگرانمختلفدر دگرگونیچشماندازسیاست
%دولتهايعضوسازمانمللدرتوئیترحضوررسمی

جهانیاثرگذاربودهاست.تقريباً32
دارند.شرکتروابطعمومیوارتباطاتیبینالمللیبرسونمارستلر 3درجدولزيرانواع

نههاياجتماعیراتشريحکرده
دولتهاي عضوسازمانمللدررسا 

حسابهاي کاربري
(نسلدوماينترنت)محسوبمیشوند.میکروبالگینگها،شکاف

نگهاازجملهپديدههاياخیروب2
.0میکروبالگی 
کند،بهفرداينفرصترامیدهدتاپیامهايکوتاهرادروبدربارهآنچه


هايفوريراپرمی

نويسیوپیام

بینوبالگ
درحالحاضرانجاممیدهندمنتشرکنند(.)Passant et al, 2008

برايتوصیفمجموعهايازخدماتنوينیمعرفی

.2وب 2بهعنوانوبمشارکتی،توسطاورايلیدرسال 2114
شدهکهتغییرتدريجیخدماتموجوددروب0راتوضیحدهد( )O'Reilly, 2005
3. Burson-Marsteller

تصویرسازی ترامپ در توئیپلماسی از ایران؛ مرادیفر و امیدی | 322

که بعد از توئیتر ،فیسبوک و اينستاگرام ازجمله رسانههاي اجتماعی محبوب در میان
هابشمارمیآيد( .)Twiplomacy Study, 2018


دولت
جدول  .0رهبران جهان در رسانههای اجتماعی ()Twiplomacy Study, 2018
فالوورها ،الیکها،

میانگین

حسابهای

کاربران

فالوورها

951

97%

263/064/485

135/18

677

93%

189/150/311

103/37

403

81%

799/479/81

228/4

355

80%

262/532/5

037/1

204

49%

500/497/1

350

30

11%

n/a

n/a

کاربری

دولتهای عضو
سازمان ملل

ترامپازجمله رهبرانیاستکهباحسابکاربري توئیتري @realDonaldTrumpخود
بیشترين دنبالکننده با بیش از  20میلیون فالوور (ژوئیه  )2103را دارا است
( .)@realDonaldTrump, 2019اين حساب کاربري در طول يک سال اخیر بیشترين
تعامالترابهدست آوردهوبهطور متوسطبیشاز 21/111بارريتوئیتمیشود.ترامپ
سجمهور آمريکا
بجاياستفادهازحسابرسمی @ POSTUSکهتوسطاوبامابرايرئی 
بهعنوان کانالموردنظر خود براي
ايجادشده از حساب شخصی   @realDonaldTrump
یکه ترامپ
برقراري ارتباط و نشر بیانیههاي سیاسی جهانی خود استفاده میکند .هنگام 
حساب  @realDonaldTrumpرا ايجاد کرد  32رهبر جهان در توئیتر آن را دنبال
یکه بودهکه 222نفرازرهبرانجهان،حساب @POSTUSرا
کردهاند،ايندرحال 
می 

کردهاند .امروزه روساي دولتها به اين نتیجه رسیدهاند که
دنبال می 
حسابرسمی برايتوئیتهايرسمیرئیسجمهورآمريکا

 @realDonaldTrumpيک
است.درنتیجه@realDonaldTrumpتوسط021حسابکاربرياز310حسابکاربري

 | 322فصلنامه مطالعات رسانههای نوین | سال هفتم | شمارة  | 38زمستان 0211

رهبرانجهاندنبالمیشودوجايگاهپنجمرادرمیانحسابهايدنبالشدهتوسطرهبران

جهان بعد از @ WhiteHouse, @POTUS, @StateDept, @DowningStreetدارد
( .)Twiplomacy Study, 2018

روش پژوهش
بهمنظورنشاندادنمعنايپنهانمتندر
اينپژوهشازنوعکیفیوبهروشتحلیلمحتوا 
انجامشدهاست.ترامپدربیشاز 31توئیتخود(ازابتداي
محتوايتوئیتهايترامپ 

بهطورمستقیمدربارهايراناظهارنظر
تصديپسترياستجمهوريتااواسطژوئیه )2103
توئیتهاي مرتبط با ايران را در وهله اول از توئیتر ترامپ

کرده است .نگارندگان ،
دستآمده را با
جمعآوري و به فارسی برگردان کردند و در مرحله بعدي دادههاي به 

نرمافزارMaxqda 10موردتجزيهوتحلیلقراردادند .
استفادهاز 
فرآيند تحلیل شامل سه مرحله کدگذاري باز ،کدگذاري محوري و کدگذاري
نرمافزار،کدهاياولیهونکاتکلیديموجود
انتخابی 0استکهنگارندگانبااستفادهاز 
درمتنرامشخصکردند .
کچیز ويادآور
کدکلمهياعبارتکوتاهیاستکهبهشکلفشردهدارندهذاتي 
بخشیازيافتهها(شاملمتنمصاحبهوروزنامه،مجله،اسناد،عکسوويدئو،سايتهاي
اينترنتی،ايمیل)...استدرواقع دراينمرحلهپژوهشگرباذهنیبازوبدونمحدوديتی
اقدامبهاستخراجکدهامیکند.درمرحلهدوم،کدگذاريمحوري،میتواناطالعاتیرا

سازماندهی کردو آنهارابهسبب

انددستهبنديو


هايمشابهکدگذاريشده
کهبهشیوه
بهصورت مقوالت يا خانوادههايی درآورد .اين مرحله آغازين
ويژگیهاي مشترکشان  

شناسايیوجودالگودراطالعاتاست.بعضیازمقوالتممکناستشاملخوشههايیاز
اطالعاتکدگذاريشدهباشدکهشايانتبديلبهمقولهفرعیهستند.لذاوقتیمقوالت
اصلی به شیوههاي گوناگون با يکديگر قیاس و در ارتباط قرار داده میشوند مرحله

1. Open coding, Axial coding and Selective coding
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کدگذاري انتخابی آغاز میشود که سطح دادهها از واقعیت باالتر میرود و به سمت
مفهومونظريشدنپیشمیرود(سالدنا .)1-21:0331،

مضمون،

تحلیل یافتهها
نگارندگانپسازتجزيهوتحلیلمتنبه 022کد 3،مقولهو 2مفهوماصلیدرمحتواي
هايترامپدستيافتند.توافقهسته ايايرانکهدراکثرمواقعترامپازآنتحت

توئیت
عنوانمعامله ايران ياتوافقوحشتناکهستهاي ايران يادکردهکدبسیارپرکابردي بوده
استخراجشده از متن توئیتهاي

است .جدول زير شماي کلی کدها ،مقوالت و مفاهیم 
ترامپرانشانمیدهد .

جدول  .2کدها ،مقوالت و مفاهیم استخراجشده از متن توئیتهای ترامپ
مفهوم

مقوله فرعی

مقوله
جلوگیريازظهور
هژمونمنطقهاي


3

ممانعتازدستیابیبهسالح
هستهاي


4

قطعروابطتجاري
ممنوعیتورودشهروندان

1

رشداقتصاد

4

ساختارتشقدرتمند

6

توقفجنگباداعش

8

فسختوافقهستهاي(برجام)


7

نقصدرتوافق

12

کشاندنبهمیزمذاکره

8

اعمالتحريم

10

فشاراقتصادي

5

انعقادتوافقهستهاي


24

دموکراتهادرقبال


حمايتازتوافق

ممانعتازفروپاشی

3

ايران

هستهاي


دسترسیمخفیانهبهسیستم

جمهوريخواهاندر

قبالايران
احیاگرقدرت(
)آمريکا(

کاهشنفوذايران

1

دستاوردهاي

تصويرازخود

کدگذاری

فراوانی

منزويساختنايران
افزايشقدرت
آمريکا

)آمريکا
بزرگنمايیدرتوافق
هستهاي


دستاوردهاي

تهديدگرقدرت(

مالیآمريکا

1
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مفهوم

مقوله فرعی

مقوله

)آمريکا

کدگذاری

فراوانی

اعطايشهروندي

1

پرداخت011میلیارددالر

5

افزايشبودجهنظامی

1

پرداخت0/2میلیارددالر

4

بهرهبرداريازجنگ


3

حضورفزايندهايران

(آمريکا)باداعش

درمنطقه

حمايتازاسد

3

اشغالعراق

1

هستهاي
پنهانکاردربرنامه 

7

حامیتروريسم

9

برهمزنندهنظم

ثباتسازدرخاورمیانه
بی 


4

بینالملل


همکاريباکرهشمالی

2

جستجوگرتسلیحات

9

خواستارجنگ

10

سرکوبتظاهراتصلحآمیز


4

ناقضحقوقبشر

5

عدمآزاديبیان

2

فساداقتصادي

5

مردمخواستارتغییررژيم

3

نارضايتیشهروندان

4

تصويرازديگري
)ايران(
)دشمن(
ناقضدموکراسی

رژيماقتدارگرا

میباشد .در شکل  ،0سه تصوير
نرمافزار   Maxqda 10
سه شکل زير ،تصاوير خروجی  
عبارتاند ازتصويردشمنبرايايران،

حاصلازتجزيهوتحلیلتوئیتهاوجودداردکه
تصوير احیاگر قدرت آمريکا براي جمهوريخواهان و تصوير تهديدگر قدرت آمريکا
براياوباماودموکراتهااست .
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شکل  .0سه تصویر اصلی

شکلگیري ،مقوالت ومفاهیمدرتصويرسازيترامپاز خودو
درشکل 2چگونگی 
ديگرينمايشدادهشدهاست؛ 

شکل  .2تصویرسازی ترامپ از خود و دیگری

تصويرسازيترامپدربارهايرانگويايديدگاهدرونیويدربارهخودوديگرياست.
نگارندگانباجستجودرمحتوايتوئیتهاواستخراجکدهايمرتبط،بهدومفهومتصوير

ازخودوتصويرازديگريدستيافتهاند؛امانگارندگاندرتصويرازخودبادومقوله
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نمايندهحزبجمهوريخواهانسعیدرتصويرسازي

فرعیمواجهشدهاند.ترامپبهعنوان

مثبت از خود در موقعیتی مثبت داشته و در تالش براي انعکاس تصوير احیاگر قدرت
آمريکا براي خود بوده است .اين در حالی بوده که با تصويرسازي مثبت از خود و
ها(اوباما)بهعنوانتهديدگر

جمهوريخواهانبهدنبالتمايزدستاوردهايخودبادموکرات

قدرتآمريکابودهاست .
بر اساس نتايج ،تصوير احیاگر قدرت آمريکا ،شامل  4مؤلفه جلوگیري از ظهور
هژمون منطقهاي ،بزرگنمايی در توافق هستهاي ،افزايش قدرت آمريکا و منزوي ساختن
دستآمده در تصوير تهديدگر قدرت آمريکا2 ،
به 
ايران است .همچنین بر اساس نتايج  
يرانوحضورفزايندهايراندرمنطقهبچشممیآيد .

مقولهحمايتازتوافقهستهايا
ايرانبهعنواندشمنآمريکا،نمايانگراعتقادوباوري

درمفهومتصويرازديگري،
است که ترامپ نسبت به اهداف و هويت ايران در عرصه بینالمللی دارد .نتايج
دستآمده درتصويردشمن،شامل 3مقوله رژيماقتدارگرا،ناقضدموکراسیوبرهم
به 

نظمبینالمللنیزاست .

زننده
شکل زير نمايشگر ابعاد توئیپلماسی توئیتهاي ترامپ ،مفهوم تصوير از خود و
تصويرازديگريبههمراهمقوالتوکدهايآنمیباشد.همچنینکدهايپربسامدترامپ

بهوضوحمتمايزشدهاست .
نرمافزارمذکورپررنگوازسايرکدها 
نیزبااستفادهاز 
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شکل  .3نقشه کدها ،مقوالت و مفاهیم استخراجشده از متن توئیتهای ترامپ

دستآمده ازتوئیپلماسیترامپمؤيد سهتصويردرديدگاهوياست.ويبا
به 
تصاوير 
انعکاس ديدگاه خود در توئیپلماسی و محتواي توئیتهاي خود (مرتبط با ايران) نهتنها
میکشد بلکه از خود و حزب خود تصوير احیاگر
ايران را بهعنوان دشمن به تصوير  
برخالفدموکراتهاواوبامانشاندادهاست .
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شکل  .0نقشه کدها ،مقوالت و مفاهیم استخراجشده (احیاگر قدرت آمریکا)

با توجه به شکل  4در مفهوم تصوير از خود و تصوير احیاگر يکی از مقولههاي
دستآمده بزرگنمايی در توافق هستهاي ايران است .ترامپ از آغاز دوره رياست
به 

جمهوري خود همواره سعی در فسخ توافق هستهاي ايران داشته چراکه وي معتقد بوده
ايرانفراترازتوافقهستهايپیشرفتهوازآنسوءاستفادهکردهاست.لذابرايبزرگنمايی
خطمشی
در توافق هستهاي به دنبال نشان دادن نقص و ناکارآمدي اين توافق بوده تا  
نرو درتالشبراياعمال
دموکراتهارادرقالبمعاملهايرانمشخصومتمايزکند.ازاي 

تحريمهاي بیشتر و فشار اقتصادي در راستاي کمپین اعمال فشار حداکثري ترامپ علیه
ايرانبودهاست.موضوعديگريکهترامپدرتالشبرايانجامآنبودهکشاندنايران
پايمیزمذاکرهباتوجهبهشرايطمطلوبموردنظرخوداست.درواقعتماماينکدهاي
مطرحشده مؤيد بزرگنمايی و امنیتی ساختن توافق هستهاي ايران در عرصه بینالمللی

میباشد .

يکیازمباحثیکهدراستخراجکدهايتصويراحیاگرپررنگشدهجلوگیرياز
ظهورهژمونمنطقهاياست .ترامپمعتقدبوده ايرانبه دنبال دستیابی بهخطرناکترين

تسلیحاتهستهاياست لذا باممانعتاز دستیابی ايران بهسالحهستهاي وکاهش نفوذ
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ايران در عراق ،سوريه و ساير کشورهاي منطقه سعی در جلوگیري از ظهور هژمون
امااينتقابلگرايیترامپفقطمحدودبهخاورمیانهنیستبلکهوي

منطقهايداشتهاست؛
به دنبال منزوي ساختن ايران در عرصه بینالمللی نیز است .ترامپ با ممنوعیت ورود
شهروندانايرانیبهآمريکاوقراردادننامايراندرکنارسايرکشورهايعمدتاً مسلمان
نظیرسوريه،عراق،لی بیويمنسعیدرالقايتصويريمنفیومنزويساختنايرانداشته
است .همچنینباتهديدمتحدانخودبرايقطعروابطتجاريدرصورتتجارتباايران،
سعیدرانزوايبیشترايراندرعرصهبینالمللیداشتهاست .

دستآمده؛افزايشقدرت آمريکا
به 
ازديگرمقوالتمهمیکهدرتصويراحیاگر 
است.ترامپباتأکید برتوقفجنگباداعش،تکمیلمأموريتش علیهداعشوکاهش
هزينههاي مادي و معنوي وارده بر آمريکا و سربازان آمريکايی به دنبال افزايش قدرت
نظامیآمريکابودهاست.ازسويديگررشداقتصاديآمريکاپیشرفتچشمگیريداشته
است و داوجونز در بهترين وضعیت خود در  21سال گذشته و بازار سهام در بهترين
.درکنارکاهشهزينههايآمريکادرخاورمیانهو

وضعیتشدر11سالگذشتهبودهاست
هايبیپايان


ازجنگ
رشداقتصادي،ترامپبهدنبال بازگشتسربازانونجاتجان آنها
بهوضوح در
خاورمیانهبرايساختقدرتمندترينارتشدرجهانبودهاست.اينموضوع 
توئیتهايترامپدرقالبشعارماگا 0بهمعنیساختندوبارهآمريکايبزرگبهنمايش
درآمدهاست .


1. MAGA
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شکل  .5نقشه کدها ،مقوالت و مفاهیم استخراجشده (تهدیدگر قدرت آمریکا)

دستآمده ازمفهومتصويرازخودباتوجهبهشکل،1مقولهفرعیديگري
به 
درنتايج 
هاوتصويرتهديدگرقدرتآمريکابهچشممیآيد


تحتعنواندستاوردهايدموکرات
کهحاصلسعیترامپبرايتفکیکوتمايزعملکردخودازاوباماودموکراتهادرقبال

ايراناست.يکیازمقوالتیکهدرتحلیلکدهايترامپبسیارموردتأکیدبودهحمايتاز

.ترامپانعقادتوافقهستهايايرانازجانب

ستهايايرانازجانباوبامابودهاست
توافقه 
اوباما را معامله وحشتناک قلمداد میکند و بارها از کري 0بهعنوان پدر معامله ايران
عنوانيکشهروندآمريکايیبدونهیچگونهمقامی(اکنون)متهمبهنقض

يادکرده کهبه
ريکاشده ومجرممحسوبمیشود.ترامپبهراين باوربودهکهاوباما

قانونلوگاندرآم
بهعنوان بخشی از توافق هستهاي  0/2میلیارد دالر به ايران داده و اين درحالی بوده که

کنگره و اف.بی.اي خواستار تحقیق درباره اين امر نبودهاند .از سوي ديگر دموکراتها
دونهیچدرخواستیدادهاندواينحمايتدرحالیاتفاقافتاده

 011میلیارددالربهايرانب
میلیارددالربراياحداثديواروامنیتملیآمريکانشدهاند.در

کهحاضربهپرداخت 1
1. Kerry
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کناراينحمايتهايمالی،اوباماتالشبسیاريبرايدسترسیمخفیانهايرانبهسیستممالی
آمريکا انجام داده است .لذا اين حجم حمايت از توافق هستهاي از جانب اوباما سبب
افزايش  %41بودجه نظامی ايران شده است .همچنین در کنار اين حمايتهاي مادي
مقاماتدرطیمذاکراتهستهاي

میتوانشاهداعطايشهرونديبه 2111ايرانیازجمله 

بود.ازاينحیثاينپشتیبانیماديومعنويازتوافقهستهايمانعازفروپاشیايرانشده

است،درحالیکهايراندرآخرينمرحلهفروپاشیخودقرارداشتهاست .
بر اساس نتايج حاصل از کدگذاري ،يکی ديگر از مقولههاي پراهمیت ديگر در
امکانفراهم آوريحضورفزايندهايراندرمنطقهخاورمیانهبودهاست.

تصويرتهديدگر،
ردرسوريهوحمايتازبشاراسدتوانستهبیشترينبهرهبرداريرااز

چراکهايرانباحضو
سیاستهاي بلندمدت آمريکا در منطقه داشتهباشد .از سوي ديگر با وجود هزينه بسیار
شازپیش توانستهدر
بااليآمريکا(سهتريلیوندالر)درعراقوجنگباداعش،ايرانبی 
عراقنفوذپیداکردهوهمچناندرحالپیشرفتاست .

شکل  .8نقشه کدها ،مقوالت و مفاهیم استخراجشده (تصویر از دیگری /ایران /دشمن)
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مفهومتصويرازديگريدومینمفهومحاصلازکدگذاريتوئیتهاي

باتوجهبهشکل،2
ترامپبودهکهبرايايرانوتحتعنواندشمنبازنمايیشدهاست.اينمفهومشامل3
ايناستکهايرانبرهمزننده

دستآمده 
به 
مقوله دربارهايراناست.يکیازمقوالتمهم 
میکندوباادعاي
پنهانکاري  
باوجودتوافقهستهايهنوز 

نظمبینالمللیاست.چراکه 

آمیزبودنبرنامههستهايخودوپیرويفنیازتوافق،بانقضمحدوديتها(ذخاير


صلح
بهواسطه همکاريباکرهشمالیفراترازتوافق
اورانیوم)ازآنسوءاستفاده کردهاست و 
ايرفتهونظموامنیتبینالمللراموردتهديدقراردادهاست.درواقعايرانهمچنان

هسته
در جستجوي تسلیحات هستهاي و آزمايش موشکهاي بالستیک خود میباشد و اولین
موشکبالستیکخودرابهلطفتوافقهستهايباتوانايیرسیدنبهاسرائیلموردآزمايش
قراردادهاست.عالوهبهراين دولتايرانحامیشمارهيکتروريسمدرجهاناستکهبا
تأمین سرمايه مالی تروريسمها از پول و ثروت مردم ايران استفاده کرده است .با اين
ثباتسازدرخاورمیانه باحضورفعالشدرعراقوسوريه
اوصافايرانبهعنوانبازيگربی 

سببآشفتگیدراينمنطقهشدهاست .ازسويديگرايرانهموارهآمريکاراتهديدکرده
وخواستارجنگباآمريکابودهوتحرکاتینظیرتعرضبهناوهايآمريکايی،شلیکبه
پهپادبدونسرنشینوکشتهشدن2111آمريکايیدرعراقگوياياينامر(ازديدترامپ)
بودهاست .ترامپمعتقدبودههرگونهحملهمجددايرانبههرهدفآمريکايیپاسخبسیار
اينگونه نظم و امنیت منطقهاي زير سؤال
کوبندهاي از سوي آمريکا خواهد داشت و  

میرود؛امادرکناراينديدگاهترامپ،نبايدازيادبردکههرگونهحملهنظامیبهايران

ترامپمیشود .

منتهیبهشکستانتخاباتی2121
ايرانناقضدموکراسیاست ،مقولهپراهمیتديگرحاصلازاستخراجکدهااست.
تظاهراتصلحآمیزشهروندانخودراکهبهدلیلفشارهاي

چراکهازديدگاهترامپ،ايران،
اقتصاديبودهسرکوبکردهوازاينحیثحقهرگونهآزاديبیانوابرازعقیدهرااز
بهصورت مکررنقضکردهاست .براساسنتايج
شهروندانشسلبکردهوحقوقبشررا  
حاصل از کدگذاري  ،آخرين مقوله پراهمیت ديگر در تصوير از ديگري اين است که
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سالهاي است که
ايران رژيم اقتدارگرايی دارد .به اين دلیل که ايران داراي فساد   41
سرمايههاي شهروندانش را براي اهداف خاص خود نظیر حمايت از تروريسم صرف

میکند.ازاينروايناقتدارگرايیسببنارضايتیشهروندانشدهاستوآنانخواهانتغییر

رژيمهستند .

دالیل و چرایی تصویرسازی منفی
تصاوير همواره تحت تأثیر عواملی نظیر تجارب شخصی ،شخصیت بازيگر ،سوابق
ايدئولوژيهايحزبیبودهاست.برهمیناساسآنچهاهمیت

تاريخی،تمايالتسیاسی،
میيابد خود (واقعیت) نیست بلکه تصوير واقعیت براي بازيگر است که فرايند

قرارمیدهد(مشیرزاده .)011-021:0332،بادرنظرداشت

استگذاري راتحتتأثیر 
سی 
میتوان به مواردعديدهايدرخصوصداليلتصويرسازي منفیترامپاز
اين موضوع 
ايران،اشارهکرد.ازجمله اينداليل،گفتمانغالبضدايرانیدرهیاتحاکمهآمريکا،
عالقهشديدبهفاکسنیوزبهدلیل فقداناطالعات

گرايشصهیونیستیمقاماتآمريکايی،
عمیقوتاريخی ،تنفرازاوباماوخودشیفتگیترامپدرتبیینموضعضدايرانیوينیز
بسیاربرجستهاست.
دموکراتها و جمهوريخواهان در تعريف تهديدها و چگونگی مقابله با آنها


دارند.آناندرمورداينکهجهانچگونهمیتواندخطرناکياامنتصورشود

اختالفنظر 

درمقايسهبادموکراتها،جمهوريخواهانبهاطالعاتمنفیدرباره

نظراتمتفاوتیدارند.
هاوملتهادارندوطبیعتانسانی

خطراتبیشترباوردارندوتمايلکمتريبهبرابري 
انسان
).لذااکثرجمهوريخواهانجهانرا

رابدخواهمیدانند(Fessler et al, 2017:657-658

راستگرايان آمريکابا

هامیدانند.همینمسئلهدربارهخصومت

خطرناکترازدموکرات

راستگرايان،از

نیزصدقمیکند.واضحاستکهبسیارياز

ايرانوتوافقهستهاي2101

هستهاي است وحشت
جنگافزار  

تهديدي که توسط ايران که به ظن باطلشان به دنبال 
دارند(.)Hurst, 2018برايجمهوريخواهان،ايرانفقطيکچالشمستقیمژئوپلتیکی
نیست ،بلکه مهمترين دشمن سیاسی و ايدئولوژيکی آمريکا است .اين ديدگاه بر آنچه
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نهآنچیزيکهايرانانجاممیدهد.باتوجهبهاين

گمانمیکنندايراناستتمرکزدارد،

رويکردايدئولوژيکی،يکیازداليلاصلینفرتهیاتحاکمهآمريکاازايران،اصولی
پسازانقالباسالمیپیگیريمیشود.اصل

سالهاي 
استکهازسويرهبريايراندر 
خامنهاي در طول سالهاي رهبري،
تاهلل  
اساسی سیاست خارجی امام خمینی (ره) و آي 
مقاومتدربرابرآمريکابودهاست.ازديدگاه آنهامقاومتدربرابراستکبارجهانیکه
نشاندهنده مقابله با امپريالیسم آمريکا است ،هم يک ايدئولوژي هم يک آموزه

استراتژيکاست )Sadjadpour, 2019(.
آمريکايیها از اين اصول اساسی مذکور سیاست خارجی ايران آگاه هستند و به


عقبنشینی از مواضع خود هستند .ازنظر بسیاري از
دنبال وادار کردن رهبري ايران در  
هامیراثانقالبايراننشاندهندهدشمنیماندگارايراننسبتبهآمريکااستو


آمريکايی
درپاسخبهآن،گفتمانضدايرانیدرهیاتحاکمهآمريکاشکلگرفتهاست( Pollack,

اصلیگروههايفلسطینی استکهدربرابر

.)2019ازسويديگر،ايرانازجمله حامیان
اسرائیلمقاومتمی کنند.برخیبراينباورندکهايرانهیچتعارضعمدهباآمريکاندارد
چگونه دلیلی براي تنفر آمريکايیها از ايران نیست .بهجز اين واقعیت که اسرائیل
لذا هی 
اصرارداردکهآمريکانسبتبهايرانسختگیرانهعملکندبديندلیلکهدرراستايرهايی
یکه بسیاريازمقاماتآمريکايیشديداً
فلسطینسخنمیگويد (.)Rediif, 2019درحال 

البیصهیونیسمومستظهربهحمايتهايمالیآنهستندواينامردررويکرد

تحتتأثیر 
آنها،ازجملهترامپ،بسیاراثرگذاراست .
ضدايرانی 
خبريحزبیاستکهدرتصويرسازيونوعنگاهترامپبهمسائل

فاکسنیوز،شبکه


مختلف بسیار اثرگذار بوده است .ترامپ بهدلیل اينکه فاقد اطالعات عمیق سیاسی و
هايمختلفتماشامیکندتافقر


نیوزرادرساعت

مداوماخبارفاکس
،بهطور
تاريخیاست 
اطالعاتیخودراازاينطريقجبرانمیکند.اغلبتوئیتهاياومتأثرازاينشبکهاستو

بهسرعت
بیشتر مصاحبههايش را به فاکسنیوز میدهد .رهبران جهان و اعضاي کنگره  
دريافتند که يکی از بهترين راههاي برقراري ارتباط با ترامپ اين است که آن را در
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بهعنوان دستگاه تبلیغاتی شخصی
فاکسنیوز اعالم کنند ( .)2103 ,Illingفاکسنیوز هم  

سجمهور
اشفعالیتگستردهايدارد.همچنینرئی 


دهندهبهجهانبینی

ترامپوهمشکل
هايسابقفاکسنیوزپر


دولتخودراباشخصیت
هايالهامگرفتهشدهاش،

درکنارتوئیت
کرده ،ناوئرت 0ازجمله مجريان و مفسران اين شبکه بوده که بهعنوان سخنگوي وزارت

بهعنوانمشاوران
امورخارجهآمريکافعالیتداشت.همچنینسايرچهرههايبرجستهشبکه 

آوردهاند ،چراکه عملکرد

قابلتوجهی در کاخ سفید به دست 
خارجی ترامپ ،نفوذ  
مبتنیبرمسائلیاستکهدرشبکهمیبیند(  .)Gertz, 2019

رئیسجمهور
عالقهترامپبهبرنامهفاکساندفرندز 2است.بخشیاز

موضوعبسیارحائزاهمیت،
پسازاين برنامه نشر میيابد .هماهنگی خاصی بین اين برنامه و
توئیتهاي رئیسجمهور  
ترامپوجوددارد؛واقعیتايناستکهترامپاغلباينبرنامهراتماشامیکندوآنهااز

میگويند را توئیت
اين موضوعمطلع هستند و میدانندکه ترامپموضوعاتیکه آنها 
میکند ( .)2103 ,Illingاين موضوع با مطالعه آرشیو توئیتهاي ترامپ توسط برخی

ناظرانتأيید شدهاست.اسنو 3ازجملهافرادياستکهپسازمطالعه،متوجهحجمباالي
صبح(زمانپخشفاکساندفرندز)شد ( Dockray,

توئیتهايترامپبینساعت 2تا 3

 .)2017
هايینظیرسی.ان.انومجلهنیويورکتايمزفهرستیازتوئیتهايترامپ

خبرگزاري
که به اعتقاد آنها الهام گرفتهشده از اين شبکه بوده تهیه کردهاند که توضیح همه اين
بهطور ضمنی
مواردخارجازموضوعاصلیمقالهاست.همچنیندرکنارتوئیتهايیکه 

برگرفتهازاينشبکهاست،نگارندگاندرکلآرشیوتوئیتريترامپ(ازآغازعضويت
بهطور صريح درباره فاکسنیوز و شان هنیتی( 4مجري
 412 )2113توئیت يافتند که  
صاحبنظر سیاسیمحافظهکار)منتشرشده کهتقريباً نصفاينتعدادتوسط

فاکسنیوزو

ترامپپسازتصديسمترياستجمهورياشمنتشرشدهاست.لذابادرنظرداشتن

1. Nauert
2. Fox & Friends
3. Snow
4. Sean Hannity
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حجمبااليتوئیتهاينشاتگرفتهترامپازاينشبکه،فقطبخشیازتوئیتهايمرتبط
باايراندرزيربیانشدهاست؛ 
فاکسنیوز بخشی از گزارش روزنامه اعتماد ايران را پخش کرد .در اين

کبار 
ي 
ايرانآوردهشدهبودمبنیبراينکهاوباما،

روزنامهنقلقولیازيکروحانیعضومجلس 
دراثنامذاکراتبرجامامتیازصدهاشهرونديآمريکارا بهنفع ايران،واگذارکردهاست.
اندفرندزتکرارکرد.بعدازاين
صبحروزبعديکخبرنگاراينادعارادرطولبرنامهفاکس 
برنامهترامپتوئیتیبااينمحتوامنتشرکرد«:دولتاوباماشهرونديرادرطیمذاکرات
وحشتناکتوافقايرانبه 2111ايرانیازجمله مقاماتدولتیاعطاکرد.چقدربزرگ(و
بد)ايناست؟»( )Jul 3, 2018
هانتسمن 0مجري برنامه فاکساندفرندز بر اساس آمار وزارت امورخارجه آمريکا
اعالم کردکه  22درصدازپناهندگانیکهاز مارستا نوامبر 2102در آمريکاپذيرفته
شدند از هفت کشور تحت تأثیر فرمان ممنوعیت مهاجرت ترامپ آمدهاند .حدود نیم
ساعتبعدترامپتوئیتیباهمینآماررابازنشرداد .)Kludt and Yellin, 2017(2
«ايران محدوديتهاي ذخاير اورانیوم را ناديده و سرپیچی میکند»( Jun. 17,

 .)2019اين توئیتی است که ترامپ بر اساس زيرنويس بخشی از برنامههاي فاکسنیوز
بهزودي ايران از محدوده ذخاير اورانیوم
منتشر کرد .در اين زيرنويس تأکید شده که  
توافقهستهايسال 2101کهتوسطترامپکنارگذاشتهشد-فراترخواهدرفت

موجود-
(  .)Gertz, 2019
يکی ديگر از موضوعات اثرگذار بر انگارههاي ذهنی ترامپ ،حامیان يهودي و
يتبار ترامپوعضوگروهالبی
صهیونیستیوياست.ادلسون3ازجملهحامیاناصلیيهود 
بهعنوان معاون
ضدايرانیاستکهشخصاً ازرئیسجمهور درخواستکردهتابولتونرا 
بهعنوانمشاورامنیتملیترامپوارد
وزيرامورخارجهخودانتخابکند؛درنهايتبولتون 
1. Huntsman
 % 22  .2از پناهندگان سیاسی که از مارس تا نوامبر وارد اياالت متحده شدند از هفت کشور سوريه ،عراق،
سومالی،سودان،ايران،لیبیويمنمی باشند( )Feb. 12, 2017
3. Adelson
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بهعنوان يکی از منتقدان
کاخ سفید شد ( .)Champlin, 2019در دوران اوباما ،بولتون  
پیشروتالشدولتاوبامابرايمذاکرهباايراندربارهبرنامههستهايبودهوبرجستهترين

طرفدارجنگبهعنوانيکجايگزينبود(.)Beauchamp, 2019بولتونکهسفیر سابق

تحلیلگرانبرجستهفاکسنیوزبوده،ترامپ

آمريکادرسازمانملل(زمانبوش)وازجمله 
رابرايخروجازتوافقهستهايباايرانمتقاعدساختهبود.بولتونبراينباوراستکهبا

اينفرمانترامپائتالفغربیازهمفرونمیپاشدوبافسختوافقوبازگشتتحريمها

میتوانشاهدضربههايمخربیبراقتصادايرانبود(.)et al, 2018Hollandهمچنینوي

شازاين ،از بمباران ايران حمايت کرده بود .بولتون بیش از يک دهه است خواستار
پی 
سرنگونیدولتايرانبودهتاقدرترابهگروهیموسومبهمجاهدينخلقواگذارکند.
بر همین اساس ،بولتون در گردهمايی در پاريس به مجاهدين خلق اعالم کرده بود که
رابهعنوان
دولتترامپبايدهدفآنهاراازتغییرفوريرژيمايرانبپذيردوگروهآنها 
جايگزينی بادوام قلمداد کند .بولتون بر اين اعتقاد بوده که با بازبینی در سیاست
رئیسجمهور میتوان به اين نتیجه رسید که انقالب  0323تا  41سالگی ادامه نخواهد
داشت.ويبهراين باوربودهکهسیاستآمريکابايدمبتنیبرسرنگونیرژيمتهرانباشد؛
چراکهرفتارواهدافرژيمتغییرنخواهندکرد،لذاتنهاراهحلايناستکهرژيمتهرانرا
تغییرداد( .0)Mackey, 2018
)نیزازچهرههايکلیديسیاستخارجی

درکناربولتون،پمپئو(وزير امورخارجه
ترامپاست.ايندونفرحامیانقديمیتغییررژيمدرايرانهستند.پمپئوروابطنزديکیبا
دولمرتجعمنطقهداردوازمخالفانصريحتوافقهستهايباايرانبودهاست.ويدرسال

ايدرفاکسنیوزمنتشرکردکه(کنگرهبايدبرايتغییررفتارايرانودرنهايت

 ،2102
مقاله

.انعکاساينتفکررامی تواندرتوئیتیازترامپبهمناسبتچهلمینسالگردانقالباسالمیمشاهدهکرد؛کهبهدو

0
زبانفارسیوانگلیسیدرآرشیوتوئیتريويبهچشممیآيد 41:سالفساد 41.سالسرکوب 41.سالترور.رژيم

روشنتري

هاستدررنجند،شايستهآينده 


يرانکهمدت
شکستشدهاست.مردما
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تغییررژيمايراناقدامیکند) 0.کمپینفشارحداکثرياقتصاديکهبولتونوپمپئوازآن
موفقیتآمیزي

هابهطور 
حمايتکردهاندتنشبیندوکشوررابیشتربرانگیختهاست .آن 

ترامپ را به سمت اين کمپین علیه ايران و استقرار نظامی در خاورمیانه سوق دادند و
آمريکاراتامرزدرگیرينظامیباايرانکشاندهاند( .)Beauchamp, 2019

يکیديگرازانگارههايذهنیاثرگذار،تنفرترامپازاوباماوديدگاهمخالفوي
شود.اومیداندکهاوباما

ديده 
می
بهوضوح  
هابودهکهدرتوئیتهايش 

نسبتبهدموکرات
نرو شديداً
سجمهور محبوب و فرهیخته محسوب میشود؛ ازاي 
از نظر آمريکايیها رئی 
حسادت میکند .نگارندگان در کل آرشیو توئیتري ترامپ پیش از انتخابات رياست
جمهوريوي 24توئیتيافتندکهحاويديدگاهتنفرآمیزترامپازشخصیتاوبامابوده
هايجادشغليافرصتسازيندارد()Aug. 12, 2011اوباما

نظیر؛اوباماهیچدرکیازنحو
عاشقهدردادنپولمااست()Oct. 2, 2012چهکسانیبراينباورندکهاوباماکامالً
بیکفايت است؟( )Dec. 17, 2013اوباما نادان است ( )Sep. 19, 2014اوباما خیلی بد

است ( )Nov. 14, 2015اوباما شايد بدترين رئیسجمهور در تاريخ اياالتمتحده باشد
(.)Feb. 17 & Aug. 2, 2016تنفرترامپازاوباماسببزيرسؤالبردندستاوردهايوي
ازجمله برجامشد.چراکه می توان اين امر را در توئیتهاي ترامپ بهوضوح مشاهده
کرد .
اوبامامیتواندباايران #،کشورشمارهيکحامیتروريسم ،بدونهیچ مشکلی
معامله کند(.) Feb 7 & Feb 3, 2017دموکراتهاورئیسجمهور اوباما 011میلیارد
دالربهايراندادندودرمقابلچیزيدريافت نکردند(.)Dec. 12, 2018دولتاوباما
درحالحاضرمتهمبهتالشبرايدادندسترسیمخفیانهايرانبهسیستممالیاياالتمتحده

هايسرکوبگرنمی توانندبرايهمیشهدوامبیاورندوروزيخواهدآمدکهمردمايرانبايکانتخابمواجه

.0رژي 
م
).کلجهاندرکمیکنندکهمردمايرانخواهانتغییراتهستند.

شوند.جهانتماشامیکند(Dec. 30, 2017


می
هابسیارمیترسند

به غیرازقدرتگستردهنظامیاياالتمتحده،مردمايرانهمانچیزيهستندکهرهبرانشانازآن

(.)Dec. 30, 2017

تصویرسازی ترامپ در توئیپلماسی از ایران؛ مرادیفر و امیدی | 320

است.اينکامالًغیرقانونیاست(.)Jun. 7, 2018چگونهايرانبهطرزبديباتوافقايران
برخورد کرده است .آنها تالش میکنند تا با هر وسیلهاي که الزم است بر خاورمیانه
مذاکراتهستهاياوباما

مسلطشوند(.)May. 13, 2018بودجهنظامیايراناززمانی که 
بهنتیجهرسیدبیشاز41%افزايشيافتهاست(.)May. 12, 2018رئیسجمهوراوبامايک
معاملهوحشتناکباايرانانجامدادو 011میلیارددالربهعالوه 0/2میلیارددالرنقديبه
آنهاداد.ايراندچارمشکلبزرگیشدهبودواوآنهاراازقیدضمانتآزادکرد.بهآن-
هستهاي دادهاند ( .)Jun. 21, 2019اين توئیتها
ها يک مسیر آزاد براي سالحهاي  
نمايانگر تنفر و ديدگاه منفی ترامپ از اوباما پس از ورود به کاخ سفید است که بر
احساساتضدايرانیاوتأثیر  گذاشت.برداشتترامپايناستکهاوبامانسبتبهايران
خیلینرمبودوبهتهرانامتیاززياديبهضررآمريکادادهاست .
منحصربهفرداست،فقدانتجربه

برخیناظرانبراينباورندکهآنچهدرموردترامپ
سیاسیوياثروتشخصیاشنیستبلکهسبکشخصیتوياست.چراکهويداراي

جاهطلب و پرخاشگر است.
برونگرا و خودشیفته (  ،)Jarrett, 2019
شخصیت عجول  ،
اومعیارهاعملمیکند.ويحتیدرموضوعاتیکهجنبه

ترامپغالباًخارجازچارچوبه
اخالقی دارد از غريزه ذاتی معاملهگري ،فريبکاري و منفعتطلبی خود پیروي میکند.
چيک از تصمیمات وي ،هرگز کالم آخر نبوده و نیست .از ديگر خصوصیات مهم
هی 
ترامپ،دروغگويیوخودتبلیغیاستکهتاکنونعمدتاًبهنفعويبودهاست( Nytimes,

.)2017گارتنر0استاددانشگاهوروانشناسبهراينباوربودهکهترامپازانواعاختالالت
شخصیتی ازجمله اختالل خودشیفتگی رنج میبرد که اين امر وي را براي اداره کشور
زنیهاي
گمانه 
کندوخطريبرايجهانمحسوبمیشود( .)Resnick, 2017


نامناسبمی
شيافته و روانشناسان را
شايع در مورد ثبات روانی ترامپ با توئیتی 2درباره خود افزاي 
دربارهاينامرنگرانساختهاست(.)2102,Cunninghamحتیانجمنروانکاوانآمريکا
1. Gartner
. 2منازيکتاجربسیارموفقبهستارهعالیتلويزيونیبهرياستجمهورياياالتمتحده(درنخستینتالشم)رسیدم.
فکرکنماينباهوشینه،بلکهنبوغاستونبوغبسیارزياددراينراستا(.)Jan. 6, 2018
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در بیانیهاي از اعضاي خود خواستهاند تا بدون در نظر گرفتن قانون گلدواتر ،0درباره
سالمتروانیرئیسجمهور بحثکنندواگرترامپرابیمارتشخیصدادندآنرا اعالم
کنند(.)Kluger, 2017اينخودشیفتگیباعثشدهچوندراثنايتبلیغاتانتخاباتیوعده
دادهبود بعدازبهقدرترسیدنبرجامرانقضخواهدکردعلیرغماينکهقادرنیستتوافق
بهتريبرايرانتحمیلکندبرجامرانقضکردهوبراينامرمیبالد.ايندرحالیکه است
نتوانستهايرانرابهمیزمذاکرهبکشاندوتهرانهمبامقاومتدربرابرفشارهايآمريکاو
خروجمرحلهايازتعهداتبرجامی،بیهودگیسیاستترامپرااثباتکردهاست.ترامپ

بارها در مصاحبهها و توئیتهايش از نابودي اقتصاد ايران ،درد و رنج مردم و همچنین
مزاحمتاقتصاديبرايچیناظهارشعفکردهاست.

نتیجهگیری
نقطهعطفتوئیپلماسیدردورهترامپاست.اواغلبمواضعسیاسیخودوآمريکارادر
رشته توئیتهايی اعالم میکند و جهان مواضع آمريکا را از اين طريق میشناسد و
دهد.يافته هايپژوهشدرقالبدومفهومتصويرازخودوتصويراز


العملنشانمی

عکس
محتوايتوئیتهايترامپبهسهتصوير

ديگريمیباشدکهنگارندگانباتجزيهوتحلیل

دشمن ،احیاگرقدرتآمريکاوتهديدگرقدرتآمريکادستيافتند.درواقع ترامپدو
تصويرملیمتفاوتازآمريکارادرتوئیپلماسیخودنشاندادهاست.
تصويربازيگراحیاگرقدرتآمريکاکهترامپبرايخودبرگزيده،حاکیازنیات
قابلاعتماد
خوشبینانهترامپدرقبالآمريکااست.آمريکادراينتصويرترامپ،بازيگري 

ايوبرهمزنندهامنیت


عنوانبازيگرجويايتسلیحاتهسته

ودموکراتبودهکهباايرانبه
آمريکا و نظم بینالمللی مقابله میکند .درواقع ترامپ در تالش بوده عملکردي بهتر از
اوباماازخودنشاندهد .

)بهروانشناساناجازهبحثدرموردسالمتروانشخصیتهايمشهورويامعاينهآنها

.0اين قانون(Goldwater
ازراهدوروبدونويزيترانمیدهد.
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باماودموکراتهادارايتصويربازيگرتهديدگرقدرت

براساسديدگاهترامپ،او
آمريکاهستندکه باپشتیبانیازاهدافملی ومنطقهاي ايران ،فاقداراده قوي و رهبري
متزلزلهستند.ويبرايناعتقادبودهکهاوباماودموکراتهاباوجودتوانايیبسیارخود
در قبال ايران با ضعف و سستی ظاهر شدهاند و اين درحالی است که در مقابل تمام
هايايرانچیزيدريافتنکردهاند.لذاهمینامرباعثکاهشقدرتآمريکاوبه

خواسته
ضررمردمآمريکاتمامشدهاست .
ايران در تصوير دشمن ،بازيگري شرور با توانايی بسیار باال قلمداد میشود که
زنندهنظمبینالمللی،دارايرژيماقتدارگراوناقضدموکراسی است.اينبرداشت


برهم
ترامپازايراندرتصمیماتسیاستخارجیاشاثرگذاربودهاست.چراکهمیتوانشاهد

اينامربودکهترامپبهوعدههايانتخاباتی 2102خودعملکردهورويکردآمريکارا

نسبتبهايرانتغییردادهوازبرجامخارجشد.ايرانوبرجاميکیازمحورهاينزاعبین
ترامپ و نامزدهاي دموکراتیک در انتخابات  2121است .همچنین اين موضوع را نبايد
وعدههايخودراعملی
فراموشکردکهترامپپسازتصديپسترياستجمهوري ،
عملکننده به وعدههايش
بهعنوان  
ساخته و لذا میتواند در رقابتهاي انتخاباتی   2121
ضورداشتهباشد .

ح
 اين نوع تصويرسازي ترامپ از خود و ديگري مبتنی بر داليلی مانند تنفر
آمريکايیهاي محافظهکار از ايران ،جنگ روانی شبکه فاکسنیوز ،حامیان اسرائیلی و

بهويژهبولتونوپمپئو،تنفرازاوباماوويژگیهايشخصیتیترامپبودهکه
اطرافیانترامپ 
بهصورت ضمنی و صريح در توئیتهاي ترامپ خود را بروز داده است .اينها عوامل

هايذهنیترامپدربارهايرانوتصويرسازيازخودوديگريبودهاند


اثرگذاربرانگاره
استگذاريآمريکارادردورانترامپمتحولکردهاست .
کهفرايندسی 
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