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مقدمه

از زمان پیروزی انقالب اسالمی تاکنون، دولت آمریکا همواره به دنبال طراحی و اجرای 

مدل های مختلف دیپلماسی عمومی نسبت به افکار عمومی جمهوری اسالمی ایران بوده است. 

هدف دولت آمریکا از برقراری دیپلماسی عمومی با افکار عمومی ایران، جلب و اقناع آن به سمت 

منویات خود می باشد. اما با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ]۱[ در آمریکا، او و اعضای دولتش، 

جنس متفاوتی از دیپلماسی عمومی را نسبت به افکار عمومی جمهوری اسالمی ایران به معرض 

اجرا گذاشتند که تا پیش از آن بی سابقه بود. در این یادداشت پژوهشی تالش می شود تا به بررسی 

دیپلماسی عمومی دولت ترامپ در ارتباط با افکار عمومی جمهوری اسالمی ایران پرداخته شود.

چگونگی اجرای دیپلماسی عمومی دولت ترامپ در ارتباط با ایران

سؤال اصلی در این حوزه این است که دولت ترامپ چگونه به دنبال اجرای دیپلماسی 

عمومی خود در ارتباط با جمهوری اسالمی ایران است؟

دولت ترامپ ازآنجاکه همواره به دنبال اثبات متفاوت بودن خود با دولت های پیشین 

آمریکا است، این هدف را پیگیری می کند که به صورت کاماًل موردی و کاربردی دیپلماسی 

عمومی خود را در خصوص افکار عمومی ایران به مرحله اجرا بگذارد. الزم به ذکر است که تالش 

دولت کنونی آمریکا برای متفاوت نشان دادن خود نسبت به پیشینیانش تبدیل به یک روند مسلم 

در رفتار این دولت شده است. برای مثال ترامپ تاکنون اقداماتی انجام داده که تاکنون بی سابقه 

بوده است. ازجمله این موارد می توان به انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس و تالش 
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برای خروج آمریکا از پیمان های مختلف اشاره کرد.]۲[ جنس دیپلماسی عمومی دولت ترامپ را 

هم می توان از همین زاویه تحلیل و ارزیابی کرد. برای درک بهتر اهمیت  نوع دیپلماسی عمومی 

که دولت ترامپ در ارتباط با ایران به کار می بندد، باید به روند دیپلماسی عمومی دولت های 

پیشین آمریکا در ارتباط با ایران اشاره شود.

از بدو پیروزی انقالب اسالمی تاکنون، همواره افکار عمومی جامعه جمهوری اسالمی 

ایران شاهد و ناظر ِاعمال دیپلماسی عمومی دولت آمریکا بوده است که ازجمله آن ها می توان 

به راه اندازی شبکه های ماهواره ای و از رهگذر آن استفاده از خوانندگان ایرانی در قالب نمایش 

کلیپ های ویدئویی و یا صدور نوارهای کاست  و ویدئویی موسیقی این خوانندگان از طریق 

مبادی غیرمجاز به داخل کشور اشاره نمود. همچنین نوع دیگر دیپلماسی عمومی که از طریق 

همین شبکه های ماهواره ای فارسی زبان مخاطبان ایرانی خود را هدف قرار می داد، تالش برای 

ترویج الگوی زندگی سبک آمریکایی از طریق پخش آگهی های بازرگانی بود.]۳[

از سوی دیگر، از اواسط دهه ۱۹۹۰ میالدی و مقارن با تصدی بیل کلینتون]۴[ به عنوان 

رئیس جمهور آمریکا، وی هرساله در شروع سال جدید خورشیدی و فرارسیدن عید نوروز باستانی، 

افکار عمومی جامعه ایران را مخاطب قرار داده و فرارسیدن سال جدید خورشیدی را به آنان 

تبریک می گفت که بعدها این امر تبدیل به یک سنت در دیپلماسی عمومی آمریکا گردید]5[ و 

روسای جمهور بعدی یعنی جرج بوش]6[ پسر؛ باراک اوباما]7[ و دونالد ترامپ آن را انجام دادند.

ارتباطی، وزارت  نوین  فرارسیدن سده جدید میالدی و ظهور فن آوری های  با  همچنین 

خارجه آمریکا مأموریت یافت تا با بهره گیری از این فناوری ها، برنامه دیپلماسی عمومی آمریکا 

از  نماید.  این کشور را راه اندازی، سازمان دهی و مدیریت  به طور اخص سایبر دیپلماسی]۸[  و 
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همین رو، از سال ۲۰۰6میالدی بخشی مستقل تحت عنوان دپارتمان سایبر دیپلماسی در وزارت 

امور خارجه آمریکا تشکیل شد و اقدام به راه اندازی و توسعه برنامه های متعددی نظیر شبکه های 

اجتماعی فیس بوک]۹[؛ یوتیوب]۱۰[ و توئیتر]۱۱[ نمود. یکی دیگر از برنامه هایی که دپارتمان 

نمود،  آن  پیگیری  و  راه اندازی  به  اقدام  اخص  به طور  آمریکا  وزارت خارجه  دیپلماسی  سایبر 

برنامه ای تحت عنوان نسخه دوم جامعه مدنی بود که بر مبنای این برنامه روش های دور زدن 

فیلترینگ شبکه های اجتماعی به نیروهای مدنی مخالف دولت های رقیب آمریکا؛ نظیر ایران؛ چین 

و روسیه؛ آموزش داده می شد و در حال حاضر کماکان این برنامه تداوم دارد. برای مثال؛ یکی 

از کارکردهای برنامه نسخه دوم جامعه مدنی؛ به اشتراک گذاشتن رایگان فیلترشکن است. ]۱۲[

تارنمای  راه اندازی  به  اقدام  دیپلماسی دولت آمریکا در سال ۱۳۹۰  دپارتمان سایبر  اما 

مخاطبین  با  ارتباط گیری  باهدف  آن  اساس  بر  و  نمود  تهران  در  آمریکا  مجازی  سفارت خانه 

ایرانی خود؛ اقدام به ارائه خدمات پایه کنسولی نظیر ارائه زمان مصاحبه در سفارتخانه های آمریکا 

در کشورهای همسایه ایران به متقاضیان ایرانی روادید آمریکا نمود، همچنین معرفی نهادهای 

گوناگون دولتی آمریکا؛ معرفی امکانات و تسهیالت زندگی و اقامت در آمریکا به دانشجویان 

برتر و نخبگان ایرانی، تکرار صدای دولتمردان واشنگتن؛ برقراری پیوند به شبکه های اجتماعی 

و  هالیوود]۱۳[  سینمای  محصوالت  آخرین  بارگذاری  و  معرفی  یوتیوب؛  و  بوک  فیس  نظیر 

به صورت کلی ترویج جذابیت ها و سبک زندگی آمریکایی به مخاطبین خاص و عام ایرانی خود، 

از دیگر کارکردهای تارنمای سفارتخانه مجازی آمریکا در تهران می باشد. همچنین الزم به ذکر 

است که برای تسهیل بهره گیری همه طیف های مخاطبان ایرانی؛ زبان پیش فرض این تارنما، به 

زبان فارسی می باشد.]۱۴[ از سوی دیگر مقارن با این تحوالت جدید در ساختار دیپلماسی عمومی 

وزارت خارجه امریکا، این وزارتخانه به منظور تسهیل ارتباط گیری با توده جامعه ایرانی اقدام به 
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انتصاب یک سخنران فارسی زبان به نام آلن ایر]۱5[ نمود تا از این رهگذر بتواند طیف وسیعی از 

جامعه ایرانی را مخاطب خود قرار دهد و این مأموریت تا اواخر دولت باراک اوباما از سوی آلن 

ایر ادامه یافت.]۱6[

پیشینه دیپلماسی عمومی دولت ترامپ

در خصوص پیشینه دیپلماسی عمومی دولت ترامپ باید به این نکته اشاره کرد که با در 

نظر داشتن روند تحوالت انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱6 آمریکا و تحرکات تبلیغاتی ترامپ در 

این کارزار انتخاباتی؛ تاکتیک مخاطب مستقیم قرار دادن افکار عمومی جامعه ایران؛ دقیقًا الگو 

گرفته شده از رهنامه انتخاباتی ترامپ می باشد که تالش می نمود که با مخاطب قرار دادن طبقه 

متوسط رو به پایین جامعه آمریکا و با دست گذاشتن بر نقاط حساسیت این افراد؛ خود را مدافع 

و حامی آن ها جلوه داده و تبدیل به صدای فراگیر آن ها شود. ترامپ توانست از همین رهگذر 

حمایت این طبقه را به خود جلب نماید و درنهایت در کارزار انتخاباتی ۲۰۱6 آمریکا پیروز شود.

بر این اساس ترامپ در کارزار خود وعده حمایت از کهنه سربازان آمریکا]۱7[ و دستیابی 

به توافق های تجاری که برای کارگران آمریکا مطلوب تر باشند را می داد.]۱۸[ ترامپ همچنین 

کارزار خود را با شعار رسمی بیایید عظمت را به آمریکا برگردانیم و با تعهدی به این شروع کرد 

که ازنظر اشتغال بهترین رئیس جمهوری باشد که خدا تابه حال آفریده.]۱۹[



دیپلامسی عمومی دولت دونالد ترامپ در رابطه با ایران

۱۰

ــا  ــاط ب ــپ در ارتب ــت ترام ــی دول ــی عموم ــای دیپلماس ــاد و مؤلفه ه ابع
ــران ای

با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱6 امریکا و به قدرت رسیدن دونالد ترامپ؛ 

تحوالت کمی و کیفی وسیعی در نوع اجرای دیپلماسی عمومی دولت آمریکا نسبت به مخاطبان 

ایرانی صورت پذیرفت. بر این اساس، تا پیش ازاین مأموریت ارتباط گیری با افکار عمومی جامعه 

ایران تنها از طریق وزارت خارجه و دپارتمان سایبر دیپلماسی آمریکا صورت می پذیرفت و ارتباط 

رئیس جمهور صرفًا منحصر به انجام مصاحبه تلویزیونی روز اول فروردین و تبریک فرارسیدن سال 

جدید خورشیدی بود. اما  پس از به قدرت رسیدن ترامپ، مقامات دولت جدید آمریکا با استفاده 

از ابزار نوین فناوری اطالعات و تکنیک های سایبر دیپلماسی نظیر شبکه اجتماعی توئیتر؛ اقدام 

به مخاطب مستقیم قرار دادن افکار عمومی جامعه ایران کردند و یا سعی نمودند در بزنگاه های 

مختلف با انجام مصاحبه های تلویزیونی مخاطبین ایرانی خود را هدف قرار داده و به صورت مستقیم 

با آن ها سخن بگویند.

برای مثال دونالد ترامپ؛ مایک پنس]۲۰[؛ مایک پومپئو]۲۱[  و سخن گویان کاخ سفید 

و وزارت خارجه در مواقعی همچون اعالم تمدید تحریم های جمهوری اسالمی ایران و یا شامگاه 

سه شنبه هجدهم اردیبهشت سال ۱۳۹7 که ترامپ خروج آمریکا را از برجام اعالم نمود؛ با انجام 

مصاحبه ها و نمایش های متعدد تلویزیونی و انتشار رشته توئیت های گوناگون اقدام به مخاطب قرار 

دادن جامعه ایرانی نمودند. ]۲۲[

باهدف  تا  بر اساس همین مدل؛ ترامپ و کارگزاران دولت متبوعش تالش می نمایند 

تحریک نمودن نقاط ضعف و حساسیت افکار عمومی جامعه ایران؛ این مخاطبین را تحریک 
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نموده، آن ها را به سمت خود جلب کرده، ذهن و فکرشان را در راستای منویات خود مدیریت 

و جهت دهی کنند. هدف دولت ترامپ از اجرای این تاکتیک این است که  هم به شکاف میان 

حکومت و جامعه بیافزاید و هم بتواند از افکار عمومی ایران به عنوان یک اهرم فشار در مقابل نظام 

جمهوری اسالمی ایران استفاده نماید. برای مثال ترامپ بارها و بارها بر این توهم دامن زده است 

که ما در پسا برجام به حکومت ایران  میلیاردها دالر پرداخت نمودیم، اما حکومت ایران این 

پول ها را در عراق، یمن، سوریه و فلسطین خرج نمود.]۲۳[ و یا ترامپ حداقل در طول سالهای 

۱۳۹7 و ۱۳۹۸ بارها و بارها به نوسانات شدید ارزی ایران اشاره کرد و ادعا نمود که پول ایران 

به دلیل تحریم های آمریکا و فساد اقتصادی مسئولین جمهوری اسالمی بی ارزش شده است.]۲۴[ 

و یا با اشاره به وجود خشک سالی و دروغ در ایران و شبهه پراکنی در رابطه با فعالیت های سپاه 

پاسداران، سعی در تحریک افکار عمومی ایران می نماید.]۲5[

آن  تبع  به  و  دیپلماسی  سایبر  اهمیت  درک  با  دولتش  کارگزاران  و  ترامپ  بنابراین 

شبکه های اجتماعی در اجرای اهداف دیپلماسی عمومی دولت آمریکا، به دنبال این هستند که 

هرچه بیشتر بتوانند بر افکار عمومی ایران با استفاده از این ابزارها تأثیر بگذارند. خاصه اینکه 

شبکه های اجتماعی نظیر تلگرام]۲6[ و توئیتر در ایران بسیار مورد استقبال اقشار مختلف مردم 

قرارگرفته اند و بستر بسیار خوبی برای برقراری ارتباط سیاستمداران آمریکایی با افکار عمومی 

ایران می باشند. بر اساس آماری که در مهرماه سال ۱۳۹6 منتشر شد، در آن برهه ۴5 میلیون نفر 

از شهروندان کاربرد تلگرام]۲7[بوده اند.
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بازخوردهای دیپلماسی عمومی دولت ترامپ برای جامعه ایران

متأسفانه باید اذعان نمود که در بسیاری از موارد؛ این تاکتیک جدید دولت آمریکا با 

موفقیت نسبی همراه بوده و تأثیرات آن در آشوب های خیابانی دی ماه ۹6 و تیرماه ۹7 به خوبی 

مالحظه شد. در بحبوحه این آشوب ها ترامپ و سایر مقامات آمریکایی تالش می کردند تا با دامن 

زدن هرچه بیشتر بر آتش آشوب و درگیری در ایران، از این وضعیت به نفع خود بهره برداری 

نوشت: حکومت  این آشوب ها  از  به اصطالح حمایت آمیز  توئیتی  در  ترامپ  مثال  برای  کنند. 

ایران باید حقوق مردم خود را محترم بشمارد، ازجمله حق آن ها برای بیان نظراتشان. همچنین پل 

رایان]۲۸[ رئیس وقت مجلس نمایندگان آمریکا در توئیتی به اصطالح حمایت آمیز نوشت: مهم 

است که ما از معترضان بدون خشونت در ایران حمایت کنیم.
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بازخوردهای دیپلماسی عمومی دولت ترامپ برای جامعه ایران

متأسفانه باید اذعان نمود که در بسیاری از موارد؛ این تاکتیک جدید دولت آمریکا با 

موفقیت نسبی همراه بوده و تأثیرات آن در آشوب های خیابانی دی ماه ۹6 و تیرماه ۹7 به خوبی 

مالحظه شد. در بحبوحه این آشوب ها ترامپ و سایر مقامات آمریکایی تالش می کردند تا با دامن 

زدن هرچه بیشتر بر آتش آشوب و درگیری در ایران، از این وضعیت به نفع خود بهره برداری 

نوشت: حکومت  این آشوب ها  از  به اصطالح حمایت آمیز  توئیتی  در  ترامپ  مثال  برای  کنند. 

ایران باید حقوق مردم خود را محترم بشمارد، ازجمله حق آن ها برای بیان نظراتشان. همچنین پل 

رایان]۲۸[ رئیس وقت مجلس نمایندگان آمریکا در توئیتی به اصطالح حمایت آمیز نوشت: مهم 

است که ما از معترضان بدون خشونت در ایران حمایت کنیم.

بر این اساس الزم است که مسئولین کشور باید با برطرف کردن زمینه های نارضایتی 

مردم به خصوص در زمینه مسائل اقتصادی و مبارزه پیگیر و قاطع با مفاسد اقتصادی؛ رسیدگی 

و توجه خاص به طیف های محروم و مستضعف جامعه؛ راه سوءاستفاده دولت ترامپ از زمینه 

نارضایتی های مردم را به طورجدی مسدود نمایند.]۲۹[

همچنین ُپرواضح است که در دنیای امروز که دنیای رسانه های بدون مرز و فرا سرزمینی 

در هر زمان و هر مکان می باشد؛ بایسته است تا با بهره گیری از روش های نوین مدیریتی، اقدام 

به تشکیل دپارتمان سایبر دیپلماسی تحت فرماندهی و مدیریت واحد وزارت امور خارجه نموده 

و چنان که در کشورهای قدرتمند دنیا نظیر آمریکا و چین به همین گونه است، با بهره گیری از 

جوانان و متخصصین مستعد، چه در زمینه های نظری و سیاست گذاری و چه در زمینه برقراری 

زیرساخت های مستحکم فنی و اجرایی؛ اقدام به تشکیل؛ سازمان دهی و مدیریت منسجم عملیات 

دیپلماسی عمومی جمهوری اسالمی ایران نمود تا بتوان تصویری هرچه بهتر و زیباتر از ایران 

اسالمی عزیز به افکار عمومی در اقصی نقاط دنیا ارائه نمود. در این رابطه باید از افرادی با دارا 

بودن تحصیالت مرتبط در زمینه علم سایبری در رشته های روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای 

برای سازمان فوق متخصصین  نظریه پردازی  به منظور سیاست گذاری و  ارتباطات  و فرهنگ و 

رشته های مرتبط با فناوری اطالعات به منظور تأمین و پشتیبانی دائمی زیرساخت های فنی سازمان 

دائمی روندهای آینده فضای  پایش  به منظور رصد و  موردنظر و متخصصین علم آینده پژوهی 

سایبری و شبکه های اجتماعی بهره ببرد.]۳۰[



دیپلامسی عمومی دولت دونالد ترامپ در رابطه با ایران

۱۴

جمع بندی و نتیجه گیری

دولت ترامپ به صورت موردی و کاربردی در حال برقراری دیپلماسی عمومی با جامعه 

جمهوری اسالمی ایران است. بر  این اساس رویکرد دولت ترامپ در بهره گیری از دیپلماسی 

عمومی به شرح ذیل است:

۱-الگو گیری از همان مدل کارزار انتخاباتی ۲۰۱6 ترامپ، در نقاط حساسیت تحریک 

افکار عمومی جامعه آمریکا

۲-با در نظر داشتن محور باال، دولت ترامپ به دنبال تحریک نقاط حساسیت جامعه ایران 

می باشد.

۳-استفاده ترامپ و کارگزاران دولتش از ابزارهای نوین فن آوری اطالعات نظیر شبکه های 

اجتماعی گوناگون

در کنار این وضعیت این است که علی رغم تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر لزوم 

تبلیغات و اطالع رسانی عمومی صحیح، متأسفانه اهمیت این موضوع توسط مسئولین امر درک 

نشده و کماکان اصرار بر انجام روش های سنتی در این زمینه دارند. بنابراین بدیهی است که، 

جمهوری اسالمی ایران باید از روش های نوین اجرای دیپلماسی عمومی بهره ببرد تا راه برای 

بهره برداری ترامپ به عنوان فردی که در مخاطب قرار دادن افکار عمومی بسیار ماهر و خبره 

می باشد، بسته شود.
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