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 چکيده
 ملای  هاای  روایت طنین برای های اجتماعی نظیر توئیتر رسانه از آمریکا و روسیه های خارجۀ امروزه وزارتخانه

کنند. آمریکا و روسیه درصدند تا تضاد منافع خود را وارد فضای مجازی کنناد و   می ی خود استفادهو برندسازی مل
باوده   عمومی افکار سر برروسیه کنند. نبرد اصلی آمریکا و  ایجاد دیجیتالی خود های کانال طریق از را موازی جهان

وجود آورند؛ بار هماین مبناا در ایان     ی بهالدیجیتنظر خود را از طرق برندسازی ملی در جهان موازی مورد نظم تا
 ایان  در محتاوای تاوئیتر وزارخ خارجاۀ آمریکاا و روسایه باه       ایمرحله کدگذاری سه مقاله سعی شده از طریق

 دیپلماسای  طریاق  از خاود  ملای  برندساازی  ایجااد  دنباال  باه  روسیه و چگونه آمریکا داده شود که پاسخ هاپرسش
 دنباال که آمریکاا باه  حالیدر شود؛ می اشاره پاسخ مقام این دو دولت چیست؟ دردیجیتال هستند و تفاوخ رویکرد 
نوباۀ خاود در    باه است، روسایه نیا     سازی نظم لیبرال دموکراسی بوده و جهانی حفظ نقش هژمونی خود در جهان

؛ ایان بااز   اسات  آمریکاا باوده   گرایاناۀ  جانبهنظم یک با و مبارزه تالش برای بازتعریف نقش رهبری خود در جهان
اتحااد جمااهیر    تااریخی  نقاش  و هویات  تعریف و مبارزۀ روسیه با نظم مطلوب آمریکا موجب شده تاا روسایه،  

حفاظ  خواهد با  است که آمریکا میحالیدهد؛ این موضوع در قرار امروز خود سیاسی عملکرد سرلوحۀ را شوروی
 ماورد  هاای  دولت از خود روایت هم و دده  شکل جهان های ارزش هم به های خود، و بسط ارزشنقش هژمونی 

 تحلیال  روش از اساتفاده  باا  شاده  سعی مقاله این کند؛ در تحلیل آمریکایی فرهنگ و ها ارزش بر اساس را هدفش
 .  و روسیه دست پیدا کرد آمریکا خارجۀ وزارخ های توئیت محتوای پنهان به معانی کیفی، محتوای
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 مقدمه

هاای   ها برای پیشبرد برندسازی ملای و مادیریت تیاویر خاود از رساانه     امروزه دولت

اجتماعی نظیر توئیتر در جهت دسترسی به مخاطبان عظیم خود بدون وجود نهادهای محلی 

حتاوای  هاای اجتمااعی م   کاارگیری رساانه  ها توانساتند باا باه   کنند. دولت واسط استفاده می

های خاا  خاود در عرصاۀ جهاانی نشار       ها و روایت نظر خود را با توجه به فعالیت مورد

ها اطمینان حاصال کنناد کاه تیاویر      دهند؛ این موضوع به نوبۀ خود موجب شده تا دولت

هاا بارای مخاطبانشاان    های ماورد نظار آن   گر واقعیت عنوان برند ملی، توجیهها بهتبلیغی آن

 است.  

نظار  های اجتماعی و تبلیغ تیویر و برند موردبا نشر دیدگاه خود در رسانه ها این دولت

کاار  خود درصدد کسب اعتباری جهانی هستند؛ باه هماین دلیال تماام تاالش خاود را باه       

گیرند تا فضای مجازی را تحت تسلط خود گیرند و بر روی افکاار عماومی شاهروندان     می

تاثثیر قارار دهناد؛    ها را به نفع خود تحتای آنهدولت ها اثر گذارند و سیاستسایر دولت

هاای آمریکاا و روسایه در جهات مادیریت       مثال بارز این امر فعالیت دیجیتاالی وزارتخاناه  

ها به جهان آفالیان باا توجاه باه     تیویر و برندسازی خودشان در جهان آنالین و انتقال آن

 وز خود است.  فرد فرهنگی و ارزشی، تاریخی و سیاسی ربههای منحیر ویژگی

تیاویر خاود    دهی باه  های خارجۀ روسیه و آمریکا برای بهبود و شکل تالش وزارتخانه

را  المللیبین هایهمکاری در اعتماد قابل شریک یک و خوب جهانی شهروند یک عنوانبه

های دولتای   ها و نهاد ها مشاهده کرد؛ به این دلیل که دیپلماختوئیتری آن  توان در فعالیت می

در جهات ایجااد فضاای     واقعی زمان ها و وقایع در بحران مورد در اظهارنظر برای توئیتر از

 کنند.  می اطالعاتی مورد نیاز خود استفاده

توان بیان کرد که توئیتر، فضایی بارای روسایه و آمریکاا فاراهم     گونه میدر مجموع این

 ود، معنااایهااای خااتیویرسااازی و برندسااازی ملاای از روایاات چااارچوب ساااخته تااا در

کاارگیری و ایجااد   اهداف سیاسی خود دهند؛ همچنین روسیه و آمریکا با به  ای به شده تعیین

نظار خاود را باه ساایر     اند تاا مفااهیم ماورد   برندهای ملی خود در فضای مجازی در تالش
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رو ایان ساالا خ در مقالاه حاضار     کشورها از طریق دیپلماسی دیجیتال وارد کنناد؛ از ایان  

ملای خاود از طریاق     دنباال ایجااد برندساازی   به روسیه و ود که چگونه آمریکاشمطرح می

 چیست؟  هااین دولت رویکردهای تفاوخ دیپلماسی دیجیتال هستند؟ و

الملال از مفااهیم   باین  رواباط  در نشر تیاویر  اهمیت و درک در بخش اول مقاله، برای

خش دوم، به تشریح رویکارد  دیپلماسی دیجیتال و برندسازی ملی استفاده شده است و در ب

 های خارجۀ آمریکا و روسیه در توئیتر برای برندسازی ملی پرداخته شده است.   وزارتخانه

 

 شناسی و مبانی نظری تحقيقپيشينه

 شناسي تحقيقپيشينه

هاا،   هاای اجتمااعی در دیپلماسای عماومی و دیجیتاال دولات       درخیو  نقش رساانه 

 ز جمله، های مختلفی صورخ گرفته است ا پژوهش

هاا و قطابش باا     بررسی تارول »(، در پژوهشی تحت عنوان 2412)1استوارخ و همکاران

-ریاسات  انتخابااخ  در روسایه  دخالات  ماورد  و گماان در  حدس از پس« شبکه بازتوئیت

هااا پرداختنااد. نگارناادگان پااس از بررساای  بااه بررساای توئیاات آمریکااا، 2411 جمهااوری

ای گفتگوهاای قطبای شاده     ر بازتوئیات شابکه  های ترول وابسته به آژانس روسی د حساب

ها به اضافه حول موضوعاتی همانند مباحث نژادی در آمریکا به این نتیجه رسیدند که ترول

گیاری  نظار و شاکل  های اطالعاتی قطبی شده با هدف ایجااد اخاتالف   شدن محتوا به شبکه

 است.  های صوری کمک کرده  بندی تقسیم

ای و ژئوپلتیک اطالعااخ    اقتدارگرایی شبکه»ت عنوان ( در پژوهشی تح2411)2مارچال

جمهاور آمریکاا ممکان    پنجمین رئیسواظهار داشته که چهل« درک سیاست اینترنتی روسیه

است پیروزی انتخاباتی خویش را با تالش تبلیغاتی کرملین، بدست آورده باشد. نگارنده بار  

ای کارملین را   ری و سیاسات رساانه  این باور بوده که روسیه کنتارل اینترنات، امنیات ساایب    

                                        
1. Stewart et al.  

2. Maréchal 
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های تحت پوشش این موضاوع را   گیرد؛ بلکه تمام زمینه عنوان حوزۀ جداگانه در نظر نمی به

 کند.   در سیاست خارجی کرملین قلمداد می« امنیت اطالعاخ»عنوان به

هاا در تاوئیتر سیاسای     کشف رباخ»(، در پژوهشی با عنوان 2411)1استوکال و همکاران

ها در جهات   وی محتوای فضای سیاسی توئیتری روسیه و استفاده سیاسی از رباخر« روسیه

های سیاسی متمرک  شدند.  ایجاد نوسان در افکار عمومی و کمک یا ایجاد مانع برای جنبش

ه ار حساب کااربری روسای( باه ایان      234های آماری ) نگارندگان با تج یه و تحلیل داده

هاای   ی تاوئیتر روسایه باا نشار اخباار و تبلیغااخ رساانه       ها در فضا نتیجه رسیدند که رباخ

 تولیدکنندۀ خود، دخالت دارند.

دیپلماسی دیجیتال آمریکا  تثثیر بار امنیات   »(، در پژوهشی تحت عنوان 2413)2زینوویوا

اذعان داشته کاه هادف دیپلماسای دیجیتاال آمریکاا      « هایی برای روسیه المللی و فرصت بین

ز جامعه، نخبگاان سیاسای و دیپلماتیاک کشاورهای خاارجی      های وسیعی ا درگیری بخش

عناوان ابا ار سیاسات خاارجی     است که روسایه از اینترنات باه   است؛ این موضوع در حالی

عناوان ابا اری بارای تقویات قادرخ نارم       را به کند بلکه آندیپلماتیک خویش استفاده نمی

 گیرد.  کار میاش بهکشور و گسترش تیویر جهانی

هاای اجتمااعی در دولات  قادرخ،     رساانه »(، در پژوهشی تحات عناوان   2412)3هیدن

اذعان داشاته کاه   « های مفهومی برای دیپلماسی عمومی ایا خ متحدهعملکرد و محدودیت

های اجتماعی نمایاانگر پیشارفت و تقویات دیپلماسای عماومی       های نوین و رسانه فناوری

هاای اجتمااعی    ای وابسته به رسانه یندهطور ف ااست. قلمرو عملی دیپلماسی به آمریکا شده

های دیپلماتیک درگیر کند؛ اما مخاطبان تنهاا   نفعان را در فعالیتاست و طیف متنوعی از ذی

هاا عوامال فعاالی در دیپلماسای دیجیتاال هساتند کاه        مخاطب این گفتگو نیستند؛ بلکه آن

 کنند.   خطوط بین دیپلماسی عمومی و دیجیتال را محو می

 

                                        
1. Stukall et al. 

2. Zinovyeva 

3. Hayden 
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 ريمباني نظ

 .است بوده ها دولت خارجی سیاست اصلی های ماللفه از یکی همواره عمومی دیپلماسی

هاای اجتمااعی    رسانهگیری  همهو  اینترنت ف اینده سازی و توسعۀ جهانی فرایندهای تسریع

 عماومی  تا دیپلماسی موجب شده جامعه، به هاآن انتقال ترویج عقاید و برای راهی عنوان به

. وجاود ایان سااختار افقای در     (1  2412 1)رشاتنیکوا، متمایال شاود    تر فقیا ساختاری سمت به

از دیپلماسی عمومی باشیم  جدیدی دهد تا شاهد تعریفدیپلماسی عمومی به ما فرصتی می

برقارار   ارتباط المللی بین های شبکه جدید در های فناوری با کمک یکدیگر با مردم آن در که

 .(3  2411 2تاگو،)کنند می

 توانساتند از اب ارهاای   جهاان  کشاورهای  اکثار  اجتمااعی،  هاای  رساانه  محبوبیت ف ایشا با

 مخاطباان  باا  ارتباط برقراری در جهت وب های عاملسیستم اجتماعی، های شبکه مانند دیجیتالی

 عناوان باه  دیجیتاال  دیپلماسای  این موضوع موجب شد تاا  کنند؛ خود استفاده خارجی و داخلی

در ؛ (3  2424 3)آناساتازیا، کناد  پیادا  ها ظهاور در سیاست خارجی دولت یعموم دیپلماسی از بخشی

کننده تغییر هنجارهاای جامعاه    خودی خود شکل نگرفته بلکه منعکسواقع دیپلماسی دیجیتال به

 .(12  2412 0)دیوز،های اجتماعی است در یک چرخۀ تکاملی انواع وب و رسانه

 پلتفارم  از روزافا ون  اساتفادۀ  باه  عمادتا   دیجیتاال  دیپلماسای  2به گفتۀ ماانور و سگاگگو  

 و خاود  خاارجی  سیاسات  اهاداف  باه  دستیابی برای کشور یک توسط اجتماعی های رسانه

؛ این تعریف در (10  2412)مانور و سگاگگو،  دارد  کشور اشاره آن شهرخ و تیویر فعا نۀ مدیریت

 تاثثیر  به توجه را با 1«یدیپلماس شدندیجیتالی» ، اصطالح2412حالی بوده که مانور در سال 

کناد؛ وی بار ایان بااور     پیشنهاد می روی دیپلماسی عمومی بر دیجیتال هایف ایندۀ فناوری

 ساازی و عملکارد  مفهوم در را دیجیتال هایفناوری تواند تثثیربوده که این اصطالح بهتر می

                                        
1. Reshetnikova 

2. Tago 

3. Anastasiia 

4. Deos  

5. Manor and Segev 

6. Digitalization of Diplomacy 
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 ین است که دیپلماسای . اما نکتۀ حائ  اهمیت ا(0  2412 1)مانور،دهد  نشان  دیپلماتیک نهادهای

 هاای اساتراتژی  پیشابرد  باه  کماک  برای اب اری بلکه هدف نیست؛ خود خودی به دیجیتال

 . (12  2412 2)بجو ،خارجی است  سیاست اهداف به خدمت و دیپلماتیک، آگاهی تر گسترده

 افراطای و تارویج   هاای  روایت با دیجیتال، به مقابله واسطۀ دیپلماسیها بهرهبران و دولت

 و هنجارهاا  دهای باه  دنباال پایبنادی و مشاروعیت   ها باه پردازند. آنمی مثبت ملی های وایتر

تیویرساازی از خاود،    ،(10  2412)مانور و سگگگو، المللی  بین عرصۀ قبول خود در مورد های ارزش

، (12  2412 3)ساو و خاو،  ها به خارج از کشور  افکار عمومی، گسترش ارزش مدیریت و اثرگذاری

 مثبات  دیپلماتیاک  های دیپلماتیک و تضاعیف رواباط   مردم از سیاست مشارکت نی وپشتیبا

 .(11  2412 0)دانکومب،در روابط دیپلماتیک خود هستند  بحران و بهبود قبلی

از  یشاهرخ خاصا   ای ریپرورش و انتقال تیو دیجیتال، یپلماسید یاز اهداف اصل یکی

صاادق    یا ن یملا  ساازی در ماورد برند  امار  نیا ا کهاست  یالملل نیکشور به مخاطبان بیک 

جاای مفااهیم قادیمی    شدن دیپلماسی عماومی باه  در دیجیتالی .(220-221  2413 2)جاردن، است

مرتبط با تبلیغاخ، از مفاهیم مشتق شده از بازاریابی تحت عناوان برندساازی ملای اساتفاده     

 زیاادی  تا حد یتالدیج دیپلماسی و توان گفت که برندسازی؛ حتی می(3  2441 1کال،)شود  می

یکدیگر هستند؛ چرا که هر دو برای جذب افکار عماومی خاارجی تاالش بسایاری      مکمل

 .(20  2442 1)ملیسن،کنند  می

اسات کاه    یالمللا نیبا  نفعانیملت در ذهن ذ کیمجموع کل ادراکاخ برندسازی ملی 

، ماد،  ، غاذا خیافاراد، مکاان، فرهنگبزباان، تاار     نظیار؛ از عناصار   یممکن است شامل برخ

 هاای پاروژه  اصالی  . ویژگای (3  2414 2فان، )شود  رهیو غ یجهان یهابرندمعروف،  یها چهره

                                        
1. Manor 

2. Bjola 

3. Su and Xu 

4. Duncombe 

5. Jordan 

6. Cull 

7. Melissen 

8. Fan 
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انجاام   -توانستن»زبان برندسازی ملی شبیه رویکرد  .ها استآن نگرکل رویکرد برندسازی،

 های ملی است.دولتتر، و مهم( 23  2442)ملیسن، ها  شرکت در استراتژی« دادن

 یبارا  یابیا و بازاربرندساازی   یارتباط یهاکیط به استفاده از تکنمربو یمل سازیبرند»

از  «شارکت  ایا »دولات   کیافتد که  یاتفاق م یزمان یمل یبرندساز «.است یمل تیویرارتقا 

 اساتفاده کناد.   ،کشور را دارد کی ۀچهر رییتغ ییکه توانا یهر کس بیترغ یقدرخ خود برا

 ایا  تیا رفتار، نگارش، هو  رییتغ ای رییتغ یبرا یتجاربرندسازی  یاز اب ارها یمل سازیبرند

جدیادی   یمفهاوم  یمل سازیبرندرو ؛ از اینکند یملت به روش مثبت استفاده م کی ریتیو

هاا   دولات  ریتیاو  تیریماد  یبارا  دیا اصاطالح جد  کیا  ا صارف بلکاه   نباوده؛  در سیاست

عناوان   فی خاود باه  دنبال اثباخ و معر به یمل یبرندسازها در  . دولت(3-2  2442 1)زوندی،است

اثبااخ   یبارا هاا  عملکارد دولات   هساتند.  یجهاان  ۀدر صاحن  «یقابل اعتمااد  کیشر»یک 

جناگ سارد    انیا درک کارد کاه از پا   یعمل تجاار  کیعنوان توان به یرا م یمل یبرندساز

شادن   یجهان یاصل هایتیها در روا لتدو تیموقع رییو تغ فیتعرباز یبرا یعنوان اب ار به

را باه مخاطباان    دولات  کیا هاا و فرهناگ    استیس ی،مل یبرندساز ا اساس آمده است. دیپد

 . (220  2413)جردن،  دهد ی، انتقال میالملل نیب

 تیریپاارورش و مااد ۀناایکشااورها در زماساات کااه بساایاری از  اهااماادخدر مجمااوع 

، (23  2442)ملیساان، کشااور  از خااارج در خااود تیااویر و ارتقااای (3-2  2442 )زوناادی،ریتیااو

 ی،المللا  نیبا  یاسا ینفاوذ س  شیافا ا  ی،الملل نیب یگذار هیسرما ی،المللنیندن اعتبار ببازگردا

 تیا فعالاز طریاق برندساازی ملای    ( 11  2442 2،)داینیتر یقو یالملل نیب یها مشارکت کیتحر

 دیا با هدف تولخود را خودآگاهانه  یها تیفعالدر تالشند تا از این طریق ها  دولت. کنند یم

ملای   یدر برندسازرو ؛ از این(223  2413)جردن،  انجام دهند خود دولتاز  خا  ریتیو کی

 یالمللا نیمخاطبان ب یبرا)قوی، ضعیف، روشن، مبهم(  یفعل ریتیو کی یدارا یهر کشور

 آن آرزوهاای  و برجساته  کشاور  یاک  ملای، هویات   . در برندسازی(3  2414فن، ) خود است

                                        
1. Szondi 

2. Dinnie 
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 دهای باه  شاکل  و کشور یک تیویر تغییر معنایبه اصل در برندسازی شود. هنر منعکس می

 .(23-20  2442)ملیسن، دیگر است  شکلی به آن هویت

 

 تحقيق شناسی روش

 باه  تحلیلای اسات و   -این تحقیق از حیث هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصایفی 

وزارخ خارجۀ  توئیتر محتوای در متون پنهان معنای دادن نشان منظوربه محتوا تحلیل روش

 خارجاۀ آمریکاا باا حسااب کااربری رسامی       اسات. وزارخ  شاده   انجاام  یکا و روسیهآمر

(@StateDept ) و وزارخ خارجااۀ روساایه بااا حساااب کاااربری رساامی      2441از اکتباار

(@mfa_russia) اند. شده وارد توئیتر 2411 سال از 
 

 . توئيتر وزارت خارجۀ آمريکا و روسيه1جدول شماره 
 های خارجهوزارتخانه توئيتر زمان الحاق فالوورها

 آمریکا StateDept@ 2441اکتبر 1ب111ب214

 روسیه mfa_russia@ 2411فوریه  342ب122

 

توئیات   1414نگارنده در این پژوهش از مجموع دو حساب توئیتری آمریکا و روسایه،  

استخراج کارده اسات؛ از ایان میاان      2421تا دسامبر  2421را به صورخ تیادفی از ژانویه 

توئیات از حسااب    242وئیت از حساب کااربری تاوئیتر وزارخ خارجاۀ آمریکاا و     ت 242

 کاربری توئیتر وزارخ خارجۀ روسیه انتخاب شده است.  

 مرحلاۀ  در و شده برگردان فارسی به آوری پس از جمع اول وهلۀ در های مربوطه توئیت

 تحلیال  و تج یاه  مورد1«کیو.دی.ای مکس» اف ار نرم از استفاده با آمده بدست های داده بعدی

 کدگاذاری  و محوری کدگذاری باز، کدگذاری مرحله سه شامل تحلیل فرایند .اندگرفته قرار

 متن در موجود کلیدی نکاخ و اولیه کدهای اف ار،نرم از استفاده با نگارنده که بوده 2انتخابی

 .  استکرده  مشخص را

                                        
1. Maxqda 10 

2. Open Coding, Axial Coding, Selective Coding 
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. کند می کدها استخراج به اقدام محدودیتی بدون و باز ذهنی با پژوهشگر مرحلۀ اول در

 بخشای  یاادآور  و چی  یک ذاخ دارندۀ فشرده شکل به که است کوتاهی عبارخ یا کلمه کد

 هاای  شایوه  باه  کاه  را اطالعاتی توان می محوری، کدگذاری دوم، مرحلۀ در است. ها یافته از

 هاای  گای ویژ سابب  باه  را هاا آن و کارد  ساازماندهی  و بندی دسته اند شده کدگذاری مشابه

 وجاود  شناساایی  آغازین مرحلۀ این درآورد؛ هایی خانواده یا مقو خ صورخبه شانمشترک

 اطالعااخ  از هاایی  خوشاه  شاامل  اسات  ممکان  مقو خ از بعضی. است اطالعاخ در الگو

 باه  اصالی  مقاو خ  وقتای  لاذا  هستند؛ فرعی مقولۀ به تبدیل شایان که باشد شده کدگذاری

 کدگاذاری  مرحلاۀ  شاوند  مای  داده قارار  ارتبااط  در و قیااس  دیگریک با گوناگون های شیوه

 مفهاوم  مضمون و سمت به و رود می با تر واقعیت از ها داده سطح که شود می آغاز انتخابی

  .(2-22  1312سالدنا،)رود  می پیش

هاای تاوئیتری وزارخ    قطعا  غیر از مرحلۀ کدگذاری کاه مساتقیما  مساتخرج از حسااب    

ساازی   ساازی و مفهاوم   است، مراحل مقولاه « هابرمبنای دیدگاه آن»روسیه خارجۀ آمریکا و 

بدست نویسنده صورخ گرفته که این، یک امر اعتباری اسات و ممکان اسات کارشناساان     

 روی آن اجماع کامل نداشته باشند.  

 

 ها وتحليل داده ی تحقيق و تجزیههایافته

 ها   الف. تحليل حوزۀ گفتماني توئيت

تاوان باه دو   و تحلیل محتوای حساب توئیتری وزارخ خارجاۀ روسایه مای   پس از تج یه 

این تالش روسیه برای برندسازی ملیِ نام خاود  دربارۀ روسیه دست یافت؛ « مفهوم»برند ملی 

نظام   باا  مباارزه »و « باازتعریف نقاش رهباری خاود در جهاان     »در فضای دیجیتاالی شاامل   

دو مقولاۀ  « ازتعریف نقش رهبری خود در جهاان ب»است که در مفهوم « آمریکا گرایانۀ یکجانبه

 برندساازی گفتماان  »و « 11-برندسازی دیپلماسای واکسان کوویاد   »اصلی وجود دارد؛ شامل 

« آمریکاا  گرایای  جانباه نظام یاک   باا  مباارزه »است؛ همچنین روسیه در مفهوم « روسیه سیاسی

 است.« (شوروی سازندۀ نقش احیا) روسیه تاریخی نقش برندسازی»دنبال بسط مقولۀ  به
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تاوان باه دو   پس از تج یه و تحلیل محتوای حساب توئیتری وزارخ خارجه آمریکا مای 

این تالش آمریکا بارای برندساازی ملایِ ناام     دربارۀ آمریکا دست یافت؛ « مفهوم»برند ملی 

 نظام  ساازی  جهاانی » و «جهان در خود هژمونی نقش حفظ»خود در فضای دیجیتالی شامل 

دو مقولۀ  «جهان در خود هژمونی نقش حفظ»تعریف است که در مفهوم  «دموکراسی لیبرال

 برندساازی گفتماان  »و « 11-برندسازی دیپلماسی واکسن کوویاد »اصلی وجود دارد؛ شامل 

« ساازی نظام لیبارال دموکراسای     جهاانی »است؛ همچنین آمریکا در مفهاوم  « آمریکا سیاسی

 است.« کاییآمری فرهنگ و ارزش برندسازی»دنبال بسط مقولۀ  به

ها بر مبنای دیدگاه دولت آمریکا و روسیه از نوع  کدگذاری و حوزۀ گفتمانی توئیت

 1414تیویرسازی از خود و دیگری و ایجاد برند ملی مطلوب خود است. در مجماوع  

کاد   121کد استخراج شده اسات کاه    1210توئیت وزارخ خارجۀ آمریکا و روسیه به 

توئیات وزارخ خارجاۀ    242کاا اسات. از مجماوع    کد بارای آمری  211برای روسیه و 

، «برندسازی دیپلماسی واکسان روسایه  »ها مربوط به مقولۀ  درصد از توئیت 11روسیه، 

 نقاش  احیاا ) روسایه  نقاش تااریخی   برندسازی»ها مربوط به مقولۀ  درصد از توئیت 21

 برندساازی گفتماان سیاسای   »ها در مورد مقولاۀ   درصد توئیت 21و « (شوروی سازندۀ

 بوده است.« روسیه

هاا مرباوط باه     درصد از توئیت 11ب2توئیت وزارخ امورخارجۀ آمریکا،  242از مجموع 

مقولاۀ  »هاا مرباوط باه     درصاد از توئیات   34، «برندسازی دیپلماسی واکسن آمریکاا »مقولۀ 

 و ارزش برندساازی »درصاد مرباوط باه مقولاۀ      24ب2و « آمریکا سیاسی گفتمان برندسازی

برندساازی  »بوده است. بیشترین تثکید وزارخ خارجۀ روسایه روی مقولاۀ   « آمریکا فرهنگ

هاا و   ارزش برندساازی »بوده و بیشترین تثکید آمریکا بر روی مقولۀ « روسیه سیاسی گفتمان

 بوده است.« فرهنگ آمریکا
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 . مفاهيم و مقوالت برندسازي ملي آمريکا و روسيه در ديپلماسي ديجيتال2جدول شماره 
 مجموع درصد تعداد توئيت مقوله وممفه دولت

 روسيه

بازتعریف نقش رهبری 

 خود در جهان

 11 24 برندسازی دیپلماسی واکسن روسیه

 

242 

 21 222 روسیه سیاسی برندسازی گفتمان

مبااااارزه بااااا نظاااام  

 گرایانۀ آمریکا  یکجانبه

برندسااازی نقااش تاااریخی روساایه 

 (شوروی سازندۀ نقش احیا)
131 21 

 آمريکا

حفااظ نقااش هژمااونی 

 خود در جهان

 11ب2 12 برندسازی دیپلماسی واکسن آمریکا

 

242 

 34 121 آمریکا سیاسی برندسازی گفتمان

ساااازی نظااام  جهااانی 

 لیبرال دموکراسی
 24ب2 221 آمریکا فرهنگ و ارزش برندسازی

   

 هاتجزيه و تحليل يافته -ب
 تحليل محتوای توئيتر روسيه

 12ب2کد استخراج شاده کاه    121توئیت وزارخ خارجۀ روسیه  242از تج یه و تحلیل 

بوده است. بعد باه ترتیاب   « برندسازی گفتمان سیاسی روسیه»درصد کدها مربوط به مقولۀ 

« برندسازی دیپلماسی واکسن»درصد و مقولۀ  34با « روسیه نقش تاریخی برندسازی»مقولۀ 

 درصد در جایگاه دوم و سوم قرار دارد.  1ب2با 
 

 . مقوالت برندسازي ملي روسيه در ديپلماسي ديجيتال3جدول شمارۀ 

 درصد تعداد کدها مقوالت

 1ب2 20 برندسازی دیپلماسی واکسن روسیه

 34 211 (شوروی سازندۀ نقش احیا) روسیه نقش تاریخی برندسازی

 12ب2 020 برندسازی گفتمان سیاسی روسیه

 144 121 جمع کل

 

 روسيه   سنواک ديپلماسي برندسازي

در جهاان و نماایش    خاود  نفاوذ  گساترش  برای 11-کووید واکسن موفق شد از روسیه

 محباوب  واکسن عنوان دومینوی به اسپوتنیک 2421می  کند. در خود استفاده علمی تیویر
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خارجاۀ روسایه،    معرفای شاد. وزارخ   نظاارتی  هاای  تثییدیاه  نظار  از جهان در 11-کووید

تاا   کشاور  14در جهان معرفی کرده کاه بایش از    11-کووید وی را اولین واکسن اسپوتنیک

 میلیااارد 0 از ایاان کشااورها باایش  انااد. جمعیاات  کاارده آن را تثییااد 2421پایااان سااال  

جهاان اسات کاه در قلمارو      جمعیات کال   از نیمی از بیش ؛ یعنی(mfa_russia, 2021@)نفر

 آسایای  در کشاور  ولاین عناوان ا وی روسیه قرار دارند. ترکمنستان باه  ژئوپلیتیکی اسپوتنیک

کاه   باوده  مجارستان اولین کشاور اروپاایی   آمریکایی و کشور اولین عنوانمک یک بهمیانه، 

قلمرو این واکسن شاامل بسایاری از کشاورهای آسایایی،      اند؛. واکسن روسیه را تثیید کرده

 .  شود اروپایی، افریقایی و آمریکایی می

وی و نقاش   ورد واکسان اساپوتنیک  هاای روسایه در ما    درصد از توئیت 11در مجموع 

روسیه در پخش و اهدای این واکسن و نجااخ جاان ماردم جهاان باوده اسات؛ همچناین        

کاار بارده   وی را باه  های خود، کد واکسن اساپوتنیک  در توئیت« درصد 1ب2»بار  20کرملین 

 است.

 

 روسيه   سياسي برندسازي گفتمان

برندسازی حوزۀ سیاسی گفتماان  »لۀ های مورد مطالعه مربوط به مقو درصد از توئیت 21

کدهای استخراج شده در محتاوای تاوئیتر وزارخ    شود. در دیپلماسی دیجیتالش می« روسیه

های کرملین برای برندسازی گفتمان سیاسی خاود باوده کاه     خارجه روسیه بر مبنای دغدغه

د استخراج شده اسات. در باین ایان کادها بیشاتر تثکیا      « درصد 12ب2»کد  020در مجموع 

کد اسات   113با « ها دولت سایر کرملین با سازندۀ همکاری»وزارخ خارجه روسیه بر روی 

در جهاان  « 11-پیشتازی دولت روسیه در مبارزه با کوویاد »و در جایگاه دوم تثکید بر روی 

 است.کد شده  14با 

غارب   دیادگاه  باا  مخالفات  در جاایگ ین  دیادگاهی  روسیه، ارائۀ برندسازی اصلی ایدۀ

 چندقطبی جهانی دنبال تبلیغ نظمهمواره به پوتین .جهانی است نظم به نسبت ژه آمریکاوی به

 .اسات  باوده   المللای  باین  اجارای قاوانین   و دولتی بین نهادهای با همکاری خواستار و بوده
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 باه  المللای  باین  جامعاۀ  در تیمای  بازیگر یک عنوانبه را خود تا بسیاری کرده تالش روسیه

 انتقااد  مشاترک  در رفتارهاای  متقابل واکنش عدم دلیل به غرب از کهلیحابکشد، در تیویر

 حاکمیات  برتاری  طور مشاابه خواهاان  به نی  دیجیتال حاکمیت حوزۀ در است. روسیه کرده

 تاا  اسات  اینترنت راهبری های مکانیسم اینترنت و تنوع ملی های بخش خود بر روی دولت

واقاع روسایه   نقشای داشاته باشاد؛ در    آمریکاا اینترنت همانناد   جهانی مدیریت در گونهاین

سیاسای، اقتیاادی، امنیات،    »خواهان سهمی برای خود در تمام موضوعاخ مختلف جهانی 

عنوان مثال پوتین بر این باور بوده کاه کارملین موفاق شاده در     است؛ به« فرهنگ و سالمت

ردم جهاان  در جهان پیشتاز باشد و ساهمی در نجااخ جاان ما     11-مبارزه با پاندمی کووید

 داشته باشد.

 المللای  باین  های با سازمان بیشتر همکاری نظر خود خواهانکرملین در نظم جهانی مورد

 المناافع،  مشترک مستقل سازمان جهانی بهداشت، کشورهای ملل، همانند سازمان ای منطقه و

مت برای تثمین امنیت، پیشرفت در اقتیاد و سال شانگهای همکاری سازمان و اروپا اتحادیۀ

المللای حمایات    ها از تعهداخ موجاود در توافقااخ باین    است. روسیه در قالب این سازمان

عنوان  به 1313عنوان مثال روسیه از دفتر ضدتروریسم سازمان ملل و قطعنامۀ  است؛ به کرده 

کند و رم  موفقیت مبارزه با تروریسم را در همکااری   روز ضدتروریسم یاد مییک معمار به

ای بیند؛ حتی کارملین موضاع مثبتای در توافقناماۀ هساته      ها و سازمان ملل می لتبا سایر دو

است. پوتین بار ایان بااور     ج.ا.ایران همواره داشته و خواهان بازگشت آمریکا به برجام بوده

ای خود را کاهش داده؛ اماا آمریکاا    بوده که ج.ا.ایران بر مبنای توافقنامۀ برجام فعالیت هسته

 نبه و چندجانبه علیه ج.ا.ایران را لغو نکرده است.  جاهای یک تحریم

رود کاه پاس از انقضاای پیماان اساتارخ      المللی روسیه تا جایی پایش مای  تعهداخ بین

ایان  شاده و   تهااجمی  تسالیحاخ  محدودساازی  و کااهش  جدید، خواهان تمدید آن برای

 حاالی ؛ ایان در اسات  تمدیاد کارده   2421 فوریه 2 تا سال دیگر یعنی پنج برای را توافقنامه

های بااز را نجااخ دهاد و     های بسیار، روسیه نتوانسته پیمان آسماناست که با وجود تالش

المللای بارای    هاای باین   با خروج آمریکا، کرملین هم از آن خارج شد و در نهایات، تاالش  
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های نظامی با شکست مواجه شد؛ اما از دیدگاه پوتین، آمریکاا   شفافیت هرچه بیشتر فعالیت

 از از پیشارفت  یریجلاوگ  از این طریق به امنیت جهانی ضاربه وارد نکارده؛ بلکاه باا     فقط

 .  است باز هم به امنیت جهان خدشه وارد کرده ی( عیطب گاز انتقال لولۀ خط) 21نورداستریم

های روز آمریکا، نگاه منفی به اوکراین، لتاونی  روسیه در کنار نگاه منفی خود به سیاست

 مردم علیه خونین تنبیهی عملیاخ با ادامۀ لین بر این باور بوده که کیفکرم و بالروس دارد.

است؛ حتای روسایه عادم آزادی     برده  سالال زیر را مینسک دونباس، توافقنامۀ در غیرنظامی

ویژه لتاونی از یاک ساو و اوکاراین و باالروس را از دیگار ساو        ها در بالتیک به بیان رسانه

آمیا ی   ها، دست به اقداماخ تبعیضاور بوده که این دولتاست. پوتین بر این ب محکوم کرده

 هاای  ساازمان  واکانش  تاا  در تاالش باوده   اناد و کارملین  زده زباان  روسی های رسانه علیه

باه قاوانین    تعهاداخ کارملین   .کناد  جلب را های مذکوردولت اقداماخ مورد در المللی بین

 اساتقالل  و ارضای  تمامیت حاکمیت، به احترام رود که خواستارالمللی تا جایی پیش می بین

 ایان  شده اسات و ایان در حاالی باوده کاه آمریکاا       2220 سوریه بر مبنای قطعنامه سیاسی

   .کند می نقض آشکارا با دخالت در سوریه را قطعنامه

 رسایدگی  بارای  ارمنستان و آذربایجان با کشورهای قفقاز بویژه دنبال همکاری روسیه به

نکتاۀ حاائ     .اسات  ای بوده ان میانجی و یک بازیگر قدرتمند منطقهعنو به باغ قره مشکالخ به

عناوان یاک   است. کارملین باه هناد باه     اهمیت رویکرد و نگاه مثبت کرملین نسبت به هند

. نگارد  مای  جهانی و ای منطقه مهم موضوعاخ در ، دارای نقشی مهم شریک و بازیگر سازنده

ۀ اتحاد جماهیر شوروی بازیگری فعال باشاد،  روسیه برای اینکه بتواند همانند آمریکا و دور

  ساازنده  در صدد ایجاد روابط رو روسیهدنبال نفوذ در مناطق مختلف جهانی است؛ از این به

 مشاروع  مناافع  و حقاوق  از حمایات  هدف با کارائیب و  تین آمریکای کشورهای بیشتر با

ۀ نفوذ خاود را هام باه افریقاا     ای و حوز بوده و حتی نگاه منطقه نیکاراگوئه و کوبا ون وئال،

هایی نظیر کنیا، کومور، ساودان و اتیاوپی    عنوان مثال کرملین با دولت است، بهگسترش داده 

 است.  های اقتیادی و آموزشی و تثمین امنیت وارد همکاری شده  برای کمک

                                        
1. NordStream 2 
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 عنوان مثالموضوع حائ  اهمیت دیگر در نگاه پوتین، رویکرد وی به خاورمیانه است؛ به

همانناد رویکارد مثبات وی باه     »رویکرد مثبت پوتین باه همکااری باا عربساتان ساعودی      

تواند ثباخ و امنیات را   است. از دیدگاه پوتین، روسیه با همکاری با عربستان، می« ج.ا.ایران

در معاد خ امنیتی خاورمیانه وارد کند؛ با این حال با وجود رویکرد سازندۀ کارملین بارای   

توان شاهد نگرانی پوتین در مورد پیشرفت مرزهای ناتو باود.  ها، میدولتهمکاری با سایر 

شود؛ بلکه ناتو و  پوتین بر این باور بوده که این روسیه نیست که به مرزهای ناتو ن دیک می

 شارق،  سامت  باه  توساعه  خود، نظامی های های عضو آن هستند که با اف ایش ه ینهدولت

تارین  مهام  آیناد.  مرزهاا باه سامت روسایه مای      در یات فعال و نظامی هایزیرساخت ایجاد

های عضو ناتو برای روسیه، کشورهای اروپایی است؛ چراکاه باه لحااظ فی یکای باه       دولت

 مرزهای روسیه بسیار ن دیک هستند.

های اروپاایی  بنابراین نگاه دولت روسیه به اروپا نگاه منفی است؛ از دیدگاه پوتین دولت

پوتین بر این باور اسات کاه در اروپاا     هستند. تاریخ جعل و مو احیا نازیس درحال ستایش

طرفاادارن  و ساابق  لژیونرهاای  ساوم،  دورۀ رایااش مجاددا  اجتماعااتی همانناد اجتماعااخ    

روناد و   مای  رژه اروپاا  شاهرهای  در اناد و گرایاان احیاا شاده    ملی و ها نئونازی 1ها،اس.اس

واند اساس ایدئولوژی نازی را باز هام  خ ها میدهند؛ آن می نژادپرستانه و ضدیهود شعارهای

 جناگ  کرد تا جنگی همانند جدید جلوگیری این وقایع از شکل دهند. از دیدگاه پوتین باید

 کشاورهای  توسط نازیسم با تجاوزگری «مماشاخ سیاست»چرا که  دوم اتفاق نیافتد؛ جهانی

 قابال اعتمااد   رانساه ف و هاای بریتانیاا  رو دیگر دولترسیده است؛ از این خود اوج به غربی

خواهد کرد  تغییر نازی آلمان نفع مجددا  به اروپا در قوا موازنۀ مسائل، این نتیجه در. نیستند

. نگااه پاوتین   (mfa_russia, 2021@)خواهد شد  ناپذیر اجتناب« جهانی جدید جنگ»وقوع  و

الی بوده که حهمواره به آلمان چه در گذشته و چه در زمان حالی منفی بوده است و این در

در گذشته نگاه مثبتی نسبت به متحدان خود همانناد بریتانیاا در وقاایع جناگ جهاانی دوم      

 داند. در آیندۀ جهان می یها را مقیر شروع جنگی جدیدداشته است؛ اما امروزه آن

                                        
1. SS 
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ای را در اساتانداردها و رویکردهاای دوگاناه    ،پوتین بر این باور است که اتحادیۀ اروپاا 

را  1هاا، محکومیات الکاس نااوالنی    کند؛ چارا کاه اروپاایی   از اروپا دنبال می داخل و خارج

را زنادانی   2هاا، جاولین آساانژ   پذیرد؛ اما در کنار طرفاداری از نژادپرساتان و نئوناازی    نمی

روسایه   داخلای  اماور  در مداخلاه  بارای  ناوالنی پروندۀ ها در تالشند تا ازاند؛ حتی آن کرده

رود که با شهروندان کشورهای اروپایی تا جایی پیش می  های دوگانۀاستاندارد. استفاده کنند

 در کشاورها  کاه ایان  حاالی کنناد؛ در و خشونت برخورد می معترض به سیستم خود با زور

 ایشایوه  باه  را دموکراتیاک  اصول اما کنند؛می صحبت بشر-حقوق# و کالم-آزادی# مورد

حالی است که کارملین تنهاا   کنند؛ این درمی در رابطه با شهروندان خود نقض خودخواهانه

 دنبال حمایت از شهروندان روسی در جهان است.به
 روسيه سياسي گفتمان . مقولۀ برندسازي0جدول شمارۀ 

 تعداد کد مقوله

 برندسازي
 گفتمان
 سياسي
 روسيه

 3 المللی چندقطبیخواهان نظم بین
 12 المللی های بین حامی سازمان

 21 المللی و توافقاخ بینحمایت از تعهداخ 
 0 های بشردوستانه کمک

 113 ها همکاری سازنده با سایر دولت
 3 اف ایش نئونازیسم در اروپا

 1 مبارزه با تروریسم
 14 11-پیشتاز در مبارزه با کووید
 12 ها عدم آزادی بیان در رسانه

 11 فعالیت ف ایندۀ ناتو
 2 2نورداستریم

 1 های باز ان آسمانحمایت از پیم
 32 حمایت از پیمان استارخ جدید
 22 حمایت از حاکمیت دیجیتال
 1 حمایت غرب از الکس ناولنی

 11 حمایت از شهروندان روسی در جهان
 050 مجموع کدها

 

                                        
1. Alexei Navalny 

2. Julian Assange 
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 برندسازي نقش تاريخي روسيه )احيا نقش سازندۀ شوروي(

 احیاا ) روسایه  تااریخی  نقش رندسازیب»های روسیه در مورد مقولۀ  درصد از توئیت 21

از حاوزۀ برندساازی نقاش    « درصد 34»کد  211است. در مجموع « (شوروی سازندۀ نقش

کد مثبت در مورد نقش ساازنده و   144تاریخی روسیه استخراج شده است که در این میان 

نقاش  روسیه تالش کرده تا با برندسازی  الملل بوده است. بین  مهم شوروی در تاریخ روابط

  الملال باه   بین عنوان یک بازیگر مهم در تمام وقایع روابط تاریخی خود در توئیتر، خود را به

تیویر بکشد؛ این رویکرد تاریخی روسیه، استراتژی دیپلماسی دیجیتال کارملین را نسابت   

 .دهدنشان می خود خارجی سیاست به مناطق و کشورهای مختلف بر مبنای اهداف

و   سازیهایش، روایت در نگاه تاریخی روسیه در محتوای توئیت موضوع حائ  اهمیت  

نظر خود اسات تاا نقاش ساازنده و مثبات      تیویرسازی از خود برای ایجاد برند ملی مورد

 مختلاف جغرافیاایی   منااطق  همواره به شوروی را مجددا  در جهان فعلی احیا سازد. روسیه

های تاریخی هایش از خود و دیگری را در قالب مثال نشان داده و تالش کرده روایت عالقه

تواند موجب یادآوری نقش شوروی به نسالی جدیادی شاود کاه     بیان کند؛ این موضوع می

 اند.   ای نداشته دانند و یا مطالعه تاریخ نمی

 و خود تاریخی مدعای تثیید در سعی نقش تاریخی خود در توئیتر کرملین با یادآوری  

هاای   روز خود دارد؛ این امر به نوبه خاود موجاب شاده تاا دیپلمااخ      های توجیح سیاست

هاای خاود    معناادهی باه توئیات    های مختلف بارای  در مناسبت تاریخی الگوهای به روسی

نقاش   شاود؛ بخشای کاه یاادآور     کرملین به دو بخش تقسایم مای   های استفاده کنند. توئیت

بود و بخش بعادی در ماورد توجیاه و     نازیسم شکست برای جنگ جهانی دوم شوروی در

ها و حتی اعتراض  های سایر دولت ها با سیاست یادآوری تاریخ برای تطبیق و تثیید مناسبت

 هاا  از دولت برخی»ها است. توجیه کرملین برای پیشبرد این رویکرد خود این بوده که به آن

 و قهرماناان  تاا  کنناد مای  مجباور  را مردم و ندبنویس دوباره جهان را تا تاریخ کنند می تالش

 .«آزاد کردند نازیسم را از را فراموش کنند، کسانی که جهان شوروی سربازان



های خارجه( حساب توئیتری وزارتخانه )مورد مطالعه؛برندسازی ملی آمریکا و روسیه در دیپلماسی دیجیتال                      102

عناوان یاک    ترین نقش روسیه برای ایجاد یک برند ملی، ایجاد روایتای از خاود باه    مهم

نوان مثال ع دولت مهم و اثرگذار در طول جنگ جهانی دوم و حتی پیش از آن بوده است؛ به

 کشاور  21 اشاره داشته که با ابتکار عمل روسیه 1211 کرملین به نقش شوروی در کنفرانس

های اسالو از یوغ  کرملین حتی مدعی آزادی ملت .آمدند گردهم اختالفاخ فیل و برای حل

های کرملین،  ترین بخش توئیت اما مهم شد؛ هیترک و هیروس 1نوویش-پکایش جنگ در عثمانی

عناوان مثاال کارملین، نقاش      یی نقش شوروی در طی جنگ جهاانی دوم باود؛ باه   نماب رگ

 ماورد  در ای اعالمیاه  ناویس  یادآور شاده کاه در آن شاوروی پایش     1133 سال شوروی در

 ساایر کشاورها   به گونه توانسته از حملهاین ارائه کرده و ژنو را کنفرانس به متجاوز تعریف

رود کاه نقاش خاود و     ی تا جاایی پایش مای   کند. تیویرسازی روسیه از شورو جلوگیری

هاا را   سرباز روسی برای آزادی ورشو در طی جنگ جهانی دوم از نازی 114ب444فداکاری 

شود؛ حتی کرملین بر این باور است در نهایت این ارتش سار  باوده کاه    مجددا یادآور می

 از نفار  ه ار صدها و 2نظیر آشویتس اجباری کار هایاردوگاه کرد و قهرمانان آزاد را لهستان

 نجاخ داد.   را از دست آلمان نازی ها شوروی ها، و لهستانی یهودیان،

کرده و نجاخ داده اسات؛ حتای    آزاد نازیسم از را کرملین تثکید دارد که شوروی، جهان

عناوان  باه » اندازی سازمان ملال در کنار آمریکا و انگلیس برای راه یالتا شوروی در کنفرانس

تالش بسیاری کرد؛ اما دیپلماسی دیجیتال روسیه در تاوئیتر  « طلب و عدالت طرفنهادی بی

فقط برای برندسازی نقش شوروی در جریان جنگ جهانی دوم نبوده است؛ بلکه روسیه در 

و پس از آن یادآوری کند.  تنامیو جنگ طول تالش بوده تا نقش سازنده و حامی خود را در

 برخالف آمریکا در تاالش بارای   ویتنام جنگ طول در کرملین بر این باور بوده که شوروی

ویتناام باا    جنگ از بازنمایی تیویر مثبت از شوروی، پس بوده است. صلح توسعۀ و آزادی

 و کماک باه   هامهماخ آمریکایی سایر و ها بمب ها، مین یادآوری نقش شوروی در پاکسازی

 محلی ویتنام هنوز هم ادامه دارد.  نیروهای

                                        
1. Battle of Shipka-Sheinovo 

2. Auschwitz concentration camp 
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هاای روسایه، بارای انگلایس و آمریکاا نقاش مثبات و        ر محتاوای توئیات  حال دبا این

المللی نشان  بین های خواهان برقراری نظمعنوان دولتها را بهای تعریف شده که آن سازنده

است. روسیه در داده است؛ اما اکنون این نگاه روسیه نسبت به آمریکا و انگلیس تغییر کرده 

های روز آمریکا و انگلایس دارد و   ، نگاه منفی به سیاست«یسیاس برندسازی گفتمان»مقولۀ 

بارای آمریکاا و   « روسایه  تااریخی  نقاش  برندسازی»مقولۀ حالی بوده که کرملین در این در

تارین دلیال آن نقاش شاوروی پایش از       شاود. شااید مهام   انگلیس نقاش مثبتای قائال مای    

ساتم جهاانی ایفاای نقاش     قطبای در سی عنوان یک قطب در نظم دواش باشد که به فروپاشی

 کرد.   می

حال، نگاه روسیه نسبت به برخی از کشورها از پیش از فروپاشی تا اکنون تغییاری  با این

المللای   نظم بینزننده  عنوان یک برهمعنوان مثال روسیه هنوز هم به آلمان بهاست؛ بهنکرده 

حائ  اهمیت این است که کد منفی در مورد آلمان وجود دارد. نکتۀ  21نگرد. در مجموع  می

عناوان هام   کرملین نه فقط آلمان بلکه کشاورهای کاناادا، لهساتان، اوکاراین و ژاپان را باه      

جناگ جهاانی دوم    از کناد. از دیادگاه کارملین پاس    الملل معرفای مای  نظم بینزنندۀ  برهم

 رجنگای ناازی نظیار و دیمیا     جنایتکااران  از بسیاری برای امن پناهگاهی به ( کانادا1102)

حتی کارملین بار   . استشده  تبدیل« عامل اعدام جمعی غیرنظامیان در بالروس» 1کاتریوک

 سیاسای  هاای باازی  وارد تاا  در تالش است با دیپلماسی جدید خود این باور بوده که ژاپن

باه ضارر    ناورنبرگ  هاای  دادگااه  و دوم جهاانی  جناگ  نتایج در تجدیدنظر هدف با لیتوانی

   .روسیه شود

شود که ه اران سارباز شاوروی جاان خاود را بارای نجااخ       ره یادآور میکرملین هموا

در  شاده  پذیرفتاه  اصاول  بارخالف  حالی اسات کاه لهساتان   ها فدا کردند و این درلهستانی

 یاادبود  بناهاای  کناد و مای  حمله شوروی لهستان، به یادبودهای-روسیه دولتی بین توافقاخ

کناد. کارملین بار    می حرمت هتک را 2رزین و اوگرودزینیک در روسیه خواهآزادی سربازان

                                        
1. Vadmir Kariuk 

2. Ogrodzieniec and Rosin 
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 تحریاف  و گ ینشی تاریخی حافظۀ دادن نشان برای لهستان جدید های این بارو بوده تالش

 آزادی و ناازی  آلماان  شکست در سر  نقش ارتش تواند نمی دوم جهانی جنگ رویدادهای

در  اوکراینای  انگرایا ملای  این تالش شوروی در حالی بوده که نازیسم را پاک کند؛ از اروپا

 و وولینیاا  را مسان  افاراد  و کودکاان  زناان،  عمادتا   لهساتانی  144ب444بیش از  1103سال 

   کشتند. 1گالیسیا

 جانبۀ همه پرسی توان به کریمه هم اشاره کرد. کرملین همهدر رویکرد تاریخی روسیه می

 رأی دمختااری خو احیای به کریمه ساکنان از درصد 13 یادآور شد که 1111 سال در کریمه

 اساتفاده  خاود  انتخاب حق از روسیه با اتحاد به رأی با 2410 سال در هادادند؛ حتی کریمی

 بارای  مسااعدی  شارایط  روسیه، با کریمه مجدد کرملین بر این باور بوده که با اتحاد .کردند

  .شود ایجاد می کریمه مردم فرهنگی و زبان ملی، هویت توسعۀ و حفظ
 (شوروي سازندۀ نقش احيا) روسيه تاريخي نقش ۀ برندسازي. مقول5جدول شمارۀ 

 تعداد کشورها تعداد کشورها

 21 آلمان 144 روسیه

 0 آمریکا 11 لهستان

 11 کریمه 0 ژاپن

 2 ترکیه 11 اوکراین

 1 کانادا 0 ویتنام

 211 مجموع

 

 تحليل محتواي توئيتر آمريکا

 01کاد اساتخراج شاده کاه      211یکا توئیت وزارخ خارجۀ آمر 242از تج یه و تحلیل 

بوده است. بعد به ترتیاب  « آمریکا فرهنگ و ارزش برندسازی»درصد کدها مربوط به مقولۀ 

برندساازی دیپلماسای   »درصاد و مقولاۀ    01باا  « برندسازی گفتمان سیاسای آمریکاا  »مقولۀ 

 درصد در جایگاه دوم و سوم قرار دارد.  0با « واکسن آمریکا

                                        
1. Volhynia and Galicia  
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 الت برندسازي ملي آمريکا در ديپلماسي ديجيتال. مقو1جدول شمارۀ 

 درصد تعداد کدها برندسازی ملی آمریکا در دیپلماسی دیجيتال

 0 31 برندسازی دیپلماسی واکسن آمریکا

 01 021 آمریکا فرهنگ و ارزش برندسازی

 01 014 برندسازی گفتمان سیاسی آمریکا

 144 211 جمع کل

 

 يکابرندسازي ديپلماسي واکسن آمر

برای گسترش نفوذ خاود در جهاان    11-آمریکا همانند روسیه توانسته از واکسن کووید

های وزارخ خارجه در مورد واکسن فایرز و  درصد از توئیت 11ب2استفاده کند. در مجموع 

اسات. دولات   نقش آمریکا در پخش و اهدای این واکسن برای نجاخ جان مردم جهان بوده

عمل خواهاد کارد    مردم جهانی برا واکسن زرادخانۀ عنوانبه تا کرده خود را متعهد آمریکا

خواهد داد. آمریکاا خاود را    قرار کشورهای جهان تمام مردم اریو واکسن فای ر خود را اخت

 11-ویژه در پانادمی کوویاد  به جهان در بشردوستانه های کمک اهداکننده ب رگترین عنوان به

ل بسیاری از کشاورها از آسایا، اروپاا، افریقاا تاا      قلمرو این واکسن شاماست. معرفی کرده 

از کاد واکسان فاای ر    « درصاد  0»بار  31همچنین آمریکا  شود؛ می« 2422تا ژانویه »آمریکا 

 است.های خود استفاده کرده برای نجاخ جان مردم جهان در توئیت

 

 آمريکا سياسي برندسازي گفتمان

برندسازی حاوزۀ سیاسای   »رتبط به مقولۀ های مورد مطالعۀ آمریکا م درصد از توئیت 34

کادهای اساتخراج شاده در تاوئیتر وزارخ      در دیپلماسی دیجیتالش اسات. « گفتمان آمریکا

اش اسات کاه در    های حال جااری  های واشنگتن در سیاست خارجۀ آمریکا نمایانگر دغدغه

ارخ است؛ در بین ایان کادها بیشاتر تثکیاد وز    استخراج شده « درصد 01»کد  014مجموع 

کاد اسات و در    11باا  « 11-رهبری آمریکا در پاسخگویی به کووید»خارجه بر روی نقش 

 است.کد شده  12خود با « ترمیم اتحاد آمریکا با شرکای»جایگاه دوم، تثکید بر روی 
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جایگاه و احیا رهبری آمریکاا   بایدن، بازگرداندن دیجیتال دیپلماسی استراتژی اصلی ایدۀ

دنباال  در نتیجه این بازسازی و احیا، آمریکاا باه   دانش در جهان است؛و تثمین منافع شهرون

است. المللی بوده  بین کلیدی های خود در جهان برای حل مسائل مشارکت و اتحادها ترمیم

؛ اسات   حفاظ نشاده  و  ایجاد ،با زورگویی یا با تهدیدهای واشنگتن اتحاداز دیدگاه آمریکا، 

رو ایان هساتند؛ از از آیناده   انداز مشترک و چشم سیدموکرا های مبتنی بر آرمان این اتحادها

اش، باه   آمریکا در کنار دیدگاه مثبتش به شرکای اروپایی خود و ترمیم رواباط فراآتالنتیکای  

 هند، عربستان و کانادا هم نگاه مثبتی دارد. 

 از دیدگاه دولت بایدن، هند یک شریک چندجانبه و راهبردی برای آمریکا برای پیشابرد 

اسات؛ همچناین    المللای باوده    های باین  صلح افغانستان و حامی رویکرد آمریکا در سازمان

یاافتن   متعهاد باه   برد که نام مییک شریک امنیتی مهم  عنوان هم بهعربستان دولت بایدن از 

تارین   ن دیاک عناوان   نی  بهکانادا است و از  شده درگیری یمن پایان یک توافق سیاسی برای 

کند. نکتۀ حائ  اهمیت  های مشترک یاد می رای پیشبرد منافع و مقابله با چالشب آمریکا دمتح

اسات. پاوتین هام باه     این است که رویکرد روسیه هم نسبت به هند و عربستان مثبت بوده 

عنوان یک وزنه بارای ایجااد   نگرد و از عربستان نی  بهعنوان یک شریک راهبردی میهند به

واقع هم دولت آمریکا و هام دولات روسایه باه هناد و      کند؛ درامنیت در خاورمیانه یاد می

 عربستان در راهبردهای خود نگاه مثبتی دارند.

جهاان  هاای   ترین چاالش  جدی بادیپلماسی آمریکا برای مقابله  هدف دولت بایدن، احیا

، کماک باه   11-ها بارای دولات بایادن، مباارزه باا کوویاد       ترین چالش است. از جمله مهم

هوایی اسات. آمریکاا خاود را    ویادی کشورهای در حال توسعه و تغییراخ آبپیشرفت اقت

کرده اسات.   ها انسان جان نجاخ عنوان رهبری جهانی برایبه 11-متعهد به شکست کووید

در ساازمان جهاانی    مجادد  مشاارکت را بارای  با روی کار آمدن بایدن، آمریکا قید خاود  

دلیال  چرا که تراما  در دولات قبلای باه     ه،داعالم کرهای بشردوستانه برای کمک بهداشت

؛ یعنای چاین   11-سوءظن نسبت به مدیریت این سازمان و نحوۀ برخورد آن با منشث کووید

جهاان و  در  یدر مقابله با تهدیاداخ بهداشات  همواره  از این سازمان خارج شده بود. آمریکا
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نناد ساازمان جهاانی    هما المللای  باین  هاای  سازمان به ه وپیشبرد امنیت بهداشت پیشرو بود

   است.دهنده به جهان فعلی، همواره متعهد بوده عنوان شکلبه بهداشت

نکتۀ حائ  اهمیت این است که با شروع پاندمی کروناا، بسایاری از کشاورها باه لحااظ      

اقتیادی دچار مشکل شدند؛ در نتیجه دولت آمریکاا بارای کماک باه پیشارفت اقتیاادی       

 فرصات  و رشاد  قاانون » 1،«آفریقاا  شاکوفایی »مانناد   اتیکشورهای در حال توسعه، ابتکاار 

بارای   قاایی یکشاورهای آفر  را ایجاد کرده تاا باه   3«بسازید دوباره را بهتر دنیای» و 2«قایآفر

 دوبااره  را بهتر دنیای» کند؛ این در حالی بوده که ابتکار کمک ریفراگ و باثباخ اقتیاد داشتن

ت اقتیادی کشاورهای افریقاایی باوده و هام     و پیشرف زیرساخت توسعۀ هم برای« بسازید

 شود.در حال توسعه می شامل کمک به سایر کشورهای

کمک به کشورهای درحال »، «11-کنترل کووید»از دیدگاه دولت آمریکا، وقتی نوبت به 

گیارد؛ ایان   رسد، آمریکا در جایگاه نخست قدرخ قرار می می« بحران آب و هوا»و « توسعه

ویاژه  هاا باه  بحران در جهت مقابله با آمریکا دن را برای احیا رهبریموضوعاخ رویکرد بای

کاه در دورۀ   پااریس  توافقناماۀ  آمریکا مجاددا  باه  . دهدنشان می هوایی جهان و آب بحران

 گازهاای  انتشاار  دولت بایدن بارای کااهش  . است شده  ترام  از آن خارج شده بود، ملحق

 منطقاۀ  سراسار  در هاوایی  و آب و پااک  انرژی ایه پروژه در د ر میلیون ای، صدها گلخانه

 در هام  ساب   و پاک در تالش برای ایجاد مشاغل و کرده گذاری سرمایه آرام اقیانوس و هند

است؛ این موضوعاخ رویکارد ساازندۀ آمریکاا در    بوده  هند منطقۀ سراسر در هم و آمریکا

 شارکای  که بایدن با همکااری دهد؛ چرا را نشان میالمللی  بین تعهداخو قوانین با  برخورد

 اخالقی اقتدار و اعتبار گیریبازپس و المللیبین نهادهای خود در نقش تجدید دنبالخود به

توافاق   پنج سااله  ترین تعهداخ آمریکا تمدید یکی از مهم است؛ قدرخ بوده  موضع خود از

 است. بوده  جنگ خطراخ تسلیحاخ و کاهش استارخ جدید با روسیه برای کنترل

                                        
1. Prosper Africa 

2. African Growth and Opportunity Act 

3. Build Back Better World 
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دولت آمریکا با روی کار آمدن بایدن هم رویکرد منفی خود را نسابت باه ساه دولات؛     

تماام  باه  بایاد  ایاران  است؛ از دیاد دولات بایادن، ج.ا.    ج.ا.ایران، چین و روسیه حفظ کرده 

متحادان و  همکااری  باا  آمریکاا بتواناد    پایبند باشد تاا ای  هسته نامۀقتعهداخ خود در تواف

گیاری   با ج.ا.ایاران ایجااد کناد؛ ایان موضاع     تری  تر و محکم طو نی ۀنامشرکای خود توافق

ای ج.ا.ایران در حالی بوده کاه دولات جدیاد هام مانناد       دولت بایدن در قبال فعالیت هسته

است. دولت بایدن اعالم کارده کاه باا نفاوذ      دولت قبلی همان نگاه منفی را در پیش گرفته 

کند؛ همچنین بایدن هم همانند تراما  از ج.ا.ایاران    ج.ا.ایران در منطقۀ خاورمیانه مقابله می

حاالی  کند؛ این دربرد که ثباخ خاورمیانه را تهدید می عنوان دولت حامی تروریسم نام می به

کند که همواره به مباارزه باا تروریسام بارای     عنوان دولتی یاد میبوده که بایدن از آمریکا به

 ست.  ا برقراری عدالت در خاورمیانه پرداخته 

ترین موضوعاخ مورد توجه دولت بایدن در جهان امروز، موضاوع چاین و    یکی از مهم

نظام   کشایدن  چاالش  به برای چین رابطه با دولت چین است. از دیدگاه مقاماخ آمریکایی،

 ه چین شاامل مقابلاه باا   ب است؛ این نگاه منفی دولت آمریکا المللی تالش بسیاری کرده  بین

  عادم  خود، چین به همسایگان اقتیادی و نظامی ، زورگوییدی چینهای اقتیا استفادهءسو

و اسااتفادۀ ضاادموکراتیک از مالکیاات معنااوی رعایاات حااق   عاادمحقااوق بشاار، رعایاات 

 قاوانین  چاین،  کمونیسات  شود. بایدن بر این باور بوده که حا ب  های اطالعاتی می فناوری

به دلیل عادم توجاه باه تعهاداخ      را جهانی کند و کارکرد نهادهای می تضعیف را المللی بین

 .  کند می خود متوقف

المللی نیست؛ بلکه روسایه   دنبال تضعیف سیستم بیناز دیدگاه دولت بایدن، تنها چین به

اسات. دولات     الملل باوده هم با حمله به اوکراین در تالش برای به چالش کشیدن نظم بین

 و باه  عمال کناد   مینساک  هاای  ناماه  توافاق  چاارچوب  بایدن اعالم کرده که روسیه باید در

پایان دهد؛ حتی بایادن پایش از حملاۀ روسایه باه       اوکراین شرق در مسلحانه های درگیری

 را باا یی  ه یناۀ  و عواقاب  اوکاراین  باه  روسیه تجاوز گونهاوکراین هشدار داده بود که هر

 سازی خشونت روسیه توسط آمریکاا،  رغم محکوم داشت؛ علی خواهد همراه برای روسیه به
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 و عظمات  از خواسات تیاویری   مای  اوکاراین  مارز  خود در سرباز ه اران تجمیع با پوتین

 ارائاه  جهاان  را باه  الملال  باین  رواباط  دوقطبای  نظام  راساتای بازساازی   توانایی روسیه در

 نظاامی،  رزماایش  انجاام  بهاناۀ  باه  2421 ساال  . روسایه از ناوامبر  (StateDept, 2021@)کند

 غربای  کرد؛ حتی کشورهای مستقر اوکراین مرز در مرور به را خود ارتش نظامی واحدهایی

بودند؛ در نهایت روسایه باه اوکاراین     داده هشدار اوکراین به نظامی حملۀ دربارۀ روسیه به

 حمله کرد.
 آمريکا سياسي گفتمان . مقولۀ برندسازي7جدول شمارۀ 

 تعداد کد مقوله

 گفتمان برندسازي

 آمريکا سياسي

 2 هانیهای ج مقابله با چالش

 11 11گویی به کوویدرهبری در پاسخ

 2 حمایت از منافع شهروندان آمریکا

 31 احیا رهبری آمریکا

 12 ترمیم اتحاد با جهان

 12 المللی های بینهمکاری با سازمان

 0 المللی احترام به تعهداخ بین

 11 تمدید نیواستارخ

 13 مبارزه با تروریسم در خاورمیانه

 12 های در حال توسعه اقتیادی دولت  به پیشرفت کمک

 0 های بشردوستانه کمک

 20 نجاخ جان مردم جهان

 12 الملل بینزنندۀ نظم چین برهم

 2 نفوذ رژیم ایران در منطقه

 0 تجاوز روسیه به اوکراین

 1 سازی خشونت محکوم

 00 وهواکنندۀ با بحران آب مقابله

 014 مجموع کدها
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 آمريکا فرهنگ و ارزش برندسازي

 فرهناگ  و برندساازی ارزش »های مورد مطالعه مربوط به مقولاۀ   درصد از توئیت 24ب2

مجماوع کادهای    در دیپلماسی دیجیتالش بر مبنای نوع نگاه دولات آمریکاا اسات.   « آمریکا

 کاد  042در محتوای توئیتر شامل « فرهنگ آمریکا و برندسازی ارزش»استخراج شدۀ مقولۀ 

شود. در بین این کدها، بیشتر تثکیاد وزارخ خارجاۀ آمریکاا بار روی کاد       می« درصد 01»

کاد قارار    01باا  « مبارزه با نژادپرستی»کد است و در جایگاه دوم،  20با « مدافع دموکراسی»

 نگر تغییر رویکرد آمریکا با روی کار آمدن بایدن است.    دارد که نمایا

های خود، نقش یک رهبار را در  با بسط و اشاعۀ ارزش آمریکا همواره در تالش بوده تا

عناوان یاک پیشارو باا همکااری ساایر       خواهاد باه  رو مینظم جهانی فعلی ایفا کند؛ از این

کشورها از فساد و جرایم فراملی جلوگیری کند؛ این رویکرد آمریکا با ورود بایدن، به کاا   

 یاک  باه  تبادیل  را لات آمریکاا  خواهاد دو سفید بیش از پیش تقویت شده است؛ بایدن می

واقع نگااه  کند؛ در جهانی سطح در خواهی امنیت و طلبی صلح در اعتماد قابل و قوی شریک

 کاه  طاور هماان  جهاان  در خاود  های ارزش و از منافع آمریکا بوده تا بایدن، احیا دیپلماسی

د بایادن،  های مهام ماورد تثکیا   جنبه های جمله دفاع کند. از – بود که طورهمان نه - هست

   1آزادی بیان است. ترویج دموکراسی و

و درک معنای عمیق آن در جهاان اسات.    الگوی دموکراسی دنبال ترویج دولت بایدن، به

 و تعامال  ،«تار  کامل اتحاد» و کنار بازسازی داخل آمریکا با ورود بایدن در تالش بوده تا در

از دیادگاه بایادن،    .کناد  ندوچنادا  جهان سراسر در گسترش دموکراسی از خود را حمایت

 خاارج کشاور باوده و    و داخال  در های دموکراسای  ارزش تقویت به همواره متعهد آمریکا

همانناد   تاری  مهام  مساائل  ماورد  در توانند می ها دموکراسی خواهد اثباخ کند کهمی همواره

 سایر کشورهایی نظیار اوگانادا کماک    مردم به دفاع از حق رأی، مشارکت در زندگی مدنی

                                        
 ۀکنناد  آمریکا است کاه تنهاا مانعکس    ۀتمام موارد ذکر شده و کدها، صرفا  مستخرج از محتوای توئیتر وزارخ خارج .1

 دیدگاه و نظر دولت آمریکا است.



121                                           1041پائی  ، 3، شمارۀ ششم، سال ج.ا.ایران شناسی راهبردی محیطفیلنامه 

سازد می ممکن را تاریخ و امید که است چی ی دموکراسی»د؛ بایدن بر این باور است که کن

 .(StateDept, 2021@)«آمریکا است دستان در تاریخ و امید امروز و

 اساتفادۀ  دنباال باه  کاه  سایر افارادی  و دموکراسی و بشر حقوق مدافعان نگاران،روزنامه

 و آزار مجاازاخ،  بادون  خاود را  بیان آزادی بتوانند باید هستند، بیان آزادی از آمی مسالمت

 باومی،  پوساتان و افاراد  رنگاین  حقاوق  از داشته باشند؛ این موضوع شامل محافظات  اذیت

خواهد مبارزه با نژادپرستی در داخال و   بایدن می. شودهم نی  می 1ها«.تی بی .جی. ال» حقوق

 خاواهی را در  و براباری  وق بشار خارج آمریکا را گسترش دهد و اهمیت واشنگتن باه حقا  

 تجدیاد  به هانیاز دولت بایدن، تفکر بارز رو ویژگیخود نشان دهد؛ از این خارجی سیاست

   .است دموکراسی

در و براباری ناژادی   پوستان سیاه ۀجامع به« برخالف دولت ترام »امروزه دولت بایدن 

دهد؛ بایدن بر ایان  ری میچه در داخل و چه در خارج اهمیت بسیاتاریخ و فرهنگ آمریکا 

در نژادپرستی برای خاود قائال نیسات و     محدودیتی باور است که دولتی همانند چین؛ هیچ

کند؛ این موضوع نگاه منفی دولت آمریکا باه چاین را    حقوق شهروندان خود را رعایت نمی

دهد؛ این در حالی است که در دولت قبلی یعنی ترام  هم ایان نگااهی منفای باه     نشان می

را باه   یانگکحقوق بشر در سینچین از دیدگاه آمریکا، دولتی است که  چین وجود داشت.

 خواهناد کاه  می های جهاندولت از ه است. ترام  و بایدنکرد د یل مذهبی و قومی نقض

 بپیوندند.   هاآن به بشر حقوق از چین سازی سواستفاده محکوم برای

ها فقاط شاامل ماردم     شهروندان سایر دولت دولت بایدن بر این باور بوده که حمایت از

بوده  شود؛ بلکه دولت آمریکا در تالش برای حمایت از مردم نیکاراگوئه دیده چین نمی رنج

 ساوی  باه  پیشارفت  شاهروندانش از  و اناد  شاده  که به خاطر رئیس جمهاور خاود منا وی   

اکاوادر بارای    اند؛ این در حالی است که آمریکا از شهروندان محروم شده رفاه و دموکراسی

شاهروندان   از حمایات  باه  متعهاد  داشتن حق رأی حمایت کرده؛ همچنین آمریکا خاود را 

 داند.    می مادورو رژیم از ناشی بحران دلیل به ون وئالیی

                                        
1. LGBT 
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« به ظان آمریکاا  »های غیردموکراتیک  برای مقابله با دولت جهانی تشکیل یک اتحاد

؛ بلکه آمریکا رویکرد منفی نسابت باه   نیست چین، نیکاراگوئه و اکوادر به محدود فقط

و  به کرامت شمالی دارد؛ چرا که بر این باور بوده که این دولت کرۀ همانند هایی دولت

 آمریکاا  که است چی ی همان گذارد و این نمی احترام آمریکا همانند های انسانی ارزش

ت آمریکا، مباارزه  بایدن بر این باور بوده که مسئولی شده است؛ گذاری پایه مبنای آن بر

حالی است خواهی آمریکا درخواهی در کشورهای مذکور است؛ این عدالت برای عدالت

، آمریکاا هاای   مطاابق باا ارزش   گانپناهناد در تالش برای حمایات از   که دولت بایدن

گرفات   بایدن پس از ترام  تیمیم. استالمللی و نیازهای جهانی  قوانین، تعهداخ بین

 از کند. یکی رفتار تبعیض بدون و احترام پناهندگان از سایر کشورها با تمام مجددا  با تا

 سافر  ممنوعیات  باه  معاروف  1123 و 1102 هاای اعالمیه لغو بایدن، اقداماخ نخستین

 آزادی، مبنای بر واقع دولت بایدن بر این باور بود که آمریکابه آمریکا بود؛ در مسلمانان

 .است شده  و خارج بناخواهی در داخل و عدالت مذهبی تحمل

خاواهی  و عدالت دولت بایدن بر این باور بوده که دولت آمریکا همواره خواهان ثباخ

 اسات؛  پرآشوب خاورمیانه با ایجاد سودانی جدید و سوریۀ ایمن باوده   در جهان و منطقۀ

 حامیاان  لیسات  از رو دولت آمریکا، تاالش داشاته تاا در گاام نخسات ساودان را      از این

های تروریستی در سوریه مقابله کند و در مرحلۀ بعد باا   حذف کند و با فعالیت تروریسم

سازی و ایجاد روابط سازندۀ دیپلماتیک بین رژیام   به صلح 1ابراهیم های  نامهاستفاده توافق

رژیام صهیونیساتی کماک کناد؛ ایان       و بحرین بین و عربی متحدۀ اماراخ صهیونیستی و

 ناماۀ صالح    توافاق  باه ایان   ن هم به زودی ممکن استدرحالی است که اعالم شده سودا

 همکااری  شاورای  اجاالس  در 2«العٌال اعالمیه» در از دیدگاه آمریکا، موفقیت .محلق شود

                                        
منعقاد   2424اوخ  13عربی و آمریکا اسات کاه در    ۀمشترک رژیم صهیونیستی، اماراخ متحد ۀتوافقاخ ابراهیم بیانی .1

عربای و   ۀامااراخ متحاد  -ناماه صالح رژیام صهیونیساتی    های صلح به ترتیب توافق نامه نامه شامل توافقشد. این توافق

 شود.رژیم صهیونیستی می-سازی روابط بحرین عادی ۀنام توافق

 وی دیگر.. توافق رفع اختالفاخ میان قطر از یک سو و چهار کشور عربی میر، عربستان، اماراخ و بحرین از س2
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 مرفااه و اماان ای منطقااه ایجاااد جهاات در مثباات توانااد گااامی فااارس هاام ماای خلاایج

 .(StateDept, 2021@)باشد

طح جهان به اشاعۀ علم و فرهناگ  دولت بایدن برای بسط ارزش و فرهنگ آمریکا در س

 گارایش  گونههیچ علم بدون در دولت ریشه های هم پرداخته است؛ از دیدگاه آمریکا، کمک

گاذاری   ، اشتراکبرتر تبادل دانشگاهی ۀعنوان برنامبه 1دارد و هدف برنامۀ فولبرایت سیاسی

شاته باشاد. تماام    داثیر مثبات  ثجهان تروی مردم بر آمریکا است تا فرهنگ و اشاعۀ علم و 

با نمایش نوآوری، نبوغ و نجابت مردم آمریکا، جهان را باا  خانه این است تالش این وزارخ

 کند.های خود رهبری  ارزش
 : مقولۀ برندسازي ارزش و فرهنگ آمريکا7جدول شمارۀ 

 کد مقولۀ برندسازی ارزش و فرهنگ کد ارزش و فرهنگ مقولۀ برندسازی

 31 دیپلماسی احیا 02 بشر اشاعۀ حقوق 

 01 طلبی صلح 01 مبارزه با نژادپرستی

 31 حقوق شهروندی 21 های انسانیحفظ کرامت و ارزش

 13 مدافع حق رأی 12 حامی پناهندگان

 20 نگاران مدافع آزادی بیان روزنامه 20 مدافع دموکراسی

 11 مدافع آزادی مذهب 2 شفافیت

 11 خواهیعدالت 32 خواهامنیت

 1 مبارزه با فساد 3 و فرهنگ اشاعۀ علم

 021 مجموع کدها

 گيری   نتيجه

های اجتماعی و رواج تیاویر خاود ساعی در اثرگاذاری    آمریکا و روسیه با استفاده از رسانه

اناد؛ ایان موضاوع    برند ملی خود داشتهترویج بر روی افکار عمومی شهروندان سایر کشورها و 

شاود؛ یکای از   ها با شدخ بیشتری پیگیاری مای  دولت و دیجیتالی شدن بیشتر 11با شیوع کووید

موضوعاخ مهم، مطالعۀ حساب کاربری توئیتر وزارخ خارجۀ آمریکا و روسیه است. باا مطالعاه   

ساازی دو  توان دریافت که وزارخ خارجۀ آمریکا و روسیه، سعی در برجساته  این دو حساب می

                                        
1. Fulbright Prgrm 
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)شاامل دو  « نقاش هژماونی خاود در جهاان    حفاظ  » دنبالاند. آمریکا بهبرند ملی یا مفهوم داشته

ساازی نظام    جهاانی »آمریکا( و  سیاسی گفتمان برندسازی و واکسن دیپلماسی مقولۀ؛ برندسازی

است، روسایه نیا     آمریکا( بوده  فرهنگ و ارزش )شامل یک مقولۀ؛ برندسازی« لیبرال دموکراسی

 )شامل دو مقولۀ؛ برندساازی « بازتعریف نقش رهبری خود در جهان»نوبۀ خود در تالش برای  به

« آمریکاا  گرایاناۀ  نظم یکجانبه با مبارزه»روسیه( و  سیاسی گفتمان واکسن و برندسازی دیپلماسی

 است.   روسیه( بوده  تاریخی نقش )شامل یک مقوله؛ برندسازی

 اسات، تاا   «روسیه سیاسی گفتمان برندسازی»مقولۀ  روی کرملین تثکید در این میان بیشترین

 مساائل  ماورد  در خاود  رسامی  مواضاع  یا خارجی سیاست اخیر، وقایع مورد در را ودخ پیروان

 «روسایه  تااریخی  نقش برندسازی»کند؛ اما نکتۀ حائ  اهمیت توجه کرملین به مقولۀ  آگاه خا 

 نقاش  و در تاالش باوده تاا هویات     روسایه  واقاع در است؛ روز خود های سیاست توجیه برای

 از خاود  هاای  روایات  حتای  و دهاد  قارار  خاود  سیاسای  دعملکار  سرلوحۀ را شوروی تاریخی

 اهاداف  روسیه با کنار گذاشاتن . کند تحلیل توئیتر در تاریخی نگاه مبنای بر را هدفش های دولت

جهاان در   سراسار  در های کمونیساتی شاوروی   ارزش یعنی ترویج اصلی اتحاد جماهیرشوروی

کناد.   تضاعیف  را جهاانی  سیاسات  در آمریکاا  گرایای  رهبری و یکجانباه  تالش بوده تا موقعیت

چنادقطبی از دیادگاه خاود اسات و در      جهاانی  ترویج نظم دنبالبه واقعیت این است که روسیه

 است.   ملی خود در توئیتر های روایت طنین تالش برای

مقولاۀ   روی بار  آمریکاا  خارجاۀ  وزارخ تثکیاد  بیشاترین  کاه  اسات  حاالی امار در  این

 ارزش برندساازی  با تا است تالش در واشنگتن. است «آمریکا فرهنگ و  ارزش برندسازی»

 هاای  دولات  از خاود  روایات  هم و دهد  شکل جهان های ارزش هم به آمریکایی فرهنگ و

 هاای  ارزش طریاق  از تاا  کند تحلیل آمریکایی فرهنگ و ها ارزش اساس بر را هدفش مورد

ن بایدن بیش از پایش  اثرگذارد؛ این موضع آمریکا با روی کار آمد جهان روی مردم بر خود

اسات؛ بایادن   تقویت شده است؛ چرا که بایدن در صدد احیا دیپلماسی عمومی آمریکا بوده 

ها و فرهنگ لیبرال دموکراسی آمریکا را در اهداف سیاست خاارجی  در تالش بوده تا ارزش

 اش به نمایش گذارد.  عنوان برند ملیخود به
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 مآخذ فهرست منابع و

 الف. منابع فارسي
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