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Abstract 
The onset of the pandemic of coronavirus disease 2019 (COVID-19) has 
weakened traditional diplomacy in the field of international relations. As a 
result, interest in digital diplomacy and the activities in cyberspace have 
been growing by a multitude of administrative departments across 
government  agencies in the world. The United States Department of State 
(U.S. DOS) has also become more prominent in digital diplomacy in the 
midst of the coronavirus pandemic by constructing strategic narratives 
against China. A key objective of this study is to explore the content and 
main reasons for narrative against China by using MAXQDA10 software 
package which is suitable for qualitative data analysis. A three-step coding is 
used to collect data in the content of Twitter, Instagram and YouTube 
accounts and channels of the U.S. Department of State to manipulate 
perceptions of the danger that China poses. 

The questions raised in this research are as follows: 1- With the advent of 
the Covid-19 pandemic, how does the U.S. State Department express its 
goals and aspirations in the international system related to attitude of the 
U.S. toward China by constructing strategic narratives? 2- Why is the United 
States promoting these narratives? After studying the three U.S. DOS 
accounts, it became clear that the main US foreign policy agency was 
attempting to highlight two strategic narratives: a) The right conduct of the 
United States in foreign and domestic policy and b) the wrong conduct of  
China in foreign and domestic policy. In the strategic narrative of the 
morally good or correct foreign and domestic policy behavior of the U.S., 
two genres were extracted (the savior of the world during the COVID-19 
pandemic, the responsible state confronting China's misguided policies).  
In the strategic narrative of the China's wrong foreign and domestic policy  
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behavior, two other genres were observed (China acting as a non-transparent 
and irresponsible government in this outbreak, an authoritarian state at home 
and an aggressive power abroad). Clearly, the U.S. government portrays 
China as a threat to its hegemony, and has taken advantage of the 
international community’s interest in the origins of the coronavirus 
pandemic to promote its anti-China agenda. 

In order to understand the importance of communication in international 
relations, the authors have used the theories of image and strategic narrative. 
Image theory show the perception of politicians and other actors of each 
other on any subject. Image theory is appropriate for the analysis of the 
nature of relationships in interactive contexts, because it enables an actor to 
define and understand one’s self-image and the image of others. Strategic 
narrative is also a means by which governments can express their interests, 
values and aspirations. Strategic narratives are a tool for political actors 
through which they can change the discourse space, manage expectations, 
and expand their influence. 

This is a qualitative study using content analysis method to show the 
hidden meaning of texts in the digital content of the U.S. State Department 
social media accounts. Accordingly, 247 tweets, 80 Instagram posts and 27 
short videos from YouTube from the early days of the outbreak of COVID-
19 in March to mid-August 2020 were selected. A total of 354 contents of 
the State Department’s digital activity related to COVID-19 and China's 
performance were systematically and randomly identified; then they were 
selected, translated into Persian, and analyzed. The analysis process consists 
of the three coding steps that are specified using the Maxqda10 software: 1- 
The first stage is the description stage, and is related to the formal features of 
the text, such as words and text structures. 2- The second stage deals with 
interpretation, and is a combination of the contents of the text and the 
mentality of the interpreter. Mentality here refers to the background 
knowledge that the interpreter uses in interpreting the text, which leads to the 
linguistic formation of genres. 3- The third stage is the explanation stage, 
and describes the relationship between social events (interactions) with 
social structures that affect or are affected by these events. At this stage, 
narratives are formed. 

By studying these three social media accounts, it can be seen that the U.S. 
State Department is trying to highlight two strategic narratives; the right 
behavior of the United States in foreign and domestic policy and the wrong 
behavior of China in foreign and domestic policy during the coronavirus 
pandemic. The U.S. State Department has highlighted four genres (four 
images). The self-image of Washington as the savior of the world in the 
pandemic era is highlighted, in contrast to China's misguided policies. In 
general, the use of social media platforms such as Twitter by the U.S. 
Department of State is expected to grow in order to reach foreign audiences 
with the aim of achieving U.S. foreign policy goals. In the case of China, the 
U.S. goal has been to justify itself and discredit China during the current 
outbreak of COVID-19. Thus, two images have been constructed: a non-
transparent and irresponsible Chinese government, an authoritarian state at 
home and aggressive outside. The U.S. government sees China as a threat to 
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its hegemony. For this reason, the United States has somewhat sought to 
tarnish China's image by narrating it negatively on social media. 
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 چکیده  
به چالش کشیده شد، اما با استفاده از این وضـعیت دولـت امریکـا     ها دولتروابط دیپلماتیک  19-کوویدبا شیوع 

راهبردي، و بیان هویـت و تصـاویر    هاي برداري از دیپلماسی دیجیتال علیه چین براي ساخت روایت درصدد بهره
 داده شـود:  ي زیـر پاسـخ  ها پرسش الملل برآمده است. در این پژوهش تالش شد تا به خود و دیگري در نظام بین

ـ روابـا سـاخت    19-کوویـد گیري بحـران جهـانی پانـدمی     چگونه وزارت خارجه امریکا در پی اوج .1  يهـا  تی
نهـاد دولتـی    دالیل مهم ایـن  .2کند؟  الملل علیه چین بیان می هاي خود را در نظام بین اهداف و سیاست راهبردي،

 تیـ محبوب شیافـزا شـود کـه    اسـتدالل مـی   فرضیه پژوهشیچیست؟ در  ها تیروابراي تولید و رواج این  امریکا
عنـوان ابـزار    بـه  یتالیجید یپلماسید تیاهم شیبه افزا 19-کووید یدر جهان در دوران پاندم یاجتماع يها رسانه

 از روش بـا اسـتفاده   منجر شـده اسـت.   نیدر تقابل با چ هاي راهبردي براي تولید روایت کایامر یخارج استیس
وزارت خارجه امریکا  توئیتر، اینستاگرام و یوتیوب سه رسانه اجتماعی محتواي پنهان معانی محتواي کیفی، تحلیل

 خـارجی  سیاست در امریکا درست توان نام برد: رفتار راهبردي را می روایت دو يساز برجسته .شود نشان داده می
ـ  راهبـردي  روایـت  در. داخلـی  و خـارجی  سیاست در چین نادرست رفتار و داخلی، و  در امریکـا  درسـت  اررفت

 نادرسـت  هـاي  سیاسـت  با کننده مقابله ،19-کووید گیري همه در جهان منجی( ژانر دو داخلی، و خارجی سیاست
 سیاست در چین نادرست رفتار راهبردي روایت در حال عین نشان داده شد. در) عنوان تهدیدکننده امنیت چین به
 و داخـل  در اقتـدارگرا  ،19-کوویـد قبـال   در مسئولیت بی و یرشفافغ دولت( دیگر ژانر دو هم داخلی و خارجی
 مشخص شد. ) خارج در تهاجمی

 
 ن چی-امریکاروابط کرونا، گیري  همهي اجتماعی، ها رسانهراهبردي،  تدیپلماسی دیجیتال، روای: واژگان کلیدي
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 مقدمه .1
1روایت راهبرديهاي پیشبرد اهداف سیاست خارجی، ایجاد یکی از راه

است. این اصطالح از  ١
دو کلمه روایت و راهبردي تشکیل شده است. در متون سیاسی، راهبردي به شناسایی اهداف 

کند. در هاي بلندمدت کشورها براي رسیدن به آن اهداف داللت میریزيسیاسی و برنامه  مهم
. قصه رود یشمار مبه تیروا یک یدو بخش اصل ،ییقصه در کنار گفتمان روامتون ادبی، 

 ییفتمان رواگ ها سروکار دارند. قصه با آن شخصیت هاياست که  ییرخدادها یزمان بیترت
خاص بازگو  تیروا کیرا که قصه در  يا وهیش گریعبارت داست؛ به شده تیروا ي همان قصه

زي از ها و رهبرانشان در تصویرسا براي اثرگذاري اغلب باید دراماتیک باشد. دولت ؛شود یم
بخش  الهام مخاطبان جذاب و يکه برا يا قصه کنند:خود و دیگران بسان قصه نویسان عمل می

که بازنمایی خوب از خود و  يا باشد. قصه اثرگذارمختصر و و  اوردیبه وجد ب آنها راباشد، 
  .بازنمایی منفی از طرف مقابل در ذهن مخاطب ایجاد کند

 مشغول ها و کنسولگري ها سفارتخانهها،  از وزارتخانهبسیاري  19-کوویدبا گسترش 
در کنار اعالم  تا اجتماعی شدند يها رسانه)یی در ها اکانتها ( روزرسانی حساب هیا ب ساختن

خود را هم براي عموم مخاطبان به تصویر  يها تیروا، 19-کووید با مبارزه يها تیفور
آنالین) برخط ( راهنمایی دنبال هب اجتماعی هاي نهرسا حالی است که کاربران این در .کشندب

 يها رسانهسراغ  به پشتیبانی و مشاوره یافتن پاسخ، براي نفر ها ونیلیمهستند.  خود رهبران
هاي  رسمی رسانه يها سابهاي حهکننددنبالاین موضوع سبب افزایش  .روند یم اجتماعی
. )Twiplomacy Study, 2020( شده استهان و رهبران ج ها سفارتخانه، ها وزارتخانه اجتماعی

موجب شد تا وزارت خارجه امریکا، از قدرت  اجتماعی هاي حجم از رجوع به رسانه این
منظور تصویرسازي و اثرگذاري بر  هخود براي بسط روایت راهبردي خود ب یتالیجیددیپلماسی 

به رفتار  توان یم ها تیروااذهان و افکار شهروندان سایر کشورها استفاده کند. از جمله این 
امریکا در قبال چین و ایجاد تصویر و رفتار ملی مثبت از خود و تصویر و رفتار منفی از چین 

 اشاره کرد. 
 و بوده وخامت به رو ،19-کووید بیماري شیوع از پیش ها مدت از امریکا و چین روابط

حتی برخی . کرده است تشدید را دنیا بزرگ کشور دو این میان هاي تنش نیز پاندمی این
2موضوع ضدچین، گران بر این باور بودند که احساسات تحلیل

 تثبیت براي ترامپ تالش اولیه ٢
 مدياکار جایگزین که شرایطی آن هم در ،بود 2020انتخابات  در سفید کاخ در خود جایگاه
فرصت استفاده از دیپلماسی د خو موقعیتبراي تثبیت  وي. )Kristof, 2020(نداشت  وجود

1  . Strategic Narrative 
2. Theme 
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دلیل شیوع این پاندمی تمام کشورهاي بزرگ و کوچک، فقیر  هب زیرادیجیتال را غنیمت شمرد؛ 
 ،و دارند. در نتیجه داشتهیا سعی در تقویت این فضا  ،اند شدهو ثروتمند وارد فضاي دیجیتال 

گیري،  راهبردي خود در این همه يها تیرواج امریکا با استفاده از دیپلماسی دیجیتال و روا
سعی در تصویرسازي منفی براي بدنامی چین و اثرگذاري بر اذهان عمومی مردم امریکا و 

 منحرف کردن مخاطبان جهان علیه چین داشته است.
 معناي ١ي،راهبرد تصویرسازي و ابزار روایت چارچوب دیپلماسی دیجیتال در

این پژوهش هدف  این رابطه؛ و در امریکا داده است دولتیاسی اهداف س بهاي  شده تعیین
گیري بحران  چگونه وزارت خارجه امریکا در پی اوج .1 :تاس زیر يها پرسش دادن به  پاسخ

اهداف و آرزوهاي خود را در نظام  راهبردي يها تیروابا ساخت  19-کوویدجهانی پاندمی 
براي تولید و رواج این  نهاد دولتی امریکا دالیل مهم این .2کند؟  لملل علیه چین بیان میا بین
 تیمحبوب شیافزاشود که  در فرضیه پژوهشی مورد آزمون بیان می چیست؟ ها تیروا

 یپلماسید تیاهم شیبه افزا 19-کووید یدر جهان در دوران پاندم یاجتماع يها رسانه
در تقابل با هاي راهبردي  براي تولید روایت کایامر یخارج استیوان ابزار سعن به یتالیجید
دهد که این  امریکا نشان می خارجه وزارت کاربري حساب سه بازبینی .منجر شده است نیچ

 در امریکا درست الف) رفتار زیر بوده است: راهبردي روایت دو سازي نهاد در پی برجسته
 روایت در. داخلی و خارجی سیاست در چین نادرست تارب) رف و داخلی و خارجی سیاست
 گیري همه در جهان منجی( ژانر دو داخلی، و خارجی سیاست در امریکا درست رفتار راهبردي

 روایت در حال عین در و آمد دست هب) چین نادرست هاي سیاست با کننده مقابله ،19-کووید
 غیرشفاف دولت( دیگر ژانر دو هم داخلی و خارجی سیاست در چین نادرست رفتار راهبردي

دولت  .حاصل شد) خارج در تهاجمی و داخل در اقتدارگرا ،19-کووید در مسئولیت بی و
این کشور و امنیت که هژمونی  کندعنوان خطري قلمداد  چین را بهتالش دارد تا  امریکا

 اندازد.  ا به خطر میالمللی ر بین
از بحث نظري  الملل نیب روابط در ارتباطات اهمیت و درك رايبخش مقاله، بنخستین در 
است  یهای هاز جمله نظری ،٣تصویر نظریهو روایت راهبردي استفاده شده است.  ٢سازيتصویر

تصویر ه ادراك سیاستمداران و بازیگران را در مورد هر موضوعی ب تالش دارد تاکه همواره 
که این موضوع به درك بازیگر  استیط تعاملی براي فهم روابط در شرا نظریهبکشد. این 

 تیروا. همچنین )Scheel, 2017: 9(یف کند تا تصویر از خود و دیگري را تعر دهد یم تجه
 نظم براي را خود آرزوهاي و ها ارزش منافع، توانند می ها دولت آن با کهاست  ابزاري راهبردي

1. Strategic Narrative 
2. Image-Building 
3. Picture Theory 
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 فضاي توانند می که است سیاسی بازیگران براي ابزاري راهبردي تیروا .کنند بیان المللی بین
 دهند گسترش را خود نفوذ و کنند مدیریت را انتظارات دهند، تغییر آن با را گفتمانی

)Miskimmon et al., 2014: 3(. محتواي سه ، پس از واکاوي دیپلماسی دیجیتال ،در بخش بعد
  شده است. لیتحل امریکاحساب کاربري رسانه اجتماعی وزارت خارجه 

 
 چارچوب نظري. 2

براي تصاویرسازي از ابزار  ها دولتند. ا دو روي یک سکه ،تصویر نظریهروایت راهبردي و 
سیاست خارجی  يها انتخابکنند. براي دستیابی به تصاویر و  روایت راهبردي استفاده می

 که است راهبردي يریگ میتصم يتئور ،تصویر نظریه. شود یمشناختی تلفیق  يها مؤلفه
 هاي سیاست انتخاب و ها کلیشه یا المللی بین تصاویر هدایت مورد در اولیه هاي اوتقض
تا  کند یمتصویر تالش  نظریه .)Alexander et al., 2005: 28( کند یم مشخص را المللی بین

کار در  نیاانجام تصویر بکشد. عامل ادراك براي ه ب را ادراك سیاستمداران در هر بعدي
 فرضیه پایه بر تصویر کند. عملکرد دو دیدگاه خود و دیگري را تعریف می شرایط ارتباطی هر

 است،) محدود عقالنیت( شناختی هاي محدودیت بیانگر که است استوار شناختی شناسی روان
 پیچیده واقعیت یک در ورودي اطالعات تمام پردازش در ناتوانی دلیل هب که امعن این به

در قالب  را کار این اما باشند، داشته منطقی عمل در سعی است العاده، افراد ممکن فوق
 پردازان هینظر. )Scheel, 2017: 9( دهند یم انجام واقعیت از يا شده سادهذهنی  يها ییبازنما
جهانی  امور در گرانیباز ریسا راهبردي درباره يها تیرواو  ها شهیاند که دهند یم نشان ریتصو

منظم  يا وهیشاین تصاویر به  .اند شده یسازمانده وبخ یشناخت عناصر با ریتصاو در درون
دولت یا ملت هدف، رهبري و  يها زهیانگو متشکل از شناخت و اعتقاد به  ،اند شدهسازماندهی 

طور  هکه باست  روابط چارچوب درك مستلزم تصاویر این . دركهستنداساسی آن  يها یژگیو
 .)Alexander et al., 2005: 28( شوند یم ناشی ها شهیکل و باورها از مستقیم

مانند وزارت خارجه  سازمانی يها طیمح در يریگ میتصم توضیح در سعی تصویر نظریه
 از يریگ میتصم هنگام در مقایسه با قضاوت، فرد که بر مبناي این فرض است دارد. این نظریه

گري و حذف  لدر این فرایند بر مبناي غربا يریگ میتصم. کند یم استفاده مختلفی يراهبردها
 ،ردیگ یمدر این بخش فقط اطالعات منفی را در نظر  رندهیگ میتصمموردنظر است.  يها نهیگز

. موضوع بااهمیت )Pesta et al., 2005: 342( کند یمگري  و این اطالعات را وارد مراحل غربال
 جهان و خود درباره ریگ میتصم که است آینده و گذشته، حال در این بخش وجود تصاویري از

 ساز سادهدلیل اطالعات محدود به راهبردهاي  که به )Holsti, 1962: 244(داشته است  خود
را از بین ببرد. وجود این اطالعات محدود و نوع برداشت  ها یدگیچیپتا بتواند  شود یممتوسل 
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، به تصویرسازي آنها از خود و دیگري شکل ها دولتگیرندگان از سایر  رهبران و تصمیم
توانند  از دیگري همگی می سوءبرداشتد. تصویر از خود و دیگري، تصویر غلط با ده می

 ،براي بازیگران و سیاستمداران مسئله مهم زیرا ،ثیر قرار دهندأفرایند سیاستگذاري را تحت ت
 .)160-161: 1397(مشیرزاده، بلکه تصویر واقعیت است  ،خود واقعیت نیست

 ،اجتماعی ابزاري براي ساخت تصاویر است يها رسانهر د ها دولت راهبردي يها تیروا
 طرز به را وقایع که جذابی يها داستان خطوط توصیف راهبردي براي يها تیروا زیرا
 در درگیري و جنگ ، مطالعهالملل نیب امنیت ابتدا در حوزه در ،کند یم توصیف يا کننده قانع

. روایت راهبردي، )Schmitt, 2018: 3-4(گرفت  قرار توجه مورد الملل نیب سیاست حوزه
 در ناي همانند مشابهی نقطه راهبردي از است. روایت کمیو ستیب سدهقدرت نرم در 

. )Roselle et al., 2014: 71( شود یمالملل شروع  بین نظام در اساسی تغییرات درك یعنی1990
 و ها دیدگاه هاي موجود در گران، سیگنال تحلیل که برخی استاین موضوع در حالی 

با  .کنند یمقلمداد  ها دولت بین اطالعاتی جنگ منزله بازیگران سیاسی را به مختلف هاي سیاست
و دیگري  خود موقعیت و خود درباره ها دولت هایی که روایت در باید را تفاوت این این حال،

  .)Miskimmon et al., 2018: 8(کرد  درك ،ندیگو یم نامشخص یجهان در
 سیاسی بازیگران براي ابزاري راهبردي يها تیروااین باورند که  هشگران بربرخی پژو
 الملل بین سیاست آینده و حال به گذشته، مشترکی تا معناي ابندی یمفرصتی  است که با آن

. )Miskimmon et al., 2017: 3( دهند یالملل نیب و داخلی بازیگران رفتار به یده شکل براي
  Antoniades et(دهد  ي درك بازیگران از جهان اطراف آنها را شکل میها ها، شیوه این روایت

al., 2010: 10 (سیاسی ارتباطات و بازیگران سیاسی در ها دولت براي مهم اي لفهؤم عنوان به که 
 مانند اهدافی به و رسیدن) Miskimmon et al., 2017: 3( جهان در نفوذ حفظ و ایجاد منظور هب

رو بازیگران  ازاین .)Antoniades et al., 2010:10( رود میکار  هب ها تیهو فع ومنا به دهی شکل
 صحنه، یا محیط. 1 :به پنج اصل نیاز دارند تیرواسیاسی براي ایجاد یک 

 که ابزارهایی. 4 آن، رب غلبه براي معضل یا درگیري وجود. 3 ها، شخصیت برخی. 2
 & Miskimmon(حل  راه وجود یک. 5 و کنند یم استفاده معضل حل براي ها تیشخص

O’Loughlin, 2020: 4(. 
  ظاهردر  يها دهیپد ، کهدهند یم امکان انسان به که ندا منسجمی يها چارچوب ها تیروا

 ترتیب یا وضعیت یک شامل روایت یک .دهند شکل را تحوالت برخی در خصوص ارتباط یب
 برقرار دوباره را نظم که حلی راه و ،زند یم برهم را نظم که عبارتی مشکلی است؛ به اولیه
 شکل و پیوند هم به را ها تیهو و رویدادها سیاسی . بازیگران)Ryzhova, 2019: 20(د ساز می

 روابط، و ها تیهو رویدادها، متقابل، درك با ها تیروا .بیابند درپی پی معنایی تا دهند یم
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 ,Presta(شوند  می شتیبانیپ جهانی تاریخی حافظه یک و موجود ساختارهاي و ها ستمیس

 بیان« اقناع منظور هب وقایع از تفسیري ارائه ،راهبردي روایت یک اصلی . هدف)2020
 گفته روایت یک در آنچه است. »آنجا به رسیدن چگونگی پیشنهاد و نهایی هاي حالت

 موفق، روایت اصلی رو ویژگی ازاین. خواهد بود مهم گفته شده، آنچه اندازه به شود، نمی
 و عاقالنه حذف راه از باید ها تناقض و ها ناسازگاري که امعن این به است، آن بودن پذیرفتنی
 ثیرأت تحت شدت به بودن پذیرفتنی از بازیگران يها یابیارزشوند.  حل اطالعات، درج همچنین

 جهان مورد در بازیگر انتظارات با روایت هرچه که امعن این به آنهاست، پیشین دانش و تجربه
. از )Wilkinson, 2015: 338( داشت همخوانی داشته باشد، قدرت متقاعدسازي بیشتري خواهد

 دست یافت:  راهبردي اصلی روایت يها مؤلفهتوان به  این مباحث می
 باشد، اما داشته اشاره حال یا گذشته به است ممکن راهبردي روایت .ر بودننگ ندهیآ. 1

 ؛است مرتبط آینده در سیاست يریگ شکل به آن سودمندي راهبردي، يابزار عنوان به
 که است مذاکره و مورد پویا اجتماعی محصول، راهبردي روایت. محتواثابت نبودن  .2

  ؛است خارجی مهم افراد سایر با هم و آنها جوامع با هم کشورها تعامالت براساس
 غالب انتظارات و درك به است، ممکن کشور راهبردي یک هاي روایت هاي شاخص .3

  ؛باشد محدود کشور آن از یالملل نیب و داخلی
 وحدت براي توان یم راهبردي تیروا از .ندا خارجی هم و داخلی هم آن مخاطبان .4

 حوزه در موقعیت و ادعا این انتقال و ترسیم هویت، ادعاي راه از داخلی مخاطبان به بخشیدن
  ؛کرد استفاده یالملل نیب

 لهئمس یک در مورد ي رامتمایز موقعیت این موضوع. است هویت این ادعاي یک .5
الملل  بین نظام یا جهانی سیاست در یک کشور جایگاه کلی طور هب یا سیاست حوزه خاص،

 . )Miskimmon et al., 2017: 4-5(دهد  نشان می
 ها تیروااین  »راویان« .دارند اساسی نقش ها روایت ساختار در در مجموع بازیگران سیاسی

 تحلیلگران و تاداناس مشاوران، امنیتی، کارشناسان ،ها دولت رهبران، سیاسی مانند ننخبگا
راهبردي  يها تیروا »گفتمانی جوامع« در تعامل با که هستندها  وزارتخانه و ها دانشگاه سیاسی،

 مردم عموم اجتماعی به يها رسانه و ها کنفرانس ها، سخنرانی راه از را آن سپس و ،سازند می را
واقعیت این است که بازیگران و نهادهاي  .)Miskimmon et al., 2017: 5(کنند  می الغاب

اجتماعی مانند توئیتر، اینستاگرام  يها رسانه دیپلماسی دیجیتال در راهاز  کنند یم تالشسیاسی 
و تصویرسازي از  سایر بازیگران درك بر تا راهبردي خود را ایجاد کنند يها تیروا و یوتیوب،

 گذارند. ب ثیرأو دیگري تخود 
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 راهبردي تیروادیپلماسی دیجیتال ابزاري براي  .3
 هاي با استفاده از روایت تا دهد می قرار ها دولت اختیار در را ابزاري عمومی دیپلماسی

بازیگران  .هاست تیهو و رویدادها توالی راهبردي، تصویرسازي کنند که این موضوع نمایانگر
 معناي کنند می راهبردي سعی يها تیروابا استفاده از  باطیارت سیاسی در یک محیط

دهند. بو تصاویر خود و دیگري  )Natarajan, 2014: 92(به اهداف سیاسی  اي شده تعیین
 :Ryzhova, 2019( هستند الزم ارتباطات فرایند ساختار قدرتمند در یعنوان منبع به ها تیروا

الملل  ها در نظام بین بینی، انتشار و پذیرش ایده یشطور مستقیم به بررسی تشکیل، پ هکه ب) 20
منحرف  راهبردي براي يها تیرواتا از  کنند یممختلف تالش  يها دولتپردازد. وقتی  می

خصوص در محیط  توان به نقش رقابت و منازعه به کردن مخاطبان هدف خود استفاده کنند، می
 راهبردي هاي روایت براي ابزاري مثابه به ها نه. رسا)Roselle et al., 2014:74(اي پی برد  رسانه
 -کشورها سایر عمومی افکار و ها دولت به محتوا انتقال - و سنتی عمومی دیپلماسی مطابق
 عموم براي را امکان ایننیز  و »باال به پایین از«دیجیتال انتقال محتوا  دیپلماسی .کنند می عمل
 يها رسانهاستفاده از  .)Antoniades et al., 2010: 7(باشند  داشته تعامل تا کند می فراهم مردم

 عمومی افکار پویایی و هویت بازنمایی، بر روي را زمینه اثرگذاري دیپلماسی دیجیتال اجتماعی
 .)Pamment, 2014: 276( کرده است تسهیل

 و دیجیتال يها يفناور بین نقطه تالقی به اشاره هنگام ها پلماتید و بسیاري از پژوهشگران
 هنوز پژوهشگران حال، این با .کنند یمدیجیتال استفاده  دیپلماسی اصطالح از ،دیپلماسی

 هاي اخیر، شاهد در سال است اند. این ابهام موجب شده نکرده ارائه واژه این از روشنی تعریف
 بر اطالعاتی و دیجیتالی هاي فناوري اثرگذاري به که هاي متنوعی باشیم تعاریف و واژه

مانند  . اصطالحاتی)Manor, 2018: 4(دارند  عمومی و اقدامات دیپلماتیک اشاره یدیپلماس
 دیپلماسی دیجیتال، سایبر دیپلماسی، دیپلماسی شبکه و دیپلماسی ١الکترونیک دیپلماسی،

ند. این نگاه در حالی است که برخی پژوهشگران بر این باورند ا مترادف هم و هب مرتبط ،مجازي
اما هر پیشوندي مربوط به محدوده  ،نددارنسبت یکسانی  بهالحات معناي که هرچند این اصط

در پژوهش  توان یمکید را أ. این تکار رود بهاز موضوع است که باید در متن مناسب  یخاص
سایبر  است، و در آن را مطرح کردهپیشوندها  بندي مبتنی بر این طبقهمشاهده کرد که وریکیا 

 :Verrekia, 2017( اند تفکیک شدهاز یکدیگر   ٢ماسی و توئیپلماسیدیپلماسی، الکترونیک دیپل

14( . 

1. Electronic Diplomacy (E-diplomacy) 
2. Twiplomacy (Twitter Diplomacy) 
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این سه  جاي هب دیجیتال استفاده از اصطالح دیپلماسی سوتیریو نیز بر این باور است که
. )Sotiriu, 2015: 35(دهد  می قرار این اصطالحات را هدف انحصاري آنالین اصطالح، ماهیت

اند که براساس آن دیپلماسی سایبر به دستور  ي دیگري ارائه کردهبند میلسن و هوکینگ نیز طبقه
و  ؛جنگ سایبري) اشاره دارد و هاي سایبري (آزادي اینترنت، امنیت سایبري کار برنامه

هاي دیجیتال براي مدیریت دانش و بهبود ارائه  دیپلماسی الکترونیک به استفاده از فناوري
 در حالی که. )Hocking & Melissen, 2015: 22(ت هاي خارجه مربوط اس خدمات وزارتخانه

هاي اجتماعی نظیر توئیتر  توئیپلماسی به مطالعه فعالیت گسترده جهانی رهبران دنیا در رسانه
که توئیپلماسی ابزار  است. سندر نیز بر این باور )Twiplomacy Study, 2017(شود  اطالق می

هاي ارتباطاتی و اطالعاتی جدید  ب و فناورينوینی از دیپلماسی عمومی است که در آن از و
 . اصطالح)Sandre, 2012(شود  ویژه توئیتر براي دستیابی به اهداف دیپلماتیک استفاده می هب
 امور دیپلماتیک انجام براي دیجیتالی يها کیتکن و ابزارها از استفاده به ،»دیجیتال دیپلماسی«

 و ایجاد رفتارها، و ها نگرش ،ها فرهنگ درك يبرا ها دولت، و )Riordan, 2016(اشاره دارد 
 و بسیج کردن اقدامات براي پیشبرد قرار دادن افکار عمومی تأثیرتحت  و روابط مدیریت

 .)Adesina, 2017: 4( کنند یم استفاده آن از شانیها ارزش و عالیق
 ویجافراطی و تر هاي روایت با دیجیتال، به مقابله دیپلماسی با ها دولترهبران و 

 هاي ارزش و هنجارها دنبال پایبندي و مشروعیت به هو ب ،پردازند یم مثبت ملی هاي روایت
 دهی شکل و ، ارائه)Manor & Pamment, 2019: 97(المللی  بین عرصه خود در پذیرش مورد

 ها به خارج از کشور افکار عمومی، گسترش ارزش مدیریت بر خود، اثرگذاري تصاویر به
)Su & Xu, 2015: 18(در روابط دیپلماتیک  بحران مثبت، بهبود دیپلماتیک ، تضعیف روابط
)Duncombe, 2019: 102( اند  خارجی عموم شهروندان با گوو تعامل و گفت و)Kampf et al., 

 سیاست دستاوردهاي تضمین براي اجتماعی يها رسانه از . همچنین استفاده)349 :2015
اجتماعی با محو  يها رسانه .ثر بوده استؤکشور م از خارج در هم و داخل در هم خارجی
 کرده جلب خود به را خارجی و داخلی توجه مخاطبان اند داخلی توانسته و جهانی هاي تفاوت

 . )Manor, 2019: 8( دنکن تسهیل را خارج و داخل با تعامل و
 

 19-ویدکو. دیپلماسی دیجیتالی وزارت خارجه امریکا ضد چین درباره پاندمی 4
 ها و گردآوري داده . روش پژوهش4. 1
اجتماعی وزارت  يها رسانه، از سه بستر امریکامنظور درك روایت راهبردي و تصویرسازي  هب

براي آزمون فرضیه، از استفاده شده است.  )توئیتر، اینستاگرام و یوتیوبامریکا (شامل خارجه 
وزارت  دیجیتالی محتواي در متون هانپن معناي دادن نشان با هدف ي کیفیمحتوا تحلیلروش 
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پست  80توئیت،  247شده مربوط به  هاي گردآوري داده. استشده ستفاده ا امریکاخارجه 
، از ماه مارس تا اواسط 19-کوویدویدئو کوتاه از یوتیوب از آغاز شیوع  27اینستاگرامی و 

 شین وزارتخانه درباره گسترمحتوا از فعالیت دیجیتالی ا 354 ،است. در مجموع 2020 اوت
طور هدفمند و تصادفی، انتخاب شده که پس از برگردان به  هچین ب يها تیفعالو  19-کووید

 خارجه جزئیات سه حساب کاربري وزارت 1است. در جدول  شدهوتحلیل  فارسی، تجزیه
 اجتماعی ذکر شده است. يها رسانهدر  امریکا

 
 امریکاکاربري وزارت خارجه  يها حسابجزئیات مشخصات . 1ل جدو

 زمان الحاق لینک حساب کاربري  *فر)ن(هزار  فالوورشمار  اجتماعی رسانه

2007اکتبر  https://twitter.com/StateDept 5900 توئیتر  
2013سپتامبر /https://www.instagram.com/statedept 539 اینستاگرام  
2007فوریه  https://www.youtube.com/c/StateDept 194 یوتیوب  

 منبع: نگارندگان تقریبی است.این آمار یادداشت: *

 
که  ١کیو.دي.اي افزار مکس از نرم مجموعه واژگان موجود در متنبراي مشخص کردن 

به یند تحلیل شامل سه مرحله کدگذاري افرهاي کیفی است، استفاده شد و  مناسب تحلیل داده
  :بودشرح زیر 

 يها ساختصوري متن مانند واژگان و  يها یژگیوبا  )وصیفمرحله تنخست (مرحله  -
 ؛واژگان گویند مجموعهمتنی مرتبط است که به آن 

ترکیبی از محتویات متن و ذهنیت مفسر است. در اینجا  ) کهرحله تفسیر(م مرحله دوم -
 و دنبر کار می هدر تفسیر متن بگران  تحلیلاي است که  منظور از ذهنیت، دانش زمینه

 ؛شود یمگیري زبانی ژانرها  کلش سبب
. استبیان ارتباط بین تعامل و بافت اجتماعی  )، که برايمرحله تبیین( مرحله سوم -

تبیین ارتباط بین رویدادهاي اجتماعی (تعامالت) با ساختارهاي اجتماعی دیگر، عبارت  هب
: 1379(فرکالف،  ذیردپ می تأثیرگذارد یا از آنها  می تأثیرکه بر این رویدادها  ،کند را بیان می

 .ردیگ یمشکل  ها تیروا. در این مرحله )245-170
 

 ها افتهیها و ارائه  تحلیل داده .4. 2
 124 ،درصد) مختص به توئیتر 2/60( واژگان مجموعه 396واژگان،  مجموعه 658در مجموع 

 درصد) 21( واژگان مجموعه 138و  ،درصد) مختص به اینستاگرام 8/18( واژگان مجموعه

1. MAXQDA 
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دهنده فعالیت باالي  دست آمده است. این آمار نشان هبراي یوتیوب طی بازه زمانی موردنظر ب
 يها رسانهدر مجموع مطالعه این سه حساب کاربري در  ست.امریکاتوئیتري وزارت خارجه 

 359دست آمده است.  هواژگان در دو روایت راهبردي اصلی ب مجموعه 658اجتماعی، 
در سیاست خارجی  امریکادرصد) براي روایت راهبردي رفتار درست  6/54واژگان ( مجموعه
درصد) براي روایت راهبردي رفتار نادرست چین در  4/45واژگان ( مجموعه 299و  ،و داخلی

واژگان استخراجی  مجموعه 396کار رفته است. از مجموع  هسیاست خارجی و داخلی ب
در سیاست خارجی و  امریکافتار درست درصد) براي ر 5/53واژگان ( مجموعه 212توئیتري، 
درصد) براي رفتار نادرست چین در سیاست خارجی و  5/46( واژگان مجموعه 184داخلی و 

دست  ههاي اینستاگرام ب واژگان از پست مجموعه 124داخلی استخراج شده است. همچنین 
خارجی و  در سیاست امریکادرصد) براي رفتار درست  4/52واژگان ( مجموعه 65آمده که 

درصد) براي رفتار نادرست چین در سیاست خارجی و  6/47واژگان ( مجموعه 59داخلی و 
 82درصد) استخراجی یوتیوب،  7/20واژگان ( مجموعه 138غ، در مجمواست. داخلی بوده 

 56و  ،در سیاست خارجی و داخلی امریکادرصد) براي رفتار درست  4/59واژگان ( مجموعه
درصد) براي رفتار نادرست چین در سیاست خارجی و داخلی  6/40واژگان ( مجموعه

 استخراج شده است.
به یک  توان یماجتماعی  يها رسانهوتحلیل محتواي سه حساب کاربري در  پس از تجزیه

 سیاست در امریکا درست دست یافت. روایت راهبردي رفتار امریکاروایت راهبردي درباره 
منجی جهان در  امریکا، نخست تصویر؛ شود یمویر) داخلی شامل دو ژانر (تص و خارجی

در ژانر  چین. هاي نادرست سیاست با کننده مقابله امریکاو تصویر دوم،  19-کووید گیري همه
جهانی براي مبارزه  یتالشدر  امریکا، 19-کوویدعنوان منجی جهان در پاندمی  به امریکاتصویر 

میلیارد دالر  10بیش از  2020 وتتا ااست که مدعی شده و  ؛است 19-کووید گیري همهبا 
اختصاص  یالملل نیببه بخش  بشردوستانه يها کمک و کرونا واکسن براي پژوهشیبودجه 

 ) اذعان داشت که وزارتپیشین امریکا در دوره ترامپداده است. حتی پمپئو (وزیر خارجه 
و است داشته  جهان مردم زندگی از فظتمحا و افراد جان نجات به خارجه توجه زیادي

تالش نکرده است.  در جهان زندگی افراد نجات براي امریکا اندازه به دولتی تاکنون هیچ
 به غیردولتی و دولتی يها کمکاعطاي  شماره یک در زمینه ترامپ دولت خود را، کشور

. پمپئو نیز بر این باور بود کرده معرفیکل جهان  در 19-کوویدبا  مبارزه درگیر در کشورهاي
مند در افراد نیازبراي  مورد نیازمین منابع أدر حال ت 19-کوویدبا پاسخ جهانی به  امریکابود که 

 کشور ارسال شده است 120به بیش از  امریکاهاي  بوده است. کمک سراسر جهان
)StateDept, 2020@Twitter,(پزشکی مواد ونقل حمل امریکا خارجه . در این بین وزارت 
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 و کرد تسهیل حیاتی را مواد سایر و تنفس دستگاه لباس، ماسک، از اعم چین مردم به اهدایی
 غیرمستقیم، از و صورت مستقیم هب چین، به کمک براي بودجه دالر میلیون 100 ،2020 اوتتا 
حتی دولت  .ودب کرده صرف 19-کووید با مبارزه و مهار براي چندجانبه، يها سازمان راه

 کمک و آنها به کمک براي چین یی بهامریکا »پزشکی«کارشناسان  بهترین اعزام پیشنهاد امریکا
و سایر  روسیه دستگاه ونتیالتور به 200 امریکادولت  .را داده بود بهداشت جهانی سازمان به

متعهد به  2020 اوتو تا  ؛آسیایی و اروپایی اهدا کرده بود آفریقا، جنوبی، يامریکاکشورهاي 
  شده بود.کشور جهان  60به بیش از  ١یتنفس کمکدستگاه  000/15بیش از ارسال 

عنوان رهبر جهانی در زمینه کمک به مبارزه با  به امریکاسهم فزاینده  بیانگراین موضوع 
خواهان همکاري با سایر کشورهاي جهان براي  يریگ همهدر این  امریکا. است 19-کووید
دهنده در  خود را رهبري پاسخ امریکااین ویروس بوده است. در این پاندمی دولت  نابودي

معرفی کرده که برخالف چین، متعهد به شفافیت اطالعاتی در این  19-کوویدجنگ با 
و  خود دنبال بازسازي اقتصاد ه، ب19-کووید از ؛ کشوري که حتی پساست بوده يریگ همه

باردیگر روسیه و چین  يها دولتجهانی ناشی از  يها چالشو به  ؛د بوداقتصاد جهان خواه
هم خواهان  19-کوویددر بحبوحه مبارزه با  امریکاکه  است. این در حالی داد خواهد پاسخ

بخش فعالیت  نیتر مهم یعنی روسیه و چین بوده است. ،کمک و همکاري با رقباي خود
کشورهاي مختلف  در امریکا يها سفارتخانهخارجه و ت وزار، مربوط به امریکادیجیتالی 

المللی  بین دهندگان پاسخ نخستین عنوان به 19-کوویدمبارزه با  خط مقدم است. این نهادها در
 کنند یمتوصیه  یی، به آنهاامریکاشهروندان  اب دیجیتالی ارتباط ها با برقرارياین. اند شدهمعرفی 

وزارت خارجه،  .کنند خودداري یالملل نیب يها مسافرت از 19-کووید جهانی تأثیر دلیل به که
 سفر و و به آنها مشاوره شخصی براي ،کند یم تشویق ٢پایگاه اینترنتی از بازدید به افراد را

 دراست خواسته  مسافران رتخانه ازا. در اقدامی دیگر وزدهد یم 19-کوویدناشی از  تهدیدهاي
د. این دارن در این پاندمی دریافت را هشدارهاي الزم تا کنند نام ثبت ٣مسافرتیند هوشم برنامه

 را ییامریکا شهروند 98000 از خارجه بیش وزارت ،2020ژوئن  تااست سبب شده  ها تیفعال
 به خانه بازگرداند. گیري همه این طول در

خود  امریکاچین، دولت  ستهاي نادر سیاست با کننده عنوان مقابله به امریکادر ژانر تصویر 
 يها روشباید در رفتار حزب کمونیست چین به  که کند میمعرفی  آزاد تیمل عنوان هرا ب

کرده را تهدید  امریکا، سعادت مردم اقدامات پکنزیرا د؛ اعمال کنتغییراتی خالقانه و قاطعانه 
 کمونیست چین تغییر راه که تنها استبر این باور  امریکاوزارت خارجه  ،است. بر همین مبنا

1.Ventilator 
2. Travel.state.gov 
3. Smart Traveler Enrollment Program (STEP) 
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گویند.  می چه آنها اینکه نه کنند، عمل دهند می انجام آن رهبران آنچه براساس که است این
امنیت  خواهد می امریکااست.  خورده شکست چین با کورکورانه تعامل قدیمی رو الگوي ازاین
به تغییر در تا  کندتحمیل ه حزب کمونیست چین را ب ییها نهیهزو  ردهکرا حفظ  امریکاملی 

را  چینیمقامات برخی  . امریکا)Youtube & Twitter, StateDept, 2020( چین برسدرفتار 
ه و این در تحریم کرد ،به دالیل مذهبی و قومی انگیک نیسحقوق بشر در فاحش دلیل نقض  به

اما نقض حقوق بشر در چین  کرده است.از آزادي مذهبی دفاع همواره  امریکاکه  است حالی
کردن  دار خدشهخود براي  يها تالشسبب  چین به زیرا، است نبوده انکیک نیسمحدود به  هاتن

براي  خواهد یم جهان يها دولت از امریکا .باشدپاسخگو باید  کنگ هنگآزادي و امنیت مردم 
متحد  آنها با شهروندانش بشر حقوق از حزب کمونیست چین فجیع استفاده ءسو کردن محکوم

و سایر کشورهاي  امریکاد جهانی فقط محدود به رفتارهاي داخلی چین نیست. این اتحا .شود
و ساخت امپراتوري دریایی را  ،تنها به پکن اجازه پیشرفت در دریاي جنوبی چین جهان نه

که  است هدر دولت و صنعت خواست خودو شرکاي  پیمانان همتمام از  امریکا، بلکه دهند ینم
حزب  دسته تا اطالعات خصوصی شهروندان آنها ب ،ملحق شوند 5جی پاكبه شبکه 

امنیت هاي دلیل تهدید به هوآويو  چین 5به فناوري جی امریکا ،نیفتد. در واقعکمونیست چین 
شماي کلی از  2است. جدول  اعتماد یببراي دولت چین،  ملی و فراهم کردن بستر جاسوسی

 .هدد یمروایت راهبردي و ژانرها و مجموعه واژگان را نشان 
به  توان یماجتماعی  يها رسانهوتحلیل محتواي سه حساب کاربري در  پس از تجزیه

راهبردي درباره چین دست یافت. روایت راهبردي رفتار نادرست چین در سیاست  یروایت
 عنوان یعنی ژانر چین به نخست تصویر ؛شود یمخارجی و داخلی که شامل دو ژانر (تصویر) 

اقتدارگرا در داخل و  دوم یعنی ژانر و تصویر ،19-کووید در تیمسئول یب و غیرشفاف دولت
 در تیمسئول یب و غیرشفاف عنوان دولت در ژانر تصویر چین به تهاجمی در خارج از کشور.

حزب طور ویژه پمپئو و ترامپ،  هطور کل و ب هب امریکا، به ظن وزارت خارجه 19-کووید
 آغاز شدهاز چین  پاندمیکه چگونه این  دپاسخگو باشجهان مردم به  بایدکمونیست چین 

 را نابود کند؟سراسر جهان  ؟ چگونه اجازه دادند این ویروس از چین خارج شود واست
 ابتدا که آنها از هماناست ؟ پمپئو اذعان داشته اند کردهرا ویران جهان  اقتصاد جهان و چگونه

 جلوگیري براي باارزش را هاياما روز است، در ووهان چین آغاز شده 19-کووید دانستند یم
 .)Youtube & Twitter, StateDept, 2020( این ویروس ووهانی از دست دادند با مقابله و
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 امریکاروایت راهبردي، ژانرها و مجموعه واژگان وزارت خارجه  .2 جدول
 کل یوتیوب اینستاگرام توئیتر واژگان امریکا مجموعه ژانر روایت
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 26 - 3 23 19-کوویددر مبارزه با  امریکاسهم فزاینده 
 56 12 17 27 ییامریکاقراري ارتباط با شهروندان بر
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 18 2 3 13 خواهان تغییر رفتار چین
 14 1 5 8 ایجاد اتحاد جهانی علیه چین

 10 2 4 4 حامی آزادي مردم چین
 2 - - 2 تحریم علیه چین

 4 - 2 2 مدافع آزادي مذهب
 3 - - 3 چین 5ي به فناوري جیاعتماد یب

 5 - 5 - 5شبکه پاك جی
 9 4 5 - اطالعات شهروندان امریکایی کسبجلوگیري از 

 359 82 65 212 کل -

 نگارندگان :منبع
 

 بوده است. آنها اجازه توجه یببه شهروندان خود  ین در این زمینهحتی حزب کمونیست چ
و  ،بروند ایتالیا مانند ییها مکان به و کنند ترك شهر خود را ووهان، مردم از نفر هزاران دادند

که است . تمام اینها در حالی اند انداختهخطر ه نفر را در سراسر جهان ب ها ونیلیمگونه جان  این
 ،کشور این انسانی و مالی يها نهیهز با مقایسه در گیر همه این بیماري با زهمبار در چین سهم

تنها کمک  ناچیز و تنها دو میلیارد دالر بوده است. واقعیت این است که حزب کمونیست نه
ي ها تیفعال ادامهي براي ا بهانه عنوان به فرصت نیا از بلکه ،مالی براي مهار این بیماري نکرده

 کرده را يبردار ویژه کشورهاي افریقایی نهایت بهره هه کشورهاي مختلف بب خودی ده وام
 است.

حزب معرفی کرده است که در آن  یبحران عظیمموضوع را این  امریکاوزارت خارجه 
شته است. این حزب رژیم اقتدارگرایی است که خود بازگ تکمونیست چین دوباره به تشکیال

. پمپئو اذعان است متوسل شده 19-کوویددرباره  کاري پنهان و اطالعاتیسانسور انواع  به
اما  ،ندا شفاف ندیگو یم، آنها یستشفاف ن يریگ همهدرباره این  حزب کمونیست چینداشت 

 ,Instagram, Youtube( تبوده اسد که درست برعکس آن ردنرفتار ک يا گونه بهدر این بحران 
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Twitter, StateDept, 2020( در چین  پزشکانی که از این موضوع آگاه بوده کاامری. همچنین
دادند،  و آغاز گسترش این ویروس به دولت چین گزارش 19-کووید گیري همهبراي  که بودند

 اما حزب کمونیست چین، آنها را تحت فشار قرار دادند و حتی زندانی کردند. این حزب حتی
 .کرد از چین اخراج 19-کوویدقعی مربوط به براي سانسور اطالعات وا را ییامریکا خبرنگاران

که  از همکاري با کارشناسان بهداشت جهانی، براي مشخص کردن این چین، کمونیست حزب
براي کمک به جهان خود از انتشار اطالعات کرده و  خودداري ،چه اتفاقی افتاده طور دقیق به

چین  کمونیست حزب که است آشکارند. ا هکرد سرپیچی 19-کووید يریگ همهدر پاسخ به 
حزب همچنان مانع از دسترسی داشته است. این  خود کشور درون اطالعات مدیریت در سعی

بازیگران وابسته . است شده 19-کوویدبه اطالعات مربوط به دانشمندان جهان  و جهان غرب
 د. کننسرقت  امریکادولت را از  19-کووید مربوط به هاي پژوهشتا  بودند در تالش چین به

تصویر  مانندعنوان اقتدارگرا در داخل و تهاجمی در خارج کشور،  در ژانر تصویر چین به
چین کمونیست در جهان شده است؛  ياعتبار یبشاهد مواردي بود که موجب  توان یمنخست 

پررنگ کرده است.  19-کووید، این تصویر دوم را در شیوع امریکاتا جایی که وزارت خارجه 
 اعتماد«بر این باور بوده که با شوروي باید براساس  ریگان جمهور که رئیس تپمپئو اذعان داش

حزب کمونیست وقتی صحبت از  با این حال، اکنونکرد.  رفتار 1»کن ییآزما یراست ولی کن،
شکل اعتبار حزب ماین  زیرا ،2»کن ییآزما یراست باش و اعتماد یب« باید گفت، شود یم چین
تشدید شده  کنگ هنگو  انگیک نیسهاي  بازداشتبا مسئله اعتبار حزب کمونیست و  ؛دارد

طور  هچین ببر این باور بوده که  امریکاوزارت خارجه   ). ,StateDept, 2020@Twitter( است
در خصومت خود با آزادي را  بیش از هر زمان دیگرياقتدارگراست و  داخلدر  يا ندهیفزا

حزب کمونیست چین براي اجبار  يها تالشجهان شاهد  نشان داده است. 19-کوویدزه با مبار
و کنترل  کنگ هنگو کنترل شهروندان خود از جمله دستگیري فعاالن طرفدار دموکراسی در 

حزب کمونیست چین در مدارس سراسر منطقه  است. انگیک نیسمسلمان در  يها تیاقل
دلیل صحبت به  اقلیت مسلمان را به يها گروهاویغور و اعضاي دیگر  آموزان دانش ،انگیک نیس

نماز خواندن و پوشیدن هر لباس مذهبی در محوطه دانشگاه  حتی کرده،زبان مادري مجازات 
، 2017 از. پردازد یم مذهبچین به جنگ با سال است که  ها دهکرده است. بیش از  منوعرا م

 يها تیاقلاویغور و اعضاي دیگر نفر از مردم  حزب کمونیست چین بیش از یک میلیون
بازداشت کرده است. این  انگیک نیسکارآموزي در سراسر منطقه  يها اردوگاهمسلمان را در 

1. Trust But Verify 
2. Distrust and Verify 
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بوده  انگیک نیس، قومی و نقض حقوق بشر در مذهبیسازي پاک تالشی براي فعالیت چین،
 است.

-رژیم مارکسیستیعنوان  هب را رژیم حزب کمونیست چین، امریکاپیشین وزارت خارجه 
بر این  که است این دروغ آنها ترین . بزرگدیگو یم دروغ همیشه معرفی کرد کهلنینیستی 

. در واقع این کنند یم از مردم خود صحبت یک میلیارد و چهارصد میلیون نفر جاي هب باورند
است.  جهان سراسر و مردم کنگ هنگ براي مردم خود ملی امنیت قانون اعمال دنبال هحزب ب

اساسی  يها يآزادتهدیدکننده  و بشر حقوق اعمال تضعیف براي گسترده تالشی این موضوع
استفاده از  ابنی چین در تالش براي تبدیل شدن به ابرقدرت جها ،مردم جهان است. در واقع

و  ؛کند یمتهدیدهاي واقعی براي جهان ایجاد . حزب کمونیست چین استممکن  هر وسیله
حزب کمونیست ست. یکی از تهدیدهاي هابه هریک از این تهدید پاسخ رايب تالشدر  امریکا
 است.  یالملل نیب بر شبکه ارتباطات تسلط ،چین

تقلب  یالملل نیب قراردادهايدر  رهبران چین دهد یمتاریخ نشان پمپئو اذعان داشت که 
قلمرو ن کار حزب کمونیست، تا با ای کنند یمرا نقض  یالملل نیبقوانین و معیارهاي و  اند، کرده

از جمله . )Instagram, Youtube & Twitter, StateDept, 2020( داشته باشد بیشتري در اختیار
حزب  يمرز اتاختالفچین،  از سوي یالملل نیب يها توافقنامهموضوعات مهم درباره نقض 

ریاي چین پکن با د که استاین در حالی  است.تایوان و تهدید  کمونیست چین با بوتان
. این موضوع در مورد ورود چین به کند یمعنوان امپراتوري دریایی خود رفتار  جنوبی به

 تر ثبات یبخاورمیانه را آینده  ،ایران اچین ب همکاري نزدیکواقیت دارد، زیرا خاورمیانه هم 
 وجودپمپئو بر این باور بود که  .ترین حامی تروریسم در جهان است ایران بزرگو  ،خواهد کرد

 خاورمیانه با وجود ایران،حزب کمونیست چین در  يها پولو  يتجار ،تسلیحاتی يها ستمیس
 خطرناك است در خاورمیانه امریکاخاورمیانه و امنیت  که براي منطقه وجود آورده هبرا  بیترکی

)StateDept, 2020@Twitter, (.  هم در خارج و در  امریکاحزب کمونیست چین علیه تهدید
بسیاري از  ،امریکااز مالکیت معنوي  با دزدي ها ینیچادامه داشته است.  امریکاداخل 
 تجارت امریکا در که چینی يافزار نرم يها شرکت نابود کردند. حتی رایی امریکا يها شرکت

 تحویل چین کمونیست حزب به مستقیم طور هب را امریکامربوط به دولت  اطالعات ،کنند یم
شماي  3جدول در  .خواهد بود امریکا امنیت ملی براي خطر واقعی موضوعاین و  ؛دهند یم

  .شود داده میکلی از روایت راهبردي و ژانرها و مجموعه واژگان نشان 
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 . روایت راهبردي، ژانرها و مجموعه واژگان (از دیدگاه وزارت خارجه امریکا)3جدول 
 کل وبیوتی اینستاگرام توئیتر واژگان چین مجموعه ژانر روایت
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 3 - 3 - گویی حزب کمونیست دروغ
 4 - 2 2 لنینیستی -رژیم مارکسیستی

 11 2 2 7 تسلط بر جهان
 13 2 3 8 یالملل نیبنقض قوانین و هنجارهاي 

 3 - 1 2 دخالت در خاورمیانه
 9 - 3 6 حزب کمونیست چین ياعتبار یب

 10 - 3 7 پاکسازي مذهبی
 2 - - 2 امریکات معنوي از دزدي مالکی

 10 - 2 8 اختالف مرزي حزب کمونیست چین 
 32 - 8 24 کنگ هنگنقض آزادي مردم 
 19 - 1 18 انگیک نیسنقض حقوق بشر 

حزب کمونیست تهدیدکننده مردم جهان و 
 امریکا

20 7 5 32 

 18 - 4 14 و اقتدارگرا در داخل گر کنترلحزب کمونیست 
 299 56 59 184 کل 

 نگارندگان :منبع
 

 امریکا علیه چین يساز تیروادالیل . 4.  3
، امریکااجتماعی وزارت خارجه  يها رسانهاین سه حساب کاربري در  لیوتحل هیتجزپس از 

ویژه در  هعلیه چین ب امریکا يساز تیرواکه دالیل تصویرسازي و  شود یماین پرسش مطرح 
 در دیپلماسی دیجیتالش بر مبناي امریکاست؟ روایت راهبردي چی 19-کووید گیري همه

قلمداد  تهدیديچین را  امریکادولت  .است تهدید گیرانش از ادراکات بازیگران و تصمیم
تخریب  در پیتا حدي  امریکاکه هژمونی آن را به خطر انداخته است. به همین دلیل  کند یم

 چین به امریکا که اتهاماتی اعی بوده است. برخیاجتم يها رسانهدر  يساز تیروا باچهره چین 
دیگري در موقعیت  و خود در موقعیت مثبت از امریکابر مبناي تصویرسازي دولت  ،کرده وارد
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 تصویر دانش. هاست دولت سایر به پاسخ و ادراك براي هدایت تصاویر. بوده است منفی
 در ساختار فرایند ارتباطات درك را یک دولت رفتار تا کند یم همراه روایت راهبردي کمک به
 يها رسانهنیز با استفاده از روایت راهبردي، تجارب گذشته و  امریکاکرد. دولت  بینی پیش و

 حزبی کمونیستی دارد.  عنوان دولتی اقتدارگرا و تک اجتماعی سعی در تخریب تصویر چین به
 چین به نیکسون جمهور یسرئ تاریخی سفر زمان استدالل کرد که از توان یمعنوان پاسخ  به

و حتی تعامل با  مرفه و باز چین یک کهاست  بوده بر این امریکا در عمومی اجماع ،1972 در
 1999 گذاري ، بمب1989 در آنمن تیان حادثه در ادامه وقایعی مانند .ستامریکا نفع چین به
 و چین مریکاادو جت نیروي دریایی  هوایی برخورد و امریکا توسط بلگراد در چین سفارت

با این  .تضعیف نکرد بین این دو دولت را رابطه ،2001 هاینان (دریاي جنوبی چین) در در
 به لیبرال الملل بین نظام در بیشتر ادغام با چین که امیدوار بود امریکا مسیر، اینی ط در ،حال

 سرعت هب خود حزبی تک اقتدارگرایی حفظ با شود. چین آنها »شبیه بیشتر« ،امریکا رهبري
و تاکنون این رشد  ،شد کمی باالتر از ژاپن ظاهر 2010 پایان در بزرگ اقتصاد دومین عنوان به

 اقتصاد عنوان به امریکا از گرفتن پیشی مسیر در تداوم داشته است. واقعیت این است چین
از چین  امریکا. این موضوع سبب احساس ترس )Zhu, 2019( است 2027 تا جهان یک شماره
 ست. شده ا

که  زمانی زیرامحدود به دوره ترامپ نبوده است؛  قدرت چین نگرانی از افزایش این 
خارجه  مثال وزیر راي. بگفتند یماز مقابله با چین سخن  ،هم در قدرت بودند ها دموکرات

براي پاسخ به بازخیزش  امریکا-آسیایی از محور کلینتونهیالري ، امریکا در دوران اوباما پیشین
 اقتصادي، ،کیپلماتید-يگذار هیسرما افزایش« براي کلینتون درخواست. ین سخن راندقدرت چ

 تلقی چین رشد به رو نفوذ با مقابله براي اقدامی، »اقیانوسیه و آسیا منطقه در -استراتژیک
که  داد خبر استرالیا در دریایی تفنگدار 2500استقرار براي خود هاي برنامه ازنیز  اوباما. شد می
 گرفتننظر . با در )Council on Foreign Relation, 2020( برانگیخت را بیجینگ انتقاد مرا این

 از بسیاري و چین دولت چین، بشر حقوق پرونده از کلینتون شدید انتقاد همچنین این دالیل و
. دادند ترجیح امریکا 2016 جمهوري ریاست انتخابات در کلینتون به را ترامپ چین، مردم

 ،است اشتباه بوده، چین امریکا و روابط فعلی وضعیت مسئول تنها ترامپ اینکه صوربنابراین ت
 .)Zhu, 2019(ه است نکرد شروع را آن اما ،کرده بیشتر را ها تنش ترامپ زیرا

 گران تحلیل حتی برخی ؛شده است تر میوخروابط چین و امریکا  19-کوویدشیوع  با
 داشتهله با چین مبناي سازمانی براي سیاست خارجی امریکا که مقاب بر این باورند ییامریکا

 موضوع خوداین د. جنگ سردي که در مقابل اتحاد جماهیر شوروي رخ دا است، مشابه
عنوان چالش  هاي جهان را به که مقابله با دیگر قدرت است قدیمیفکر تکننده طرز  منعکس
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ویژه ترامپ نیز تا حدي به آن باور  ه، بخواهان تفکري که جمهوري کند. اصلی امریکا قلمداد می
راهبرد امنیت ملی امریکا چین را کشوري توصیف کرد که  2017 در داشتند. براي مثال

بین بردن امنیت و شکوفایی امریکا و خواستار شکل دادن به دنیایی خالف  خواهان از«
 ،ر راهبرد دفاع ملی امریکاو د رود یماست. پنتاگون، نیز از این فراتر » ها و منافع امریکا ارزش

 کهبود حتی پمپئو، بر این باور  .)Haass, 2020( برد میعنوان رقیب راهبردي نام  از چین به
 پیش سال 10 از متفاوت چین کمونیست حزب« زیرا ،است شده چین و امریکا خراب روابط
 و یدموکراس ها، ایده نابودي هدف خود را که است چین کمونیست حزب این .است

 .)Walt, 2020( »داند یم غربی هاي ارزش
دالیل این امر در  بلکه نیست، کشورها بین منافع ناشی از برخورد ها درگیري برخی علت

با  اش امور خارجهترامپ و وزیر  .ها از یکدیگر است شده دولت و تصاویر ساخته ها تیروا
داخلی و خارجی از  خاص خود سعی در منحرف کردن افکار عمومی يها تیروااستفاده از 
و  ،و چین امریکانمایی اختالف میان  در آن دوره داشته است. آنها با بزرگ امریکامشکالت 

 نظامو بیان آرزوهاي خود در  ها تیروامشکالت داخلی و خارجی چین سعی در رواج 
 خواهد بود. امریکاچین قدرتمند خطري براي هژمونی  پیدایش زیرا؛ شتنددا یالملل نیب

 گیري همه بر چین تسلط با زمان نگران این موضوع است که هم امریکایت این است که واقع
 طرز به امریکاویژه  هب المللی رقباي بین دیگر و میان چین اقتصادي فاصله ،19-کووید

 پیدا کندافزایش  چشمگیري
 

 . نتیجه5
اثرگذاري بر افکار براي خود اجتماعی و رواج روایت راهبردي  يها رسانهبا استفاده از  امریکا

داشته است. این موضوع با تالش عمومی مردم سایر کشورها و تصویرسازي از خود و دیگري 
گیري  پی امریکا از سويبا شدت بیشتري  ها دولتو دیجیتالی شدن بیشتر  19-کووید شیوع

و یوتیوب وزارت  حساب کاربري توئیتر، اینستاگرام بررسیشود. یکی از موضوعات مهم،  می
توان دریافت که  این سه حساب می هاي گردآوري شده از تحلیل دادهست. با امریکاخارجه 

عبارتی دو رفتار کلی  دو روایت راهبردي یا به يساز برجسته، سعی در امریکاوزارت خارجه 
در سیاست خارجی و داخلی و رفتار نادرست چین در  امریکاداشته است؛ رفتار درست 

از  ها دولت. این دو رفتار ناشی از تصاویر 19-کوویدخارجی و داخلی در شیوع  سیاست
چهار ژانر (چهار تصویر) را در سیاستش پررنگ  امریکایکدیگر بوده است. وزارت خارجه 

در سیاست خارجی و داخلی به دو  امریکا، که در روایت راهبردي رفتار درست است کرده
دست  هچین ب هاي نادرست سیاست با کننده ، مقابله19-کووید گیري همه در جهان تصویر منجی
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آمد. در عین حال در روایت راهبردي رفتار نادرست چین در سیاست خارجی و داخلی هم دو 
، اقتدارگرا در داخل و تهاجمی در خارج 19-کووید در تیمسئول یب و غیرشفاف تصویر دولت

 دست آمد.  هب
بیشترین فعالیتش در  امریکاخارجه  که وزارتاست در حالی بوده  ها تیعالفتمام این 

ستاگرام بوده است. وزارت خارجه ندر ای اش یتالیجیدتوئیتر و بعد یوتیوب و کمترین فعالیت 
دیپلماسی دیجیتال تصویر و رفتار مثبت از خود در جهان  راهتا از  است در تالش بوده امریکا

در دوران ریاست  امریکاهدف  ،از چین در جهان ایجاد کند. در واقع و تصویر و رفتار منفی
خود براي اثرگذاري روي افکار عمومی جهان در عصر  يها تیرواترامپ، بسط  جمهوري

المللی به فعالیت خود ادامه  عنوان هژمون در عرصه بین گونه هم به تا این ؛دیجیتالی کرونا بود
 خواه خود را منعکس کند. افل داخلی و حزب جمهوريگرفته از مح تنشأو هم نگاه  ،دهد
 

 بیانیه نبود تعارض منافع
نویسندگان اعالم می کنند که تعارض منافع وجود ندارد و تمام مسائل اخالق در پژوهش را که شامل پرهیز از 

سازي ها، منبعدادهسازي یا جعل ، انتشار و یا ارسال بیش از یک بار مقاله، تکرار پژوهش دیگران، دادهدزدي ادبی
  اند.طور کامل رعایت کردهشوند، بهرفتار و غیره میسوءشونده، و جعل منابع، رضایت ناآگاهانه سوژه یا پژوهش
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