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ا در مریکپیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ا  جایگاه شبکه های اجتماعی در

 2016سال 
 دکتر آرمین امینی 1
 علی رضایی پناه 2

 چکیده: 

ا رلطه دموکراسی، عرصه خصوصی، قدرت سیاسی و س ،اینترنت ،فرهنگی -یدگاه سیاسیاز د

ت قدرالت عامتزنان،  دچار تغییرات خاصی نموده است که بالطبع با توجه به این تغییرات، حقوق

نان و زقتصادی رت انهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط با زنان، رفتار مردان با زنان، قد ،با زنان

  اصی شده است.ادبیات سیاسی و ... نیز دچار تحوالت خ

. ف استامریکا از زوایای مختل 2016هدف این پژوهش، بررسی انتخابات ریاست جمهوری  

در  وپولیسمپ هورظیکی از این ابعاد جایگاه پوپولیسم در پیروزی ترامپ در انتخابات است. البته 

  دیاقتصا و از زوایای گوناگونی چون روان شناختی، سیاسیتوان میرا کشورهای توسعه یافته 

. اشاره تی و..های طبقاتوان به جهانی شدن، افزایش شکافبطور مثال میمورد بررسی قرار داد. 

در  اختیکرد. در انتخابات ریاست جمهوری امریکا دالیل مختلف اجتماعی، سیاسی، روان شن

فنی،  موپولیسپگیری شکلتوان به ظهور پوپولیسم تاثیرگذار بودند چنانکه در بعد اجتماعی می

 ول سیستم های هویتی، تاکید بر فاسد بودن کهای طبقاتی، شکاف های اجتماعی، شکافشکاف

بان یاسی، زقه سنظام سیاسی را مد نظر قرار داد. البته دالیل شخصیتی ترامپ همانند فقدان ساب

لف مخا د راو ادبیات سیاسی، عدم اشنایی مردم با ترامپ، تبدیل کردن خود به یک برند و خو

 وضع موجود نشان دادن تاثر خاصی در پدیده پوپولیسم داشت. 

 مپهای اجتماعی، تراامریکا، انتخابات، ریاست جمهوری، شبکه واژگان کلیدی:
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 :مقدمه

نظران کشور بر سر راه یافتن خانم کلینتون به کاخ سفید اجماع گران و صاحباکثر تحلیل

وی، دونالد  ها غلط از آب در آمد و رقیب جسوربینیپیشها و نسبی داشتند ولی اکثر تحلیل

های درست را در این مورد نادیده گرفت اما ترامپ، راهی کاخ سفید شد. البته نباید تحلیل

از  های مبتنی بر ارزیابی صحیح و مبتنی بر واقعیت معموالً تعدادشان به کمترمتاسفانه تحلیل

های متفاوت یک جامعه دیگر مطابق با تحلیل ارزش رسد. از سوی دیگرانگشتان دو دست می

فساد دار نماید. افشای مصالح ارزشی جامعه خویش، ممکن است هر گونه برآوردی را خدشه

اخالقی یکی از نامزدها، باعث قضاوت نابجای آن با مصادیق بومی جامعه خود گردید و برقراری 

برآوردی نامتقن  مریکا، منجر بهآوت، ایران و همانی بین عناصر ارزشی دو جامعه متفا -رابطه این

-شده از سوی صاحب های منتشرالبته فرکانس گران گردید.شناسانه توسط تحلیل و غیرجامعه

 المللی را نیز باید مزید بر علت دانست، چرا که بسیاری از تحلیگران،مریکایی و بینآنظران 

 گر مریکا اقتباس نمودند.آو یا نزدیک به جامعه  مریکاییآگران های تحلیلی خود را از تحلیلداده

 انتخابات تاثیرگذار های پیچیده خود برخوردار است که درچه هر کشوری از ابعاد و ظرفیت

ها در انتخابات اکثر کشورها تاثیرگذاری مشترکی داشته است، ولی در عصر جهانی شدن، رسانه

فنی(، تحریف  شدن بیشتر انتخابات )پوپولیسمتوان به پوپولیستی است؛ از جمله این عناصر می

افکار عمومی، اتهام فساد به ساختار و رقبای انتخاباتی، رفتارهای عامه پسندانه، زوال کارکرد حزب 

ریاست جمهوری  اشاره کرد. این پژوهش این عناصر تاثیرگذار نوین انتخاباتی را در انتخابات

جهانی، نخبگان، تولید  از بیشترین فرهیختگان ایدهد. جامعهآمریکا مورد بررسی قرار می

ها و... برخوردار بوده است. این نوشتار به دالیل جامعه شناختی پیروزی ترامپ در هعلم، رسان

 پردازد.آمریکا می

 :چارچوب نظری
 کاستلز مانوئل ایشبکه جامعه -1

 او آورد.می شمار به اطالعات به متکی داریسرمایه هایویژگی را از ایشبکه یجامعه کاستلز

 عبارتند فرایند سه داند. اینمی مستقل تاریخی فرایند سه همگرایی ای را محصولشبکه جامعه

 و داریسرمایه ساختار تجدید ساخت، امکانپذیر را ایشبکه جامعه ظهور اطالعات، که انقالب از:

 درونی هایتعارض بر غلبه هدف با سو( این به هشتاد دهه متمرکز )از ریزیبه برنامه متکی اقتصاد

 زیست( محیط طرفداران و فمینیسم )مانند 1960 دهه فرهنگی هاینهضت"و نهایتا  نظام دو این
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 و دولت داریسرمایه اقتصادی هایبحران اطالعات، تکنولوژی انقالب میان تعامل کاستلز اعتقاد به 

 همچون آزادی فرهنگی اجتماعی هایجنبش شکوفایی و آنها، متعاقب ساختار تجدید و ساالری

 مسلط بنام اجتماعی نوین ساختار یک زیست محیط از طرفداری و فمنیسم بشر، حقوق خواهی،

 فرهنگ نوین یعنی فرهنگ یک و جهانی اطالعاتی اقتصاد یعنی نوین اقتصاد یک ای،شبکه جامعه

 .است آورده بوجود را مجازی

نوین  الگوی یک پیدایش شاهد ما اطالعات، بر مبتنی توسعه شیوه بر آمدن از گوید،می کاستلز

 او نظر به است. آن مرکزی هسته اطالعات پردازش که الگویی هستیم. اقتصادی -اجتماعی

 جامعه و اطالعات بر مبتنی جامعه بین کاستلز .دارند متفاوتی توسعه هایشیوه جوامع مختلف

 شود.می تاکید جامعه در اطالعات نقش بر اطالعاتیجامعه  مفهوم در شود.می قایل تمایز اطالعاتی

 است. بوده دارعهده جامعه در مهم و حساس همواره نقشی اطالعات گوید،می کاستلز آنکه حال

 از خاصی شکل اطالعات، مفهوم برخالف شود،مستفاد می اطالعات بر مبتنی مفهوم از آنچه

 و اساس به اطالعات انتقال و پردازش و تولید شرایط فناورانه، دلیل به که است اجتماعی سازمان

 و صنعت مانند درست تمایز این (66:1390،)زارعیان. شود م تبدیل قدرت و تولید توان بنیان

 ایجامعه بلکه باشد، صنعت تنها صاحب که نیست ایجامعه صنعتی جامعه است. صنعتی جامعه

 پراکنده اقتصادی فعالیت مکان و فضا .باشد نافذ و فراگیر آن سراسر در صنعتی سازمان که است

 از مجموع در که ایشیوه به شود.یکپارچه می و هماهنگ جهان سطح در اقتصاد اما شودمی

 شهرهای راهبردی نقش حال عین اما در شودمی کاسته اقتصادی فعالیت انجام مکان و جا اهمیت

 به دموکراتیک هاینظام و هاملت -دولت از سیاسی قدرت کاستلز نظر بهد. یابمی افزایش اصلی

 ارتباطی جدید هایرسانه در کاستلز اعتقاد به .است یافته انتقال فرهنگی سایر تولیدات و هارسانه

 و توان امکانات، این دارد. وجود مشارکت و برای ارتباطات دموکراتیک و نو هایقابلیت و امکانات

 خواهند قادر افراد عوض در سازد.می محدود اعمال سلطه برای را غالب ایدئولوژی بالقوه ظرفیت

 . )همان:باورهاست و تصورات شدن پایه دموکراتیک که بسازند را خود مجازی هایجهان تا بود

67-66)  

 سیاست اطالعاتی -1-1

خواهد به های الکترونیک در سیاست معاصر میکاستلز با برجسته کردن نقش حیاتی رسانه

های سیاسی سنتی و و آن این است که بدلیل تاثیرات همسوی بحران نظام چیزی اشاره کند

ها فرا چنگ رسانه های جدید، اطالعات سیاسی اساسا در حوزهگسترش به شدت فزاینده رسانه
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توان یافت. آنچه در این حوزه های سیاسی را میها فقط حاشیهآید. بیرون از دنیای رسانهمی

شود؛ بلکه فرایند سیاسی ها تامین نمیدهد توسط خود رسانهیها رخ متحت سیطره رسانه

های الکترونیک اجتماعی باز و بدون قطعیتی در جریان است. اما منطق و سازمان رسانه

 (376 :2ج1380،کنند. )کاستلزها و ساختارهای سیاست را ایجاد میچارچوب

 ها به منزله فضای سیاست در عصر اطالعات رسانه -2-1

کنند و ها بخصوص تلویزیون، اطالعات کسب میجوامع معاصر مردم اساسا از طریق رسانهدر 

احزاب و  دهند. بنابراین مواضع سیاسی متضاد که به شکلعقیده سیاسی خود را شکل می

کنند که ها استفاده میشود برای اثرگذاری بر ذهن و اراده مردم از رسانهنامزدهای آنها متجلی می

ها نسبتا رسانه سی آنها در ایجاد ارتباط تاثیر و ترغیب است. بدین ترتیب مادامی کهابزار اسا

ها مستقل از قدرت سیاسی باشند کنشگران سیاسی مجبورند با قواعد، تکنولوژی و منافع رسانه

فزاینده از  ها چارچوب سیاست هستند. عالوه بر این در دنیایی که بطورکنار بیایند. رسانه

ها هرچه ساده و دو پهلوتر باشند، موثرترند. زیرا بدینسان اجازه شود، پیاماطالعات اشباع می

ها ها با توصیفدهند. تصاویر بهتر از بقیه انواع پیاماظهار وجود به افکار و احساسات مردم می

 (377 :. )همانهای سمعی بصری مهمترین تغذیه کنندگان ذهن مردم هستندسازگارند. رسانه

 ای شده و حوزه عمومیارتباطات سیاسی رسانه-3-1

ها، کارکرد مهمی در حوزه عمومی های خبری گرفته تا سرگرمیای از برنامهارتباطات رسانه

ئل و به مسا ها متضمن اطالعات خوب یا بد و تشویق یا تحذیر از توجهکنونی دارند. این برنامه

ها بر سر آموزش دامن ها را بین آشنایان و غریبهای از بحث و جدلامور اجتماعی بوده و مجموعه

که  علمی زنند و گزینش از میان منابع قانونی و یا شبهه ناك و مشکوك سیاسی اجتماعی ومی

را، مطرح مل در مسائل اجتماعی بپذیرند یا رد کنند مخاطبان ممکن است در جریان تأ

  سازد.می

های خاص تغییر شکل ها به شیوهداران با ورود به فضای رسانههای سیاسی و سیاستمبرنامه

حاکم بر  ترین اصولها باید به بنیادیگیری سیاست در منطق رسانهدهند. برای درك قالبمی

-های خبری توجه کنیم: تالش برای دستیابی به باالترین شمار مخاطبان در رقابت با رسانهرسانه

ای از ترجمه از سیاست برای ایجاد اعتماد و اعتبار. این اصول ترهای تفریحی، استقالل ضروری

و  سر )اخبار با رویداد: مفروضات سنتی پوشش خبری هستند که گیتلین شناسایی کرده است
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ای که داستان را جلو ببرد کار دارد نه با شرایط زیربنایی، با شخص نه با گروه، تضاد نه وفاق، واقعه 

 (386: 2،ج1380،)کاستلز کند(. نه آنکه داستان را تبیین

 ای شدهسیاست در جوامع رسانه -4-1

تا پایان قرن بیستم اساسا همه کشورها ))دموکراتیک و غیردموکراتیک(( شاهد نوعی تحول و 

 بوده است. های جمعیگرایش تدریجی از حوزه ارتباطات سیاسی نافذ و اثرگذار به سوی رسانه

های مترادف با تجارب ارتباطات جمعی شده است. تکنولوژیهای جمعی حتی واژه رسانه

های نوین و های استفاده از رسانههای فزاینده در استراتژیاطالعاتی و ارتباطی جدید و پیچیدگی

شان را متحول نموده است. های اقدام و عملکرد مردم در زندگی فردی و جمعیقدیمی شیوه

 (20:1389)لنس ، دابلیو و ام.انتمن،

شود، که در آن هر ها درباره سیاست به خودی خود به وقایعی سیاسی بدل میاظهارات رسانه

 نویسد:می کنند. همانطور که ساندرا موگهفته برندگان و بازندگان مسابقه سیاسی را اعالم می

-های عمومی به تازههایی صرفا درباره واکنشهای خبری در حال تبدیل شدن به بحثداستان

محبوبیت و  های خبری است، نظیر اینکه برندگان و بازندگان چه کسانی هستند،پوششترین 

حتی دیروز باال رفته یا پایین  وجهه چه کسی، به واسطه وقایع سیاسی ماه پیش، هفته پیش و یا

فوق عادی  های خبری این نوع انعکاس پذیریهای پی در پی توسط بنگاهآمده است. نظرسنجی

ها درباره سازد؛ با فراهم آوردن مبانی ظاهرا عینی برای تخیالت ژورنالیستمیپذیر را امکان

ها براساس ارزیابی مردم از های ژورنالیستی به این کنشهای سیاسی و واکنشتاثیرات کنش

ها جریان زمانی که سیاست در فضای رسانه (386-387 :2، ج1380،سیاستمداران. )کاستلز

ها مثال از از طریق سازماندهی کنش سیاسی در حول و حوش رسانهیافت خود کنشگران سیاسی 

حوزه  ،شودمی طریق بروز دادن اطالعاتی که مایه پیشرفت شخص یا دستگاه سیاسی بخصوص

شود ناپذیر باعث مقابله به مثل میسازد. این امر بصورت اجتنابها را محدود میسیاست در رسانه

ها شخصیتو  شوند که در آن نیروهای سیاسیجنگی تبدیل می ها به میدانو بدین ترتیب رسانه

برداری از های فشار سعی در تضعیف یکدیگر، کسب وجهه در افکار عمومی و بهرهو گروه

 ( آقای تیموتی ای.کوك در فصل نهم کتاب سیاست379 :تصمیمات حکومتی دارند. )همان

ها در حال تبدیل شدن به ت که رسانهای شده، ارتباطات در آینده دموکراسی معتقد اسرسانه

از اینکه  هانماید ما نباید انتظار داشته باشیم که رسانه( هستند و اضافه می)رکن چهارم حکومت

یک نهاد سیاسی باشند انصراف دهند و نباید توقع داشت که کنشگران سیاسی ناامید شده و 
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ومت و مدیریت بر نیایند. )لنس، کهای حدست روی دست گذاشته و در صدد پیدا کردن سایر راه

ها ای تمام دنیای سیاست نیست اما تمام سیاستسیاست رسانه (287 :1389دابلیو و ام.انتمن،

ها، گیری اثر بگذارد. بدین ترتیب منطق درونی نظام رسانهها بر فرایند تصمیمباید از طریق رسانه

رهبری دنیای  محتوا، سازمان، فرایند وهای نوین الکترونیک، چارچوب اساسی بخصوص رسانه

 (382 :2، ج1380،)کاستلزدهند. سیاست را تشکیل می

 سلطه جدید هایشکل با ایجامعه اطالعاتی، جامعه تورن؛ آلن انتقادی دیدگاه -2

جامعه  درباره که است نظرانی صاحب نخستین از فرانسوی برجسته شناسجامعه تورن آلن

از  که وی است. پرداخته تحقیق و مطالعه به کنونی اطالعاتی جامعه خصوصیات با منطبق جدید

 شودمی یادآور بارهاین در است، نموده استفاده جدید جامعه شده برای ایبرنامه هاصطالح جامع

جدید  هایجامعه اقتصادی سازماندهی و تولید شیوه ماهیت معرفی سبب به اصطالح این انتخاب

یا  پساصنعتیجوامع  نظیر دیگری عناوین از آنها اقتصادی کنش و کار طبیعت معرفی برای و نیز

اجتماعی  سلطه جدیداشکال  که جوامع نوع این در رسد.می نظر به ترمناسب تکنوکراتیک جوامع

اقتصادی،  استثمار علیه کارگرطبقه  مبارزات و روندمی فراتر کار و سرمایه معارضه چارچوب از

منازعات  ماهیت شناخت دهندمی دست از را صنعتی جامعه در آنها جهانی متمرکز حالت

 .است برخوردار فراوانی اهمیت اجتماعی از

کم  مشهود طور به و فراگیرتر گذشته به نسبت قدرت چیرگی که ایجامعه در دیگر، بیان به

کننده  تبعیت افراد وابسته مشارکت طریق از تا آیدمی عمل به کوشش و شودمی اعمال اقتدارتر

 یک جامعه در گردند محدودتر اجتماعی منازعات سیاسی، و اقتصادی گیریتصمیم هایدستگاه از

می خود جلببه  را افراد توجه و پردازدمی فکری دستکاری به کندمی فریبکاری که خودبیگانه از

 بیان را ترهای خالقاعتراضو   کرد نظر ابراز شده ریزیبرنامه دگرگونی علیه توانمی چگونه نماید،

 .نمود

تعامل  و اجتماعی هایجهش و تحلیل تجزیه مورد در فرانسوی شناسجامعه دیدگاه بنابراین

و  منشاء عنوان به علمی و تکنولوژیک هایدگرگونی مورد در بل دانیل توجیه با آنها بازیگران

 (68:1390،)زارعیان .گیردمی قرار آن مقابل در و دارد تفاوت کلی به پساصنعتی مبنای جامعه

 های اجتماعی مجازیشبکه -4

  های اعتراضیها یا جنبشدر تبیین این بخش از تحوالت، آنچه که تاکنون از سازماندهی انقالب
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در ذهن داشتیم به علت انقالب جهانی اطالعات و تکنولوژی دچار دگرگونی شگرفی شد. امروزه با  

اینترنت به  پردازان ازگران و نظریهسطح جهان، برخی از تحلیلگسترش نفوذ تکنولوژی در 

های مدرن، ( مطابق این دیدگاه رسانه69:1390،کنند. )داتنعنوان رکن پنجم دموکراسی یاد می

عمل « اساسی نگهبان قانون»رسانی و به عنوان نیستند که به مردم اطالع« رکن چهارم»دیگر 

ا به یک ستون پنجم دارای قدرت سیاسی عظیم ولی به صورت توان گفت آنهمی کنند. در واقع

رایلی اشاره  ( همچنین234-233: 1387،اند. )نیوتنگویی اندك تبدیل شدهمخفی و با پاسخ

ت، در حال حاضر زدایی قدرت شده است. در دنیای ارتباطا اینترنت باعث تمرکز»کند که می

دارند. این  عاتی را قبول خواهند کرد، حق انتخابکه کدام مسئول و منابع اطالافراد درباره این

موضوع منجر به دموکراتیزه شدن بیشتر دانش، اعطای قدرت به افراد و پتانسیل تعامالت آگاهانه 

  (181:1387،شود. )به نقل از کلمنها از جمله دولت میبیشتر بین شهروندان و سازمان

این « جنبش اجتماعی، مجازی و واقعیهای شبکه»ای تحت عنوان ماریو دیانی در مقاله

وی با  بررسی نموده است.« ای کامپیوتریارتباطات واسطه»موضوع را تنها با مدنظر قرار دادن 

پردازان علوم اجتماعی همانند کاستلز، با ارائه تعریفی اشاره به تأثیرات این نوع ارتباطات بر نظریه

که آنها را در  ها و افرادل غیررسمی میان سازمانهای تعامهای اجتماعی به مثابه شبکهاز جنبش

آورند، آمیز فراهم میکنند و منابع بسیج را حول مسائل تعارضهویت جمعی متمایزی شریک می

. کنندهای اجتماعی تلقی میدهی به جنبشاین نوع ارتباطات را دارای توانایی شکل

(Diani,2001:117 )های اجتماعی جدید با استفاده از قابلیتهای کلی باید گفت جنبش بطور

، هاسایتهای اینترنتی، ارتباطات دوسویه با فعاالن، وبنگارها، گردهماییاینترنت همچون پیام

اند تا ها و نشریات خبری، نظرخواهی اینترنتی و گردآوری امضا برای طومارها توانستهگروه

ها در جوامع ها و گردهماییها، راهپیماییحد زیادی بر بسیج رفتارهای اعتراضی مانند تحصن

های در حاشیه مانده تواند مجرای مهمی برای گروهامروزی تأثیرگذار باشند. اینترنت همچنین می

 (161:1388،سیاسی و رفتارهای اعتراضی آنها باشد. )سردارنیا

ا چند سال گذشته، زمانی متفاوت است. اگر ت ها در هر دورهبندی انواع رسانهجایگاه و اولویت 

هایی تشکیل رسانی برتری داشت، اکنون رسانهقدرت رادیو و تلویزیون بر همه ابزارهای اطالع

کنند و تأثیرگذاری بیشتری هم دارند. اند که باالتر از صدا و سیما در این زمینه عمل میشده

آن کنشگر باشند و در  اند که بتوانندهای اجتماعی به مخاطبان خود این فرصت را دادهشبکه

نظریات خود را بدون هیچ دستکاری عرضه کنند و حتی به تبادل نظرات خود با سایر مخاطبان 
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  .بپردازند

توان نکته مهم دیگری را در زمینه انتخابات اما از بحث کنشگر بودن مخاطبان که بگذریم، می

ای که است؛ هزینههای سنتی طرح کرد و آن هزینه بردار بودن تبلیغات با کمک گرفتن از رسانه

ها یاد شد؛ اما باز هم این بارها در خصوص آن هشدار داده و بارها از پول کثیف در عرصه رقابت

بودن بردار مهمتر از هزینهد. پیشرفت تکنولوژی بود که تا حدودی خیال همه را آسوده کر

زیون و جراید، تأثیرگذاری آن های رسمی و سنتی مانند رادیو، تلویتبلیغات با استفاده از رسانه

های های اجتماعی بسیار کمتر خواهد بود. حال با توجه به اینکه شبکهاست که در برابر شبکه

تر این منطقی کند،اجتماعی آنالین اخبار و رویدادها را منتشر و در بین مخاطبان پخش می

 .است که کاندیداهای انتخابات را به ابزارهای پیشرفته سوق دهد

 ؟های اطالع رسانی نوینرا نقل مکان به شبکهچ

هوشمند که  نباید از این اصل بگذریم که با رشد اینترنت پرسرعت و مهمتر از آن تلفن همراه

شده است. از  های سنتی کمدر دست درصد زیادی از مردم است، تمایل به استفاده از رسانه

این  .فرصت برای کاندیداهای انتخابات استهای مجازی، بهترین همین روی، نقل مکان به شبکه

خبرهای آن را  اند وهای اجتماعی، بیش از همیشه همراه موج انتخابات شدهروزها کاربران شبکه

ها به نحو شایسته و با توانند از فضای به وجود آمده در این شبکهدنبال خواهند کرد. کاندیداها می

های انتخاباتی ن به آن معنا نیست که اجتماعات و سخنرانیالبته ای د.هزینه بسیار اندك بهره ببرن

نشر آن در فضای مجازی قطعا موثرتر  همچون گذشته نقش تبلیغاتی نخواهند داشت، ولی باز

 .واقع خواهد شد

از سوی کمیته تعیین مصادیق محتوای « دستورالعمل استفاده از تلگرام در انتخابات»تاثیرات: 

اجتماعی در  هایاین به معنای به رسمیت شناختن جایگاه شبکهمجرمانه تهیه شده است. 

های روی است، با این وضع هنوز تلویزیون ابزار قدرتمندی مانند برگزاری مناظرهانتخابات پیش

در  قابل انکارینامزدهای ریاست جمهوری را در اختیار دارد که در دو دوره گذشته نقش غیر

العمل استفاده از تلگرام در انتخابات به معنای به تدوین دستور .تعیین نامزد پیروز داشته است

های اجتماعی در فضای سیاسی رسمیت شناختن تأثیرگذاری تلگرام و به تبع آن دیگر شبکه

کشور است. از سوی دیگر برای نخستین بار است که به جای برخوردهای سلبی و استفاده از ابزار 

مقررات داخلی کشور  ن و شبکه اجتماعی قرار است در چارچوبرساافزار پیامفیلترینگ، یک نرم

های اجتماعی به کارکرد قانونی و رسمی در زمینه انتخابات داشته باشد. رسمیت پیدا کردن شبکه
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رسانی و اقناع نمایی مطلق تلویزیون در حوزه اطالعمعنای پایان یافتن رسمی چهار دهه قدرت 

رقیبی جوان و البته با  ز این به بعد تلویزیون باید قبول کندافکار عمومی در انتخابات است. ا

رسانی، تبلیغات و فضاسازی انتخاباتی حضور داشته باشد امکانات بیشتر قرار است در حوزه اطالع

و هر روز سهم بیشتری از افکار عمومی را به خود اختصاص دهد. اما هنوز تلویزیون ابزاری در 

های انتخابات ریاست جمهوری را به نفع نامزدی که از این نتهای رقابتتواند ااختیار دارد که می

 .شرایط بهتر استفاده کند، تغییر دهد

های نامزدهای ریاست جمهوری چه در کشورمان و مناظره: تلویزیون و فرصتی به نام مناظره

پیروزی یا شکست  شود، تأثیر بسزایی درچه در دیگر کشورهایی که انتخابات در آنها برگزار می

های ترین مناظرهمریکا جدیدآهای انتخاباتی ترامپ و کلینتون در نامزدهای انتخاباتی دارد. مناظره

سال پیش نیز نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در  جنجالی تلویزیونی در جهان بود. چهار

نامزدها پرداختند. تلویزیون  ها و نقد نظرات دیگربرنامه های تلویزیونی به بیانکشورمان در مناظره

ای تعاملی نیست، اما توانسته ابزار قدرتمندی مانند برگزاری مناظره را حفظ به رغم اینکه رسانه

 .خواهی بیشتر از تلویزیون هستندهای اجتماعی هر روز در حال سهمکند. با این وجود شبکه

ام مراحل زندگی استفاده شود، اگر صداقت در تم :زنندهای اجتماعی بازی را به هم میشبکه

های ها پیش از اینکه شبکهقرنت. شایسته افتخار بزرگی اس« لوکرتیوس فرونتو»این مرد 

های شهر از دیوار شان در شهر پمپی ایتالیااجتماعی متولد شوند، نامزدهای انتخاباتی یا طرفداران

کردند؛ روشی که امروزه اده میبرای نوشتن چنین جمالتی برای تبلیغ نامزد مورد نظرشان استف

حال تغییر  های اجتماعی درشود. شبکههای اجتماعی به آن پست گذاشتن گفته میدر شبکه

های اجتماعی در انتخابات چند ماه آفرینی شبکهگیری نقشمفاهیم قدیمی تبلیغاتی هستند. اوج

 ءسر تصاحب آرا تون برمریکا خودنمایی کرد؛ جایی که ترامپ و کلینآپیش ریاست جمهوری در 

بوك و توئیتر دو شبکه اجتماعی مهمی بودند که فیس د.های اجتماعی را به خدمت گرفتنشبکه

در « ساینس»به کارزار انتخاباتی نامزدهای جمهوریخواه و دموکرات تبدیل شدند. مجله معتبر 

هایی به روش« انتخابات های اجتماعی ورسانه»ای با عنوان ، در مقاله2012شماره اکتبر سال 

از سوی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری « بمب)طوفان(توئیتری»و  «بمب گوگلی»مانند 

فضای مجازی  های معمول برای پر رنگ کردن حضور یک نامزد درکند و با بیان شیوهاشاره می

ن نیست که یک کند که تنها داشتن تعداد زیادی توئیت به معنای ایبه این نکته مهم اشاره می

نامزدهای  کند کهبینی میپیش« ساینس»)در انتخابات( داشته باشد!  نماینده رأی بیشتری
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های اجتماعی برای ایجاد شور و شوق در میان ها و استفاده از رسانهاندازی سایتانتخابات با راه

چهار سال بعد « ساینس»بینی آوری پول و درك مردم از نامزدها، استفاده کنند. پیشمردم، جمع

 .مریکا با گستره بیشتری خودنمایی کردآو در انتخابات ریاست جمهوری 

های سنتی تواند رسانههای انتخاباتی میمعتقد است کمپین LMO دِو ماریناکیو، مدیر آژانس 

را تحت تأثیر قرار دهد و با ایجاد مخاطبان اجتماعی، ارزش خبری ایجاد کند. به اعتقاد وی 

ها دهندگان حتی افرادی که از این رسانهتوانند بخش بسیار بزرگی از رأیی اجتماعی میهارسانه

 .کنند را تحت نفوذ خود قرار دهنداستفاده نمی

مریکا و رقابت کلینتون و آبا اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در « تلگراف»نشریه 

بوك و توئیتر فیس و استفاده از ابزاری مانندترامپ و همچنین برگزاری رفراندوم اتحادیه اروپا 

ها دالر و پوند صرف شد و صعود کرد و سقوط کرد، میلیون« هشتک»نویسد: کند و میاشاره می

این نشریه  تر از همیشه بود. به گزارشهای اجتماعی متخاصمجنگ تن به تن در سراسر شبکه

درصد از  pew» 62» قیقات مؤسسهمریکا، طبق تحآدر زمان انتخابات ریاست جمهوری در 

طریق های اجتماعی دریافت کرده و از مریکایی برخی از اخبار را به وسیله شبکهآبزرگساالن 

 اشتراكاند! تلگراف به های اجتماعی در حال اقناع سیاسی دوستان و مخاطبان خود بودهرسانه

های همراه منتشر ی تلفنهای انتخاباتی را که با پهنای باند متوسط از سوگذاری ویدئو

 .کندهای انتخاباتی عنوان میشوند از جمله ابزارمی

بر سر راه یافتن خانم کلینتون به کاخ سفید اجماع  نظران کشورگران و صاحباکثر تحلیل

آمد و سوخته  ها غلط از آب دربینیها و پیشکه دیدیم اکثر تحلیل نسبی داشتند ولی همانطور

های درست را در وی، دونالد ترامپ، راهی کاخ سفید شد. البته نباید تحلیلشد و رقیب جسور 

های مبتنی بر ارزیابی صحیح و مبتنی بر واقعیت این مورد نادیده گرفت اما متاسفانه تحلیل

   .رسدمعموالً تعدادشان به کمتر از انگشتان دو دست می

  دالیل سیاسی -3

 پدیده"مانند این گفته برنی سندرز، علت اصلی رای آوری شاید هیچ تحلیل اجتماعی نتواند 

خسته از اقتصاد  را تبیین کند که: ترامپ از عصبانیت طبقه متوسط نادیده گرفته شده و "ترامپ

جامعه  ای است که ریشه در طبقه باالیو سیاست استفاده کرد و به قدرت رسید. ترامپ اعجوبه

اما توانست رای خود را از طبقه  .آمریکا و صاحب برند است( که یکی از ثروتمندان بنام دارد )چرا
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متوسط بگیرد. حال سوال اینجاست که چرا طبقه متوسط )و به طریق اولی طبقه محروم( آمریکا  

 تواند نقطه شروع بحث باشد:رسد نگاهی کلی به متغیرهای ذیل میبه وی رای دادند؟ بنظر می

های ترامپ در ارتباط وقفه کمپین کلینتون در مورد رسواییهای بیبا وجود حمله :الف( زنان

های وی در مورد زنان، اما این ترامپ بود که توانست رای زنان را تا حد زیادی به با زنان و گفته

 شوداین مساله برای کلینتون که خود یک زن بود، یک فاجعه محسوب می خود اختصاص دهد و

 د کند.که نتوانست رای زنان را از آن خو

های با وجود اینکه ترامپ وقت خود را صرف همراه کردن رای اقلیت :های نژادیب( اقلیت

نژادی و رنگین پوست نکرد، اما توانست رای خود را هم از میان آنان جمع کرده و هم در بخش 

 د.نزیادی از سفیدپوستان رای خود را تثبیت ک

اهان در دوره قبل، و همچنین در مقایسه با خودر مقایسه با کاندیداهای جمهوی :ج( جوانان

جوانان را با خود همراه کند و این خود  قاطع اکثریتکلینتون، ترامپ در این دوره توانست رای 

 شود.یکی از علل پیروزی وی محسوب می

ها نشینان و روستائیان: بطور سنتی، مردم آمریکا در شهرهای بزرگ به دموکراتحاشیه د(

. در این بودند خواهانای و روستایی طرفدار جمهوریو مردم مناطق حاشیهدادند رای می

 بر انتخابات، این سنت به کمک ترامپ آمد و رای قابل توجهی را به سبد ترامپ واریز کرد. مضاف

 اینکه در شهرها نیز وضع وی بسیار خوب و غیر قابل تصور بود.

 اال همگی ترامپ را به کلینتون ترجیح اما سوال اصلی هنوز باقی است که چرا متغیرهای ب

توان در ذات جامعه آمریکا یافت و در عناصری که به مثابه اسطوره در پاسخ را می دادند؟

در  توانهای این پدیده تاریخی را میواژه ها رسوخ کرده است. کلیدناخودآگاه ذهن آمریکایی

یافت. این دو مفهوم که سالهاست به  "آمریکای قدرتمند"و  "رویای آمریکایی"مفاهیمی همچون 

ناخودآگاه ملت درآمده  اند و به مثابهملت آمریکا مطرح بوده - های بنیادین دولتعنوان اسطوره

-ترامپاند، کلید رای آوردن تولید و نهادینه شده ل نمادین بازها و نظام تبادتوسط رسانه و

ها به مثابه ارکان اند و این اسطورها شدههای بنیادین بنهای مدرن بر اسطورهملت -اند. دولت

واکنش  اند، که کوچکترین تعرضی به آنها باها، آنچنان مورد دفاع مردمخدشه ناپذیر ملت

ملت آمریکا  - های دولتها( همراه خوهد بود. اسطورهناخودآگاه و البته بعضا سخت مردم )ملت

تنها در ذهن ها نه که سال ؛قدرتمند است ها، رویای آمریکایی و آمریکایمفاهیم سرزمین فرصت

داری های موفق آمریکا که ریشه در نظام سرمایهمردم آمریکا نهادینه شده است، بلکه نظام رسانه
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 ،)نادری مدرن دارد، توانسته است در ذهن سایر مردمان دنیا نیز آنها را جا انداخته و نهادینه کند.

 خبرگزاری فارس( ،22/8/1395

 هایورهه اسطتوان بازگشت بگاهی به شعارهای انتخاباتی ترامپ داشته باشیم، میاگر نیم ن

کن،  بزرگ را ریکابنیادین آمریکا را به راحتی در آنها مشاهده کرد. شعارهایی همچون: دوباره آم

ه چالش با و بازسازی آمریکا و... و مهمتر از همه مخالفت جدی وی با سیستم موجود در آمریک

ا، که مریکآدر  سیستم در طول مبارزات انتخاباتی و نمایان کردن فساد سیستماتیک کشیدن این

گر وه، جل"مکشیبه واشنگتن رفته و سیفون را می"توان نمود آنرا در جمله معروف وی که: می

 ارد.دیکا شد؛ همه و همه نشان از شناخت دقیق ترامپ و کمپین انتخاباتی وی از جامعه آمر

تکیه  دیگر و از سوی ها( با فساد سیستمیجلوه دادن حزب مستقر )دموکرات ترامپ با یکسان

ن رار دادقسرلوحه  و با های مردم از این وضعهای اجتماعی و اقتصادی و نارضایتیبر شکاف

 هایگاهی و بنهای صنعتآگاه هر آمریکایی، تمامی کارتل ای و موجود در ناخودشعارهای اسطوره

-مهوریجمداران حامی کلینتون )که هم ای و صف طوالنی سیاسترسانههای اقتصادی و غول

 هاییدهز پداخواه و هم دموکرات بودند( را به سخره گرفت و توانست یک تنه و به عنوان یکی 

  قرن بیست و یکم، نام خود را به ثبت برساند.

مفهومی به نام  اسطوره رویای آمریکایی یک رویای کاپیتالیستی یا لیبرالیستی و مبتنی بر

انقالب های به بعد و سال 18خوشبختی و سعادت است که خود در فلسفه روشنگری و قرن 

است و این اندیشه  1هاشد آمریکا سرزمین فرصتگفته میآمریکا ریشه دارد. در آن زمان 

سعادت را در های برابر و آزادانه دارند و بنابراین، پیشرفت و شد که افراد در آنجا فرصتتبلیغ می

ساختن  توان دنبال کرد. بنابراین موضوعِ ساختن آمریکا یا از آمریکا یک مدینه فاضلهآنجا می

مداران آمریکا دنبال شد که البته فراز و فرودهایی هم داشت. رویای بطور ویژه توسط سیاست

دو جنگ  های گسترده انجامید و قضایای سیاسی و تاریخی مانندکم به مهاجرتآمریکایی کم

ها دنیا به مردم شناساند و آمریکاییهای مطرح جهانی، عمال آمریکا را بعنوان یکی از قدرت

دادند و این مفهوم اساسا در ناخودآگاه  به تبدیل شدن به مردمی استعمارگر تن در ل،نیز در داخ

  ا شد.های جدی مردم آمریکآنان بازتولید شد. لذا مفهوم رویای آمریکایی یکی از اسطوره

کارگران  توان این مفاهیم را در آن برجسته دید:با نگاهی گذرا به شعارهای انتخاباتی ترامپ، می

زایی، بازگرداندن مشاغل، افزایش درآمدها و بازگرداندن استاندارد و لزوم توجه به آنان، اشتغال

                                                           
1 - Land of Opportunities 
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به خوبی نشان  دست، زندگی مردم، ثروتمند کردن مردم و... . این مفاهیم و تمام مفاهیمی از این 

ها هستند(، با دهنده این مدعاست که ترامپ با حمله به وضع موجود )که مسبب آن دموکرات

ها یعنی آمریکای رویایی، توانست ترسیم کردن مدینه فاضله از پیش موجود در اذهان آمریکایی

خود یکی از  که رای اقشار مختلف و چهار متغیر گفته شده را به سبد خود واریز کند و از آنجا

ثروتمندان جامعه است، توانست با ترسیم الگوی موفقیت خود، در یک فرایند کامال متناقض، رای 

  طبقات پایین و متوسط را به خود اختصاص دهد.

 .دیگر اسطوره بنیادین است که ترامپ بر آن دست گذاشت ،مفهوم آمریکای قدرتمند نیز

خفت باج دادن ، نه آمریکایی که از دید ترامپ تن به آمریکایی که شکست ناپذیر و مقتدر است

توان چرایی رای دادن زنان به وی را درك کرد. میل به ایران داده است. با اوصاف گفته شده می

تاریخ و  به اقتدارگرایی در ناخودآگاه مردم آمریکا و حتی زنان نهفته است و این میل ریشه در

که به مردم و ملت آمریکا نیز نفوذی جدی داشته است. از  تمایالت امپریالیستی آمریکایی دارد

اقتدارگرایی و  اینرو، یکی از دالیل رای چهار متغیر تعیین کننده گفته شده، همین میل به

توان پیروزی ترامپ را بازسازی می بازنمایاندن آمریکا بعنوان موجودی ذلیل توسط ترامپ است.

ریخی، خود را در تا ای که در این برههی نامید. دو اسطورهرویای آمریکایی با چاشنی اقتدارگرای

نادری، )  کنند.ها یکسان انگاری میاند و مردم وی را با این اسطورهگر کردهوجود ترامپ جلوه

 (22/8/1395 ،فارس

مریکا تنها آروزنامه و نشریه چاپی جریان اصلی در  100با وجود آنکه دونالد ترامپ از میان 

اصلی و  های جریانشود که رسانهروزنامه بود، اما این پرسش مطرح می 2پشتیبانی مورد 

به  های جریان آلترناتیو، چه نقشی در موفقیت انتخاباتی دونالد ترامپ ایفا کردند؟رسانه

حامی  مریکایی،آ نشریه 200 از بیش سی،.بی.بی از استناد به ایسنا از نقل به اسپوتنیک گزارش

مریکا بودند در حالی که دونالد ترامپ، رقیب آن کمپین انتخاباتی اکلینتون در جریهیالری 

های نشریهاین میان حتی  روزنامه برخوردار بود. در 20خواه او تنها از حمایت کمتر از جمهوری

پشتیبان ترامپ نیز پشتیبانی نصفه و نیمه از او داشتند. به عنوان مثال نشریه واشنگتن تایمز، 

 .دانسته بود "پسندی و زمختیعامه"خوانده و او را حائز  "ناکامل"پ را ترام

های پشتیبان ترامپ این حقیقت را دوست داشتند که او با دشمنانی مثل نخبگان طبقه نشریه

است. با  روبههای سیاست روحاکم، دانشمندان علوم اجتماعی، دانشگاهیان، افراد با نفوذ و دالل

ها بود. اما این رامپ مثل مشتی در دهان این نخبگان، افراد با نفوذ و داللاین حال، پیروزی ت
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دونالد ها به مردم درباره پیروزی همچنین عامل تحقیری برای هزاران خبرنگاری بود که ماه

پروفسور جف  .های جریان اصلی بوددادند. این پیروزی یک دهن کجی به رسانهترامپ هشدار می

، گفت: خود "نایت تو"نگاری موسوم به مرکز وهش کارآفرینی در روزنامهجارویس، از مرکز پژ

این حقیقت که دونالد ترامپ دست کم به کاندیداتوری برای ریاست جمهوری رسید، نشان 

ترامپ  جارویس، بر این باور است که موفقیت .نگاران جریان اصلی استدهنده شکست روزنامه

او همچنین بر این  .باط برقرار کردن با حقیقت شکست خوردندها در ارتدهد، این رسانهنشان می

با انتقادات  های کلینتوناستدالل برخی در مقایسه بازتاب مربوط به رسوایی ایمیلکه باور است 

هایی مثل ای دیگر بر این باورند، رسانهاین درحالیست که عدهت. ها از ترامپ اشتباه اسرسانه

پرده دادند و و بی "فیلتر نشده"دونالد ترامپ زمینه برای طرح اظهارات تلویزیون بیش از حد به 

ها، آنها را کار به جایی رسید که بخش زیادی از مخاطبان او به جای حیرت کردن از این حرف

روایت  مریکا نتوانستندآشود که نشریات جریان اصلی در گونه احساس میدوست داشتند. این

 د.کنند و تلویزیون هم به ترامپ تریبونی رایگان برای حرف زدن دا واقعی از ترامپ را منعکس

که صنعت خبر دارای وظیفه اخالقی است و دوم اینکه تلویزیون ایناول  ؛دو حقیقت وجود دارد

این بود که  همچنان قدرتمندترین رسانه است. یکی از دالیل عالقه شبکه سی.ان.ان به ترامپ

از هر چیز به ترامپ به خاطر افزایش جایگاه این شبکه در  جف زوکر، رئیس سی.ان.ان بیشتر

 رئیس .اش عالقه داشتها و کارهای جنجالیهای تلویزیونی با حرفهای شبکهبندیرده

سی.ان.ان کسی بود که سابقا به هنگام فعالیت در شبکه ان.بی.سی ترامپ را با شرکت دادن در 

افزایش  ترامپ برای سی.ان.ان .تاره تلویزیونی کردتبدیل به یک س "کارآموز"برنامه تلویزیونی 

 .ها را به ارمغان آورد و در مقابل نیز فضا برای تبلیغ به دست آوردبندیجایگاه در رده

رنگ  نیز در محبوب کردن ترامپ پر "آلترناتیو راست"های موسوم به از طرفی نقش رسانه

کرده است.  هیالری کلینتون داعش را درستبود. دونالد ترامپ در تابستان امسال بارها گفت: 

اما در  ،های جریان اصلی بازخورد پیدا نکردسایتها و وباین حرف او از سوی اکثر روزنامه

کلینتون  هایی از این دست را مثل اینکهحرف "اینفو وارز"های آلترناتیو راست مثل سایتوب

 م.بینیاست را می "پارکینسونیماری مبتال به ب"و یا  "شبکه شیطانی"دارای یک 

هایی ها مورد ارجاع به گزارشهای ترامپ در زمان تبلیغات انتخاباتی، به دهتحلیل سخنرانی در

این  .خوریمبرمی "اینفو وارز"ها راست آلترناتیو مثل های منتشر شده در رسانهشبیه به گزارش

هایی شوند اما در مقابل رسانهته میهای جریان اصلی نادیده گرفها اغلب از سوی رسانهگزارش
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ها از این رسانهیکی دیگر  .شوندرو میای از سوی مخاطبان روبهمثل اینفو وارز با اقبال گسترده 

نون است؛ کسی که تبدیل اسایتی که متعلق به استیو باست؛ وب "بریت بارت"سایت مشهور وب

بندی رده اینترنتی او نیز بر اساس سایتبه رئیس اجرائی کمپین انتخاباتی ترامپ شد و رسانه 

های آنجلس تایمز، نیویورك پست و سایتهایی مثل لسبانی بیشتر از رسانهمخاط "آلکسا"

-راست هایهای اصلی رسانههای سی.بی.اس و ان.بی.سی داشته است. بانون یکی از چهرهشبکه

های سایت تحلیل شبکهوباز سوی دیگر یک  .گرای ضد جریان اصلی و طبقه حاکم است

های شبکه های منتشر شده در توئیتر و دیگرنشان داده پست "لایمپکت سوشیا"اجتماعی به نام 

حالی که  اجتماعی در ایالت فلوریدا، نظرات مثبت بیشتری درباره ترامپ داشتند تا کلینتون در

این در  .است ترمحبوبگفتند که در این ایالت کلینتون های رسمی به اشتباه مینظرسنجی

گروه خود گزینش "های اجتماعی را به عنوان یک های نظرسنجی رسانهحالی است که شرکت

ها سرنخی شبکه دانند اما ایناهمیت می تواند بازتاب کل آرای جمعیت باشد، کمکه نمی "شده

ترامپ در  .دهنددرباره تاثیر احساسی که یک کاندیدا در مردم به وجود آورده به دست می

حرف  ایداد و به گونههای اجتماعی موضوع بیشتری را به دست مردم برای حرف زدن میشبکه

ترامپ مطمئنا در فضای خبری که در  .کردهایش بسیار بیشتر بازتاب پیدا میزد که حرفمی

و  هارسانپیام های اینترنتی،های آبونمانی و کاغذی به سمت کلیکحال حرکت از جهان رسانه

 ت.ای دوستان است، یک برنده بوده اسههای خبری فیس بوکی و توصیهجریان

 مفاشیس و ترامپ -4

اعتنایی به قانون، ترامپ معجون آماده انفجاری است از سیاست کاریزماتیک، اقتدارگرایی، بی

سبکی  هراسی وستیزی، هوموفوبیا، اسالمهراسی، زنگرایی افراطی، نژادپرستی، بیگانهملی

دم و »کردن. کند برای مسحور و گمراهپوپولیستی که شهروندان را صرفا جماعتی تلقی می

که پارسا  کند از اجتماعیهای او همان کلیشه ضدسامی قدیمی را بازتولید میدر لفاظی« دستگاه

شهری ناشناخته و فاسد که ساکنانش روشنفکران و در تقابل با کالن .ریشه در زمین و سنت دارد

اما اینها صرفا به  بانکداران هستند. تمامی این خصوصیات مسلما رنگ و بویی فاشیستی دارند،

اند. واقعیت این است که در پشت او جنبشی فاشیستی نایستاده است. او شخصیت ترامپ مربوط

خواه، جمهوری یشتر یادآور برلوسکونی تا موسولینی، و نامزد حزبمیلیاردر است، بفریبی عوام

ایت از برنامه او ترکیبی التقاطی است از سیاست حم« کادستگاه آمری و یعنی ستون تاریخی دم»
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اما از فردگرایی  دار دولتی قوی بود؛ ترامپفاشیسم کالسیک پرچم مصنایع داخلی و نولیبرالیس

مرد  ؛مآبی است گرا از آمریکاهراس و واپسه، او تجسم بینشی بیگانهکند. روی هم رفتدفاع می

توزی هکین آورد،جویی که با خود سالح میای طرفدار داروینیسم اجتماعی، انتقامساخته خود

پذیرد بدل به اقلیتی در کشوری از مهاجران شود. ترامپ فاشیستی جمعیت سفیدپوستی که نمی

)شرق.  د.تواند باشچه فاشیسم آمریکایی میای است از آنکارزارش نمونهاست بدون فاشیسم، اما 

13/10/1395) 

 غیروابسته سیاسیرحمی ترامپ وخوی بی -5

از القاب تحقیرکننده برای دیگر نامزدهای انتخاباتی  ترامپ و استفاده سیاسیرحمی بی

هیالری » برای مارکو روبیو و« مارکو کوچولو»)خطاب به جب بوش(، « جب کم انرژی»همچون 

را از طریق  اسیسی، یکی از دالیل پیروزی ترامپ در انتخابات بود. وی تمامی قوانین «بازحقه

رفتارها برای  کرد. اینگونهحمالت شخصی به دیگران، زیر پا گذاشت و به ندرت عذرخواهی می

مدارانی خسته شده بودند که  سیاستدهندگان آمریکا جذاب بود، کسانی که از  نیمی از رای

  (2/9/1395 ،اقتصاد نیوز ،گلد). دهای خود پایبند نبودنما به وعدهزدند، امیظاهرا خوب حرف 

 دالیل روانشناختی پیروزی ترامپ  -6

غات انتخاباتی خود خطی مردمی و مخالف با رویکردهای لیبرالیستی ترامپ در جریان تبلی

شهروندان با  آمریکا و دشمن با طبقه سیاسی سنتی در این کشور و مهاجران و مسلمانان و

اصالت آمریکای التین را در دستور کار خود قرار داد. به این ترتیب مشخص بود که وی 

حتی  های خود قرار داده است.آینده را در صدر اولویتهای آنها از حال و سفیدپوستان و نگرانی

خواه نیز دوستی گذشته بین ترامپ و رهبران این حزب در در داخل محافل حزب جمهوری

 .ملی حزب و رؤسای جمهور و سابقه آن وجود نداشت کنگره و کمیته

با ابراز جمهور منتخب آمریکا تبلیغات انتخاباتی خود را در عرصه سیاست خارجی، رئیس

قرار  جمهور روسیه و عزم خود برای تعامل با پوتین در موضوعشگفتی از والدیمیر پوتین رئیس

های اطراف وی به همراه برخی شخصیتد. دادن مناسبات آمریکا و روسیه در ریل جدید آغاز کر

شروع های محاکمیت های سنتی آمریکا در تعامل باخود از انگیزه خود برای بازگشت به سیاست

های متخاصم آمریکا بر اساس منافع این کشور خبر و نامشروع جهت مبارزه با تروریسم و گروه

 (19/11/1395 ،سایت بیداران ،محمد ملک ) .داد

http://www.tala.ir/news/45
http://www.tala.ir/news/45
http://www.tala.ir/news/45
http://www.tala.ir/news/45
http://www.tala.ir/news/45
http://www.tala.ir/news/45
http://www.tala.ir/news/45
http://bidaran.ir/fa/news/20872/%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE
http://bidaran.ir/fa/news/20872/%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE
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 ،ترامپ توانست با پیروزی قاطع در روستاها کلینتون را که پایگاهش در مناطق شهری بود 

میشیگان،  های صنعتی غرب میانه همانندشکست دهد. ترامپ توانست با پیشتازی در ایالت

ویسکانسین و پنسیلوانیا که اکثریت جمعیتشان سفیدپوستان بدون مدرك دانشگاهی هستند، 

های دینی و پیروز شود. ترامپ، فرد غیرسیاسی پوپولیست ثروتمندی که تمایالت ضد اقلیت

 ،دیپلماسی ایرانیسایت  ،)هوشمند چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا شد. داشت،نژادی 

22/8/1395)  

ها را مریکاییآمناطق مختلف جهان و حتی اکثریت  جهل مرکب همان است که مردمان

 حضور مردی در سمت ریاست که خطر ،زده کرده است که چگونه مردمی هستند حیرت

داند و کار سیاسی را با تجارت و کنند که اصول سیاست نمیمریکا را احساس نمیآجمهوری 

حتی  کند وگری و مذاکرات در زمینه خرید و فروش مسکن و زمین و برج قیاس میمعامله

اگر فردی از طرفداران ترامپ بپرسد که آیا  د.خواهان سنتی را هم ندارکاری جمهوریمحافظه

تر از باصالحیت ها خواهند گفت کهجمهوری را ندارد، آن فهمید که او صالحیت ریاستواقعا نمی

شود کسی از طرفداران ترامپ از خود را سراغ ندارند. این جهل مرکب است که باعث میاو کسی 

کارشناسان،  بینی برخی ازبه همین دلیل است که برخالف پیش گوید؟نپرسد که آیا او راست می

براساس  .دادن به او تأثیری ایجاد نکرد رسوایی اخالقی ترامپ در اراده طرفدارانش در رای

خطر  عنوان ها بهن ترامپ از موضوعاتی که او از آنمریکا، طرفداراآانشناسان سیاسی مطالعات رو

دانند و بنابراین و... هیچ چیزی نمی« ایران»، «مریکاآاقتصاد رو به ویرانی »کند از جمله یاد می

 .کنندآزمایی نمی های او را راستیصحبت

های ترامپ و از بینندگان مناظرهبر طبق یک بررسی روانشناختی  ی:کنندگی عالسرگرم

 کلینتون، درگیری ذهنی با ترامپ بسیار بیشتر از کلینتون است. زبان بدن او، لحن او، و در کل

های معتاد به سرگرمی سحرانگیز است. بسیاری از مردمی که به ترامپ مریکاییآرفتارهای او برای 

بینند. می گوید، بلکه فقط او راه میشنوند که او چدهند در حقیقت اصال نمیعالقه نشان می

ترامپ به نظر بسیاری از روانشناسان یک شخصیت بازیگر است که تاکنون توانسته دل تعداد 

این کشور  مریکا را با خود ببرد، اما نمایشی که اجرا کرده نتوانسته اکثریت مردمآزیادی از مردم 

 مشخص کرد.مریکا آراه کند؛ این را نتایج انتخابات را با خود هم

تقریبا تمامی روانشناسانی که شخصیت ترامپ را مورد مطالعه قرار دادند، از جمله دکتر مک 

و البته با  تواند به راحتیآدامز، باور دارند که دونالد ترامپ یک بازیگر قهار است. بازیگری که می
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مریکایی را معطوف خود آون استفاده از چهار دلیل روانشناختی باال دل و ذهن بیش از پنجاه میلی

)ملک  .پیش ببرد اش راجمهوریها سعی خواهد کرد تا ریاستکند. دونالد ترامپ با همین مولفه

را ژوزف شومپیتر اتریشی ارائه کرده « تخریب خالق»مفهوم  (19/11/1395 ،سایت بیداران، زاده

تأکید دارد. به برنده و بالنده است. این مفهوم تخریب کور و منفی را نقد کرده و بر تخریب پیش

ها و ابزارهای جدید و ها، همواره در صدد ارائه روشها و نوآوریاین معنی که انسان با خالقیت

وکارهای قدیمی،  کسب قدیمی و کهنه است. در این راستا مشاغل وهای جایگزینی آنها با روش

های کهنه و دهند و ابزارها و روشوکارهای جدید و نوین می جای خود را به مشاغل و کسب

در تر خواهند داد. این روند هزینه های کارآمد و کمپرهزینه نیز جای خود را به ابزارها و روش

تداوم نیز خواهد داشت. من چه غم دارم که ویرانی بود/ زیر ویران بستر تاریخ جریان داشته و 

 .گنج سلطانی بود

 های اجتماعی ریکا در شبکهجمهوری آمحضور کاندیداهای ریاست -7

بوك بوده دونالد ترامپ اولین کسی خواهد بود که در این دوره انتخاباتی پادشاه توئیتر و فیس

ن یک جنبش آورد تواند مدعی شود اولین کسی بوده که از اینترنت برای پدیداما وی نمی

ای در فضای یندهجمهوری آمریکا به صورت فزاانتخابات ریاست ت.سیاسی استفاده کرده اس

با  ها برای ارتباطترین راهعی تبدیل به یکی از قویهای اجتماشود. رسانهآنالین جنگیده می

جمهوری در هر دو حزب از این ابزار برای کسب های ریاستادهندگان شده است. کاندیدرأی

اند مکانی شدههای اجتماعی تبدیل به شبکه .کنندپول، نشر تبلیغات و جذب طرفدار استفاده می

برند. در  را به پیش« شانروایت»های انتخاباتی در آنها سعی دارند با ارائه داستان خود که ستاد

های آمریکا در شبکه 2016جمهوری گزارش حاضر نگاهی عددی به حضور کاندیدهای ریاست

 .تاجتماعی برتر خواهیم داش

 بوك و توئیترفیس  -1

 خواه در صدر کاندیداهای ریاستکاندیدای حزب جمهویدونالد ترامپ، غول امالك و 

 در هر دواست  بوك قرار دارد. وی تنها کسیجمهوری در دو شبکه اجتماعی توئیتر و فیس

سابق و  هیالری کلینتون، وزیر خارجه .میلیون الیک دارد 5میلیون فالوور و  5که بیش از ، حزب

از وی برنی ساندرز، سناتور فالوور در توئیتر دارد. پسمیلیون  5نامزد حزب دموکرات، نیز بیش از 

http://www.afkarnews.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-8/514795-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
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جراح  کارسونو بن فلوریدا خواه، مارکو روبیو، سناتورسابقسناتور جمهوری کروزو تد دموکرات 

 .خواه قرار دارند، که همگی بیش از یک میلیون فالوور دارندجمهوری

  

 
 

کریس کریستی،  :ترتیب عبارتند از خواه قرار دارند که بههای بعدی چهار جمهوریرتبه در

کاسیچ، فرماندار  فرماندار نیوجرسی، کارلی فیورینا، جب بوش، فرمانده سابق فلوریدا و جان

 5بوك، کارسون در رده دوم پس از ترامپ قرار دارد. وی نیز دارای بیش از در فیس کنونی اوهایو

با  -ساندرز کلینتون و- ی دموکراتخواه دو کاندیدامیلیون الیک است. پس از این دو جمهوری

بیش از دو و نیم میلیون الیک قرار دارند. کروز و روبیو تنها کاندیداهای دیگری هستند که 

 .میلیون الیک ثبت کنند 1اند بیش از توانسته

 یوتیوب و اینستاگرام -2

ستادها یوتیوب نیز سهم خود را از تبلیغات ستادهای انتخاباتی دارد، بخش اعظمی از این 

هزار و  92رقم دارای صفحه رسمی در یوتیوب هستند. صفحه ساندرز دارای بیشترین طرفدار با 

 19هزار و  80نفر است. در صورتی که صفحه دیگر ساندرز، که آن نیز رسمی است، دارای  420

رار دارد. ق ترامپ در جایگاه دوم .رودباشد، را به حساب آوریم، این رقم بسیار باالتر میطرفدار می

پس از وی به ترتیب کلینتون، کروز، کارسون و روبیو قرار دارند )شایان ذکر است که صفحه کروز 

دارند. هیچ  های بعدی قراربه صورت رسمی تأیید نشده است.( فیورینا، کریستی و کاسیچ در رده

بوش نیز  نفر برسانند.هزار  5ا به بیش از اند تعداد طرفداران صفحه خود ریک از این افراد نتوانسته

  .های انتهایی قرار دارددر رده
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در میان کاندیداهایی که دارای صفحات تأیید شده در اینستاگرام هستند، ترامپ با برخورداری 

های دوم و کلینتون و ساندرز به ترتیب در رده رد.میلیون فالوور در رده اول قرار دا 1از نزدیک به 

  د. انای نسبتا زیاد کارسون و کروز جای گرفتهاین دو با فاصلهسوم قرار دارند و پس از 

 ردیت -3

سایت ردیت باشند توانند به صورت رسمی دارای زیرگروه ردیت در وبستادهای تبلیغاتی نمی

دارای یک  تقریبا تمام کاندیداهای برجسته د.توانند این کار را انجام دهناما حامیان آنها می

ساندرز، ترامپ،  -هستند که به اخبار و مباحثه درباره آنها اختصاص دارد. برخی زیرگروه ردیت 

پین آنها یا کم هایی حمایتی هستند که برای پیشبرددارای زیرگروه -کلینتون، کروز و روبیو 

نام با توجه به تعداد ثبت .کنندهای مالی همگانی فعالیت میآوری پول از طریق کمکحتی جمع

توان گفت که ردیت در اختیار برنی است. زیر گروه سناتور ایالت ها میاین زیرگروهکنندگان در 

نام کننده است. زیرگروه دونالد ترامپ در رده بعدی قرار ثبت 815هزار و  176ورمونت دارای 

 . دارد
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کنند و بیشتر به های ردیت سایر کاندیداها نقش مجمعی برای حامیان را ایفاء نمیزیرگروه

های مثبت، منفی و خنثی درباره آنها است. زیرگروه جب بوش در دو ماه عنوان مخلوطی از پست

پست بوده، در حالیکه زیرگروه کارلی فیورینا از زمانی که شروع به کار کرده  5گذشته تنها شاهد 

 ( 29/02/1395 ،) افکار نیوز .پست بوده است 15دارای 

 گیرینتیجه

های اجتماعی ابعاد مختلف زندگی اجتماعی ما رو تحت ارتباطی و شبکهمروزه تکنولوژهای ا

ادعا کرد این  ودشکه می به طوری ودشزندگی ما بیشتر می در آنهاروز نفوذ  تاثیر قرار دادن و هر

جهت شفاف کردن عرصه سیاست  درهای اجتماعی تاثیر قابل انکاری تکنولوژها مخصوصا شبکه

« دونالد ترامپ» بد نیست بدونین بسیاری از کارشناسان عامل پیروزیدر همین راستا  .دنداشت

های اجتماعی از جمله توئیتر و شبکه امریکا رآتو چهل و پنجمین انتخابات ریاست جمهوری 

 گفته و در همین زمینه، پیروز انتخابات یعنی ترامپ هم در این باره دکننفیسبوك عنوان می

که هیالری کلینتون بسیار من نقش کلیدی ایفا کرده و با اینروزی پی درفیسبوك و توئیتر » است

ها بودن که باعث شدن بیشتر از من برای تبلیغات دیجیتالی و سنتی هزینه کرد ولی همین شبکه

های هر دو طرف بسیار پررنگ قش شبکه های اجتماعی برای کمپینن ن گردم.من پیروز میدا

ای اختصاصی را به بررسی نقش این رسانه بر انتخابات تهیه صفحهپدیا نیز  ویکی حتی .بوده است
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تقریبا نیمی از د )درص 44نتایج یک تحقیق در ایاالت متحده نشان می دهد حدود  کرده است.

های اجتماعی مراجعه ترین انتخابات کشورشان، به شبکهبرای آگاهی از بزرگواجد شرایط(  افراد

-توان دید که این انتخابات اولین انتخابات واقعی مبتنی بر شبکهمیاند. بنابراین به راحتی کرده

 1.7دهند فیسبوك در حال حاضر بیش از آمار و ارقام نشان می .رودهای اجتماعی به شمار می

 60بیش از  2012ماهیانه دارد که در مقایسه با انتخابات قبلی در سال میلیارد کاربر فعال 

میلیون نفر  185ربری توئیتر نیز نسبت به انتخابات پیشین بیش از درصد رشد داشته. پایگاه کا

سابقه در این رشد بی .رسدمیلیون نفر می 385آن در ماه به بیش از کاربران فعال  بیشتر شده و

های مورد بحث، باعث شده که حضور نامزدها در آنها نیز به امری اجتناب ناپذیر و ضروری رسانه

های کمپین تبلیغاتی خود را به توانند پیامبدون صرف هزینه زیاد، میها قع آنوا بدل گردد. در

بینیم چه بخش عظیمی از جمعیت بزرگسال ایاالت متحده آمریکا ارائه کنند و همانطور که می

در  .کنندتقریباً هر روز چندین پیام را برای مخاطبان خود ارسال میچه ترامپ، کلینتون و 

سال زمان  1284های آماری اعالم کردند مردم آمریکا در مجموع بیش از همین رابطه شرکت

اند، در حالی که کسب همین لد ترامپ نمودهوناهای اجتماعی دشبکهمحتوای  صرف خواندن

میلیون دالر خواهد داشت. یکی از  380ای بالغ بر مقدار توجه از طریق تبلیغات تجاری هزینه

-علی و العاده از فیسبوكرقابت با کلینتون نگه داشته، استفاده فوق لد ترامپ را درونامواردی که د

در مقابل، استفاده هیالری کلینتون از خدمات رایگان  .ویدیویی استمحتوای  ارائه الخصوص

دهد رقیبش در این میلیون دالری است، که نشان می 100های اجتماعی معادل با رقمی شبکه

اکتبر )هفتم  28جالب آنست که فیسبوك از تاریخ  .داشته استبسیار بهتری  زمینه عملکرد

مشارکت در آبان( کمپینی را برای ثبت نام کاربران در سرتاسر آمریکا آغاز کرده تا آگاهی و 

 د.انتخابات را افزایش ده
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 )بازاریابی. های اجتماعی به عنوان ابزاری برای ایجاد هیجان و همهمه استفاده کردترامپ از شبکه 

مستقیم با رابطه ویژه توئیتر برای ایجاد ، به های اجتماعیشبکهترامپ از ی( های اجتماعشبکه

های استفاده کرد تا با این کار از بازاریابی دهان به دهان بهره ببرد. فعالیترای دهندگان 

دارتر بود. این استراتژی به های اجتماعی ترامپ نسبت به کلینتون بسیار بیشتر و هدفشبکه

ای ترامپ کمک کرد تا در رای دهندگان حس وفاداری نگرشی ایجاد کند وفاداری نگرشی درجه

دهد، در مقابل طی آن مشتری یک برند را دوست داشته و ترجیح می از وفاداری است که

 .خردوفاداری رفتاری که در طی آن مشتری یک برند را بنا بر عادت می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sisarv.com/tag/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C/
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