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Abstract 
The purpose of this study is to analyze the content and evaluation of the 
Twitter of the Iranian and US Foreign Ministers aimed at identifying the 
"media diplomacy structure of Iranian and American politicians on Twitter". 
Social networks such as Twitter, Facebook, and Instagram have played a key 
role in the political arena, complicating political relationships and gaining 
more prominence in media diplomacy. In order to answer the research 
questions and achieve the desired goals, a content analysis method with two 
categories and evaluation techniques was used. The statistical population of 
this study is the total number of tweets of Iranian and US Foreign Ministers 
on Twitter in 2016-2019. The unit of analysis in this study is the Twitter 
posts (tweets) of the Iranian and US foreign ministers. The results show that 
the media diplomacy of the two countries has different aspects. Through its 
media diplomacy, Iran has been trying to emphasize its commitment to 
international commitments such as the Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA), and on the other hand, points to the non-fulfillment of US 
commitments. US media diplomacy is also against Iran. The United States is 
trying to portray Iran as one of the main proponents of terrorism and to make 
all of Iran's actions destabilizing the Middle East. It can be said that the 
United States is trying to represent Iran as a state sponsored by terrorism and 
destabilizing the Middle East through the efforts of its foreign ministers on 
Twitter. 
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 ترییتو یدر شبکه اجتماع یا رسانه یپلماسید
 

 

 ایران.، تهران، ییدانشگاه عالمه طباطبا یگروه روابط عموم اریدانش السادات  بیرضا نق دیس
 

 

 

، تهران، ییدانشگاه عالمه طباطبا، ارشد ارتباطات یکارشناس یدانشجو  یفاطمه عودالجان

 ایران.

  چکیده
يايوزرايامورخارجهايرانوآمريکادرشبکهساختارديپلماسیرسانه»اينپژوهشباهدفشناخت

تويیتر اجتماعی است.« پرداخته وزير دو اين محتوايصفحاتتويیتر تحلیل فناوريبه نوينظهور هاي

در تحول و استبهارتباطیموجبتغییر سیاستشده تويیترشبکهکهينحوعرصه ،هاياجتماعینظیر

نقش با اينستاگرام ديپلماسیرسانهدرعرصهینيآفرفیسبوکو در مهمیرا ايکسبيسیاستجايگاه

ايوارزيابیاستفادهشد.جامعهآماريازروشتحلیلمحتوابادوتکنیکمقوله،دراينپژوهشاند.کرده

تا6102هايهايصفحاتتويیتروزرايامورخارجهايرانوآمريکادرسالوهشنیزمجموعتويیتاينپژ

نتايجپژوهشنشانمی6102 دهدمیالدياست. متفاوتیديپلماسیرسانه، ايايندوکشوردارايوجوه

بنديخودبهتعهداتايخوددرتالشاستتاهرچهبیشتربرپايباشد.ايرانازطريقديپلماسیرسانهمی

نظیربرجامتأکیدنمايدوازسويديگربهبدعهديوعدمپايبنديآمريکابهتعهداتاشارهدارد.یالمللنیب

بهديپلماسیرسانه عنوانيکیازايآمريکادرتقابلباايرانقراردارد.آمريکادرتالشاستتاايرانرا

بنيتریاصل نیز تمامیاقداماتايرانرا يخاورمیانهجلوهکنندهثباتیحامیانتروريسممعرفینمايدو

توجهبهنکاتمطرح با ازطريقتالششدهمیدهد. هايوزرايامورتوانگفتآمريکادرصدداستتا

شبکه در خود يتويیترخارجه به، را بايران و يخاورمیانهدهکننثباتیعنوانکشوريحامیتروريسم

بازنمايینمايد.

 .کایآمر، رانیا، ترییتو، یا رسانه یپلماسید،  محتوا لیتحل :ها واژهکلید
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 مقدمه 

 پیدايششبکههايسالدر اينترنتو ظهور با تويیتراخیر هاياجتماعینظیر ،فیسبوک،

رسانه نقشاينستاگرامو... يترپررنگها ديپلماسیرسانهاندکردهدرسیاستپیدا اياز.

هااستفادهازرسانهبیترتنيابهاهدافومنافعملیحائزاهمیتاست.نیتأمحیثکمکبه

پیام هايديپلماتیکمیبرايانتقال ياثرگذارتواند در باشدو یزمانمدتبیشتريداشته

مطبوعا رشد و میالدي پانزدهم قرن از شود. مخابره جهان سرتاسر به تکوتاه نقش،

سیاسیپررنگشدودرجنگجهانیدوميهايریگمیتصمهاوافکارعمومیدررسانه

ابزارعنوانبههابراياهدافسیاسیبهاوجخودرسید.درآنزمانراديواستفادهازرسانه

کردتاباگرفتوراديويهرکشوريتالشمیقرارمیمورداستفادههاتبلیغاتیحکومت

وپیام نیزعرصهبرنامهها دورانجنگسرد تضعیفطرفمقابلبپردازد. به يهايخود

رسانه از که بود ديگري میعنوانبهها استفاده پروپاگاندا و سیاسی تبلیغات شد.ابزار

هايراديويیمخصوصبهخودراداشتندآمريکاوشورويهرکدامايستگاهمتحدهاياالت

می تالش که ايدئولوژي وکردند شوروي فروپاشی با نمايند. تبلیغ را خود مدنظر

شکلجديديبه،هادرديپلماسیاستفادهازرسانه،آمريکابهابرقدرتجهانیشدنليتبد

شبکه گرفت. خبرگزاريهايماهوارهخود ايتلويزيونیو يترفعالهايمختلفحضور

سرتاسرجهانرشاينترنتدراخیرنیزباگستهايساليسیاستپیداکردند.دردرعرصه

ايدستخوشتغییروتحولشدهاست.امروزهديپلماسیرسانه،هاياجتماعیوظهورشبکه

هاياجتماعینظیرتويیترشبکه می، توانازجملهبازيگرانمهماينستاگراموفیسبوکرا

يسیاستدانست.عرصه

انتشارپیاموامکانارساليباالسرعتهايجديدارتباطینظیرهايتکنولوژيقابلیت

کوتاهموجبافزايشرغبتسیاستمدارانبراياستفادهیزمانمدتپیامدرشماریبتعداد

اينشبکه هاياجتماعیجديداز شده، اهدافخود راهبردهايسیاسیو جهتپیشبرد

است.
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رحالافزايشاست.دروزروزبههاينوينارتباطیدرايراننیزاستفادهازتکنولوژي

هاياجتماعیجديدبرايبسیاريازسیاستمدارانودولتمردانايراننیزازشبکهکهينحوبه

پیشبردمقاصدواهدافخودبهرهمی هايوزيرامورتوانبهفعالیتمیمثالعنوانبهبرند.

شبکهخارجه در ايران ي که کرد اشاره تويیتر اجتماعی ژهيوبهي زمان مذاکراتدر

هسته کشورهاي با ايران 5+0اي سال ديپلماسیعنوانبه0921در راهبردهاي از يکی

قرارگرفت.مورداستفاده،جمهورياسالمی

آمريکامتحدهاياالتايايرانودرهمینراستااينپژوهشبهبررسیديپلماسیرسانه

می تويیتر اجتماعی شبکه در ديپلماسی از منظور يانهرساپردازد. يهايریگموضع،

نحوهطرحمباحثمختلفدرحوزه،هاآنتبیینوتوجیهعملکردهاتوسط،سیاستمداران

هاييتبیینگفتماننحوه،نسبتبهمسائلسیاسیگوناگونيریگجهت،سیاستخارجی

 استراتژيتأيیدمورد و توسطآنان ملیحکومتمتبوع منافع اهدافو به هايدستیابی

است.

ياستفادهوزرايامورخارجهايرانوآمريکاازهمچنیناينپژوهشقصدداردنحوه

 را اجتماعیتويیتر تفاوتديپلماسیرسانهموردمطالعهشبکه به ايدوکشورقراردهدو

يتويیتروزيرامورخارجهايرانوصفحهتويیترصفحه،ايرانوآمريکابپردازد.درنتیجه

وپژوهشقرارخواهدگرفت.موردمطالعه،آمريکاامورخارجهوزير

 مباني نظري پژوهش

 تعاریف دیپلماسي

تحوالتگسترده علتتغییراتو يتاريخیبه ديپلماسیطیسال، دستخوشمفهوم ها

شدهارائهتعاريفمتعددوگوناگونی،تغییروتحولشدهاست.بههمیندلیلازاينمفهوم

شود.اشارهمیهاآننيترمهماستکهدرادامهبهبرخیاز

کند.درتعريفبرايتوضیحمفهومديپلماسیبهدوتعريفاشارهمی«عبدالعلیقوام»

سیاسیدرزیآممسالمتيبهشیوه،ديپلماسیدرمفهوممحدودآن»نخستاومعتقداست

مییالمللنیبمنازعاتوفصلحل نقطهاطالق که شود مقابل روشگیريبهرهي هاياز
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استزیقهرآم نظامی تعريفبعدي« در و ، معناي ارائهيترگستردهاو را ديپلماسی از

ياقداماتیاستکهيکدولتدرمديريتسیاستخارجیوکلیه»کندکهبهمعنايمی

،تکنولوژيک،مالی،تجاري،فرهنگی،اقتصادي،هايسیاسیروابطخارجیخوددرزمینه

توانبهدرحقیقتقواممعتقداستازطريقديپلماسیمی«دهد.امنیتیونظامیانجاممی

هاواهدافملیآناستراتژي،ارزيابیالگوهايرفتارييکدولتوبررسیتمامیمنافع

(0931:3،اقدامکرد.)قوام

کول» درجهاندرحالتغییرديپلماسیعمومی»يدرمقاله«0کوانوجی. بهاين«

جنگسردمیان،هايجهانیاولودومکنندکهحوادثتاريخینظیرجنگنکتهاشارهمی

 متحدهاياالتشورويو حادثه و 00آمريکا و6110سپتامبر تغییر باعثايجاد میالدي

 ديپلماسی جمله از مختلفی مفاهیم در »اندشدهتحول کوان. اصطال« است حمعتقد

گولیون ادموند توسط بار نخستین براي عمومی ودانشکدهسیرئ6ديپلماسی حقوق ي

تافتز دانشگاه ديپلماسیعمومی0225سالدر9ديپلماسیفلچردر او نظر از مطرحشد.

اهدافملیيککشورازطريقبرقراريارتباطبامردميککشورخارجازنیتأم»يعنی

(.Cowan and J.Cull, 2008:6«)مرزهايجغرافیايی

مديريتروابط»ديپلماسیرا،فرهنگلغتآکسفورددرخصوصتعريفاينمفهوم

ونمايندگانيیهاوهیشازطريقمذاکرهوهمچنینالمللنیب کهاينروابطازسويسفرا

(0926:01،وايزمن،کر)کند.تعريفمی«گرددسیاسیتنظیمومديريتمی

تعاريف از میيکیديگر باشدیکه ديپلماسیراهگشا فهممفهوم توانددر تعريفی،

ارائه«هايجمعیوديپلماسی؛چارچوبینظريرسانه»يدرمقاله«1گیلبواتانيا»استکه

ديپلماسیمی است معتقد او دهد: ،« که است ارتباطی آنيلهیوسبهنظامی نمايندگان،

 و جهانی بازيگران يا ازیالمللنیبدولتی دفاع و خود منافع بیان آنبه ،پردازندمیها

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Cowan and J.Cull 
2. Edmund Gullion 

3. Tufts University 

4. Eytan Gilboa 
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می مطرح را خود شکايات يا و هاچالشکنند بیان، را خود هشدارهاي و تهديدات

(.Gilboa،2000: 275«)کنند.می

 نظر حقیقتاز گیلبوا»در ديپلماسی« يکازیکانال، هر آن در ارتباطیاستکه

حمايتديگراطرفینتالشمی تا راستايکنند در را ونیتأمن جلبنمايند خود منافع

زدهتاسرانجامبهتوافقدستيابند.یزنچانههابرايدستیابیبهمنافعخوددستبهدولت

 يا دیپلماسي رسانه

کندکهشود.گیلبوااشارهمیاياغلبباديپلماسیعمومیاشتباهگرفتهمیديپلماسیرسانه

یزمانکندکهديپلماسیعمومیمیانايندونوعديپلماسیبايدتمايزقائلشد.اواشارهمی

قرارمیمورداستفادهمیاندوکشورتعارضواختالفوجودداردکه کهیدرحالگیرد.

ايدرمواقعیکارآمداستکهطرفینخواهانپاياناختالفاتورسیدنرسانهديپلماسی

استراتژيینوعبه و راهکارها اتخاذ مواقع از بسیاري در هستند. ديپلماسیتوافق هاي

تالشمیرسانه ديپلماسیعمومیاستو بر براياختالفاتايمقدم تا يهاحلراهکند

هايجمعیبراياستفادهازرسانه»ايديپلماسیرسانهیلطورکبهپیداکند.يزیآممسالمت

 بازيگراندولتیو با کردن وياعتمادسازمنظوربهکشورهدفیردولتیغارتباطبرقرار

.«(Gilboa, 2000: 294-295)وجلبحمايتعمومیاست.مذاکراتپیشبردروند

نداشتهباشدويانوعیهايارتباطیمستقیممیانکشورهاوجوددرزمانیکهکانال

دارد وجود مذاکره شرايط به نسبت مقابل طرف واکنش چگونگی از اطمینان ،عدم

رسانه میديپلماسی کند.اي هموار توافق به رسیدن و مذاکره براي را زمینه تواند

کندتاايبرايکشورهدفمیهايرسانهکهکشورمتبوعاقدامبهارسالپیامبیترتنيابه

هايخودرامنتقلکند.مواضعوديدگاهلهیوسنيبد

درسفرهايهاآنهستند.نگارانروزنامه،يارسانهيکیازبازيگرانمهمدرديپلماسی

اهدافنیتأمتوانندبهآنانراهمراهیکردهوبهاينوسیلهمی،ديپلماتیکمقاماتسیاسی

ايند.ديپلماسیهنريکسینجرازسفرهاکمککنندونقشواسطهرادرمذاکراتايفانم

 (Gilboa, 2000)اياست.هايديپلماسیرسانهجملهنمونه
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اياست.هايخبريوديدارهايرسانهنشست،يارسانهيکیازمصاديقديپلماسی

هاهاياستفادهازرسانهريگانوبوشازجملهنمونه،نمونهنشستمیانگورباچفعنوانبه

جنگسرداست.برايگذرازدوران

وپاسخايبرواکنشديپلماسیرسانه هايمقاماترسمیودولتینیزاثرگذاشتهها

ديپلمات مجبورنددراست. کوتاهینسبتبهرويدادهازمانمدتها اظهارت، وقايعويا

مقامات ديگر می، امر همین دهند. نشان آنانواکنش اشتباه و خطا احتمال تواند

الخصوصیعل همچنیندر دهد. افزايش را حساس و بحرانی مواقع ديپلماسی، تحقق

رسانه تعاملمیان مشارکتو سیاستمداراننگارانروزنامهايمستلزم و اصحابرسانه و

وسیاستمدارانممکناستباعثنگارانروزنامهيصمیمانهمیاناست.گاهیاوقاترابطه

از تا آنشود ها جهيکاردستبراي تغییر باعثو مسئله اين نمايند. استفاده تاخبار

شدهاست.يکینگارانروزنامهاخالقیپیرامونعملکردهايسؤالوهاچالششدنمطرح

هاتوانجلبحمايتافکارعمومیدانست.رسانهايرامیازاهدافاصلیديپلماسیرسانه

کنندتادرجريانیبهافکارعمومیکمکم،باپوششخبريدرموردرويدادهايسیاسی

بپردازند.اظهارنظررويدادهاقرارگیرندودرموردآنبهبحثو

 انواع دیپلماسي

ششمدلکلیمفهومی«جمعیوديپلماسی؛چارچوبینظرييهارسانه»گیلبوادرمقاله

راازابعادوزوايايهاآنودهدیمدرديپلماسیمعاصرارائههارسانهرابرايتوضیحنقش

(6111،.)گیلبوادهدیمقرارموردبررسیمختلف

پیشنهاديگیلبواارائهشدهاست:يهامدل0درجدولشماره

 (6111دیپلماسي، منبع )گیلبوا،  يها مدل. 0جدول 

 گروه دوم گروه اول

public diplomacyديپلماسیعمومی secret diplomacyديپلماسیپنهان

media diplomacyياديپلماسیرسانهclosed-door diplomacyديپلماسیدرهايبسته

 media-brokerيارسانهيهاديپلماسیواسطهopen diplomacyديپلماسیباز

diplomacy
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مشترک يهامدلويژگی را اول توانیمگروه مقاماتيیهاتيمحدوددر دانستکه

قراردادناطالعاتآنانبهيارسانهرسمیودولتیبرايپوشش اختیار مذاکراتودر

.گیلبوابراينخستینبارمفهومديپلماسیدرهايبستهرادراينشوندیمافکارعمومیقائل

.کندیمگروهمطرح

برايهارسانهگستردهازياستفادهدرتوانیمگروهدومرايهامدلويژگیمشترک

همپوششروندمذاکراتدان هممقاماترسمیو نگارانروزنامهست. برايهارسانهاز

.کنندیمانتشاراطالعاتاستفاده

 ديپلماسی گیلبوايارسانهيهاواسطهمدل توسط بار نخستین نیز دوم گروه در

قرارموردبررسیپیشنهاديراازچهارجهتيهامدلاست.گیلبواهرکدامازشدهمطرح

،.دراينجامنظورازمشروعیت1واثرات9يريپذکنترل،6مشروعیت،0دادهاست:اهداف

 و شناختمردم میزان ديپلماسیهارسانهمقبولیتو نوع روندمذاکراتو اتخاذشدهاز

هارسانهمیزاندسترسیهاآنيلهیوسبهکهکندیماشارهيیهاروشبهيريپذکنترلاست.

ديپلماسیتأثیر.اثراتوپیامدهانیزازسهمنظررددگیمبهاخباروروندمذاکراتکنترل

برمقاماترسمی را بهکارگرفتهشده قرارموردبررسییافکارعمومونگارانروزنامه،

 (6111،.)گیلبوارندیگیمقرارموردبررسیمفهومیيهامدل.درادامهايندهدیم

 اهداف دیپلماسي

بررسیاهدافديپلماسیامري يچندبعدارزيابیو استو پیچیده ترسیمتوانینمو با

ايکلیمجموعه یتمامبه، ايمشخصومجموعهحالنيباااهدافديپلماسیاشارهکرد.

انواعديپلماسیهرکدامثابتازاهدافديپلماتیکوجودداردکهدر بهترپیشکه-از

است.اهدهمشقابل-اشارهشدهاآن
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3. Controllability 

4. Effects 
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 که شدترپیشهمچنان ذکر عمومی، هدفديپلماسی تغییراتیطورکلبه، ايجاد

تالش عمومی ديپلماسی رويکرد در استو کشورها میان روابط در اساسی و بنیادين

ترسیمشود.می عمومیديگرکشورها برايافکار مطلوبیازيککشور تصوير تا شود

هدفاصلیخودراحلتعارضات،يکیازانواعديپلماسیعنوانبهاينیزديپلماسیرسانه

 است. کرده تعريف توافق به دستیابی و اختالفات حالنيبااو گسترش، به توجه با

شبکهرسانه و جديد اجتماعیهاي هاي در، که گذشته ديپلماتیک اهداف از بسیاري

هايجديدبستراينشبکهامروزهنیزدر،شدندرويکردديپلماسیعمومی)سنتی(دنبالمی

ازجمله«افزايشامنیتورفاهمردم،دفاع»عقیدهدارد«0ويلیامزارتمن»قابلیتتحققدارند.

به ديپلماسی در که هستند آناموري میها توجه بسیار همچنین روابط»شود. ،حفظ

تجارت آنان، ظهور هنگام اختالفات مديريت و پیشگیري ديپلماسی« اهداف ديگر از

می )کرمحسوب شود. وايزمن، ،0926 روش021-023: طريق از اهداف اين و(. ها

میشیوه محقق نیز گوناگونی هاي مذاکرات بستهدودوبهشوند: درهاي پشت سنتی ،و

هاياجتماعیجديدنظیرهايجمعینظیرتلويزيونويااستفادهازشبکهاستفادهازرسانه

رايبیاناهدافوانتظاراتديپلماتیککشورهاباشند.توانندمحلیبکهمی،تويیتر

دانست.اماهدف«اقناعورضايتسازي»توانيکیديگرازاهدافديپلماسیرامی

رکنمنفعتملینيتریاصلعنوانبه«امنیتواستقاللنیتأم»اصلیديپلماسیدرحقیقت

درکنار منافعاقتصادي»توانبهامنیتواستقاللمینیتأماست. تجاريوحفظجانو،

مالاتباعخود » اشاعهفرهنگوروشزندگی»نیزاشارهکرد. اهدافديگرازجملهنیز«

(0932:036،یخوانهفت،بهنقلازآشنا0923:93،شود.)کاظمیديپلماسیمحسوبمی

 راهبردهاي دیپلماسي

توانازروشلماتیکمیبرايتحققاهدافديپ اما یطورکلبههايمختلفیاستفادهکرد.

 دارد: ديپلماسیوجود اصلیدر راهبرد »دو )برد حاصلجمعصفر وطرفکيراهبرد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. William Zartman 
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طرف( دو مثبت)برد جمع حاصل راهبرد ديگر و باختطرفمقابل( )کر«. ،وايزمن،

شود.رداختهمی(.درادامهبهشرحوتوضیحايندوراهبردپ0926:023

شود.بردنیزيکیازطرفینبرندهمی،طرفکيدرراهبردحاصلجمعصفريابرد

نتايجضررطرفمقابلبهدستمیيدرازا ازبازيحاصلجمعصفرآمدهدستبهآيد.

چنینوضعیتی،درزمانجنگسردمثالعنوانبهبودهودوامچندانیندارند.ثباتیباغلب

هايسالآمريکاواتحادجماهیرشورويوجودداشت.درمتحدهاياالتمیاندوابرقدرت

مسائلمنطقه راهبردحاصلجمعصفراخیر قلمرو در رژيمصهیونیستینیز يفلسطینو

تالشمیارزيابیمی اينشرايطاغلبطرفبازنده در فرصتیمناسبشود. در تا کند

منافعمجدداً حاصلجمع،نمايدويابهعبارتیانتقامبگیرد.درراهبرددومنیتأمخودرا

طرفین برد مثبتيا يکسانیکسبمی، دستاوردهاي يا طرفین تمامی يا و طوربهنمايند

همکاريطرفینبايکديگر،رامتحملخواهندشد.شرطحصولموفقیتيیهاانيزيکسان

صورتبهاختالفاتوفصلحلرويکرديبرايمذاکرهواست.باتوجهبهاينکهديپلماسی

راهبرد،نمايدمینیتأمراهبردحاصلجمعمثبتکهمنافعطرفینرا،باشدمیزیآممسالمت

يترمناسب زيرا است. منفی جمع حاصل ديپلماسیصورتبهنسبتبه و مذاکره کلی

ستندکهروابطیپايدارومحکمراباراتفاقبیفتندبلکهاموريهامورينیستندکهتنهايک

(019-0926:021،وايزمن،نمايند.)کرتضمینمی

 قدرت نرم

تعريفیازقدرتارائه«قدرتنرم»جوزفنايدرمقاله اومعتقداستدهدیمدرابتدا .

ديگرانراواداشتنبهانجامچیزيکه،توانايیانجامکارهاياکنترلديگران»قدرتيعنی

توانايیکنترلديگرانازآنجاکهمايلبهانجامآننیستند. همراهبادراختیارداشتنمنابع،

است مشخصی ، و عموماًهاپلماتيدسیاستمداران را داشتنعنوانبهقدرت اختیار در

منابعطبیعی،سرزمین،جمعیت ثباتسیاسیتعريفنیروهاينظامیو،وسعتاقتصادي،

کنندیم )ناي.« نقلازحسینیمقدم0221، به ،0936 بههمیندلیلدر(921: يهادوره.

حالنيباا.دهدیمگذشتهمنبعقدرتکشورهارانیروينظامیوتواندفاعیآنانتشکیل
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درديدگاه است. شده براهمیتعواملاقتصاديوتکنولوژيکافزوده طیسالیاناخیر

سنتی نيترمهم، را ديپلماسی و سیاست عرصه هادولتبازيگران .دادندیمتشکیل

يهاشرکتبازيگرانجديدينظیر،اطالعاتیوارتباطیيهايتکنولوژبارشدکهیدرحال

ملیتی چند هاسازمان، یالمللنیبينهادهاو يهارسانهو همیناندکردهجمعیظهور به .

اندعبارتمنابعقدرتجديدکندیماشاره«ناي.»اندشدهارتغییردلیلمنابعقدرتنیزدچ

ازتهديداتزيرکانه ارتباطات، نهاديوکنترلوابستگیمتقابل.هايمهارت، سازمانیو

(.0936،بهنقلازحسینیمقدم0221،)ناي

 اینترنت در ایران

ازمیانعاًيسر«اينترنت»متصلشدامااينشبکهباظهور«بیتنت»ايرانبه0923درسال

«بیتنت»پیشگاماستفادهازتوانیمرا«مرکزتحقیقاتفیزيکینظريورياضیات»رفت.

سرانجامزمینه،دانست.بارفعبرخیازموانعاداريواجرايیموجود«اينترنت»ازآنپسو

برقرارشد«بیتنت»شد.نخستینارتباطیکهازطريقهموارتر«اينترنت»فادهازبراياست

 سال در که ايمیلتشکريبود الريجانی0910نیز توسطجواد رئیس، تحقیقات»مرکز

 (.0921،بهدانشگاهوينارسالشد.)علوي«فیزيکنظريورياضیات

بیترتنيابه پسازتوانیمايرانرا دردومینکشور رژيمصهیونیستیدانستکه

 پیوست. اينترنت به آَشنا»خاورمیانه » کهکندیماشاره غیردولتی شرکت نخستین که

«ندارايانه»شرکت،خدماتاينترنتینظیرايمیل)پستالکترونیک(رادرايرانرواجداد

توجهمردمرابهخودجلبکرد.اينبی.بی.اس،پسندعامه0بی.بی.اسيعرضهبودکهبا

همشهرييروزنامهخدماتايمیلوانتشار،مباحثههايگروهباخدماتخودنظیرتشکیل

بهنقل،0931،آشنا)اينترنتبرداشت.يشبکهآنالينقدممهمیرادراستفادهازصورتبه

(0929،ازابراهیمی

دههسالهحدوداًيریتأخهمگانیازآنياستفادهوالبتهمیانوروداينترنتبهايران

«سلمانجريري»شدبهنامياندازراه0931.نخستینوبالگیکهدرسالخوردیمبهچشم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. B.B.S 
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مدتی پساز شد. متولد ايران وبالگنويسیدر اينزمان از استو حسین»ثبتشده

لیتخودراآغازکردوراهنماييکیازاولینبالگرهايايرانیفعاعنوانبهنیز«درخشان

ساختوبالگدربالگاسپاترادروبالگشمنتشرکرد.چندماهبعدسرويسپرشین

بالگ ، پرشینبالگياندازراهکهيکسرويسوبالگنويسیرايگانفارسیبود شد.

سرويس0936امکانوبالگنويسیرابرايتعدادزياديازکاربرانفراهمکرد.درسال

برايپرشینبالگمحسوبوب رقیبی که کرد کار به آغاز بالگاسکاي الگرايگان

افزودهشد.نظیرهاوبالگوامکانتجديدينیزبهسرويسهاتیقابل.دراينسالشدیم

وپیشرفتوبالگنويسیهاوبالگدرجنظراتکاربرانکههمینامرباعثبهبودمحتواي

 سال در همچنین يیهاتيمحدود0936شد. طرفدولتبر وهاوبالگاز شد اعمال

صورتيهاسيسرو که اعتراضاتی با البته شدند. بالگفیلتر پرشین و بالگاسکاي

گرفت تعدادياز، تنها استوعدمهاوبالگوزارتارتباطاتاعالمکرد مسدودشده

يدهندهوبالگبهخاطرخطايسرويسخدماتيدهندهارائهيهاسيسرودسترسیبه

 خاطر به ايران در وبالگنويسی گسترش است. بوده توقیفهاتيمحدوداينترنت و

نظر،امکانبحثهاوبالگبهاوجرسید.،رخداد0912مطبوعاتکهدرسالیجمعدسته

ازوبالگنويسی برايکاربرانفراهمکردندوهمینامردلیلاستقبالگسترده ونقدرا

 از پس نويسیيدورهبود. وبالگ يادوره، آمد.يوگوهاگفتاز پديد آنالين

يیهاسيسرو يا و مسنجر ياهو يیهاوبالگمانند پالتاکامکان ،متنیيوگوگفتنظیر

هايیويافروموگوگفت.درادامهنیزتاالرهايکردندیمصوتیوحتیتصويريرافراهم

نظررابرايکاربرانموضوعاتخاصیايجادشدهبودندامکانبحثوتبادليدربارهکه

(0921،سیدعلوي)فراهمکردند.

 هاي اجتماعي ظهور شبکه

 اجتماعیيهاشبکهيخچهيتاربرايبررسی ، پیدايشنخستینصورتبهابتدا اجمالیاز

هاشبکه ادامه در و پیدايشايگیريشکليهانهیزمآغازکرده موردبررسیهاشبکهنو

 .ردیگیمقرار
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اجتماعیرادريشبکهتاريخیپیدايشنخستینيبندمیتقسدريک«بويدوالیسون»

0221سال سايت انددانستهwww.sixdegrees.comو طی تا0223هايسال. میالدي

LiveJournalديگرينظیريهاتيسا6116 ،RyzeوSkyblogازسال نیزايجادشدند.

شدووبيهاشبکهبرتعداد6119 لینکدينيهاتيسااجتماعیافزوده ،0ديگرينظیر

6ماياسپیس 9امافلست.، سال در آمدند. پديد 6111نیز اجتماعیيشبکهمیالدي

شدکهالبتهدرآنزمانفقطدردانشگاههارواردکاربردداشتکهياندازراه1فیسبوک

 سال 6115در به سالياشبکهنیز همین در شد. تبديل دبیرستانی دانشآموزان براي

يشبکهمیالدي6112نیزايجادشدندوسرانجامدرسال9212وياهو5يوتیوبيهاشبکه

 شکل ياشبکهفیسبوکبه تويیترياندازراههمگانی سال همین در به1شد. شروع نیز

(.6111:606،آلیسون،فعالیتکرد)بويد

اجتماعیيشبکهنخستینعنوانبهsixdegrees.comکهاشارهشدسايتطورهمان

لیستیازدوستانرايهیتهاست.اينشبکهبهکاربرانامکانساختپروفايلوشدهشناخته

دادیم اين البته نيازاشیپهاتیقابل. وب امايهاتيسادر داشتند وجود نیز ديگري

sixdegrees.comاين ترکیبکرد. باهم قابلیترا دو اين که بود نخستینوبسايتی

کاربربههاونیلیمبودکهتوانستشدهیطراحشبکهبرايارسالپیاموارتباطباديگران

خدماتخودرامتوقفکرد.يرائهااينسرويس6111خودجذبکند.اگرچهدرسال

نظیريیهاتیقابلاجتماعیبايهاشبکهنیزتعدادزيادياز6110تا0221ساليفاصلهدر

 امکان و پروفايل یابيدوستساخت سال در شدند. 6110ساخته از يهاشبکهموجی

دوستانه روابط بر عالوه که شد ايجاد اجتماعی ار، گسترشتجارتو دنبال بابه تباط

تماميهاشرکت میان از بودند. کارآفرينان و آنتجاري ها بهترموفقلینکدين و بود

ازسالياشبکه هاآنافزودهشدوهاشبکهبهبعدبهتعداداين6119جهانیتبديلشد.
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يهاتیقابل افزودندو خدماتخود به نیز تخصصیبراياشتراکيهاتيساديگريرا

اختصاصیاشتراکعکسرادرکنارطوربهFlickrمثالعنوانبهعکسوفیلمايجادشد.

 سرويسيهاتیقابلديگر يوتیوببه يا و داد توسعه تبديلگذارياشتراکخود ويديو

 ذکرشدهيهاشبکهجزبهشد. يهاشبکه، ارتباطات براي نیز میانمحدودترديگري

هايگروه آمدند. وجود به نیز آموزان دانش و دانشجويان مثالعنوانبهکوچکنظیر

اجتماعیدانشجوياندانشگاههارواردبود.شرطعضويتدريشبکهفیسبوکدرابتداتنها

ارتباطمیانسايرراينشبکهداشتنايمیلدانشگاهیهاروا به مدتیبعداينشبکه بود. د

تهبازهمشرطعضويتدرآنداشتنايمیلدانشگاهیبود.نیزپرداختکهالبهادانشگاه

درآنتوانستیمهمگانیتبديلشدکههرکسیياشبکهبه6112درسالتاًينهافیسبوک

(6111،آلیسون،عضوشود.)بويد

 ي اجتماعي توییتر شبکه

 که ترپیشهمچنان اشاره شبکه»شد يک تويیتر سرويس و اجتماعی يدهندهارائهي

پیاممتنیراکهتويیتنامیده،حرف631دهدتامیکروبالگاستکهبهکاربراناجازهمی

(0921:11،وهابپور،)سلیمی«ارسالکنند.،شودمی

باراکاوباما آمريکاجمهورسیرئ، شبکه، اين به که بود سیاستمداري ينخستین

 و پیوست بلکهتنهانهمرورزمانبهاجتماعی هاوزارتخانهسیاستمداران هايسازمان،

هانیزازاينشبکهبرايانعکاسعقايدونظراتخوداستفادهکردند.وديپلماتیالمللنیب

حقیقتاستفاده ديپلماتدر و سیاستمداران فراوان آمدني وجود باعثبه تويیتر از ها

ديپلماسی-ياتويیتر«تويیپلماسی»ييديپلماسیشد.واژهاصطالحاتجديديدرعرصه

مطرحشد.اين0مارستلر-توسطموسسهبورسن6106ردرسالاياستکهنخستینباواژه

هاياجتماعیمنتشرازفعالیتسیاستمداراندرشبکهيیهاگزارشسالیانهصورتبهموسسه

(23-0921:23،وهابپور،سلیمی)کند.می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Burson- Marsteller 
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شبکهتيساوب فعالدر سیاستمداران بررسیتعداد جدولیبه هايتويیپلماسیدر

پرداختهاستکهدرادامهبهآن6103درسالپراستفادههاياجتماعیبکهاجتماعیوش

(twiplomacy.com, 2018شود:)اشارهمی

 6102هاي اجتماعي مختلف در سال  حضور رهبران کشورها در شبکه .6جدول 

(twiplomacy.com, 2019) 

های  شبکه

 اجتماعی

های  تعداد حساب

 کاربری

درصد کشورهای 

 مللعضو سازمان 

تعداد دنبال 

، کنندگان

ها و  الیک

 کاربران

میانگین تعداد 

 دنبال کنندگان

2115312162903095%250 توییتر

2990005103291019%211 فیسبوک

30301121221663%119 اینستاگرام

3155966260191%955 یوتیوب

120121511951%611 پریسکوپ

--00%91 اسنپ چت

تويیتر»دهداينجدولنشانمی » ياجتماعیشبکهنيترپراستفادهحسابکاربري250با

،هاوروسايجمهورکشورهايمختلفاست.پسازتويیترديپلمات،توسطسیاستمداران

نيترپراستفادهحسابکاربردياز119حسابکاربريواينستاگرامبا211با«فیسبوک»

شوند.هاياجتماعیمحسوبمیشبکه

 یدهجهتمنظوربهتويیتر تقويتاعتراضاتسیاسینیز گرفتهمورداستفادهيا قرار

توانبهانتخاباتکلمبیادرهايسیاسیمیاست.ازمصاديقمهماستفادهازتويیتردربحران

6113-6111هايسال ، سال رژيمصهیونیستیدر فلسطینو -6113هايلساتنشمیان

اشارهکرد.عملکردتويیتردرجرياناين6112وبحرانانتخاباتمولداويدرسال6112

نامزددريافتجايزهصلحعنوانبهکهينحوبههابسیارموردتوجهقرارگرفتقبیلبحران

تجسمیازعبارتمعروفمارشالمک»عقیدهداردتويیتر«کربالیا»نوبلنیزپیشنهادشد.

میل رسانهوهان باشد: است.، پیام خود )کر« وايزمن، ،0926 محدوديتکاراکتر611: )
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تويیتر ، تحت نیز را منتشره محتواي و آن از استفاده است.تأثیرچگونگی داده قرار

يسیاسیوديپلماتیکيشخصیودوستانهبهاستفادهکاربردتويیترازاستفادهکهطوريبه

بارابطهدریرساناطالعفیدتويیتربراي022ازمتحدهاياالتخارجهوزارت»ارتقايافت.

 (0926:611،وايزمن،)کر«هزارعضودارد.15استفادهکردهوبیشازشيهاتیفعال

 روش پژوهش

است.اينپژوهشبرايگردآورديداده کرده استفاده روشتحلیلمحتوا از هايخود

 که محتوا تحلیل از استازمیحساببهتعريفنيترکاملتعريفمرتون عبارت آيد

آنازمشخصهيآورجمعروشیبراي» در واقعیتاجتماعیکه مورد هاياطالعاتدر

 متن مشخصهشدهثبتيک مورد در )بارز( مضمون يک )غیربارز(نشدهثبتهاي

(.0920:09،)نقیبالسادات«شود.میيریگجهینت

تکنیکمقوله پژوهشاز اين در ارزيابیهمچنین تکنیکشدهاستفادهايو است.

مقولهمقوله کرد. آغاز برلسون برنارد استکه کاري همان هااي مفهومی، طبقات آن

مصداق که هستند دربزرگی ازمیدرونشيافتها تحلیل يعنی تکنیکارزيابی شود.

شرايطاجتماعی و بینپیام طريقبرقراريرابطه از، و داد انجام مرتون همانکاريکه

(.32-0920:33،شرايطاجتماعیراترسیمکرد)نقیبالسادات،قالبپیام

ازايندوتکنیکتالششدتا استفاده بینساختارتوصیفبا ويکشده ازمحتوا

 وضعیتسیاسیرابطهبرقرارگردد.

امورخارجهايرانها(وزرايهايتويیتري)تويیتواحدتحلیلدراينپژوهشپست

هايايندووزيردرقالبهاويادداشتهايتويیترنیزپیاموآمريکااست.منظورازپست

عهآمارياينپژوهشمجموعشود.جامتويیتاستکهدرشبکهاجتماعیتويیترمنتشرمی

6102تا6102هايسالامورخارجهايرانوآمريکادرهايصفحاتتويیتروزرايتويیت

استوشدهاستفادهياينپژوهشازفرمولکوکرانمیالدياست.برايتعیینحجمنمونه

 واحدنبايدکمترباشد.931اطمیناناز٪25خطاو٪5حجمنمونهبا
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 پژوهشگیرينمونهروش اين در تکنیکصورتبه، دو با ترکیبی يا تلفیقی

بهاينصورتکهابتدامجموعهوسهمیهياچندمرحله هاياجتماعیرايشبکهاياست.

میان از و داشته نظر آندر سپسها کرد. خواهیم انتخاب را تويیتر اجتماعی شبکه

تويیتمجموعه دري را جهان کل در سیاستمداران مجموعهاي میان از و گرفته نظر

هايوزرايامورخارجهايرانوآمريکاانتخابخواهدشد.تويیت،هاآنهايتويیت

مقوله بررسیمنابعو تکمیلپساز یشناسروشهاياصلیتحقیقو دستورالعمل،

کدگذاريانجامشد.پساز،اطالعاتموردبررسیيکدگذاريتهیهشدوبرمبنايدوره

ريکدگذا يافته، شدهيبندطبقهها در ازSpssافزارنرمو گرفت. قرار پردازش مورد

ودويبعدکيپردازشجداول اخذوپسازتوصیف)يبعد)توزيعفراوانی( تحلیلی(

هاانجامشد.تحلیليافته،هاآن

رسیدنبهنتايجیمشابه،هااستيعنیهاوروشپايايیمقیاس،شرطعینیتپژوهش

به اطالعاتپايايیبا از مفروضی نمونه در يکسان ابزار با تکراري معیارهاي ،کارگیري

کارکردمهارت بصیرتوتجربهرمزگذاران، وقواعدرمزگذاريکهصراحتمقوله، ها

(.0911:601،کندودرجهعدمابهاماطالعاتاست)هولستیمیراهدايتهاآنکاربرد

ببی» ارل کتاب« اجتماعیروش»در علوم در تحقیق هاي اعتبار« مفهوم اشاره0به

اينمعنیاستکهيکسنجهمی به اعتبار چهحدمعنايواقعیمفهومکند. يتجربیتا

موردبررسی اعتباربه0929:995،کند.)ببیکافیمنعکسمیقدربهرا (درتحلیلمحتوا

توانمعتبردانستکهبراساسقیقیرامیمعناياطمینانبهنتايجپژوهشاستونتايجتح

میشدهانجاممعیارهايعلمی هدفتمامیپژوهشرا نتايجمعتبرباشد. تواندستیابیبه

گیرينمونهواحدتحلیلو،فرضیه،نظريه،يمراحلتحقیقازطرحمسئلهدانستودرهمه

شود.مطرحمی

اندازه کارشیوهگیريبرايمحاسبهضريبپايايیابزار درمیهايمختلفیبه رود؛

اينپژوهشبااستفادهازفرمولاسکاتبهمحاسبهپايايیپرداختیم.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Validity 
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هايشانسیرادرمحاسبهگیردوتوافقیمیهايطبقاترادرنظراينآزمونارزش

برپايهکند.ضريباسکاتتوافقشانسیياتوافقموردانتظاررامیضريبپاياياصالح

کندمیمحاسبه،اندهايخاصيکطبقهمورداستفادهقرارگرفتهنسبتدفعاتیکهارزش

(.0925:63،)درزبانرستمی

ضريبقابلیتاعتماددرفرمولاسکاتعبارتاستاز:

  
         

      
 

poشده=توافقمشاهده

peتوافقموردانتظار=

درصد05،ازکلنمونه،هاپسازکدگذاريمقوله،قوتعیینآنبرايبررسیپايايیتحقی

انتخابنمودهوباتعاريفعملیاتیفراهم21معادل کدگذاريدومانجام،شدهتويیترا

ضريبقابلیتاعتماداينپژوهشمحاسبهگرديد.،شدوسپسبااستفادهازفرمولاسکات

ضريب حداکثر دوميعنیدآمدهدستبهحداقلو و توافقکدگذارياول رصد ،1712

 درصدتايکدرصدبودکهاينامرمؤيدپايايیتحقیقاست.

روايیتحقیقبدينمعناستکهآيااينابزارتوانسنجشمواردموردنظرپژوهشگر

اعتبارانواعاندازه،تواندآنچهراکهمادرنظرداريمراداردواينروشمی گیرينمايد.

دستورالعملمختلفدا اينصورتکه به داديم. قرار مدنظر صوريرا اعتبار ما که رد

ايجاد اعمالنظراتداورانو قرارگرفتوپساز داور استاد سه اختیار کدگذاريدر

هامورداستفادهقرارگرفت.برايکدگذارينمونه،تغییرات

چندين،رروشخاصیعبارتاستازاينکههرگاهه،خالصهطوربه0قابلیتاعتماد»

شودکاربردهبهباردرموردموضوعواحدي نتیجه، بار ييکسانیبهدستدهدازوهر

است. برخوردار ببی«)قابلیتاعتماد ،0929 همان963: پژوهشبا اگر اينمعنیکه به .)

نتايجيکسانیباپژوهشاولیهبهدستآيد.،انجامشودمجدداًابزارودرشرايطمشابه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Reliability 
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محاسبه براي شود. پژوهشرعايت در عینیت بايد يکسان نتايج به رسیدن براي

،توانبهتوافقدرصديشودکهمیهايمختلفیاستفادهمیضريبقابلیتاعتمادازروش

(وپاياسکاتاشارهکردکهKکوهن)کاپاي،(A)پندورفيکرآلفاي،روشهولستی

.استترمتداولاستفادهازضريباسکات

 يریگ جهیها و نت تحلیل یافته

اساس بازنمايیبر نظريه میرسانه، معرفتها شناختو بازتولید و تولید به اقدام توانند

پیام محتواي دلیل همین به رسانهنمايند. میهاي اثراي مخاطبان افکار و اذهان بر تواند

آنانرانسبتبهمسائلمختلفشکلدهد.ینیبجهانبگذاردو

عواملتأثیرهاخنثینیست.بلکهتحتتوسطرسانهمنتشرشدهازسويديگرمحتواي

فرهنگوحتینظامسیاسیجامعهقراردارد.بههمین،هاارزش،مختلفینظیرايدئولوژي

هادربسیاريازمواقعدرراستايتحکیموتقويتروابطسلطهوقدرتازپیشدلیلرسانه

کنند.یموجوددرجامعهعملم

همدرموردرسانه وتلويزيونوهمدرتقويتروابطسلطه هايسنتینظیرراديو

البتهتويیترو...صدقمی،هاياجتماعیفیسبوکهايجديدنظیرشبکهموردرسانه کند.

شبکه اين که است ضروري نکته اين قابلیتذکر و امکانات به توجه با خودها هاي

قدرترسانهتوانکناندتوانسته از و افزايشدهند را عملمخاطبان هايسنتیشگريو

هايمخاطبانبهيکیازکنشگرانوبازيگراناصلیدرتمامیصحنهکهينحوبهبکاهند؛

.اندشدهحیاتاجتماعیازجملهسیاستتبديل

شبکه تويیتر اجتماعی میيیهارسانهازجملهي که پیاماست انتقال در هاتواند

حوزهالخصوصیلع شکلدر همیندلیلبسیاريازيمؤثريسیاستبه به عملکند.

ازاينشبکهوامکاناتآنبهره،ايخودهايديپلماسیرسانهکشورهابرايپیشبردرويکرد

هاديگرامکانبرقراريارتباطوارسالپیامبهبرند.زيراامروزهبدوناستفادهازرسانهمی

وملت بههمیندلیلکشورهايمختلفبرايديگرکشورها ندارد. وجود منافعنیتأمها

ايديپلماسیرسانهيسیاستخارجیناگزيربهاستفادهازملیوپیشبرداهدافدرحوزه
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شبکه بستر در جديد اجتماعی میازجملههاي تويیتر تويیتر کهشبکهعنوانبهباشند. اي

 ارتباط میواسطهیبامکان فراهم را مردم با سیاستمداران بسیار است.موردتوجهکند

دراينشبکهحضورتعدادزياديازسیاستمدارانوديپلمات نياهمیتايدهندهنشانها

ايباشد.ديپلماسیرسانهشبکهونقشآندرپیشبردوتحققاهدافسیاستخارجیمی

اهدافونظامسیاسیآناستبههمین،يککشورنیزبازتابوانعکاسیازايدئولوژي

باشد.دلیلداراياهمیتمی

موضوع ديپلماتیکو گفتمان بعد دو کشور دو ديپلماسی متفاوت وجوه بررسی براي

.گرددیمنمونهذکرعنوانبهلماسیديپ

 و کشور يا رسانه يپلماسیگفتمان د انیرابطه م. 3جدول 

 
 کشور

 کل
 آمریکا ایران

گفتمان

ديپلماسی

 يارسانه

 کنندهثباتیايرانب

 16 10 0 تعداد

 %01171 %2172 %671 درصدسطري

 %0175 %6175 %175 درصدستونی

 %0175 %0179 %179 درصدکل

 ايراندنبالتسلیحات

 61 61 1 تعداد

 %01171 %01171 %171 درصدسطري

 %273 %0975 %171 درصدستونی

 %273 %273 %171 درصدکل

 اعتمادرقابلیايرانغ

 05 05 1 تعداد

 %01171 %01171 %171 درصدسطري

 %973 %175 %171 درصدستونی

 %973 %973 %171 درصدکل

 ايرانناقضحقوقبشر

 03 03 1 تعداد

 %01171 %01171 %171 درصدسطري

 %175 %271 %171 درصدستونی

 %175 %175 %171 درصدکل

 15 15 1 تعداد ايرانحامیتروريسم
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 کشور

 کل
 آمریکا ایران

 %01171 %01171 %171 درصدسطري

 %0079 %6671 %171 درصدستونی

 %0079 %0079 %171 درصدکل

 امنیتکنندهنیتأمايران

 01 1 01 تعداد

 %01171 %171 %01171 درصدسطري

 %179 %171 %375 درصدستونی

 %179 %171 %179 درصدکل

 ايراندنبالتوسعه

 02 1 02 تعداد

 %01171 %171 %01171 درصدسطري

 %173 %171 %275 درصدستونی

 %173 %171 %173 درصدکل

 بهتعهداتايرانپايبند

 90 1 90 تعداد

 %01171 %171 %01171 درصدسطري

 %173 %171 %0575 درصدستونی

 %173 %171 %173 درصدکل

 ايرانمستقل

 05 1 05 تعداد

 %01171 %171 %01171 درصدسطري

 %973 %171 %175 درصدستونی

 %973 %171 %973 درصدکل

 طلبايرانصلح

 65 6 69 تعداد

 %01171 %371 %2671 درصدسطري

 %279 %071 %0075 درصدستونی

 %279 %175 %573 درصدکل

 طلبآمريکاجنگ

 61 1 61 تعداد

 %01171 %171 %01171 درصدسطري

 %571 %171 %0171 درصدستونی

 %571 %171 %571 درصدکل

 آمريکاناقضتعهدات
 61 1 61 تعداد

 %01171 %171 %01171 درصدسطري
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 کشور

 کل
 آمریکا ایران

 %273 %171 %0975 درصدستونی

 %273 %171 %273 درصدکل

 کنندهثباتیآمريکاب

 3 1 3 تعداد

 %01171 %171 %01171 درصدسطري

 %671 %171 %171 درصدستونی

 %671 %171 %671 درصدکل

 آمريکاحامیتروريسم

 2 1 2 تعداد

 %01171 %171 %01171 درصدسطري

 %075 %171 %971 درصدستونی

 %075 %171 %075 درصدکل

 ساير

 35 59 96 تعداد

 %01171 %2671 %9172 درصدسطري

 %6079 %6275 %0271 درصدستونی

 %6079 %0979 %371 درصدکل

 کل

 111 611 611 تعداد

 %01171 %5171 %5171 درصدسطري

 %01171 %01171 %01171 درصدستونی

 %01171 %5171 %5171 درصدکل

Pearson Chi-Square: 305/012 df: 14 sig: 0/000 

0با01آزاديودرجه10/915بهمیزانشدهمحاسبهباتوجهبهمقدارآزمونکاياسکور

بیندومقولهديگرعبارتبهاست.داریمعندرصداطمینانرابطهدومقوله22درصدخطاو

ومقولهکشوررابطهوجوددارد.يارسانهگفتمانديپلماسی

درتوصیفاينجدولبايداظهارداشت:بیشتريننسبتازگفتمانحمايتايراناز

( برايآمريکا درصد(66تروريسم )صفر کمتريننسبتبرايايران و .باشدیمدرصد(

برايايران تروريسمنیز از گفتمانحمايتآمريکا ودرصد9)بیشتريننسبتاز براي(

 .باشدیمآمريکا)صفردرصد(



 563 | یفاطمه عودالجانو  السادات  بیرضا نق دیس

 

 و کشور یپلماسیموضوع د انیرابطه م. 4جدول 

 
 کشور

 کل
 آمریکا ایران

موضوع

 ديپلماسی

 سیاست

 10 62 16 تعداد

 %01171 %1173 %5276 درصدسطري

 %0173 %0175 %6071 درصدستونی

 %0173 %179 %0175 درصدکل

 امنیت

 99 61 09 تعداد

 %01171 %2172 %9271 درصدسطري

 %379 %0171 %275 درصدستونی

 %379 %571 %979 درصدکل

 تجارت

 03 9 05 تعداد

 %01171 %0271 %3979 درصدسطري

 %175 %075 %175 درصدستونی

 %175 %173 %973 درصدکل

 حقوقبشر

 02 01 2 تعداد

 %01171 %2675 %9175 درصدسطري

 %171 %571 %971 درصدستونی

 %171 %675 %075 درصدکل

 ياانرژيهسته

 19 02 61 تعداد

 %01171 %9176 %2673 درصدسطري

 %0173 %371 %0975 درصدستونی

 %0173 %171 %273 درصدکل

 ستيزطیمح

 5 5 1 تعداد

 %01171 %01171 %171 درصدسطري

 %079 %675 %171 درصدستونی

 %079 %079 %171 درصدکل

 تروريسم

 51 95 02 تعداد

 %01171 %2173 %9576 درصدسطري

 %0975 %0175 %275 درصدستونی

 %0975 %373 %173 درصدکل
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 کشور

 کل
 آمریکا ایران

 مهاجرتوپناهجويان

 9 6 0 تعداد

 %01171 %2271 %9979 سطريدرصد

 %173 %071 %175 درصدستونی

 %173 %175 %179 درصدکل

 مسائلنظامی

 69 60 6 تعداد

 %01171 %2079 %371 درصدسطري

 %573 %0175 %071 درصدستونی

 %573 %579 %175 درصدکل

مسائلبینمرزيو

 همسايگان

 60 6 02 تعداد

 %01171 %275 %2175 درصدسطري

 %579 %071 %275 درصدستونی

 %579 %175 %173 درصدکل

 جنگ

 16 01 65 تعداد

 %01171 %1175 %5275 درصدسطري

 %0175 %375 %0675 درصدستونی

 %0175 %179 %279 درصدکل

 مسائلفرهنگی

 90 3 69 تعداد

 %01171 %6573 %1176 درصدسطري

 %173 %171 %0075 درصدستونی

 %173 %671 %573 درصدکل

 ساير

 6 1 6 تعداد

 %01171 %171 %01171 درصدسطري

 %175 %171 %071 درصدستونی

 %175 %171 %175 درصدکل

 تحريم

 93 96 2 تعداد

 %01171 %3176 %0573 درصدسطري

 %275 %0271 %971 درصدستونی

 %275 %371 %075 درصدکل

 111 611 611 تعداد کل
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 کشور

 کل
 آمریکا ایران

 %01171 %5171 %5171 درصدسطري

 %01171 %01171 %01171 درصدستونی

 %01171 %5171 %5171 درصدکل

Pearson Chi-Square: 83/728 df: 13 sig: 0/000 

0با09آزاديودرجه13/39بهمیزانشدهمحاسبهباتوجهبهمقدارآزمونکاياسکور

بیندومقولهديگرعبارتبهاست.داریمعندرصداطمینانرابطهدومقوله22ودرصدخطا

ومقولهکشوررابطهوجوددارد.يارسانهموضوعديپلماسی

درتوصیفاينجدولبايداظهارداشت:بیشتريننسبتموضوعسیاستبرايايران

(5/65( کمتريننسبتبرايآمريکا و بیشتريننسبتازباشدیم(درصد5/66درصد( .

.باشدیمدرصد(0برايايران)موضوعمهاجرتبرايآمريکاو

می پژوهشنشان دهدنتايج رسانه، دارايديپلماسی آمريکا و ايران کشور دو اي

توجهبهتاريخروابط،ايايندوکشورباشد.دربررسیديپلماسیرسانهوجوهمتفاوتیمی

اخیروهايسالهادرطیتشديدتنشالخصوصیعلايندوکشورضرورياست.پرتنش

آمريکا اقداماتدولتجديد با ديپلماسی، رويکردهايمتفاوتیدر استتا باعثشده

ايدوکشورمشاهدهشود.رسانه

 عنوانبهسیاستخارجی اصلیديپلماسی يارسانهرکن خورمسئله، در و ايمهم

هردوکشورايرانوآمريکاتالشدارند،خارجیارزيابیاست.ازحیثبازنمايیسیاست

کشوريحامیتروريسممعرفینمايندکهاينامرباتوجهبهعنوانبهتاطرفمقابلخودرا

اينظیرداعشدرمنطقهقابلارزيابیاست.ايرانازتروريستیهايگروهحضوروفعالیت

هرچهبطريقديپلماسیرسانه یشتربرپايبنديخودبهتعهداتايخوددرتالشاستتا

نمايدوازسويديگربهبدعهديوعملنکردنبهتعهداتتأکیدنظیربرجامیالمللنیب

می اشاره آمريکا توسط تأکیدکند. تالشبراي به نکتهنیتأمايران يامنیتخاورمیانه

کشوريديگرياستکهدرسیاستخارجیايرانبازنمايیمی ايرانخودرا زيرا شود.
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يايآمريکادرنقطهاياست.ديپلماسیرسانهداندکهدرحالمبارزهباتروريسممنطقهمی

حامیاننيتریاصليکیازعنوانبهمقابلايرانقراردارد.آمريکادرتالشاستايرانرا

يخاورمیانهجلوهدهد.کنندهثباتیبتروريسمنمايشدهدوتمامیاقداماتايرانرانیز

نکات به توجه ازطريقتالشمیشدهمطرحبا درتالشاستتا هايتوانگفتآمريکا

يتويیتروزرايامورخارجهخوددرشبکه ، کشوريحامیتروريسموعنوانبهايرانرا

يخاورمیانهنشاندهد.کنندهثباتیب

 که شدترپیشهمچنان اشاره رسانه، دارد.ديپلماسی متفاوتی کارکردهاي اي

رسانهنيتریاصل ديپلماسی اخبارکارکرد انتشار به مربوط اي تحلیل، و هايتفاسیر

.شودوامتیازگیرياستفادهمییازدهیامتویزنچانهديپلماتیکاستوکمترازآنبراي

پشتدرهايبستهو،دهدکههنوزهمبخشمهمیازديپلماسیکشورهااينامرنشانمی

ايايرانکارکردديپلماسیرسانهنيترپررنگپذيرد.ازطريقمذاکراتپنهانیصورتمی

می اختالفات حل جهت مذاکرات انجام و تعارض حل به دعوت براي باشد.تالش

خودراايفانمايد.بههمیندلیلدريگریانجیمتتانقشايراندرتالشاسبیترتنيابه

تويیت از ازبسیاري سازي گفتمان تا است شده تالش ايران خارجه امور وزير هاي

ايدئولوژي و ،طلبصلحايرانکشوريینوعبههايسیاستخارجیايرانصورتگیرد

معرفیشود.وگوگفتبهمذاکرهومندعالقهویالمللنیبپايبندبهتعهدات

هايوزرايامورخارجهآمريکابیشتربهکارکردانتشاراخبارودرمقابلدرتويیت

ارائهتحلیل اينامرنشانمیاطالعاتو استکه شده دهدتويیترهايديپلماتیکبسنده

ييکیازمنابعخبريکاربردداردواينشبکهبازوعنوانبهبرايسیاستمدارانآمريکايی

شود.ايدستگاهسیاستخارجیآمريکامحسوبمیرسانه

ايرانمسائلسیاسیشدهمطرحمسائلنيترمهم درتويیتروزيرامورخارجه انرژي،

برجامهسته ايو تروريسم، مسائلمرزيومسائلمربوطبههمسايگان، جنگومسائل،

 است. برموضوعتحريمکهیدرحالفرهنگیبوده بیشتر آمريکا مسائلنظامیوسیاست،

داشتهاست.تأکید
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خطابوزيرامورخارجهايرانبیشترمعطوفبهسیاستمداران،ازحیثوجودنشانگاه

ساير سیاستمداران بیشتر آمريکا خارجه امور وزراي مقابل در و است بوده آمريکايی

.انددادهکشورهاراموردخطابقرار

 مورد تأکیدگفتمان براي ايران تالش چون محورهايی بر يسازثباتیبآمريکا

منطقه و خاورمیانه تأکیدي در ايران که نکته اين وسالحيوجوجستبر اتمی هاي

استهسته اي ، است. جملهحالنيباامتمرکز از نیز تروريسم از ايران حمايت گفتمان

گفتمان ديپلماسیرسانهتأکیدهايمورد در بآمريکا گفتماناي در نیز ايران است. وده

سويآمريکايیديپلماسیرسانه از نقضعهد بر ايخود و یطلبجنگها تأکیدآمريکا

 را خود دارد تالش ايران است. عنوانبهکرده تعهدات به پايند ویالمللنیبکشوري

معرفیکند.طلبصلح

 ديپلماسی ابعاد از يارسانهيکیديگر خارجهيمورداستفادهادبیات، وزرايامور

استفادهازادبیات وزيرامورخارجهايرانبا برکشورهاوبخشالهاماست. تالشداردتا

سیاستمدارانديگراثرگذاشتهوبهتحققاهدافومنافعملیکمکنمايد.ازسويديگر

اقداماتآمريکا قرارگرفتهتأکیدادبیاتانتقادينیزبسیارمورد،درتالشبرايمقابلهبا

ادبیات از استفاده با آمريکا دردورانرياستجمهوريالخصوصیعلزیدآميتهداست.

دونالدترامپوادبیاتانتقاديتالشبرايمقابلهبااقداماتايرانرادارد.ادبیاتانتقادي

دهد.ايآمريکاراتشکیلمینیزيکیديگرازارکانديپلماسیرسانه

،دهددرتويیتروزرايامورخارجهايرانوآمريکانشانمیپرتکراربررسیکلمات

ايراننيپرتکرارتر خارجه امور وزير تويیتر کلماتدر کلماتايران، ايوتوافقهسته،

است.کردهاشارهآمريکابودهاست.درمقابلآمريکابهکلماتايرانوتروريسموآمريکا

هبردسیاستخارجیکشورهااست.هدفايراناهدافديپلماسیبخشیديگرازرا

می را ايناقدام که بود خود باتالشبرايترسیمتصويريمطلوباز تواننوعیمقابله

تالشبرايدستیابیبههايمنفیرسانهتصويرسازي ايرانقلمدادکرد. هايآمريکايیاز
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توافق اهدافديپلنیتأم، اختالفاتديگر ماسیايرانمحسوبامنیتوحلتعارضاتو

امنیتبهرهبردهاست.نیتأمشوند.درمقابلآمريکاازراهبردتالشبرايمی

مرحله برايايرانوآمريکا يآگاهیدادندرصدرازحیثمراحلديپلماسینیز

قراردارد.البتهايراندراينزمینهدرصدبیشتريرابهخوداختصاصدادهاست.درمقابل

داشتهاست.تأکیدربراقداماتعملیآمريکابیشت

ايرانتالشکهیدرحالباختاست.-راهبردديپلماسیآمريکابیشترمعطوفبهبرد

بردرادرپیشبگیرد.–داردتاراهبردبرد

منبعقدرتنرمخودبسیاربهرهبردهاست.درمقابلعنوانبهايرانازسیاستخارجی

برسیاستخارجی آمريکاعالوه ازتهديداتزيرکانهوايجادوابستگیمتقابلنیزسود،

بردهاست.

هرچهبیشتربرتأکیدویطلبصلح،يیزداتنشايايرانبرديپلماسیرسانهیطورکلبه

ايراندرتالشاستهمدرمنطقهتأکیددوطرفهوتوافقاتوگوگفت يخاورمیانهدارد.

ويگریانجیمنقش آمريکا نمايدوهمدرمقابلهبا ايفا يسازیخنثوبرقراريامنیترا

نظیر هاميتحراقداماتاينکشور ، هايآمريکاهايدوگانهبودنوسیاستیرمنطقیغبر

پیشرفتوتوسعهويوجوجستکشوريدرعنوانبهنمايد.ايرانسعیداردخودراتأکید

نشاندهدوبههمیندلیلبررعايتاصولديپلماسیمايلبههمکاريباکشورهايجهان

بردهدايت–داشتهودرتالشاستسیاستخارجیرابااستفادهازراهبردهايبردتأکید

نمايد.

 مقابل تروريسممتحدهاياالتدر از حمايت به ايران کردن متهم ضمن ،آمريکا

 را برجام نظیر اقداماتی و تحريماثریبتوافقات اعمال با است تالش در و هايکرده

اقتصادي آمدن، رويکار با اينقبیلاقداماتآمريکا نمايد. ايرانمقابله با ... سیاسیو

 است. يافته شدت آمريکا جديد همراهیکهينحوبهدولت است تالش در آمريکا

لبنمايد.هاوفشارهايبیشتربرايرانجکشورهايديگررابرايبرقراريتحريم
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 ها شنهادیپ

امورتويیتروزير،ايجمهورياسالمیايرانشودجهتارتقايديپلماسیرسانهپیشنهادمی

کلیهخارجه نسبتبه تا تالششود و نبوده مسائلسیاسیمنحصر نسبتبه تنها يايران

وواکنشنشاندادهشود.يریگجهترويدادهايجهانی

ايومنطقهصورتبههمچنینبرايافزايشضريبنفوذجمهورياسالمیايرانهم

جهانی شکل به هم زبان، به ايران خارجه امور وزير تويیتر ديگري انگلیسیجزبههاي

کند منتشر تويیت ايران، ديپلماسی مخاطبان از اعظمی بخش زيرا کشورهاي، مردم

هستند.زبانيیایاسپانوزبانعرب

هايترندروزازهشتگ،برايفراگیرترشدنوتوجهبیشترافکارعمومیتيدرنهاو

هايوزرايامورخارجهايراناستفادهشود.درتويیت

اهمیتروزافزونتکنولوژي به توجه نقشحساسايراندربا هاينوينارتباطیو

جهان و منطقه ، ديپلماسیديجیتالدرخصوصديپلماسیرسانهيیهاپژوهشانجام ايو

رسد.برايبهبودعملکردسیاستمدارانضروريبهنظرمی

باروشتحقیقمتفاوتضرورياست،مشابهپژوهشحاضر،همچنینانجامپژوهشی

هاقابلارزيابیباشدتاابعادديگريازموضوعويافته
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