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 چکیده

 توافق زمان در امریکا و ایران وزرای امور خارجه ای رسانه دیپلماسی مقایسۀ شیوۀ به مقاله این

 همه، از بیش توانست توئیتر اجتماعی، های رسانه میان در. پردازد می توئیتر در وین، ایهسته جامع

 از استفاده با شده تالش مقاله، این در به کار برده شود. و کند جلب خود به را سیاستمداران توجه

 از استفاده و توئیپلماسی مبحث سیاسی، ارتباطات حوزۀ در کاستلز یورگن هابرماس و مانوئل نظریات

 ایران وزرای امور خارجه استفادۀ شیوۀ فرکالف، نورمن روش اساس بر انتقادی گفتمان تحلیل روش

 هم با درنهایت و ارزیابی توئیتر، اجتماعی  رسانه در وین ای هسته جامع توافق طول در امریکا و

  .شوند مقایسه

ادبیات ظریف در توئیتر مبتنی بر  دهد می نشان کری جان و ظریف جوادهای  توئیت نتایج  تحلیل

کری بیشتر جنبه اطالع رسانی دارند. استفاده های  استعاره و همراه موضع گیری است، اما توئیت

های  کری به طور مستمر از توئیتر استفاده می کند. ظریف توئیتظریف از توئیتر استمرار ندارد، اما 

خود را با ریتوئیتی از اکانت آیت ا... خامنه ای و جان کری با توئیتی که در آن از ضمیر اول شخص 

استفاده شده، شروع کرده که می تواند برگرفته از ساختارهای سیاسی کشورها باشد. به طور کلی می 

 می تولید محتوا توئیتر برای دو هر هستند، آشنا توئیترهای  ویژگی با آنها دوی هر توان گفت که

 .  کند می بیشتری و تر دقیق استفاده فضا این ابزارهای از کری اما کنند،

 توئیتر گفتمان، تحلیل اجتماعی، های رسانه ای، رسانه دیپلماسی: کلیدی واژگان
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 مقدمه 

 چنین هم. اند دانسته آنها رسمی نمایندگان توسط کشورها میان ارتباط ایجاد نحوه را دیپلماسی

 مورد سیاسی روابط کسب برای خارجی دولتهای با مذاکرات انجام نحوه و هنر را دیپلماسی

 تعریف آنها رسمی نمایندگان طریق از کشورها میان ارتباط و مذاکره چنین هم و متقابل توافق

 خاص وظایف و حقوق شرایط، با دیپلمات عنوان به دولتها کارمندان از ویژه گروهی که اند کرده

 .دارند حضور آن در

 کاستن و منافع افزایش برای دیگر جوامع با تعامل را دیپلماسی بتوان شاید تسامح کمی با

 (42-43صص:1387ظریف،. )کرد تعریف نیز هزینه کمترین با ها پذیری آسیب از

 توافق راه از جنگ، جای به آن، از استفاده با خارجی سیاست که است ای وسیله دیپلماسی،

 ولی است؛ دیپلماسی شکست جنگ، آغاز تعریف این اساس بر و رسد می خود های هدف به

 داشته دوام تواند می نیز آن از پس و جنگ دوران در دیپلماسی که اند عقیده این بر گروهی

 عوامل دیگر میان در خارجی سیاست ابزارهای از یکی تنها دیپلماسی مواقع از بسیاری در. باشد

 اقتصادی، های حربه از گیری بهره روند در اما رود، می شمار به( فرهنگی و نظامی اقتصادی، )

 دیپلماسی، که است معتقد مورگنتا هانس دیگر طرف از. دارد کاربرد نیز نظامی حتی و فرهنگی

 شرایط های ویژگی از گروه آن با شکل موثرترین به ملی قدرت عناصر ساختن مرتبط هنر

 (35:1374مورگنتا،. ) شود می مرتبط ملی منافع به که است المللی بین

 های فعالیت اصلی های شاخه از یکی عنوان به «ای رسانه دیپلماسی» سوم هزاره آغاز در

 دیپلماسی از توجهی قابل بخش و است شده پدیدار خارجی سیاست و دیپلماسی دستگاه

 نوین های تکنولوژی اینک هم. است داده اختصاص خود به را جهانی قدرتمند کشورهای عمومی

 های شبکه ها، روزنامه تحریریه به را خارجی سیاست و دیپلماسی گستره اطالعات، و ارتباطات

 جامعه عصر در که است عاملی همان این. اند کشانده جهانی رادیوهای و ها تلویزیون اینترنتی،

 آن، در که فضایی. است کرده الزامی را ها رسانه و ها دیپلمات متعامل روابط فضای اطالعاتی،

 و خبری های تاکتیک گذاری تاثیر میزان به پیش از بیش دیپلماسی و خارجی سیاست پیشبرد

 و تر پرقدرت خبری پوشش و ها تاکتیک این قدر هر چنانکه است؛ شده وابسته ای رسانه

 خرازی) چرخد می تر روان خارجی سیاست های چرخ شوند، منتشر و طراحی تاثیرگذارتر

 (.45:1385آذر،
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 در موفقیت عدم یا موفقیت در بسزایی نقش سودمند رسانه انتخاب ای رسانه دیپلماسی در

 کارکرد دو خویش، خاص اجتماعی کارکرد بر عالوه ها رسانه سو یک از زیرا دارد؛ اهداف تامین

 از یک هر دیگر سوی از و هستند دارا را افکارعمومی دهی جهت و مخاطبان بر تاثیرگذاری مهم

 توان و ساخته متمایز یکدیگر از را آنها که دارند خاصی مقدورات و کارکردها ها، ویژگی ها رسانه

 رسانه، صحیح انتخاب بنابراین بخشد؛ می آنها به مختلف های موقعیت در را متفاوتی تاثیرگذاری

 نامناسب انتقال به نادرست انتخاب و مقدورات، و ها ویژگی این از موثر و کارآمد استفاده موجب

 (8:1390مانهایم؛. )شود می منجر دیپلماسی فرآیند در انحراف و پیام

 که شود می پیگیری ویژه و عادی ای رسانه متعدد های فعالیت ازطریق ای رسانه دیپلماسی

 گران میانجی و ها حکومت سران دیدار  ها، مصاحبه مطبوعاتی، های کنفرانس شامل ها فعالیت این

 در جدید عصری گشودن برای که است برانگیزاننده ای رسانه رویدادهای و رقیب کشورهای در

 (33:1388گیلبوآ؛. )شوند می سازماندهی متقابل روابط

 سیاست هدایت نحوه نوین، های رسانه امروز دنیای در که بپذیریم باید است مسلم آنچه

 ای رسانه دیپلماسی استعداد و توان در کشور یک جهانی قدرت اکنون و اند داده تغییر را خارجی

 پدیده دیگر، دیپلماسی،. است نهفته آن المللی بین مکمل تصویر ارائه و ملی هویت ایجاد در آن

 باشد، پویاتر چه هر که است ای رسانه ای پدیده. است آشکار ای پدیده نیست، دربسته های اتاق

 عمیق درک بدون امروز، جهان در دیپلماسی که این و ساخت خواهد پویاتر را خارجی سیاست

 (297:1387ظریف؛. )است ناممکن ارتباطی مدرن وسایل مهم نقش از

 همگرایی و ترکیب که باورند این بر اجتماعی، علوم صاحبنظران و اندیشمندان از بسیاری

 گشایش سبب اخیرهای  دهه در داری سرمایه نظام ساختار تجدید و ارتباطی نویهای  فناوری

 فرا  جامعه: نظیر اصطالحاتی با که ای مرحله. است شده بشری جوامع در ای تازه مرحله

 شبکه جامعه ،( 3هابرماس) همگانی  گستره ،( 2بودریار ژان) مدرنیزم پست ،( 1بل دانیل)صنعتی

 می جامعه این  شناسه در.است شده تبیین و توصیف اطالعاتی  جامعه و ،( کاسلز مانوئل) ای

 واقعی، مجاز فرهنگ ای،-شبکه متغیر  هندسه جهانی، اطالعاتی اقتصاد جمله از هایی پدیده توان

. برشمرد را مکان و زمان فشردگی نیز و پیوسته خدمات دیجیتالهای  فناوری انگیز حیرت  توسعه

 تمامی صنعتی، ی جامعه به کشاورزی  جامعه از گذر همچون اطالعاتی،  جامعه به ورود

                                                           
1 Daniel Bell 
2 Jean Baudrillard 
3 Jürgen Habermas 
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 فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، سیاسی،های  عرصه داده، قرار تأثیر تحت را بشری حیاتهای  جنبه

 .(60: 1387 اسعدی،)است ساخته مواجه اساسیهای  چالش و ها فرصت از انبوهی با را

 توئیپلماسی

 «؟1هستید کاری چه انجام حال در اکنون هم» شعار با 2006 سال که است میکروبالگی توئیتر

 همین مردم و افتدمی اتفاقی چه جهان در» به شعار این 2009 سال در اما کرد، کار به شروع

 را شعار تغییر . این(Twitter2019) داد تغییر «؟2کنندمی وگو گفت چیزی چه درباره اآلن

 ساحت دربارۀ تولید محتوا به را فرد که ایرسانه از توئیتر که کرد تحلیل گونه این توان می

 با وگو گفت و خود پیرامون های اتفاق به توجه به را کاربران کرد، می تشویق خود شخصی

 .فراخواند یکدیگر

 استفاده کنند،  کاراکتر 140 از تنها توئیت هر در توانستندمی 2017 سال تا توئیتر کاربران

کنند؛  توئیت پست هر در را کاراکتر 280 از توئیت هر در تا کردند پیدا اجازه سال این از اما

 در اجتماعی رسانه این. کنند می توئیت ژاپنی و ای کره چینی، های زبان به که کسانی از غیر

 در الکسا سایت در 2019 سال در است و داشته فعال کاربر میلیون 321 توئیتر، 2019 سال

 (Wikipedia2019. )دارد قرار دوازدهم ردۀ

. دهد به ما نشان را راه تواندمی 3لندلر گفته اما این دیپلماسی حوزۀ در مطالعۀ توئیتر برای 

 آگاهی این به توجه با و اندبوده توئیتر روزافزون رشد جریان در خود ها دیپلمات و جهان رهبران

. اند پرداخته خود شهروندان و دیگر کشورهای در مردم با تعامل به توئیتر از استفاده با خود

 المللی بین دیپلماسی پیشگامان از یکی عنوان به فال، مک. ا مایکل روسیه، در امریکا سفیر

 خود کار 2011 سال در روسیه در امریکا سفیر عنوان به اینکه از پس او. شود می شناخته توئیتر

 .(Landler2014:99) کندمی توئیت روسی و انگلیسی زبان دو به آغاز کرد را

 در جدیدی عبارت گیری شکل به 2011 سال در توئیتر از جهان سیاسی استفادۀ رهبران

 استفاده به 6دیپلماسی هشتگ یا 5توئیپلماسی یا 4توئیتری دیپلماسی. شد منجر توئیتر ادبیات

 رهبران ها،دولت سران توسط توئیتر میکروبالکینگ سایتوب و اجتماعی هایشبکه از

                                                           
1 What are you doing 

2 Whats happening in the world and what people are talking about right now 

3 Landler 

4 Twitter Diplomacy 

5 Twiplomcy 

6 Hashtag Diplomacy 
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 از را عمومی دیپلماسی و خود دیپلماسی که کندمی اشاره هادیپلمات و دولتیبین های سازمان

 .(Keleman2014) دهندمی توسعه طریق این

 هایشبکه در دیپلماسی بر که شد ای مطرحمطالعه در 2011 سال در توئیپلماسی عبارت

 ارتباط برای توئیتر امور خارجه ازوزرای  چگونه دهدمی نشان مطالعه این. بود متمرکز اجتماعی

 .کنند می استفاده سیاسی بازیگران وزرای امور خارجه و بقیه با برقرار کردن

 خودش توسط تأییدشده کاربری حساب یک با که بود جمهوری رئیس اولین، اوباما باراک

 مطالعه دیجیتالی دیپلماسی مبحث در که است کشوری اولین امریکا. کرد آغاز را کردن توئیت

 از هافعالیت و مطالعه این. شد آغاز کشور این دولتمردان توسط مجازی فضای در فعالیت کرد و

 امور وزرت در «دیجیتال دفتر» نام به دفتری سال همین در. شد آغاز کشور این در 2003 سال

 .(2012 ؛Miles)شد  تأسیس کشور این خارجه

 قرار 2011 سال در امریکا دولت کابینه بهخارجه،  امور وزیر سمت در کری، جان ورود با

 روی با ایران در .شود پیگیری بیشتری جدیت با امریکا خارجه امور وزارت آنالین حضور شد،

 طرز به اینستاگرام و توئیتر بوک، فیس در دولتی مقامات حضور روحانی حسن آمدن کار

 ویژه به خارجی روابط در زدایی تنش را خود اولویت که روحانی دولت. یافت افزایش محسوس

 بود در داده قرار اسالمی جمهوری علیه ها تحریم به بخشیدن پایان و اتمی پرونده فصل و حل

 .کرد آنالین اجتماعی های شبکه از فعالی استفاده اتمی مذاکرات طول

 در ما به تواندمی مدرنپست دوران در سیاسی های کنش از گیبینز تحلیل رسد می نظر به

 ها مدرنپست است معتقد گیبینز. کند کمک توئیتر در ها دیپلمات واسطه بی حضور تحلیل

 جدید اجتماعی های جنبش طریق از عمومی های فعالیت و سیاسی مستقیم کنش از عمدتاً

 که درحالی سنتی سیاسی احزاب و نفع ذی یها گروه در فعالیت طریق از تا کنند می حمایت

 و تر مستقل ها آن روش که دانند می کنند، می مشارکت رسمی سیاست در ها مدرنیست هنوز

 و ترکیب جایگزین های فعالیت از طیفی با را خود مشارکت و هاست مدرنیست از شکاکانه

 .(140:1381گیبینز،)کنند  می تقویت

 و امریکا 5+1 کشورهای خارجه امور وزرای با ایران خارجه امور وزرای ایهسته مذاکرات

 مذاکرات این سازی شفاف در بسیاری سهم توانست توئیتر که بود مقاطعی از یکی اروپا اتحادیه

 .باشد داشته
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 توافق این: »بود معتقد توافق این دربارۀ اهمیت 1الفاسد ارجان ،«استیت اپن» مؤسسه مدیر

 قدم حاال. است ایالعادهفوق خبر دارد نیاز شفافیت به دنیا دارند باور که هاییآن همۀ برای

 را اجازه این مردم به تا دهیم گسترش را آن و دهیم ادامه خود کار به که است این ما بعدی

 از مسئله این اعالم .بدانند مسئول شان یعموم هایبیانیه برای را سیاسی مقامات که بدهیم

 و داد اکتبر ماه در کنفرانسی در شرکت این یرعاملمد که است قولی پیرو توئیتر شرکت سوی

 .«داشت خواهد نگاه واضح و شفاف را توئیتر همیشه که کرد بیان

 فعاالن ها، دیپلمات سیاستمداران، خبرنگاران، از بسیاری ایران ای هسته مذاکرات زمان در

 این اخبار ((IranDeal# دیل ایران و (IranTalks#) تاک ایران هشتگ با عادی مردم و سیاسی

 هم این از پیش اوباما باراک و کری جان. نوشتندمی آن دربارۀ یا کردند می پیگیری را مذاکرات

 کنندگان دنبال و ها رسانه برای اما کردند، می استفاده توئیتر از خود المللی ینب ارتباطات برای

 مورد توئیتر از روحانی حسن دولت و ظریف محمدجواد استفاده الملل بین روابط های مبحث

 .بود گرفته قرار توجه

 چگونه» عنوان با حوزه این در ای مطالعه در توئیپلماسی، حوزۀپژوهشگر ، 2الفکنس متیاس

 را ایران ای هسته توافق مشخصطور  به «کنند می برقرار ارتباط هم با توئیتر در جهان رهبران

 ایهسته مذاکرات: »است نوشته و کرده مطرح 2015 سال در توئیپلماسی حوزه در مهم عنوان به

 دیپلماسی عرصۀ در یرگذارتأث و پرطرفدارهای  هشتگ از 2015 سال در جهان کشورهای با ایران

 در وین در ایران-مذاکرات# موفقیت از بعد. گرفت قراراستفاده  مورد بسیار توئیتر در که بود

 .(www.twiplomacy.com/2015) «کرد تغییر ایران-توافق# به هشتگ این 2015 آوریل

 خبرنگاران خود برای توئیتر مانند اجتماعی های شبکه روزها این دهد می نشان ها یافته این 

 هایتلفن و کامپیوتر روی سریع و راحت دسترسی. شده است تبدیل خبر منبع یک مانند

 از هم سیاستمداران. باشند ارتباط در سیاستمداران با بتوانند عادی مردم تا شده باعث همراه

. ببرند را استفاده نهایت آن از کنندمی سعی و دارند خبر یخوب به ارتباطی سکوی این یتاهم

 و دیپلماسی در تازه ایدریچه سیاستمداران و مردم بین مستقیم ارتباط این رسد می نظر به

 مردم و نیست بسته درهای پشت فقط هم با سیاستمداران مذاکرات روزها این. است سیاست

 .کنندمی قضاوت و داوری مستقیمطور  به

                                                           
1 Arjan El Fassed 
2 Matthias Lüfkens 



  7   ای وزرای امور خارجه ایران و آمریکا در توئیتر مقایسه شیوۀ دیپلماسی رسانه

 معه شبکه ای و قدرت اج

 کاربرد با و شدن جهانی عصر در که نامد می   ای شبکه جامعه را کنونی جامعه  کاستلز

 و ها انجمن حضور افزایش او. است گسترش حال در ارتباطی و اطالعاتیهای  تکنولوژی فزاینده

 می قرار مدنظر جهت دو از ای شبکه جامعه و شدن جهانی عصر در را غیردولتیهای  سازمان

 جهانی عصر در کاستلز نظر به. ای شبکه جامعه در یابی هویت -2 دولت نقش کاهش -1: دهد

 در را آنها مشروعیت و قدرت امر این و است شده تضعیف ملیهای  دولت ابزاری توانایی شدن

 در سمت به فزاینده صورتی به را مدنی جوامع امر این. است کاسته مسائل از بسیاری با برخورد

های  سازمان از بسیاری بنابراین. راند می جهانی شهروندیهای  مسئولیت گرفتن دست

 جامعه پیدایش همچنین. اند شده المللی بین عرصه در عمده نیروهایی به تبدیل غیردولتی

 تغییر از جدیدی نوع ترتیب بدین و برد می سئوال زیر را هویت ساختن بر فرایندهای ای شبکه

 زیستن تجزیه و معنا اصلی ی سرچشمه به هویت ای جامعه چنین در. کند می خلق اجتماعی

های  سازمان را آن سیر خط که را کنونیهای  جنبش فزاینده رشد کاستلز. گردد می تبدیل

 جو و جست ای شبکه  جامعه ساختار در و افراد معنایابی و هویت  نحوه در داند، می غیردولتی

 جمع مقاومتهای  هویت حول معنایابی برای جامعه این در شده طردهای  گروه و افراد. کند می

 ایده و دار برنامه هویت به آن استمرار که کنند می دفاع خود حمایت مورد اصول از و شوند می

 محلی چه هرهای  سیاست نمای متناقض. شود می تبدیل اجتماعی ساخت کل شکل تغییر ی

 هویت تولید آن حاصل که آید می پدید گرفته، شکل جهانی فرایندهای توسط که دنیایی در تر

 (.82: 1382کاستلز،. )است معنا و

 واقعیت» و «ها جریان فضای» یعنی دیگر مولفه دو کنار در را «ای شبکه جامعه» کاستلز

 مختلف ابعاد بررسی. است داده قرار بررسی مورد نظریاتش کلیدی مفهوم سه عنوان به «مجازی

 فهم به تواند می اندازه چه تا او های دیدگاه که است این دهنده نشان خوبی به وی های دیدگاه

 مفهومی محورهای ترین مهم از یکی. کند کمک شهروندی نگاری روزنامه کارکردهای از بهتر

 های فعالیت جریان مرکز شبکه آن، در که «ها جریان فضای» مفهوم از بود عبارت کاستلز

  .شود می انجام مرکز این حول جامعه فرآیندهای کلیه و است جامعه مختلف

 حال در پادقدرت و قدرت دهند، می ارائه ای شبکه فضای پردازان نظریه که تعریفی براساس

 پادگفتمان خود و گیرند می شکل هم برابر در که داریم پادگفتمانی و گفتمان و است تغییر

 تعبیر. دهد می رخ هم شهروندی نگاری روزنامه در امر همین. شود می گفتمان تغییر باعث
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 قدرت این افتد، می پیشتر قدرت جریان از ها جریان قدرت که است این کاستلز درست

 (.4:  1390 الوندی، خانیکی،) است کوچک و خرد های جریان ها، جریان

 تا سازد می قادر را اجتماعی کنشگر یک که[ کند می تعریف] نسبی ظرفیت» را قدرت او

 قدرتمند کنشگرانهای  ارزش و منافع خواست، جهت در که هایی روش به ناهمسنگ صورت به

 یا افراد ویژگی یک قدرت. «بگذارد اثر اجتماعی کنشگران سایر تصمیمات بر و کند می عمل

 ای شبکه جامعه و ها شبکه با آشکار صورت به تعریف این. است رابطه یک بلکه نیست ها گروه

 .دارد تناسب است، کتاب این اصلی موضوع که

 در سازی قدرت در را اصلی نقش ارتباطیهای  شبکه( 1 که است این کاستلز اصلی ادعای

 قدرت،های  شبکه یا فناوری فرهنگی، صنایع مالی، شرکتی،های  شبکه جمله از ای، شبکه هر

 قدرت اصلی منابع مختلفهای  شبکه میان انتقال و ها شبکه تک ریزی برنامه( 2 و دارند

 همگانی، نهادهای ای، رسانههای  شرکت) ها شبکه ریزان برنامه که گوید می حتی او. هستند

 ای، رسانههای  شبکه که مرداک روپرت مثل دهندگانی انتقال و( متخصصان سردبیران، ناشران،

 . هستند ای شبکه جامعه در قدرت دارندگان دهد، می پیوند هم به را مالی و سیاسی فرهنگی،

 هستند ای شبکههای  موقعیت آنها نیستند، فرد دهندگان انتقال و ریزان برنامه کاستلز نظر از

 گره یک گره این هرچند است، گره یک مرداک. »اند شده تنمند اجتماعی کنشگران در که

 . سایت(1390.)شاه قاسمی،  «است مهم

رسانه ها اجتماعی را به طور اعم و توئیتر را به طور اخص با توجه به نظرات کاستلز می 

توان از مظاهر شبکه سازی در فضای مجازی دانست. در شبکه سازی توئیتر قدرت از شبکه 

سازی به نفع خود استفاده کرده است و اگر چه دروازه بانی ضعیف شده، اما رهبران دیپلماتیک 

 ه بخشی از این دروازبه بانی جدید تبدیل کرده اند. نیز خود را ب

  و اینترنت 1عمومی حوزه

 با آزادانه و آیند گردهم توانند می مردم که است اجتماعی زندگی از ای عرصه عمومی، حوزه

 کنش بر مباحث این طریق از و بشناسند را شان اجتماعی مشکالت و کرده گفتگو یکدیگر

 ها گروه و افراد که است فضایی عمومی، حوزه دیگر، تعبیر به. بگذارند تاثیر موجود سیاسی

 به احتماالً و پردازند می جمعی نظر تبادل به خود عالقه مورد های موضوع پیرامون بحث برای

  (Hauser,1998:87 ) یابند می دست مشترک نظر یک

                                                           
1 publicsphere 
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 قدرت یا عمومی اقتدار حوزه» و «خصوصی حوزه» بین حدواسط را عمومی حوزه هابرماس،

  جوامع در تئاتر»  مثابه به را عمومی حوزه برخی اما . (Habermas,1989:30) داند می «حاکم

 تئاتر، صحنه این در که است باور این بر تعبیر این بردن کار به فریزر با. اند نگریسته «مدرن

 شهروندان که است فضایی این. شود می گذارده نمایش به گو و گفت طریق از سیاسی مشارکت

  .(Fraser,1992:110) کنند می نهادینه را تعامل خودشان، بین مشترک امور پیرامون همفکری با

 رابطه از خاصی نوع ، عمومی حوزه یک: کند می تعریف اینگونه را عمومی حوزه  کین جین

 آن جریان در که ارتباطی وسایل از یکی طریق از معموالً که است نفر چند یا دو بین فضایی

 روابط با رابطه در تر، طوالنی زمانی یا لحظه یک برای و شود نمی اعمال خشونتی و تندی هیچ

 و جامعه ساختارهای مانند بزرگتر تعاملی های محیط یا و کوچک تعاملی های محیط در قدرت،

  . (kean, 2004:113) دارد وجود منازعه آن در و  آید می وجود به سیاست

 :شمارد می بر چنین را عمومی حوزه برای اینترنت موثر های جنبه آلیناتورنتون

  ارتباط کردن برقرار و یکدیگر یافتن برای کوچک نفع ذیهای  گروه توانایی -1

  یکدیگر به شان نظرات نقطه ارائه و خود معرفی برای کوچک های گروه و افراد توانایی -2

  گوناگون نظرات نقطه و ها دیدگاه به آسان دسترسی -3

  اینترنت در اطالعات و مواد ماندگاری و بقا -4

 مهدی)  شود می کننده دریافت و فرستنده بین ارتباط گیری شکل باعث که بودن تعاملی -5

  . (121-123:1389، زاده

 مجازی اجتماعات گیری شکل امکان عمومی، حوزه مثابه به اینترنت تلقی جنبه ترین برجسته

. پردازند می هم با تعامل و اینترنتی گفتگوی و بحث به اجتماعی روابط های شبکه ایجاد با که است

 های زمینه از را مختلف افراد دادن پیوند امکان عمومی حوزه یک مثابه به اینترنت میان این در

 بیشتر خاص، عالیق با هایی گروه فضا این در. کند می فراهم بحث فضای یک در مختلف اجتماعی

 موضوع همین و کنند می جذب هستند؛ متمرکز خاص موضوعاتی مورد در گفتگو بر که را افرادی

  . (Papacharissi,2004:384)شود می تر کوچک و  کوچک بحث های گروه آمدن وجود به باعث

 نیاز آن اعضای بین تعامل و درک و اجتماعی های شبکه ارتباط، گسترش به مجازی اجتماعات

 را مشترکی های قالب و مشترک های ارزش افراد آن در که کند می درست را اجتماعی و دارد

 اجتماعات رینگولد، . (Gattikar,2001:168) کنند می کمک اعتماد گسترش به و کنند می دنبال
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 با کاربران و است شبکه آن پیدایش منشا که داند می ها انسان جمعی تمرکز نوعی را آنالین

 .(Rheingold,1993:5)دهند می شکل سایبر  فضای در را خود روابط عمومی، مباحث در مشارکت

با توجه به حضور رهبران دیپلماتیک کشورها در توئیتر به عنوان یک رسانه خصوصی می 

خصوصی و های  حاکم در رسانههای  رسمی قدرتهای  توان تحلیل کرد که اظهار سیاست

رسانه ای رسمی خود را در حوزه مشارکتی جایی است که قدرت می خواهد با فاصله گرفتن از 

خاص خود را داشته که های  عمومی تعریف کند. حضور رهبران دیپلماتیک در این فضا ویژگی

جواد ظریف و جان کری در جریان مذاکرات هسته ای ایران های  در این مقاله با تحلیل توئیت

 تالش شده به آن نیز پاسخ داده شود. 

 چارچوب مفهومی

وزرای امور خارجه  ای رسانه دیپلماسیهای  شیوه مقایسه به مقاله این  گفته مسایل به توجه با

 میان در توئیتر که این به توجه با. پردازد می اجتماعیهای  رسانه در ایران و آمریکا کشور دو

 رسانه تحقیق این در دارد دیپلماتیک رهبران بین در را مقبولیت بیشترین اجتماعیهای  رسانه

های  شیوه تفاوت دادن نشان بهتر برای. است توئیتر گرفته، قرار بررسی مورد که ای اجتماعی

 دقیقی بررسی که این برای و. اند شده انتخاب آمریکا و ایران کشورهای ای رسانه دیپلماسی

 در کری جان و ظریف محمدجواد کشور، دو این امورخارجه وزرایهای  توئیت گیرد صورت

  .است شده تحلیل و انتخاب ایران ای هسته مذاکرات زمان

 در گوناگون های ایدئولوژی بازتولید و ایجاد در گفتمان نقش بررسی به تحقیق این چنین هم

 در  ای رسانه دیپلماسیهای  شیوه بررسی تحقیق این در اصلی هدف. پردازد می عمومی اذهان

 به سیاسی و اجتماعی قدرتمند منبع عنوان به رسانه و زبان آن در که است هایی شیوه و ها توئیت

 و ایدئولوژیک ساختارهای بین رابطه بررسی برای چنین هم. پردازند می واقعیت تصویرسازی

 .اندشده انتقادی گفتمان تحلیل این توئیت ها ای رسانه دیپلماسی های شیوه گفتمانی ساختارهای

حوزه عمومی هابرماس هم چنین در این تحقیق از نظریه جامعه شبکه ای کاستلز و 

این چهار دیپلمات را در زمان مذاکرات هسته ای ایران بهتر های  استفاده شده تا بتوان توئیت

 توصیف، تفسیر و تبیین کرد. 
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 تحقیق روش

 .شده است استفاده فرکالف نورمن روش اساس بر انتقادی گفتمان تحلیل روش از مقاله این در

وزرای امور خارجه  ایرسانه دیپلماسی های یوهش تفاوت تا است شده تالش تحقیق این در

 نحوۀ تحقیق این در. شود مقایسه توئیتر در وین، جامع توافق زمان در امریکا و ایران کشورهای

 ابراز گیری شکل پنهان و پیدا عوامل زبان، از ها آن استفاده و مختلف سیاستمداران خودابرازگری

 کارکردهای برخی بازنمود. شده است بررسی ها آن توسط اجتماعی های رسانه در تفکر یک

 این بر. است تحقیق این اهدافازجمله  اجتماعی های رسانه در دیپلماتیک رهبران ایدئولوژیک

 متون بهشکل دادن  در را فرامتن و متنی عوامل سیاسی، های گیری جهت و انتقادی زبان اساس

محمدجواد ظریف و  امریکا، و ایران امور خارجه وقتوزرای  های توئیت در که گونه آن انتقادی،

 دو این های توئیت موردی تحلیل بامسئله  این. کرده است تحلیل اند، یافته انعکاس جان کری

 گفتمان تحلیل روش از تحقیق این درشده  گفته توضیحات به توجه با .گیرد می صورت نفر

 توافق به مربوط هایپست دیپلماسی های یوهش دقیق بررسی برای. است شده استفاده انتقادی

 25) ژوئیه آخر تا ژوئن نیمه بین تاریخ بین معموالً ها پست این. اند شده انتخاب وین جامع

 این به و بوده زمانی بازه این از خارج پستی اگر اما اند، شده توئیت( 1394 مرداد 9 تا خرداد

. کند می توئیت انگلیسی زبان به توئیتر در کری. شده است تحلیل نیز بوده مربوط توافق دوره

 کند. می توئیت دیگرهای  فارسی و در موارد خاص به زبان هم و انگلیسی زبان به هم ظریف

 و اند شده تحلیل انگلیسی زبان بستر در ها توئیت تر دقیق شناسی زبان تحلیل برای ینهمچن

 .نشدند ترجمه

 را شناختی جامعه وجه بیشترین که است گفتمانیپژوهش  نوعی ی،گفتمان انتقاد یلتحل

 قدرت، از لفظ از که. همچنان دارد« انتقادی» سوءاستفاده ۀمسئل به اول درجه در آید، برمی

 گرایشی با دیدگاه این. پردازد می متون در قدرت برابر در مقاومت و بازتولید و نابرابری سلطه،

 سیاسی و ایدئولوژیک خصایص کشف زبان، چارچوب در ها هویت شدن ساخته به گرایانه سازه

 در هم و خرد سطح در هم تحلیلی نگاهی. دارد توجه قدرت روابط بازتولید و زبان های کاربست

 شناسی جامعه و شناسی زبان حیطه در تجربی یپژوهش و متن تحلیل بر تکیه با کالن، سطح

 .)88:1383فاضلی،)است 

 شناختی جامعه به فرهنگی رویکردی نظری لحاظ از فرکالف یگفتمان انتقاد یلتحل رویکرد

 .است فرهنگ کند می پر را جامعه و متن بین خالی فضایآنچه  او نظر ازچراکه است، 
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 الگو، این. بر اساس برد می کار به را یهسه ال الگویی خودگفتمان  یانتقاد یلتحل در فرکالف

 .گیرد یبرمدر را زیر های جنبه و است ارتباطی رخداد یک زبان کاربرد نمونه هر

 موارد؛ این همه از ترکیبی یا بصری نمادهای نوشتار، گفتار، شامل که متن -

 شود؛ می متون مصرف و تولید شامل که گفتمانی کردار -

 اجتماعی. کردار -

 :داد نشان زیرصورت  به را یهسه ال الگوی این توان می

 
 گفتمان یلتحل برای فرکالف ای الیه سه الگوی -1-3 شکل

 کردار و گفتمانی کردار ،عنصر متن سه از ای تافتهبه هم  مجموعه را گفتمان فرکالف

 از هریک تحلیل خاص، گفتمان یک تحلیل و داند می( متن مصرف و توزیع تولید،) اجتماعی

 های ویژگی میان معنادار پیوندی که است این او فرضیه. داند می ها آن بین روابط و بعد سه این

 عمل ماهیت و شوند می تعبیر و یابند می پیوند یکدیگر با متون که هایی یوهش متون، خاص

 وجود دارد. اجتماعی

 یکردار گفتمان سطح در هم و متن سطح در هم زبانی، تحلیل فرکالف، ای الیه سه الگوی در

 اعتقاد به. است بینامتنی تحلیل همان یکردار گفتمان سطح در زبانی تحلیل. شود می انجام

 متمرکز تحلیلی چارچوب این در یکردار گفتمان و متن میان مرز بر بینامتنی تحلیل فرکالف

 بر یکردار گفتمان آثار پی در و نگرد می متن به یکردار گفتمان زاویه از بینامتنی تحلیل. است

 .(499:1385 ابطحی؛) است متن

 اتکا بدون و ییتنها به توان نمی را متنی هیچ. است متون مندی تاریخ ۀدهند نشان بینامتنیت

 دیگران که کرد عباراتی اجتناب و لغات کردن استفاده از توان نمی زیرا فهمید، دیگر متون به

 

 

کردار 
 اجتماعی

 مصرف متن کردار گفتمانی

 متن

 تولید متن
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 ارتباطی رویدادهای همۀ که است آن دهندۀ نشان بینامتنیت بنابراین؛ اند کرده استفاده قبالً

. گیرند می بهره ها آن از واند  مربوط پیشین رویدادهای ینوع به ارتباطی رویدادهای به ینوع به

 (64:1385 ابطحی؛)

 متون بین روابط جز چیزی به که 1کریستوا آرای با را قدرت روابط به فوکو عالقۀ فرکالف

 افراد روی گفتمان ها آن طریق از که را کارهایی و ساز برخی بتواند تا کرده ترکیب دارد نظر

 .دهد می توضیح گذارد می تأثیر اجتماعی های سوژهمثابه  به

 با او دغدغۀ کند می متفاوت گفتمان گران تحلیل از نحو بارزترین به را فرکالف که چیزی

 معنای 3«کولتهارد» و 2«سینکلر»ازجمله  گفتمان گران تحلیل نظر از. است ایهام موضوع

 گاهی متنی معنای کند می تأکید فرکالف. است ایهام از عاری و آشکار گفتمان واحدهای

 او نظر از. هستند مختلف تفاسیر مستعد گفتمان یک درون واحدهای و است نامشخص

 شود می متن یک درون در ایهامساز  سبب که است متنی ساخت های جنبه از یکی بینامتنیت

 .(56:1382 میلز،)

 بینامتنیت .2و صریح؛  بینامتنیت .1کند:  می متمایز هم از را بینامتنیت نوع دو فرکالف

 که مستقیمطور  به متن یک در دیگر متون یریکارگ به بر دارد داللت صریح بینامتنیت. سازنده

 با سازنده بینامتنیت ولی گردد، می مشخص آن شبیه چیزی با و قول نقلعالئم  با حالت این در

 بینامتنیت نوع این به. است مربوط متن یک در دیگر گفتمانی نظم یک از عناصری یریکارگ به

 سیاسی گفتمان در علمی یا دینی اصطالحات از استفاده. شود می گفته هم «بیناگفتمانگی»

 .(66:1384 سلطانی،) است بیناگفتمانگی فرآیند از ای نمونه

 .کرد رجوع نوشتۀ فلیک به تواند می تحقیق این یریگ نمونه روش توضیح در اما

 هدفمند غیرتصادفی یریگ نمونه نوع از کیفی یها پژوهش در یریگ نمونه روش کلیطور  به

 گران پژوهش شود می گفته هم قضاوتی ای نمونه ها آن به کههدفمند  های نمونه در. است

. درواقع پژوهشگر بر کنند میانتخاب  قبلی هدف با و ذهنیصورت  به را یریگ نمونه واحدهای

 برای را خود شخصی داوری معین های هدف به عنایت با و آماری جامعۀ از قبلی اطالعاتاساس 

 به اغلب کیفی تحلیل در نمونه تعداد و حجمدر خصوص  ین. همچنگیرد می کار به ای نمونه

 متون ازگران  پژوهش تفسیر و قرائت بر کیفی تحلیل. شود می بسنده کم بسیار های نمونه

                                                           
1 Kristeva 
2 Sinclair 
3 Coulthard 
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 گونه  ینا در که است دالیلی از یکی ،بر زمان و عمیق تمرکز این و است متمرکز ای رساله

 در یریگ . نمونهشوند می انتخاب ای رسانه متن از کوچک و محدود های نمونه ها تحلیل

 یریگ نمونه اساسی اصل. »است نزدیک «نظری یریگ نمونه» به گفتمان تحلیل و یشناس نشانه

بر  یریگ نمونه محتوایشان،بر اساس  موارد از ییها گروه یا موارد انتخاب از است عبارت نظری

 .(141:1388 فلیک،« )گیرد می انجام بودنشان نمایا نه و تحقیق با موردها بودن مرتبط مبنای

 برداشته امریکا و وزرای امور خارجه ایران رسمی توئیتر های صفحه از تحقیق این های داده

 دیپلماسی، رسانه، نظران صاحب شناسان، زبان آثار از ها توئیت بررسی برای محقق شده، اما

 فارسی تخصصی و معتبر های کتاب مطالب و یگفتمان انتقاد یلتحل حوزۀ و اجتماعی ای رسانه

 .است کرده استفاده اینترنت و الکترونیکی های کتابخانه و انگلیسی و

 اعتبار دربارۀ« گی پل جیمز. »هاست آن اعتبار سنجش کیفی های تحلیل در ۀ مهممسئل

 قادر گر تحلیل که است این بهگفتمان  یلتحل اعتبار از بخشی که است نوشتهگفتمان  یلتحل

 مربوط ای گرامری ابزارهای به تحلیل در نشده بیان ارتباطی کارکردهای کند استدالل باشد

 سخنگویان قضاوت بر مبتنی باید ربط این و دهند انجام را کارکرد این توانند می که شوند می

 (gee؛(1999:95 باشد تحلیل مورد زبان بومی

 دربارۀ تحلیل درپژوهش ) فرآیند پایان از پس که است یا مسئله پایایی موارد، بیشتر در

 سازماندر خصوص  هایی پرسش بررسی به پایایی مقوله رو، ینا از. شود می مطرح( ها داده

 افراد که انجامد می هایی دانش به پایا های یافته. »شود می منجرپژوهش  کاربردهای و اجتماعی

 .(29:1384نیس، برون« )کنند می عمل آنبر اساس  نهادها و

 از متفاوت کامالً آن اعتبارسنجی است، کیفی تحقیق این روش اینکه به توجه با

 تحقیق اعتبار و پایایی حفظ برای تحقیق این در محقق. است کمّی تحقیقات در اعتبارسنجی

 درمحقق  تحقیق، این در. است داده انجام ها توئیت متن بر مبنای را خود های تحلیل

وزرای  های گفته از بخش کدام مبنای بر را خود تحلیل که داده ارجاع نیز خود های گیری یجهنت

 است. نوشته امریکا و امور خارجه ایران

 تحلیل داده 

جواد ظریف و جان کری هر توئیت را جداگانه تحلیل کرده های  محقق برای تحلیل دقیق توئیت

است. اما با توجه به محدود بودن حجم مقاله، پیس از آن که هر توئیت را جداگانه تحلیل کرده، 

 تحلیلی کلی بر این توئیت ها نوشته است. 
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 کلی تحلیل قسمت مبتنی بر روش تحلیل گفتمان هر کدام از توئیت ها به این ابتدای در

 بررسی ارتباطات منظر از را او توئیتر صفحۀ سپس و پردازیم می محمدجواد ظریف های وئیتت

 درنهایت و کنیم می بررسی ارتباطی منظر از جان کری را صفحه و ها بعد از آن توئیت. کنیم می

 .پردازیم می اجتماعی رسانه این در آنان حضور شیوۀ مقایسۀ به

 مقام وزیر امور خارجههای جواد ظریف در تحلیل توئیت

( که 1394 مرداد 9 تا خرداد 25)  2015ژوئیه آخر تا ژوئن نیمه بینمحمدجواد ظریف 

ای شروع شده بود تا پایان ژوئیه که مذاکرات به پایان های مقدماتی مذاکرات هستهصحبت

 توئیت کرده.  7رسید، 

آغازکرد. ظریف اولین توئیت های خود را درباره این توافق جواد ظریف پیش از توافق توئیت

کند. در این ای شروع میا... خامنههای آیتخود را درباره توافق جامع وین با نقل قولی از گفته

 کند. های بیش از حد را رد میشده که ایران درخواستتوئیت بر توافقی با عزت تاکیدشده و نوشته

ای ویکرد ایران درباره توافق هستهبعدی که همراه با فیلمی درباره رهای  ظریف در توئیت

طرف ما باید بین فشار و »کند. متن جمله این است زبان منتشر می 5ای را به است، جمله

های ظریف بود. پیامی که در بعضی از ترین پیاماین یکی از اصلی« توافق یکی را انتخاب کند

 های مختلف تکرارشده. های بعدی به زبانتوئیت

های ظریف توئیتی بود که در آن نوشته تاثیرگذارترین و بحث برانگیزترین توئیتیکی از 

من های  ما سخت تالش می کنیم، اما بدون عجله، تا کار به خوبی انجام شود. به این گفته»بود: 

 «توجه کنید: شما نمی توانید وسط رودخانه اسب ها را عوض کنید.

-ای که گفته میری انجام شد. کنفرانس خبریاین توئیت دقیقا قبل از کنفرانس خبری ک

کرده و توافق کرده خواسته درباره مواردی که پیش از این با هیات ایرانی صحبتشد کری می

 کند.  ای را بیانبودند، رویکرد تازه

ظریف دو توئیت مرتبط با توافق جامع وین بعد از رسیدن به این توافق می کند. در این 

داند. اما او در آخرین توئیت وافق را مبنایی برای گسترش یا بهبود روابط میتوئیت ها او این ت

سال گذشته هرگز رفتاری منصفانه از شورای امنیت سازمان  35ایران هرگز در » نویسد: می

ملل نداشته است. انتظارداریم شواهدی از تغییرات بنیادی وعده داده شده را در قطعنامه امروز 

 «دیده شود.
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ای که او در ساحت دیپلماسی های ظریف را براساس و مبنای شیوهخواهیم توئیتاگر ب

کنیم: ظریف در اولین توئیت توانیم به این نکات اشارهکنیم، میاش به کارگرفته تحلیلایرسانه

مش سیاست خواهد خطرسد او میکند. به نظر میا... خامنه ای تاکید میخود بر نقش آیت

ا... کند که از سوی آیتای بازنماییهای کلیفارغ از مسائل داخلی، پیرو سیاست خارجه ایران را

کند که اگرچه او وزیر امورخارجه است، شده. ظریف نیز بر این نکته تاکید میخامنه ای مطرح

ها منوط به نظر او و دولت نیست. یکی دیگر از نکاتی که گیریاما در مسائل کالن، تصمیم

کیددارد، افزایش دادن مخاطبان خود در این توئیت است، به همین علت این ظریف بر آن تا

ای خود مبنا را بر افشای حداقلی روند کند. او در دیپلماسی رسانهزبان منتشر می 5توئیت را به 

دارد. او های مشخصگیریای خود موضعها می گذارد. ظریف در شیوه دیپلماسی رسانهفعالیت

 ندارد.های مبهمگیریلفت با مسائل مختلف موضعدر موافقت یا مخا

های ای ظریف را از منظر ارتباطات و حضور در رسانهاما اگر بخواهیم دیپلماسی رسانه

 کنیم:توانیم به این موارد اشارهکنیم میاجتماعی بررسی

که  شناسد. به یاد بیاوریمهای آن را به خوبی میهای اجتماعی، فضا و ظرفیتظریف رسانه -

های خود را در او بعد از آن که در سمت وزیر امورخارجه قرار گرفت، به سرعت فعالیت

 هایی همراه بود.کرد، اگرچه با مخالفتبوک شروعفیس

داند دهد او به خوبی میکند. این فعالیت نشان میظریف خود صفحه توئیترش را اداره می -

دهد، در این فضا بسیار مهم است و میهایش را انجام این مساله که ظریف خودش توئیت

 کشاند. فالوئرهای بیشتری را به صفحه او می

 کند. رویکرد ظریف در این صفحه تعاملی است. او بر اساس پیشامدها توئیت می -

ها و ها به زبان مخصوص خود رسیده، زبانی همراه با استفاده از اصالحظریف در توئیت -

کند، آن را در زبان استعاره و کنایه ضعش را مشخص میها. او در عین حال که موعبارت

-های بینهای او توجه زیادی شود و رسانهشد که به توئیتپیچد. هیمن مساله باعثمی

 ها بپردازند. المللی هم به تحلیل آن

 کند.های این رسانه اجتماعی محتوا تولید میظریف برای توئیتر و مطابق با ویژگی -

ها کند، اما این توئیتیت در بازه زمانی قبل و بعد از مذاکرات میتوئ 7اگرچه ظریف  -

 اند. تاثیرگذار و پربحت بوده
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های مصطلح در این ها و عبارتشده او بتواند از ترکیبتسلط ظریف بر زبان انگلیسی باعث -

است. این تسلط باعث شده که ظریف زبان به خوبی برای انتخاب مفهوم خود استفاده کرده

بتواند مواضع خود را درباره موارد مختلف مشخص، اما در بعضی موارد خارج از بیان رسمی 

 کند. بیان

توان درباره استفاده ظریف از توئیتر گفت، استفاده بسیار کم از این ای که میاما نکته منفی -

ش به رسانه بعد از توافق جامع وین است. اگرچه در زمان مذاکرات استفاده ظریف از توئیتر

های بزرگ جهان شده بود، اما بعد از مذاکرات او چند ماه ای بود که خود منبع رسانهگونه

کند. به نظر می رسد اگرچه ظریف بر اهمیت این رسانه ها اشراف دارد، اما در توئیتی نمی

ها تاثیرگذاری بسیاری را سبب این موضوع که استمرار از استفاده و حضور در این رسانه

 کند. غفلت می شودمی

 های جان کریتحلیل توئیت

 توئیت کرده.  19 (،1394 مرداد 9 تا خرداد 25)  2015ژوئیه آخر تا ژوئن نیمه بینجان کری 

کند. کری توئیت درباره این مذاکرات می 19ای با ایران کری در طول مذاکرات هسته

کند. او در ظریف شروع میهای خود را درباره این مذاکرات با اهمیت بر دیدار با توئیت

کند. او در ادامه های خود به طور متناوب بر اهمیت دیدار خود با ظریف اشاره می توئیت

های خود اطالعات را دهد. او در توئیتهای خود شرح فعالیت ها و مالقات هایش را می توئیت

 تر دارد.   دهد، ولی حضور فعالی در صفحه توئیبه صورت قطره چکانی به مخاطب خود می

توان به نکات زیر اشاره کرد: کری شرحی از ای جان کری میدر بررسی دیپلماسی رسانه

کند. کری در دیپلماسی های خود با تاکید بر اهمیت نقش خود در رویدادها ارائه میفعالیت

دهد. او در ای خود به طور مشخص چگونگی روابط خود با دیگر کشورها را شرح میرسانه

المللی تاکیددارد. کری دموکرات ای خود بر اهمیت حضور آمریکا در مسائل بیندیپلماسی رسانه

المللی خود بر نقش آمریکا در تالش برای است، با توجه به این رویکرد سیاسی او در روابط بین

بار ریتوئیتی از صفحه فدریکو موگرینی کند. کری یکحل و فصا مشکالت جهانی تاکید می

کند. کری مواضع خود را به خواهد خبر رسیدن به توافق را اعالمند، آن هم زمانی که میکمی

های خود به صراحت ابراز کند. او در توئیتطور مشخص، همراه با تاکید و تکرار بیان می

 کند. رضایت خود را بیان میخرسندی یا عدم
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توان موارد های اجتماعی میرسانههای جان کری از منظر استفاده او از اما در بررسی توئیت

 زیر را برشمرد:

کند. این استفاده تنها خالصه در مذاکرات ایران کری به طور مرتب از توئیترش استفاده می -1

 کند. بودن بحث توئیت میالمللی در زمان مطرحشود. او درباره بیشتر مسائل بیننمی

-های او میکند و با بررسی توئیتمیها به خوبی استفاده کری از زبان مناسب این رسانه -2

های این فضا اش به خوبی با کارکردها و ویژگیایکرد که او و مشاوران رسانهتوان دریافت

 آشنا هستند.

خواهد محتوایی که خارج از این فضا کند و اگر میکری محتوای ویژه این فضا را تولید می -3

 دهد. کند به آن لینک میتولید شده را بیان

های زبانی برای انتقال مفهوم خود استفاده ی از بیانی ساده و صریح و به دور از پیچیدگیکر -4

 کند.می

کند، هایی که او انتخاب میکری در استفاده از عکس در توئیتر عملکرد مناسبی دارد. عکس -5

 تواند فضای مذاکره را انتقال دهد. به خوبی می

 

 ظریف و جان کری در رسانه اجتماعیای محمدجواد مقایسه دیپلماسی رسانه

 

 توئیتر در آمریکا و ایران جمهور روؤسای دیپلماسی شیوه بررسی
 

 توئیتر در آمریکا و ایران خارجه امور رسانه ای وزرای دیپلماسی شیوه بررسی

 جان کری محمدجواد ظریف

ظریف در اولین توئیتش درباره مذاکرات وین به 

 دهدای ارجاع میا... خامنهسخنانی از آیت

کری در اولین توئیت خود درباره مذاکرات وین از ضمیر 

 کند فاعلی اول شخص استفاده می

 کند کری برای توئیتر محتوا تولید می کندظریف برای توئیتر تولید محتوا می

 کندمیهایش از عکس استفاده زیادی کری در توئیت کند ظریف در توئیترش از عکس استفاده زیادی نمی

-های روزانهظریف به طور منظم گزارشی از فعالیت

 دهد اش در توئیتر نمی

اش در های روزانهکری به طور منظم گزارشی از فعالیت

 دهد  توئیتر می

های ظریف جنبه خبری ندارند و بیشتر بازتاب توئیت

 های اوستگیریموضع

های کری بیشتر جنبه خبری دارند و در بعضی توئیت

 هایی همراه استارد با توضیحمو

ظریف از ادبیاتی آمیخته به کنایه و استعاره همراه با 

 کندگیری استفاده میموضع

 کند کری در توئیتر از ادبیاتی ساده و صریح استفاده می
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 توئیتر در آمریکا و ایران خارجه امور رسانه ای وزرای دیپلماسی شیوه بررسی

 جان کری محمدجواد ظریف

های ظریف در توئیتر استمرار  ندارد و پیش فعالیت

 آمده چند ماه توئیت نکرده باشد

است و به صورت منظم و روزانه  صفحه توئیتر کری فعال

 کندتوئیت می

 کندکری از هشتگ استفاده دقیقی می کندظریف از هشتگ استفاده می

المللی در خبرهای و تفسیرهایشان به های بینرسانه

 اندهای ظریف ارجاع دادهتوئیت

 های کری بیشتر جنبه خبری دارند توئیت

برای رسیدن هایش از تصمیم ایران ظریف در توئیت

 المللی تاکیدداردبه سهمی برابر در عرصه بین

هایش بر نقش آمریکا در حل و فصل کری در توئیت

کند. او به المللی تاکید میمساله ایران و بقیه مسائل بین

طور صریح می نویسد که ایران و بقیه مسائل منتظر او 

 هستند

ظریف در توئیت هایش می نویسد که ایران باید در 

 موقعیتی برابر با کشورهای دیگر تعریف شود 

یکا را مشتاق برای حل مشکالت هایش آمرکری در توئیت

 کندالمللی تعریف می بین

نویسد فصل جدیدی از رابطه ایران و ظریف می

جهان شروع شده و ایران عالقمند است با همه 

 باشد کشورها در صلح 

کری آمریکا را به عنوان کشوری که با کشورهای جهان 

 دهد در گفت و گو است، نشان می

های  گیری نویسد که تصمیمهایش میظریف در توئیت

 در ایران  ثبات دارد  

 دهدکری آمریکا را کشوری اهل گفت و گو نشان می

 کند گر گفت و گو تعریف میدر موضع هدایتکری خود را  نویسد که مقید  به انجام گفت و گو استظریف می

طلبانه ایران هایش بر موضع صلحظریف در توئیت

 کندتاکید می

 شان تاکید می کندکری بر رابطه نزدیک با متحدان

ظریف مواضع خود را درباره دیگر کشورها بیان 

 کند نمی

کری به صراحت درباره روابط خود با دیگر کشورها 

 نویسد می

ای که در توئیتر به آن ارجاع داده در نوشتهظریف 

 کندای تاکید میدیدگاه شرعی درباره انرژی هسته

ای تکیه کری بر اعتمادسازی در استفاده از انرژی هسته

 کندمی

 توئیت دارد19کری درباره مذاکرات وین  توئیت دارد 7ظریف درباره مذاکرات وین 

 گیری نتیجه

محمدجواد ظریف و جان کری در بازه زمانی گفته شده، نتایج این تحلیل های  با تحلیل توئیت

 به صورت مقایسه ای در زیر آورده شده است:
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 او رسد می نظر به. کند می تاکید ای خامنه... ا آیت نقش بر خود توئیت اولین در ظریف -1

 کلیهای  سیاست پیرو داخلی، مسائل از فارغ را ایران خارجه سیاست مش خط خواهد می

 کری جان مقابل سوی در شده مطرح ای خامنه... ا آیت سوی از که کند بازنمایی  ای

 مقام در را خود ها توئیت بعضی در و کند نمی خود از تر بلندمرتبه مقامات از ریتوئیتی

  .دهد می قرار فاعل

 استعاره زبان با مواقع بعضی در اما دارد، مشخصهای  گیری موضع هایش توئیت در ظریف -2

 ها گیری موضع همان اما دارد، مشخصهای  گیری موضع مقابل سوی در کری. نویسد می

 .کند می بیان ساده و صریح زبانی با را

 کنند، می استفاده آن از و دارند اشراف توئیترهای  ویژگی و فضا بر خارجه امور وزیر دو هر -3

 توئیتر از کمی استفاده ای هسته مذاکرات از بعد ظریف که است این آنها تفاوت نقطه اما

 به ظریف ضعف این رسد می نظر به. دارد استمرار توئیتر از استفاده در کری اما کند، می

 .باشد مربوط خارجه وزارت عمومی روابط سیستم

 بر این که شود می اداره خودشان توسط توئیترشان صفحه خارجه وزرای این دوی هر -4

  .کند می اضافه ها صفحه این بودن پرمخاطب

 .ندارند شتابزده گیری موضع طرفین از کدام هیچ -5

 کری که هایی هشتگ اما کنند، می استفاده هایشان توئیت در هشتگ از طرفین دوی هر -6

  .است تر مناسب کند می استفاد

 می توئیت است، دادن رخ حال در واقعی فضای در که هایی اتفاق براساس طرفین دو هر -7

 .کنند

 عکس از کمتر ظریف که حالی در کند، می استفاده هم عکس از هایش توئیت در کری -8

  .کند می استفاده

 تلویحی صورت به و دارد تاکید هایش توئیت رسانی اطالع و خبری جنبه بر کری -9

 بیشتر و است خبری کمتر ظریفهای  توئیت که حالی در کند، می وارد را تفسیرهایش

 .کند می بیان را اوهای  گیری موضع و تفسیرها

 تحقیق پیشنهادهای

 مطرح را زیر پیشنهادهای توئیری دیپلماسی های ویژگی وشده  انجام تحقیق به توجه با محقق

 :کند می
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. شود برداشته ایران با توجه به استفاده تأیید شده مقامات رسمی از آن، در توئیتر فیلترینگ -1

 این از صحیح استفاده و شناخت به تواند می فیلترینگ این شدن برداشته رسد می نظر به

 .کند کمک فضا

 .شود تأسیس خارجه امور وزارت در دیجیتال دیپلماسی دفتر -2

 کارمندان و دولت هیئت جمهور، یسرئ دیجیتال ارتباطات مسئولیت دفتر دیپلماسی   -3

 .باشددار  عهده را خارجه اموروزارت 

 های فعالیت رصد وذکرشده  افراد به دیجیتال دیپلماسی آموزش مسئولیت دفتر دیپلماسی  -4

 .باشد داشته عهده به دیجیتال فضای در را ها آن

 داشته دولت ای رسانه تیم در را ای نماینده خارجه امور وزارت دیجیتال دیپلماسی دفتر -5

 .باشد

 توئیتر با دیگر کشورهای در ایران نمایندگان و ها دیپلمات سفیران، آموزش برای هایی دوره -6

 .شود داده دقیقی و صحیح های آموزشگروه  این به ها دوره این در. شود گذاشته

 باشد فعال توئیتر در انگلیسی و عربی های زبان به محتوا تولید در دیجیتال دیپلماسی دفتر -7

 .کند ارائه برنامه و

 فعالیت آن در که کشوری زبان و انگلیسی زبان به توئیت های ویژگی و ها فایده با ها دیپلمات -8

 .باشند آشنا کنند، می

 منابع
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