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چکیده
متحده آمریکا همواره در سیاست خارجی خود در قبال جمهوري   ایاالت

استفاده کرده » راهبردي«صورت  اسالمی ایران از ابزار دیپلماسی عمومی به
شتن رابطه دیپلماتیک سنتی با ایران و لزوم است اما به دالیلی ازجمله ندا

آوري اطالعات از داخل  داشتن ابزاري براي مدیریت افکار عمومی و جمع
دیپلماسی «اي به  هاي ریاست جمهوري باراك اوباما توجه ویژه ایران، در سال

استفاده از دیپلماسی دیجیتال و . ایجاد شد» هاي اجتماعی شبکه«و » دیجیتال
عنوان ابزاري کارآمد براي  به) توئیپلماسی(دیپلماسی توئیتري طور خاص  به

سیاست خارجی آمریکا در دوره ریاست جمهوري باراك اوباما و وزارت 
آفرینی مؤثر در انتخابات  خارجه هیالري کلینتون شدت گرفت و به نقش

بوك و  در ایران با استفاده از توئیتر، فیس 1388ریاست جمهوري سال 
رو، سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که  ازاین. دازآن منجر شدیوتیوب و بع

چگونه وزارت خارجه آمریکا از دیپلماسی دیجیتال براي تأثیرگذاري بر ایران 
در دوران ریاست جمهوري اوباما بهره برده است؟ در پاسخ با استفاده از روش 

رچوب گردد که وزارت خارجه آمریکا در چا تبیینی، این فرضیه بررسی می
هاي آن براي به خیابان کشاندن  دیپلماسی دیجیتال با استفاده از توئیتر و ظرفیت
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آوري اطالعات از داخل ایران  دهی معترضین به نتیجه انتخابات، جمع و سازمان
هاي هدفمند و اشاعه ایران هراسی در مقیاس جهانی به مدیریت  و انتشار تحلیل

 .رداخته استجنگ نرم علیه جمهوري اسالمی ایران پ

هاي اجتماعی، دیپلماسی توئیتري،  دیپلماسی دیجیتال، شبکه :هاي کلیدي واژه
  .روابط آمریکا و ایران سیاست خارجی آمریکا،

  
 مقدمه و بیان مسئله
هاي نوین ازجمله فناوري اطالعات و ارتباطات، توسعه شگرف  توسعه شگرف فناوري

ا منجر شده است که در سایه گسترش هاي اجتماعی ر هاي نوین ازجمله شبکه رسانه
اند که از  ها ازجمله حوزه دیپلماسی بدل شده شدن به ابزاري مؤثر در همه حوزه جهانی

  .شود یاد می» دیپلماسی دیجیتال«آن با عنوان 
بوك در تعامالت و ارتباطات جهانی  هاي اجتماعی، توئیتر و فیس در میان شبکه 

شدت موردتوجه  ن عادي و حتی رهبران سیاسی بهخصوصاً در میان نخبگان و کاربرا
هاي خبري  هاي سراسري و شبکه اگر تا دو دهه پیش تلویزیون. اند گرفته قرار

اي در مدیریت افکار عمومی، ذهنیت سازي،  وچهارساعته نقش برجسته بیست
تصویرسازي، برندسازي، تسخیر اذهان و قلوب و انگاره سازي و تأثیرگذاري بر نوع 

هاي فکر داشتند امروزه همه یا بخش بزرگی از این  گیري تصمیم سازان در اتاق تصمیم
باالي انتشار اخبار و اطالعات در  سرعت. شده است هاي اجتماعی منتقل نقش به شبکه

ها  ها و سهولت و رایگان بودن دسترسی کاربران به مخاطبان جهانی، این شبکه این شبکه
تحلیل رویدادها در سراسر جهان مبدل ساخته است؛  را به یکی از منابع اصلی اخذ و

ها بر  هاي بصري و تفننی و نیز آزادي عمل و اظهار افکار در این شبکه جذابیت
  .سازي رویدادهاي مختلف در آن افزوده است کارکردها و قدرت برجسته
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ترین حضور توئیتر و  انتخابات دوره دهم ریاست جمهوري ایران اولین و گسترده
عنوان فضایی براي تحول سیاسی و  وك در عرصه سیاست در ایران بود و بهب فیس

 1388گونه که در انتخابات ریاست جمهوري سال  اجتماعی مطرح شدند و همان
سازي  گذاري اخبار و برجسته بوك به تریبونی براي به اشتراك مشهود بود، توئیتر و فیس

داي روي کار آمدن جمهوري اسالمی آمریکا از ابت .تبدیل شدند 1388رویدادهاي سال 
نظام  ایران در مقاطع مختلف از طریق کاربرد قدرت سخت و نرم، قصد ضربه زدن به

کرده است و این منظور حتی پیش از روي کار آمدن اینترنت و فضاي  ایران را دنبال می
هاي  ، از طریق دیپلماسی عمومی و شبکه»دیپلماسی دیجیتال«شدن  مجازي و مطرح

اي دنبال  هاي رسانه فعالیت» صداي آمریکا«ازجمله  1»جی.بی.بی«اي زیر نظر  نهرسا
گیرد  المللی آمریکا را در برمی هاي خبررسانی بین جی کلیه سازمان.بی.بی. شده است می

کننده  هاي دریافت رادیوتلویزیون مارتی و سازمان  ،2صداي آمریکا: اند از که عبارت
و همچنین  4، رادیو آسیاي آزاد3و اروپاي آزاد، رادیو آزادياعتبارات مالی ازجمله رادی

کشور دنیا با  100زبان در بیش از  60پخش خبر به . هاي خبررسانی خاورمیانه شبکه
عنوان بازوي  جی را به.بی. میلیون مخاطب به زبان بومی گستره فعالیت بی 171

  .سازد اي رویکرد سیاست خارجی آمریکا نمایان می رسانه
هاي قبلی در این حوزه عمدتاً از نظریات مربوط به قدرت نرم یا قدرت  هشپژو

اند اما در این پژوهش براي اولین  هوشمند ژوزف ناي، براي پیشبرد بحث استفاده کرده
بار در موضوعی مشابه از نظریات مانوئل کاستلز براي اثبات قدرت تأثیرگذاري 

شود که وزارت امور  شده و نشان داده می هاي اجتماعی بر افکار عمومی استفاده شبکه
عنوان ابزار  ها به ها از آن هاي این شبکه خارجه آمریکا نیز با علم کامل به توانمندي

                                                   
1. Broadcasting Board of Governors (BBG) 
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4. RFA 



 
 
 
 
 
 
 

  1398، تابستان 18هاي نوین، سال پنجم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      232

از این منظر این پژوهش را . جدیدي از قدرت سازي در دیپلماسی استفاده کرده است
   .ر نظر گرفتد) الملل علوم ارتباطات و روابط بین(اي  رشته توان یک تحقیق بین می

با توجه به خأل علمی در ادبیات پژوهشی روابط ایران و آمریکا در موضوع بحث، 
دیپلماسی «سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که چگونه وزارت خارجه آمریکا از 

براي تأثیرگذاري بر مردم ایران در دوران ریاست جمهوري اوباما بهره برده » دیجیتال
گردد که وزارت  از روش تبیینی، این فرضیه بررسی می است؟ در پاسخ با استفاده

هاي آن  خارجه آمریکا در چارچوب دیپلماسی دیجیتال با استفاده از توئیتر و ظرفیت
آوري  دهی معترضین به نتیجه انتخابات، جمع براي به خیابان کشاندن و سازمان

ن هراسی در مقیاس هاي هدفمند و اشاعه ایرا اطالعات از داخل ایران و انتشار تحلیل
براي بررسی . جهانی به مدیریت جنگ نرم علیه جمهوري اسالمی ایران پرداخته است

موضوع، ابتدا رویکرد دیپلماسی عمومی آمریکا و سپس اهداف این کشور از تعقیب 
  .شود دیپلماسی دیجیتال در خصوص ایران ذکر می

  
  چارچوب نظري

و اندیشمند بزرگ معاصر که آثار او عمدتاً پرداز  اسپانیایی، نظریه 1مانوئل کاستلز
گونه تبیین کرده  این» قدرت ارتباطات«شوند در آخرین اثر خود  اي شناخته می رشته میان

کاستلز، . (هاي قدرت هستند قدرتمندتر از جریان» هاي اطالعاتی جریان«است که 
، تالشی است ترین آثار مانوئل کاستلز ازجمله مهم ،»قدرت ارتباطات«کتاب ). 1393

اي و پاسخ به این پرسش که قدرت در  منظور تبیین روابط قدرت در جامعه شبکه به
کند که  کاستلز در این کتاب این فرضیه را مطرح می. اي قرار دارد کجاي جامعه شبکه

کنندگان جریان ارتباطات ـ  اي در ارتباطات نهفته است و کنترل قدرت در جامعه شبکه
کند ـ  بندي می و برنامه نویسان دسته) ها راه گزین(دو گروه سوئیچرها  ها را در که او آن

                                                   
1. Manuel Castells  
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هاي  قدرت را در شبکه«صراحت  او به) 1393دیو ساالر، . (صاحبان قدرت هستند
کند که دو مکانیسم اصلی قدرت سازي در  کند و تصریح می معرفی می» ارتباطی

او سپس اثبات ) 56:1393کاستلز،( »راه گزینی«و » نویسی برنامه« :اند از ها عبارت شبکه
بندي و تسخیر ذهن  اي با تصویرسازي، چارچوب هاي ارتباطی و رسانه کند که شبکه می

  .کنند مخاطب و کاشت معنی موردنظر خود در افکار عمومی اعمال قدرت می
سازد بر  قدرت ظرفیتی ارتباطی است که بازیگر اجتماعی را قادر می«ازنظر کاستلز 

ازیگران اجتماعی دیگر تأثیر بگذارد؛ به صورتی که به نفع اهداف بازیگر تصمیمات ب
یا بر ) کارگیري آن امکان به(قدرت با ابزار اجبار . هاي او باشد توانمند و منافع و ارزش

هاي خاص که بازیگران اجتماعی بدان وسیله  اساس ساخت معانی در گفتمان
قدرت «براي او این مهم نیست که » .شود کنند، اعمال می رویکردهاي خود را معین می

اي باشد یا اینکه قدرت در سطح خرد  هاي رسانه ها و شرکت در سطح کالن دولت
قدرت مبتنی بر کنترل «براي او مهم این است که » ها در همه انواع مختلف آن سازمان

  )1393کاستلز، . (»ارتباطات و اطالعات است
هاي بازیگران  ی براي تحمیل اراده و ارزشکاستلز قدرت را در توانمندي ارتباط

ها  اي از طریق شبکه داند و بابیان اینکه قدرت در جامعه شبکه اجتماعی به دیگران می
: دهد یابد چهار شکل از قدرت در این شرایط فناورانه و اجتماعی را ارائه می جریان می

. 4سازي بکهو قدرت ش 3اي شده ، قدرت شبکه2اي ، قدرت شبکه1بندي قدرت شبکه
ها،  رغم تغییرات صورت گرفته در دسترسی بهکه گیرد  گونه نتیجه می کاستلز نهایتاً این

اي همچنان قدرت اصلی  ها در جامعه شبکه رسان بانان و پیام ضعیف شدن نقش دروازه
اي است چراکه  هاي عظیم رسانه اي و شرکت هاي رسانه ها، غول در اختیار حکومت

                                                   
1. Networking Power 
2. Network Power 
3. Networked Power 
4. Network-making Power 
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گزینی دارند  ریزي و راه ریزي، بازبرنامه سازي، برنامه رت شبکهها هستند که قد آن
  )64:1393 کاستلز،(

هاي نوین و گسترش اینترنت در سراسر جهان و  از نگاه کاستلز پیدایش فناوري 
هاي اجتماعی اینترنت پایه، این امکان را فراهم آورده تا  ها از شبکه استفاده بیشتر توده

کند  ند قدرت حاکمان را به چالش بکشند اما درنهایت تبیین میهاي مردم نیز بتوان توده
عنوان یکی از  خود به ،شده که این ظرفیت در کشورهاي فاقد دموکراسی نهادینه

هاي  هاي شبکه ها براي استفاده از ظرفیت هاي عمل برنامه ریزان و راه گزین مکانیسم
کننده  عنوان سردمدار و کنترل هاین ظرفیت حتی در خود آمریکا ب .کنند ارتباطی عمل می

گونه که کاستلز در  هاي فراگیر جهانی صادق است، اما همان بخش بزرگی از رسانه
کتاب اخیر خود تبیین کرده است، به فعل رسیدن این ظرفیت در کشورهایی که 

کند اما به فعل  اعتنایی ایجاد نمی هاي باثبات دارند چالش حاکمیتی قابل دموکراسی
ها بر  زمانی که کنترل این رژیم«ن ظرفیت در کشورهاي غیردموکراتیک و رسیدن ای

ها به سمت اضمحالل  شود چراکه آن بسیار خطرناك می» رود ارتباطات از میان می
هاي انسانی که وابسته به  کنند، البته با سطوح مختلف از خشونت و هزینه حرکت می

  )208:1393 کاستلز،. (چگونگی تغییرات سیاسی است
هاي ذهنی نظیر  گیري ساخت جدید قدرت در ظرف کاستلز در اینجا بر شکل«  

به نظر او اطالعات و ارتباطات . هاي اجتماعی و افکار عمومی تأکید فراوانی دارد شبکه
، تسلط و تغییرات )ضد قدرت(در طول تاریخ همیشه منابع اصلی قدرت، پاد قدرت 

گیرد که نبرد اصلی میان افراد در جامعه  می اجتماعی بوده و هستند و این ازآنجا نشئت
کاستلز در کتاب . )28: 1396خانیکی، (» .درواقع، نبرد میان افکار عمومی است

پاد (عنوان ضد قدرت  هاي اجتماعی به نیز صراحتاً از شبکه» هاي خشم و امید شبکه«
ست او معتقد ا) 12:1393 کاستلز،. (کرده است در برابر قدرت مسلط یاد) قدرت

توانند  گیري از دسترسی آزاد به اینترنت می اي با بهره شهروندان جامعه شبکه
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در این میان برنامه ریزان که ممکن است رقباي . هاي خود را به چالش بکشند حکومت
هاي  ها باشند با استفاده از تکنیک ها یا دشمنان خارجی آن داخلی حکومت

ها را  اذهان و افکار توده ،خبار و اطالعاتسازي و چارچوب بندي ا سازي، زمینه برجسته
  .ها را وادار به جنبش، خیزش یا حتی انقالب کنند مدیریت کرده و آن

  
  رویکرد دیپلماسی عمومی و دیجیتال آمریکا نسبت به ایران - 1

. اند پیوسته هم در جهان فعلی، فنّاوري ارتباطات و مسائل سیاست خارجی، به
خیر تالش فراوانی براي استفاده از ابزار دیپلماسی دیجیتال متحده در چند سال ا ایاالت

هایی از کاربرد  جلوه«. آورده است منظور پیشبرد اهداف سیاست خارجی خود به عمل به
تأسیس سفارتخانه مجازي براي : اند از دیپلماسی دیجیتال آمریکا در قبال ایران عبارت

منظور مقابله با فیلترینگ،  ت چمدانی بههایی مانند اینترن ایران، تالش براي اجراي طرح
زبان و  هاي فارسی سایت اندازي وب افزارهاي فیلترشکن، راه همکاري در طراحی نرم

 & Fialho(» .بوك هاي اجتماعی پرطرفدار مانند توئیتر و فیس حضور جدي در شبکه

Wallin, 2013: 4(  
شهرت یافت؛ سپس یک ابتدا در مولداوي، وقایعی رخ داد که به انقالب توئیتري 

در پی انتخابات ریاست جمهوري  2009سال پس از روي کار آمدن اوباما در ژوئن 
دهی  ها در سازمان هاي تلفن همراه و فنّاوري ارتباطاتی آن ایران، توانمندي گوشی

 ,Lichtenstein, 2010.(هاي ضد ایرانی آمریکا افزایش یافت تحرکات اجتماعی، پروژه

website( »دولت اوباما مدعی است تالش کرده از «داد که  تفاق در حالی رخ میاین ا
هرگونه حرف یا عملی که بیانگر دخالت آمریکا در انتخابات ریاست جمهوري در ایران 

 ,Landler & Stelter, 2009(» .برانگیز بعدازآن باشد خودداري کند و پیامدهاي جنجال

website(  
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خارجه آمریکا در امور روابط عمومی در ، معاون وزیر امور 1کرولی. جی.پی  
این فقط درخواستی «: کند متحده از توئیتر استدالل می توجیه این درخواست ایاالت

براي طرح این موضوع بود که معلوم است توئیتر در حال بازي کردن نقشی مهم 
او » ؟آیا امکان دارد اجازه دهیم این نقش ادامه پیدا کند. درزمانی حیاتی در ایران است

ما طرفدار . این اقدام کامالً در راستاي دیپلماسی ملی ما است«: کند در ادامه تأکید می
عنوان راهی براي ارتقاء آزادي بیان استفاده  از اطالعات باید به. آزادي بیان هستیم

  )The guardian, 2009, website(» .گردد
کتاب خاطرات  2014ژوئن  10کلینتون، پس از ترك وزارت خارجه آمریکا، در 

فصل بیست و چهارم این کتاب با . منتشر کرد 2»هاي سخت انتخاب«عنوان  باخود را 
طور کامل  به» پیوسته هم دیپلماسی دیجیتال در جهانی به: 21کشورداري در قرن «عنوان 

کلینتون با تأکید بر اهمیت تالش آمریکا . به موضوع دیپلماسی دیجیتال اختصاص دارد
گسترش آزادي اینترنت و دسترسی جهانی شهروندان به شبکه جهانی  براي کمک به

ها با ایجاد موانع الکترونیکی دسترسی آزادانه  برخی از دولت«: نویسد اینترنت می
ها، عبارات و  ها، حذف نام یکی از این روش. کنند شهروندان به اینترنت را محدود می

در : نویسد وي می) 1394ینتون، کل. (»کلمات خاص از نتایج موتورهاي جستجو است
منظور ارسال  هاي اجتماعی به ها و شبکه سایت جوانان ایرانی از وب) 1388( 2009سال 
درست در همان . هاي خود در جریان اعتراضات پس از انتخابات استفاده کردند پیام

یروهاي توسط ن» ندا آقا سلطان«اي به نام  ساله 26زمان بود که صحنه تیراندازي به خانم 
شده و در توئیتر و  هاي همراه ضبط نظامی طرفدار دولت با استفاده از دوربین تلفن شبه

ها نفر از مردم جهان  بدین ترتیب، در کمتر از چند ساعت میلیون. بوك منتشر شد فیس
هاي تهران دختر جوانی در خون خود غلتید  مشاهده کردند که چطور دریکی از خیابان

  .)1394کلینتون، (
                                                   

1. P.J. Crowley 
2. Hard Choices 
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کننده نظر کاستلز درباره قدرت و نقش  این بخش از نوشتار هیالري کلینتون تداعی
کاستلز در کتاب . هاي اجتماعی براي انگیزش اجتماعی است تصویرسازي در رسانه

ترین پیام  مخاطبان همگانی نیاز به پیامی ساده دارند، ساده«: نویسد قدرت ارتباطات می
توانند با آن بیشتر چیزها را تشخیص  ه مردم میک ترین تصویري تصویر است و ساده

این تنها به معناي صفات فیزیکی یک شخص یا رنگ . دهند، یک چهره انسانی است
تر از آن شخصیت فرد است که در ظاهر فرد، کلمات،  هاي او نیست، مهم لباس

این بخش به این خاطر است که فهم . اطالعات و خاطراتی که او دارد نهفته است
که بیشتر  تواند براي بسیاري از شهروندان دشوار باشد درحالی ئل سیاسی پیچیده میمسا
ها، که یک پاسخ احساسی به  ها به توانایی خود براي قضاوت در مورد شخصیت آن

بنابراین . هاي سیاسی هست اطمینان دارند هاي حاضر در گفتمان رفتار شخصیت
  )218: 1393کاستلز، (» .ستندهاي شخصی شده ه اي، سیاست هاي رسانه سیاست

کرده، این تصویرسازي عمالً  گونه که هیالري کلینتون نیز اشاره ممکن بود همان
ازاین حادثه، مقامات  درست پنج روز پیش«: نویسد باره می وي دراین. محقق نشود

هاي مخالفان دولت ایران در فضاي مجازي بودند،  وزارت امور خارجه که پیگیر تالش
اي براي  منظور انجام تعمیرات دوره توئیتر قصد داشت به. وز مشکلی شدندمتوجه بر

. زمان کوتاهی خدمات جهانی خود را محدود کند که دقیقاً نیمروز در تهران بود مدت
ریزي سیاسی وزارت امور خارجه به  براي حل این مسئله یکی از اعضاي واحد برنامه

گذاران و مدیران  یکی از بنیان» ورسیجک د«وي قبالً با . انتخاب شد» کوهن«نام 
به همین دلیل تالش کرد تا ضمن ارتباط با دورسی به او . توئیتر، مالقات کرده بود

اي به فعاالن  هشدار دهد که محدود ساختن خدمات توئیتر در آن بازه زمانی چه ضربه
یرات خود را درنتیجه همین گفتگوها، توئیتر برنامه تعم. کند اجتماعی در ایران وارد می

این درخواست، نقطه عطفی در ) 1394کلینتون، (» .شب بعد به تعویق انداخت تا نیمه
ید کرد که خدمات أیمتحده با این کار رسماً ت دولت ایاالت«: هاي نوین است تاریخ رسانه
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صورت  که تا چهار سال پیش اساساً وجود نداشت حاال به) توئیتر(بالگینگ اینترنتی 
 ,Landler & Stelter ( »به تغییر تاریخ در یک کشور اسالمی باستانی استبالقوه قادر 

2009, website.(  
دولت ایران . هاي تندي در داخل ایران مواجه شد این اقدامات آمریکا با واکنش

متحده در تهران است احضار کرد  سفیر سوئیس در این کشور را که حافظ منافع ایاالت
» دخالت در انتخابات و امور داخلی ایران«ا به آنچه و مراتب اعتراض شدید خود ر

کاردار کانادا در ایران نیز به وزارت خارجه ایران احضار شده و به . دانست ابالغ کرد می
طور  برخی دیگر از سفراي کشورهاي اروپایی نیز به. او نیز همین اعتراض ابالغ شد

 )سایت ، وب1388 جام جم آنالین،. (مشابه احضار شدند

در همین حال ایران در راستاي مبارزه با مداخله آمریکا در امور داخلی خود از 
و ها  بوك، یوتیوب و برخی دیگر از شبکه هاي اجتماعی، توئیتر، فیس طریق شبکه

کریستف تحلیلگر . در مقابل، نیکالس دي. هاي اینترنت پایه را مسدود کرد سایت وب
اي نوشت که اگر باراك  تایمز در مقاله یویوركارشد خاورمیانه و ستون نویس روزنامه ن

در » ابتکار آزادي اینترنت«خواهد به جنبش دموکراتیک کمک کند باید از  اوباما واقعاً می
هاي گریز از  میلیون دالر بودجه براي توسعه فناوري 50کنگره حمایت کند طرحی که 

  )Gamage, 2009, website. (دهد سانسور اختصاص می
را به یادشده این تحوالت کنگره آمریکا الیحه تخصیص اعتبار  از  چندي پس
وزارت خارجه آمریکا بعداً اعالم کرد که بیش از سه سال طول کشید . تصویب رساند

میلیون دالر مصوبه کنگره براي حمایت از برنامه جهانی آمریکا در  50ها بتوانند  تا آن
همه در خالل این سه سال  بااین. دنجذب و تخصیص دهرا حمایت از آزادي اینترنت 

میلیون دالر دیگر  10میلیون دالر دیگر به وزارت خارجه آمریکا و  20کنگره آمریکا 
ها در راستاي آزادي اینترنت  جی براي تقویت و ادامه برنامه.بی.براي حمایت از بی

کنگره آمریکا وزارت خارجه این کشور را موظف ساخت تا هرچه  .اختصاص داد
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ها در مبارزه با سانسور اینترنتی  هایی که عملکرد آن تر و کارآمدتر بر روي فناوري سریع
هاي  گذاري کند و توجه خود را به کشورهایی که در گزارش شده است سرمایه ثابت

عنوان دارندگان سوابق منفی نسبت به اینترنت  سالیانه شوراي حقوق بشر سازمان ملل به
  ).Dale, & Zuckerman, 2011, website( معطوف دارد ،ها یادشده از آن

  
  اهداف دیپلماسی دیجیتال و توئیپلماسی آمریکا در قبال ایران - 2

ها و مردم را براي  هاي ارتباطی، سه فرآیند عمده در روابط بین رسانه پژوهش
» بندي چارچوب«و » سازي زمینه«، »سازي برجسته«: کنند ارسال و دریافت خبر مطرح می

هاي اجتماعی خصوصاً توئیتر بیش از هر رسانه دیگري قادر  شبکه) 177:1393 کاستلز،(
  هستند بر اساس این فرآیندها عمل کنند و اذهان مخاطبان جمعی را تحت

  .تأثیر خود قرار دهند 
سازي را اختصاص توجه ویژه به موضوعی خاص یا  برجسته 1برنارد کوهن،

که متناظر با افزایش توجه به  با توقع این وسیله منبع پیام، اي از اطالعات به مجموعه
بر این مبنا محققان در مورد . کند محتوا و قالب پیام توسط مخاطبین باشد تعریف می

که مردم  ها قادر به گفتن این بر این فرض هستند که حتی اگر رسانه» سازي برجسته«
ند که مردم در چگونه باید فکر کنند نباشند، نقش مهمی در تأثیرگذاري بر آنچه دار

سازي را مستلزم دو عملیات  کاستلز برجسته ).Cohen, 1963: 24( کنند مورد آن فکر می
تعریف یک ) پررنگ کردن برخی از مسائل خاص ب) الف: داند مرتبط با یکدیگر می

 )195:1393 کاستلز،. (روایت براي مسائل مختلف

وان فرایندي سیاسی در نظر عن سازي را به بیشتر محققان ارتباطات، فرایند برجسته
گذاري خارجی  ها و اخبار مربوط به سیاست کاري دولت در گزارش دست: اند گرفته
هاي رسمی مطبوعاتی،  اي از شکاف اطالعاتی تا برگزاري اجالس ها و گستره رسانه

                                                   
1. Bernard Cecil Cohen 
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طبق نظر پارانتی، دولت اساساً از طریق ارائه اطالعات . هاي خبري ها و اطالعیه مصاحبه
ها و افکار  اند، بر رسانه شده اي که تعمداً براي ارائه دیدگاه بخصوصی طراحی کننده گمراه

پرداختن به رویدادهاي انتخابات ). McQuail, 1992: 132. (گذارد عمومی تأثیر می
بوك چنان  هایی مانند توئیتر و فیس ایران در شبکه 1388ریاست جمهوري سال 

المللی هنرها و علوم دیجیتال، انتخابات ایران را  برجسته بود که چندي قبل آکادمی بین
انتخاب کرد و حتی نام  21رویداد اینترنتی تأثیرگذار در دهه نخست قرن  10جز 

ابراهیمی فر و یعقوبی . (گذاشت» انقالب توئیتري«رویدادهاي پس از انتخابات ایران را 
  )1393فر، 

  
  سازي افراد برجسته - 2- 1

بندي اخبار و اطالعات  سازي و چارچوب تکنیک برجستهنمونه عملی استفاده از 
توان در  هاي داخلی آمریکا را می هاي اجتماعی و حتی در رسانه مرتبط با ایران در شبکه

هاي پس از  هاي این کشور با حوادث مشابه ناآرامی متحده و رسانه نوع برخورد ایاالت
هاي پس از انتخابات ریاست  ازنظر آمریکا آنچه در ناآرامی. انتخابات ایران دید

روي داد از اهمیتی بسیار بیشتر در کشورهاي دیگر  2009جمهوري ایران در سال 
درست در همان روزهاي داغ اعتراضات انتخاباتی در ایران، هندوراس نیز . داشته است

هاي تهران  روز بعدازآنکه معترضین ایرانی خیابان 16. با یک کودتاي نظامی مواجه شد
ه درگیري با پلیس کرده بودند صدها هزار هندوراسی نیز در اعتراض به را صحن

جمهور منتخب خوزه مانوئل  کودتاي نظامیان علیه دولت منتخب این کشور و رئیس
  .ها ریختند زالیا به خیابان

. در ایران دختر جوانی به نام ندا آقا سلطان، در تظاهرات به ضرب گلوله کشته شد
هاي مجازي منتشر کردند،  ن و جان دادن او را روي شبکهمردم تصاویر کشته شد

هاي مختلف و سوزناك  ها بار آن را با تفاسیر و روایت هاي آمریکایی میلیون رسانه
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جمهور نسبت به این موضوع  بازپخش کردند و مقامات آمریکا حتی در سطح رئیس
امنیتی مدافع  اي مشابه، نیروهاي روز بعد در حادثه 15واکنش نشان دادند؛ درست 

با را  1اي به نام اي سیس اوبد موریلو ساله 19دولت کودتایی در هندوراس دختر جوان 
در این حادثه نیز مردم از صحنه تیر . شلیک مستقیم گلوله به سر او از پاي درآورند

ها را در  خوردن و جان باختن اي سیس اوبد موریلو فیلم گرفتند و حتی این فیلم
ها  یک از این فیلم هاي ندا منتشر کردند اما هیچ عی درست مانند فیلمهاي اجتما شبکه

هاي آمریکایی  رسانه. ها و مقامات سیاسی آمریکایی قرار نگرفت اندکی موردتوجه رسانه
معترض دیگر  23تنها به مرگ دختر هندوراسی اهمیتی ندادند بلکه اخبار کشته شدن  نه

. ي انتخاباتی در این کشور را نیز نادیده گرفتندهاي پس از کودتا هندوراسی در ناآرامی
)Herman, 2010, website.(  

» سازي برجسته«جرد کوهن در خصوص اهمیت نقش توئیتر و یوتیوب در 
یک «: گوید موضوعات مرتبط با اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوري ایران می

تواند تأثیرات چشمگیري  شود می هاي اجتماعی منتشر می فایل ویدیویی که در شبکه
اي از کشته شدن ندا آقا سلطان  در خالل اعتراضات ایران، فیلم غیرحرفه. داشته باشد

ساله، روي یوتیوب منتشر شد و بالفاصله روي میز قدرتمندترین افراد دنیا، یعنی  26
این فیلم موضع سیاست . رؤساي جمهور، نخست وزیران و سران کشورها قرار گرفت

کوهن در ) Lee, 2012, website(».یکا را نسبت به حوادث ایران تغییر دادخارجی آمر
ترین و  فیلم ندا آقا سلطان، مهم«: صراحت اعالم کرده است جاي دیگري به

 ,Lichtenstein, 2010. (»تأثیرگذارترین ویدیوي انتشاریافته در دوران ما بوده است

website (موجزترین تعریف قدرت«عنوان  نتیجه این مکانیسم که انتمن از آن به «
بندي اذهان و قلوب مخاطبان  کند، ساخت و چارچوب یاد می) 182:1393 کاستلز،(

یادکرده » قدرت ارتباطات«گونه که کاستلز به نقل از او در کتاب  انبوه است تا همان

                                                   
1. Isis Obed Murillo 
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است مردم را وادارند تا به موضوع موردنظر فکر کنند و آن را اولویت ذهنی خود قرار 
  .کنند این فرایندي است که برخی از آن با عنوان انگاره سازي یاد می. هندد

  
 سازي از طریق انگاره سازي زمینه - 2- 2

مناسبات قدرت تا حد زیادي بر شکل دادن اذهان انسانی با ساخت معانی از «
و . ... ها، تصاویرِ ذهنی ما هستند به یاد داشته باشید، انگاره. طریق تصاویر استوار است

یکی از ) 318:1393 کاستلز،(» .شوند ها ساخته می تصاویر ذهنی ما توسط رسانه
، انگاره »بندي چارچوب«و » سازي برجسته«هاي  کارگیري تکنیک پیامدهاي اصلی به

ها تحمیل  کارگیري این تکنیک ها با به رسانه. سازي با ساخت تصاویر ذهنی است
   .)1393کاستلز، (باید باور شود  کنند که چه چیز واقعیت دارد و چه چیز می

ژانویه  21هیالري کلینتون وزیر خارجه وقت آمریکا در سخنرانی معروف در 
کند و  ، به کشته شدن ندا آقا سلطان اشاره می»آزادي اینترنت«با موضوع  2010

موسسه  1388هاي بعد از حوادث پس از انتخابات سال  آور نیست که در ماه تعجب
هاي دیجیتال  ها عموماً بر این باورند که تقویت فناوري آمریکایی«کرد  بروکینگز اعالم

در ایران به مردم این کشور کمک کرده است تا براي اهداف سیاسی و حقوق بشري 
 51در یک نظرسنجی درباره نقش توئیتر در اعتراضات ایران، بیش از . مبارزه کنند

 ,brookings, 2009 ( »اند یابی کردهدرصد از نظرسنجی شوندگان، این نقش را مثبت ارز

website .(» در همه روزهاي اعتراضات توئیتر ناگهان موردتوجه شدید مردم ایران براي
تر آن را نداشتند،  مردم از طریق این شبکه که پیش. ارتباط با یکدیگر قرار گرفت

ا به سایر کردند که ازآنج هاي انگلیسی و فارسی منتشر می شماري به زبان هاي بی پیام
 ,Grossman, 2009(» .یافتند بوك و یوتیوب راه می هاي دیگر اجتماعی نظیر فیس شبکه

website(  
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  بندي افکار عمومی با سوگیري چارچوب - 2- 3
تواند اذهان  کند و می سازي را کامل می بندي و زمینه سازي، چارچوب آنچه برجسته

کاستلز به . ماده کند، سوگیري استهاي مدنظر آ و افکار عمومی را براي ساخت انگاره
 سازي، شود که یک یکپارچگی تحلیلی بین برجسته نقل از انتمن یادآور می

سوگیري عمدتاً داراي . وجود دارد 1»سوگیري«مفهوم  باسازي،  بندي و زمینه چارچوب
که اشاره به اخباري دارد که عمدتاً  :سوگیري انحرافی) الف :سه مفهوم است

که اشاره به الگوهاي پایدار در  :سوگیري محتوایی) ب. واقعیت هستندکننده  تحریف
طرف را در منازعات براي استفاده  هاي ارتباطی دارد و نفوذ یک چارچوب بندي رسانه

هاي  اشاره به انگیزش :گیري سوگیري در تصمیم) ج. دهند از قدرت دولت افزایش می
  .کنند ه تولید میداران اي دارد که محتواي جانب هاي حرفه رسانه
تنها به  ها نه با گرد هم آوردن این سه مکانیسم تأثیرگذار بر افکار عمومی، رسانه«

گویند در مورد چه چیزي فکر کنند، بلکه چگونگی تفکر را نیز به  مخاطبان خود می
موجزترین تعریف قدرت، توانایی وادار کردن دیگران به انجام چیزي . کنند ها القا می آن

گفتن به مردم که چگونه در مورد مسائل فکر کنند، روشی است . خواهیم می است که
تا درجه محدودتري در (هاي سیاسی غیر تحکمی و  واسطه آن در نظام توان به که می

بر اساس گزارش موسسه رند . )1393کاستلز، (» نفوذ نمود) هاي سیاسی قهرآمیز نظام
اي بعد از انتخابات ریاست جمهوري ایران ه درباره نقش توئیتر در ناآرامیکه آمریکا 

 2010تا هشتم فوریه  88خرداد  27، مصادف با 2009ژوئن  17منتشر کرده است از 
کاربر مشخص  124،563توئیت توسط  2،675،679، 1388مصادف با نهم اسفند 

همچنین بر اساس . اند بوده» IranElection#«منتشرشده است که همگی حاوي هشتگ 
دومین هشتگ پرطرفدار و ”IranElection“گ رسمی توئیتر، هشتگ گزارش وبال

  ).Elson, Yeung & others, 2012: 16(بوده است  2009محبوب جهان در سال 

                                                   
1. Bias 
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دهی  مجله تایم آمریکا در گزارش مبسوطی درباره نقش توئیتر در تهییج و سازمان
که در خالل ها توئیت  نکته حائز اهمیت در خصوص میلیون«: نویسد معترضان می

هاي  شود این است که پیام اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوري ایران منتشر می
هاي سیاسی  اي خالی از اشکال و اهداف و سوگیري هاي رسانه توئیتري مانند سایر پیام

اي از اطالعات درباره رویدادهاي کنونی ایران که در توئیتر در حال  بخش عمده. نیستند
تأیید . شفته، با اهداف شخصی و کامالً غیرقابل راستی آزمایی هستندچرخش است، آ

از سویی، اصالً مشخص نیست که چه کسانی . اعتبار منابع خبري کامالً غیرممکن است
هایی که به زبان  از داخل ایران در حال استفاده از توئیتر هستند، خصوصاً توئیت

دهد بخش  دست است که نشان می از سوي دیگر شواهدي در. شود انگلیسی منتشر می
شود که اصالً در ایران  اي از ایرانیان منتشر می هاي انبوه توسط زنجیره اي از توئیت عمده

ها را که تمایل یا دسترسی به  جاي اینکه صداي معترضان داخل خیابان نیستند و به
اب هاي عمومی ندارند منعکس کنند، صرفاً اظهارات ناظران غربی را بازت رسانه

  .)Time, 2009, website(» .دهند می
به دیگر معنی توئیتر و گردانندگان یا بازیگران اصلی حاضر در این شبکه 

شده از واقعیت سیاسی انتخابات ریاست جمهوري را در   اي تحریف اجتماعی، صحنه
کردند که مطلوب سیاست خارجی آمریکا  رسانی از علل بحران ارائه می پوشش اطالع

سازي و  سازي، زمینه ترین کارکرد استفاده از تکنیک برجسته اقع این اصلیدرو. بود
اي است که مطلوب جریان صاحب  گونه ها براي ارائه تصویر به بندي در رسانه چارچوب

ها تصویري را که نخبگان یا صاحبان قدرت دوست  آن. قدرت و صاحب شبکه است
  .دهند دارند بازتولید شود، به مردم نشان می

  
  برقراري ارتباط با توده مردم - 2- 4

هاي نامحدود، سرعت در انتشار و انتقال  هاي مجازي به دلیل آزادي شبکه
اطالعات و امکان ناشناس ماندن، مجالی براي ارتباطات وسیع و گسترده و امن 
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وزارت » دیپلماسی دیجیتال«یکی از اهداف «. شوند افراد با یکدیگر محسوب می
اي در کشورهایی مانند چین، روسیه،  ن فضاي بسته رسانهشکست خارجه آمریکا،

از طریق داشتن ارتباط مستقیم و فیلتر نشده با مردم این کشورها بوده ... ایران و
  ).Elder, 2012, website( »است

متحده  مشاور دیپلماسی عمومی در وزارت امور خارجه ایاالت 1هارولد پاچیوس
. شوند ریکا را بهتر بشناسند عاشق و شیفته آن میمعتقد است اگر مخاطبان خارجی، آم

اصلی دیپلماسی عمومی آمریکا  این جمله در دوران معاصر به شعار محوري و
 ,Ross(شود  شده و یکی از اهداف دیپلماسی دیجیتال آمریکا محسوب می تبدیل

2017,website .( در راستاي همین شعار، وزارت امور خارجه به دیپلماسی عمومی نه
کند و  سویه نگاه می جانبه و کامالً یک عنوان عملی یک عنوان ابزار گفتگو بلکه به به

هاي خود قرار داده است  ها و ایده درواقع این آمریکاست که جهان را مخاطب ارزش
  .)1394فاضلی، افضلی، (

  
  از رهبر سازي تا ایجاد بحران در رهبري - 2- 5

هاي دیپلماسی  ویژگیو ها  از مؤلفه هاي اجتماعی یکی دیگر رهبرسازي در شبکه
کنند و  شده می ها رهبران را شناخته رسانه«هاي اجتماعی  فضاي شبکهدر . دیجیتال است

چراکه روایات  ؛یابند ها حضور می هاي آن ها و شکست ها، پیروزي در نبردهاي آن
جات داده هاي امروزي نیاز به قهرمانان و افراد شرور و قربانیانی که بایستی ن رسانه

هاي مناسب  د؛ اما رهبران بالقوه بایستی خود را در جایگاهندار) شهروندان(شوند 
هاي رقباي خود  اي قرار دهند و با استفاده از هر وسیله ممکن به نشان دادن فریب رسانه

توانند این کار را با خلق  ها می آن. براي مردم بپردازند) یا فضایل خود، در آن موضوع(
معطوف دارند ایجاد  ها کند تا توجهات خود را به آن ها را مجبور می رسانه حوادثی که

 .)218:1393 کاستلز،(» کنند

                                                   
1. Harold Pachios 
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هاي مختلف اجتماعی  آشوب و ظهور جنبش ،این کارکرد، در مواقع انقالب
ها  صورت ناگهانی بر سر زبان شود و نام و چهره برخی اشخاص به تر می برجسته

هاي اجتماعی باشند یا  نگاران فعال در شبکه نند روزنامهتوا این افراد می. افتد می
. شده و یا حتی رهبران حزب سیاسی مخالف حکومت مستقر کنشگران سیاسی زندانی

تواند شامل  کرده می گونه که کاستلز نیز اشاره هاي اجتماعی همان رهبرسازي شبکه
هاي  قا سلطان در ناآرامیهاي سیاسی نیز بشود، مانند مورد ندا آ شدگان در ناآرامی کشته

سرعت و بدون  فضاي مجازي افراد را به. 1388پس از انتخابات ریاست جمهوري سال 
آنکه بعضاً از توانمندي، سابقه یا تبحر خاصی برخوردار باشند روي موج احساسات 

گیري  ها جسارت و توانمندي الزم براي به دست دارد و ممکن است اگر آن نگاه می
  . ها را داشته باشند به یک رهبر عملی در میدان تبدیل شوند تودهموج احساسات 

درواقع اگرچه فناوري این . تنهایی دنیا را تغییر دهد تواند به فناوري نمی«همه،  بااین
ها و  هاي مدنی، انقالب سازد تا مردم بسیار بیشتري درگیر کنش امکان را فراهم می

رهبر هستند و فناوري این توانایی را ندارد  درنهایت اصالحات شوند اما هنوز نیازمند
. که رهبران قدرتمندي را که توان اداره امور را داشته باشند و برنده شوند، شناسایی کند

تر به  شوند اما بسیار سخت تر از حاال آغاز می ها خیلی راحت رو در آینده انقالب ازاین
زه که فناوري قادر به تعیین و ؛ به همان اندا)Lee, 2012, website(» رسند پایان می

 .معرفی رهبران مقتدر نیست قادر به ایجاد تشتت و برهم زدن رهبري واحد است

هاي اجتماعی و  شدت برهم زننده توازن قدرت در همه بخش هاي اجتماعی به شبکه
رویکرد ما به رهبري و «که  درحالی. جمله از بین بردن رهبري و مدیرت واحد هستند از

طور محکم ریشه در مدل ماشینی و مکانیکی دارد، جایی که همه  نوز بهمدیریت ه
اي از دستورات  گیرد و سایرین قرار است زنجیره ها از باال انجام می ها و کنترل گیري تصمیم

. اند کلی این رویکرد را به چالش کشیده هاي اجتماعی به شبکه» وچرا اجرا کنند را بدون چون
هاي  ر همه صدسال گذشته جواب داده است اما دنیاي رسانهاین رویکرد به رهبري د«
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هاي  شبکه ).Notter, 2018, website ( »طلبد اي را می اجتماعی امروز رویکردهاي تازه
اي که دارد، درست کارکرد  هاي ویژه طور مشخص با آن محدودیت توئیتر به«اجتماعی و 

ها با اطالعات ناقص یا اندکشان  یتاي از توئ طیف گسترده. کننده را دارد یک لنز تحریف
پیکر ناقص ارائه  ها یک تصویر غول آن، هرگز قادر نیستند تصویر درستی از ماجرا ارائه کنند

یک دروغ یا نیمی از . چیز باشند مخصوصاً اگر همه در حال توئیت کردن یک. کنند می
تر از شایعات  یعمراتب بیشتر و سر شود، تأثیري به حقیقت که از طریق توئیتر پخش می

   ).Stern, 2014, website( »گذارد قدیمی برجاي می
انگیزد و  این شایعات مستقیماً عقالنیت مخاطب را از کار انداخته، احساسات را برمی

هاي  بستگی ها و دل ها، وفاداري زمانی که احساسات افراد جامعه تحریک شد قضاوت
. رود شده و یا کالً از دست می بران تخریبحزبی، اعتقادي، مذهبی و حتی سیاسی او به ره

هاي سیاسی را از  عواطف، قضاوت«: گونه تبیین کرده است مانوئل کاستلز این شرایط را این
وفاداري به احزاب، نامزدها و یا رهبران فکري، مبتنی ) 1: دنده دو طریق تحت تأثیر قرار می

از احزاب، نامزدها و یا رهبران فکري،  ارزیابی انتقادي) 2. بستگی به این رهبران است بر دل
در هر دو مورد، . مبتنی بر محاسبات عقالنی و تحت تأثیر افزایش اضطراب قرار دارد

گیري نیست؛ بلکه آن پردازش اطالعات در سطح دوم  کننده تصمیم تنهایی تعیین عقالنیت به
هاي  رو شبکه ازاین) 167:1393 کاستلز،. (شده است است که وابسته به عواطف فعال

هاي الزم را  اجتماعی ازجمله توئیتر در زمان بحران ممکن است اوالً افرادي را که صالحیت
هاي برجسته یک جریان  براي مدیریت و رهبري نداشته باشند در حد رهبر و یا چهره

د و ند و ثانیاً رهبري و مدیریت واحد موجود در جامعه را از بین ببرناجتماعی معرفی کن
  .دنومرج و اغتشاش بیشتر را آماده کن هاي الزم براي هرج زمینه

  
  آوري اطالعات جمع - 2- 6
ترین تغییري که توئیتر براي سیاست خارجی آمریکا پدید آورده، دسترسی  بزرگ«

بیشتر به اطالعات فیلتر نشده و مشارکت جهانی بدون توجه به ملیت یا موضع سیاسی 



 
 
 
 
 
 
 

  1398، تابستان 18هاي نوین، سال پنجم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      248

ز کارافانو، کارشناس مسائل امنیت ملی آمریکا و جیم. )Sotiriu, 2015: 56(» بوده است
هاي اجتماعی  از منتقدین سیاست خارجی این کشور در گزارش مبسوطی از نقش شبکه

مردم ایران از «شود که  ایران براي بنیاد هریتیج، متذکر می 2009هاي سال  در ناآرامی
) 2نگاري خیابانی،  هروزنام) 1: کم در چهار زمینه بهره گرفتند دست 2هاي وب  فناوري

جنگ ) 4ها و  دهی فعالیت سازمان) 3ایرانی  جامعه دور از وطنبسیج عمومی 
کارافانو در ادامه گزارش خود به دو شیوه مهم از  ).Carafano, 2009: 5( »اطالعاتی

: نویسد کرده، می اشاره 2هاي نوین مبتنی بر وب  آوري اطالعات از طریق فناوري جمع
نگاران، عکاسان و فعاالن خبري و  از طریق روزنامه) 1ر داخل ایران اطالعات و اخبا

شد  نگار توزیع و منتشر می از طریق شهروندان روزنامه) 2سیاسی داخلی و خارجی و 
)Carafano, 2009: 3(. 

منبع مهمی از اطالعات، روندي «عنوان  هاي اجتماعی ازجمله توئیتر به نقش رسانه
. به رسمیت شناخته شد 2009متحده آمریکا در ژوئن  است که توسط دولت ایاالت

براي دولت آمریکا که به مدت سه دهه هیچ رابطه دیپلماتیک و رسمی با ایران نداشت 
این موضوع نشان . این وسیله مناسبی بود تا به اطالعات داخل ایران دسترسی یابد

عنوان منبع  ها نیز به ولتتنها براي شهروندان، بلکه براي د هاي اجتماعی نه دهد رسانه می
 ).Storck, 2011: 7(» شود مهم کسب اطالعات دیپلماتیک بالقوه محسوب می

برخی از محققان داخلی ایرانی نیز بر این باورند که اگرچند نقش اساسی بتوان 
ها  برشمرد یکی از آن 1388هاي بعد از انتخابات سال  براي توئیتر در ناآرامی

شاید سؤال «. بیرونی اعم از مخاطبان عام یا خاص بوده استرسانی به مخاطب  اطالع
کردند یا تجمعات  از کجا اطالعات کسب می 1388مطرح شود که مردم در وقایع سال 

بوك و حتی برخی  هاي خبري، فیس سایت گرفت؟ جواب ماهواره، وب چگونه شکل می
عات بازداشت شک دارم در بین افرادي که در تجم. هاي اجتماعی داخلی است شبکه

گیري آن آگاه شده  شدند افرادي زیادي اعالم کرده باشند که از طریق توئیتر از شکل
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تر براي کسب  شده و بسیار پررنگ بوك منبع شناخته مشخصاً در آن زمان فیس. بودند
اطالعات توسط کاربران ایرانی بوده است؛ اما چرا نام توئیتر در آن زمان مطرح شد؟ 

بوك چندان جدي نبود و درواقع  ه توئیتر چیزي داشت که در فیسحقیقت این است ک
بوك و دیگر  شدن توئیتر در وقایع نسبت به فیس امروز هم همین عامل باعث مطرح

هاي اخیر  هاي اجتماعی است و آن هشتگ و جستجوي آسان در کل نوشته شبکه
در ایران یا خارج (رانی از طرفی توئیتر در آن زمان مورداستفاده کاربران ای. کاربران است

چنین شرایطی . نوشتند قرار گرفت که با زبان انگلیسی وقایع ایران را می) از کشور
توئیتر را ابزاري براي دریافت اطالعات از وضع موجود براي خبرنگاران خارج از 

نقش و کارکرد خاصی در تحریک یا  1388درواقع توئیتر در سال . کشور تبدیل کرد
تر خبر و  به مردم داخل کشور نداشته است و کارکرد آن دریافت سریعرسانی  اطالع

» .ها یا منابع خارج از کشور بوده است اطالعات از حوادث ایران براي رسانه
  )سایت ، وب96شیرازي،(

  
  ایجاد اغتشاش و براندازي - 2- 7

هاي روي میز براي مقامات  در ایران همواره یکی از گزینه 1تغییر رژیم
نگار نیویورکر در گزارشی فاش  سیمور هرش روزنامه. تحده آمریکا بوده استم ایاالت

کرده است که در اواخر دوره بوش، تنها در یک پروژه مخفی براي براندازي رژیم 
شده است، همین روش مبتنی بر   میلیون دالر اختصاص داده 400مذهبی در ایران، 

. ما با شدت بیشتري دنبال شده استایجاد اغتشاش و ناآرامی در ایران در دوره اوبا
متحده آمریکا نیز بارها بر ضرورت تغییر  هنري کیسینجر وزیر خارجه پیشین ایاالت

رژیم در ایران تأکید کرده و افزوده است اگر این تغییر رژیم از داخل ایران و از طریق 
گرفتن از هاي رنگی صورت نگیرد، باید از بیرون و با اقدام نظامی و با کمک  انقالب

                                                   
1. Regime Change 
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هاي  همه انقالب) Lendman, 2017,website. (مخالفان رژیم این موضوع عملی شود
اما همه ) در بهار عربی چند حکومت تغییر کردند(اند  توئیتري منتج به تغییر رژیم نشده

ریزي، ناآرامی و ایجاد شکاف میان جامعه و حاکمیت  منجر به اغتشاش، خون ها آن
ایران یکی از  2012تا  2009هاي  در خالل سال ).Browning, 2013: 63( اند شده

کشورهایی بود که همراه با کوبا، ونزوئال، فیلیپین، مولداوي هدف طرح اغتشاش از 
  ).guardian, 2014, website( اند طریق توئیتر بوده
که در خالل رسوایی  2المللی آمریکا یکی از پیمانکاران اداره توسعه بین 1آلن گراس

دستگیر شد در برابر کمیته تحقیقاتی سناي آمریکا اذعان کرد که  3ر کوباییرسوایی توئیت
کارگیري این شیوه در کوبا تجربه موفق آمریکا در  ها در به یکی از عوامل محرك آن

ما نقش «: ایجاد اغتشاشات و ناآرامی در انتخابات ریاست جمهوري ایران بوده است
حوادث مربوط به انتخابات ریاست هاي اجتماعی در  هاي جدید و شبکه رسانه

  هاي اجتماعی دهد این شبکه ایران را بررسی کردیم که نشان می 2009جمهوري سال 
 »نقش مهمی ایفا کرده و به اعتقاد ما یک ابزار مهم در سیاست خارجی هستند 
)Independent, 2014, website.( اید تأکید . اس.در اسناد مختلف دیگري کارمندان یو

هاي توئیتري و مدیریت پیامکی در تحریک و شوراندن  ند که استفاده از پیاما کرده
 ,Independent ( جوانان باهوش و مستعد در مولداوي و فیلیپین هم مؤثر بوده است

2014, website.(   
پیشینه عملکرد دیپلماسی عمومی آمریکا نشانگر آن است که اگرچه این روش 

نه و غیرصادقانه است و تعهدي هم به حقیقت ندارد با دیپلماسی عمومی لزوماً اغواگرا
دستگاه دیپلماسی عمومی آمریکا . شود اتخاذ می» کند هدف وسیله را توجیه می«دیدگاه 

کاري  و پنهان) تبلیغات سیاسی سیاه(هرگونه استفاده از دروغ و اطالعات فریبکارانه 

                                                   
1. Alan Gross 
2. USAID 
3. Cuban Twitter 



  

  
  

  
 251  ...   دیپلماسی دیجیتال آمریکا در برابر ایران و دوران ریاست 

 
 

در مواقعی هم . شمارد از میرا مج) تبلیغات سیاسی خاکستري(هایش  درباره منبع پیام
نماید  استفاده می) تبلیغات سیاسی سفید(استفاده گزینشی از واقعیات ] صورت[به 

)Botes, 2007:34.(  
  
  سفارت مجازي - 2- 8

هاي خود در قبال ایران به  منظور راهبري سیاست به 2011آمریکا در دسامبر 
اي جمهوري اسالمی صورتی منسجم و هدفمند، اقدام به تأسیس سفارت مجازي بر

سی  بی براي این منظور هیالري کلینتون وزیر خارجه آمریکا در شبکه بی. ایران کرد
 فارسی حضور یافته و در مورد موضوعات متنوع بین جمهوري اسالمی ایران و آمریکا

سازي  فعال: در خالل این مصاحبه کلینتون ایده جدیدي را مطرح کرد. گفتگو کرد 
  ).VOA, 2011, website(کا در ایران سفارت مجازي آمری

  
 اهداف آمریکا از راه انداختن سفارت مجازي - 1- 2- 8

وزارت امور خارجه آمریکا هدف از این اقدام را باز کردن خط ارتباطی بین مردم 
مردم خود ] ارتباط[ایران و آمریکا و ایجاد مانعی در برابر تالش دولت ایران براي قطع 

ق اینترنت دانسته و اعالم کرد سفارت مجازي به معناي راهی از دنیاي خارج از طری
واسطه مردم ایران به اطالعات در مورد آمریکاست  براي دسترسی مستقیم و بی

)State.gove, 2011, website(. دستیار جان کري وزیر خارجه وقت  1داگالس فرانتز
آمریکا در آمریکا و رئیس دفتر روابط عمومی وزارت خارجه در تشریح اهداف 

چون آمریکا در ایران سفارتخانه «: اندازي سفارت مجازي براي ایران گفته است راه
هاي ارتباط اجتماعی نظیر توئیتر در ایران ممنوع است، آمریکا  ندارد و استفاده از شبکه

ما باید به هر . سایت سفارتخانه مجازي به ایران واردشده است اندازي وب از طریق راه

                                                   
1. Douglas Frantz 
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اي در ساختمان وزارت خارجه آمریکا در  عده. جا دسترسی داشته باشیمطریق به آن
ها را  هاي تندرو در سراسر جهان هستند تا هم نظرات آن سایت ارتباطی مستمر با وب

ما این کار را در مناطق دیگر دنیا به . دریافت کنند و هم مواضع آمریکا را تشریح کنند
هاي پنجابی، عربی، سومالیایی،  فتگوها به زباندهیم این گ هاي دیگر هم انجام می زبان

هاي تندرو به انگلیسی به زبان انگلیسی هم انجام  اردو اخیراً با توجه به گرایش گروه
  ).Frantz, 2014, website( »شود می

صداي آمریکا، هدف از گشایش سفارت مجازي براي ایران را از بین بردن شکاف 
سال  30ز زمان قطع رابطه دیپلماتیک دو کشور در بیش از بین ایرانیان و آمریکاییان که ا

هیالري کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، «: نویسد پیش به وجود آمده، دانسته و می
سابقه اینترنتی را یک وسیله تماس براي برقراري بدون ترس بین دو ملت  این پروژه بی

تواند مشکل  فارت مجازي میس: هاي وزارت امور خارجه آمریکا گفتند مقام. نامید
سایت باهدف افزایش تعداد  این وب. ایرانیان را در سفر به آمریکا کاهش دهد

هاي موجود را براي دانشجویان ایرانی که به  دانشجویان ایرانی در آمریکا همچنین راه
وندي شرمن، معاون . کند هاي آمریکا هستند ارائه می دنبال ادامه تحصیل در دانشگاه

هدف این پروژه : امور خارجه آمریکا در امور سیاسی نیز در این خصوص گفتوزیر 
را که توسط تهران براي جلوگیري از پیوندهاي » پرده الکترونیکی«آنالین این است که 

صداي (» اینترنتی میان ایرانیان و جهان خارج برافراشته شده است، از میان بردارد
 .)، وب سایت1390 آمریکا،

توان در قالب سفارت مجازي پیگیري کرد ارزیابی  عاتی را که میازجمله موضو
ثبت والدت وفات، (مدارك الزم براي صدور ویزا، بسیاري از وظایف کنسولی 

، پاسخ به ...)ها، گواهی تحصیلی، وکالت براي رأي دادن، حقوق بازنشستگی و  ازدواج
و همچنین ...) اري وتوریسم، اطالعات ویزا، ارتباطات تج(سؤاالت در خصوص کشور 

سایت جی  بعد از جلوگیري از دسترسی به این وب. مطبوعات، اطالعات و اخبار است
هاي دولت جمهوري  تالش«: اي گفت کارنی، منشی مطبوعاتی کاخ سفید در بیانیه
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اسالمی ایران براي جلوگیري از دسترسی مردم خود به سفارت مجازي آمریکا در تهران 
ها در فضاي تهییج افکار عمومی و ایجاد جو  البته این واکنش .»کنیم را محکوم می

  . زدند گرفته بود و دیگر مسئولین آمریکایی نیز به این امر دامن می اي شکل رسانه
کنیم با این اختالل  ما فکر می«: وندي شرمن معاون وزیر خارجه وقت آمریکا گفت

چیز هستیم و شما  به انجام همهما باید توانایی فنی آن را دریافت کنیم و ما متعهد 
توانید مطمئن شوید که اطالعات از طریق مختلف براي مقابله با اقدامات جمهوري  می

سفارت ). VOA, 2011, website( »شود اسالمی ایران در اختیار شما قرار داده می
مجازي آمریکا مأموریت دارد تا در چارچوب دیپلماسی دیجیتال وزارت امور خارجه 

هاي آمریکایی، حامی اینترنت آزاد، مدافع حقوق بشر، توسعه  ا مبلغ ارزشآمریک
هاي مردم،  گیري مستقیم با توده ارتباطات، مبارزه با سانسور، مشارکت و ارتباط

ها براي مبارزه  مند به آمریکا، حمایت از کلیه تالش پاسخگویی به سؤاالت مردم عالقه
  )State.gov, 2018, website. (اشدب... هاي مسدودسازي اینترنت و  با روش
 
 گیري نتیجه

دهی به  هاي اجتماعی در شکل تا پیش از نظریات مانوئل کاستلز، کارکرد رسانه و شبکه
کاستلز در . اذهان و قلوب مخاطبین مسجل بود اما مکانیسم این کارکرد مشخص نبود

کند که چگونه  نظیري براي ما تصویر می کتاب قدرت ارتباطات با دقت و وسواس کم
هاي اجتماعی که شبکه  هاي اجتماعی نهفته است و گردانندگان شبکه قدرت در شبکه

بندي اخبار و  سازي و چارچوب سازي، برجسته چگونه از طریق زمینه ،سازان هستند
کارند و او را  ها می اطالعات، تصویر موردنظر خود را در ذهن مخاطب انبوه این شبکه

بر همین اساس و با استناد به . آورند خواهند به حرکت درمی در مسیري که خود می
خوبی از این  متحده آمریکا به نظریات کاستلز در این تحقیق نشان داده شد که ایاالت

ایران استفاده کرده است و با .ا.هاي اجتماعی علیه نظام سیاسی ج توانمندي شبکه
سازي اخبار و اطالعات  برجستهبندي و  سازي، چارچوب هاي زمینه گیري از تکنیک بهره
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هاي بعد از انتخابات ریاست  جمله توئیتر در خالل ناآرامی هاي اجتماعی از در شبکه
به ساماندهی اذهان عمومی اقدام کرده و با ) 2009( 1388جمهوري ایران در سال 

 سوارشدن بر موج اغتشاشات ناشی از اختالفات، اهداف موردنظر از تغییر رفتار تا تغییر
   .رژیم را تعقیب کرده است

گیري مستقیم با  این کشور توانسته است از طریق دیپلماسی دیجیتال و ارتباط
هاي اجتماعی، تصویر برجسته دلخواه از نظام  برخی مخاطبان ایرانی از طریق شبکه

اندازي سفارت مجازي براي ایرانیان،  به جهان پمپاژ کرده و از طریق راهرا سیاسی ایران 
پذیرش  اي قابل منظور ارائه چهره ارتباطات مستقیم خود با شهروندان ایرانی را بهسطح 

وزارت خارجه آمریکا با استفاده از توئیتر و حجم وسیع ابزارهاي . از خود باال ببرد
. دیجیتالی دیگري که در اختیار دارد توانست به عرصه سیاست داخلی ایران ورود نماید

هاي آمریکایی از  متحده و ارزش ترغیب به سمت ایاالت این ورود با دو هدف جلب و
سویی و تخریب و تضعیف جایگاه حکومت جمهوري اسالمی ایران در نزد افکار 

  .عمومی مردم ایران از سوي دیگر انجام شد
بررسی عملکرد وزارت خارجه آمریکا در دوران ریاست جمهوري دونالد ترامپ 

لماسی دیجیتال براي مدیریت افکار عمومی مردم دهد که استفاده از دیپ نیز نشان می
ایران علیه نظام سیاسی کشورشان با شدت بیشتري ادامه یافته است خصوصاً اینکه 

اینک یکی از پرکارترین رهبران سیاسی جهان در توئیتر است و  ترامپ خود هم
هاي او ازجمله توئیت تهدیدآمیز اخیرش، علیه  وبیگاه موضوع اصلی توئیت گاه
وزارت خارجه آمریکا در دوران ترامپ با استفاده از . مهوري اسالمی ایران استج

آوري اطالعات از داخل ایران  دیپلماسی دیجیتال عالوه بر دامن زدن به اختالفات، جمع
هاي هدفمند، با اشاعه ایران هراسی در مقیاس جهانی، جنگ نرم بسیار  و انتشار تحلیل

تواند موضوع  کند که خود می ی ایران مدیریت میسنگینی را علیه جمهوري اسالم
  .پژوهش مستقل دیگري باشد
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