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 یو صدا نینو یها ی: فناورتریدر توئ رانیا یجستجو

 یرانیا یاسپوراید

 زاده یزهرا مجد
دانشکده  ،یعلوم ارتباطات، گروه علوم ارتباطات اجتماع یدکترا یدانشجو

 .رانیا، تهران ،دانشگاه تهران ،یعلوم اجتماع
 

   ییموال دهیحم
دانشکده مطالعات  ه،یانوسیو اق ایگروه مطالعات جنوب و شرق آس اریاستاد

 .رانیا ،تهران ،جهان، دانشگاه تهران
 

  چکیده
گروهدررابطهباوطننيايهادغدغه،یرانيجامعهدورازوطنااياسپورايداردبامطالعهدیمقالهسعنيا

درشکلآنریسهموتأثزیخودون ايمحتوايریگها موردتحلتریدرتوئرانيمرتبطبا قراردهد.لیرا
وجودنيبااگردد؛یبازمنينويهاهورسانهايازظهورفناورشیبهپیرانياياسپورايديریگاگرچهشکل

یرانياياسپورايدانیواتحادميتعامالت،همکارشيدرافزاینقشمهمنترنتياژهيووبهيمجازيفضا
به که جهانداشته سراسر تأثدر قدرتو افزاآنيرگذاریتبعآن را تحقشيها است. باقیداده حاضر،

ازتکندادهلیمنظورتحلوبهشدهمانجاتریمتندرتوئلیاستفادهازروشتحل استفادهلیتحلکیها محتوا
نتا ازمطالبمرتبطباياسهمعمدهتریدرتوئیرانياياسپورايآناستکهدانگریبلیتحلجيشدهاست.

بهخوداختصاصدادهورانيا ازیحاکجينتاوجود،نياست.باانهیزمنيدرايدیکلگرانيازبازیکيرا
شبکهتعدادنيایاصليهابودهوهابياارتباطاتچندمرحلهانيجرن،يشبکهآنالنيدراهآناستک

توسطدشکليهاازسازمانیاندک همچنزبانیدرجوامعمیرانياياسپورايگرفته 072لیتحلنیهستند.
کلهاتیتوئیکهموضوعاصلدهدینشانمیرانياياسپورايمنتخبازدتیتوئ مقوله سه ازتقادانیدر
 .ردیگیقرارمیاعتراضاتوخبررسانقيبازتابوتشوران،ياطيشرا

 .یافکارعموم ،یا ارتباطات چندمرحله تر،یتوئ ،یمجاز یفضا ران،یا اسپورا،ید :ها واژهکلید
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 مقدمه 

مجازواقعیبودنوغیر هايپرتکسبودن، تعاملیبودن، ديجیتالیبودن، حافظهمجازي،

(برايفضايمجازيبرشمردهاست.6931مرکزيبودن،خصوصیاتیهستندکهعاملی)

خصوصیات يکیاز فضايمجازي، بر مرزهايحاکم نبود و محوريغیرمرکزيبودن

اهمیتبه تحقیق اين در استکه فضايمجازي دارد. بهفناوري»سزايی نوين ويژههاي

هاياجتماعیمجازيباعثتغییرساختارهايموجودجامعهوايجادساختاراجتماعیشبکه

شده اندجديد » خانیکی، و 6931)خجیر جهانی(91: استکه معتقد محمدي، و. شدن

ا باعثشدهپیشرفتسريعحاصلاز دور، راه فناوريارتباطاتاز و رايانه ختالطمیان

(؛6917هايخودنباشند)محمدي،استکهبسیاريازجوامعقادربهنظارتکاملبرملت

هاينوين،رابطهبینحاکمیت،سرزمینوقدرتحکومتیرامتحولکردهبنابراين،فناوري

قدرت تنها حکومتملی، ديگر اساسآن، بر تعیینکه و واثرگذار زمان فضا، کننده

 )شکوهی، نیست امور نقل6910جريان ؛ حاتمی، در 6931شده فضاي76: ظهور با .)

درمیمجازي،اطالعاتبه نوردندوراحتیوباسرعتهرچهبیشترمرزهايجغرافیايیرا

بیشتريشوند.دراينفضايجديد،کنشگرانغیردولتیاهمیتدرسراسرجهانمبادلهمی

اند.دياسپوراهاازجملهکنشگرانغیردولتیهستندکهباظهورفضايمجازيقدرتيافته

بیشتريکسبکرده شبکهتأثیرگذاري از قدرت، اين آنهايشکلاند. میان وگرفته ها

عنوانصداهايکمهابهترآنکهپیششود.درحالیاتحادوهمکاريبايکديگر،ناشیمی

شناخت میطنین رسانهه مدد به امروزه آنشدند، صداي مجازي، فضاي و جديد هاهاي

شود.اندازمیشدهوطنینازپیششنیدهبیش

 گفته بسیاربه دياسپورا گروه هر همانند ايرانی مهاجران تبار بوئرسما، و قراشی

مسیحیان(،زمینهمتفاوتاست.اينتنوعشاملپیشینهمذهبی)مسلمانان،يهوديان،بهايیان،

هاگرايی،ناسیونالیست،پادشاهی(،طبقهاجتماعی،تحصیالت،جنسیتونسلسیاسی)چپ

به کهيکجمعیتمهاجرغیرهمگنرا مذهبی،بوده هويتسیاسی، است. آورده وجود

عاملاصلیتعیین فعالیتدرزمانانقالبايران، کنندهدرمهاجرتايرانیانبهقومیويا
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خارجاز بوده بیگانگیدرکشور دستدادنو احساسمشترکاز بدينترتیب، است.

آن شکلمیان افزايش به منجر ساختها، و مجازي فضاي طريق از تبادالت گیري

هاهمچناندارايگرايشاتسیاسیهستند؛اگراجتماعاتمجازيشدهاست.بسیاريازآن

.((Ghorashi & Boersma, 2009هابهلحاظسیاسیفعالنیستندچههمهآن

به جوامعديگر، شناختدرباره بخشعمده امروزه بپذيريمکه رسانهاگر هاواسطه

شودتاحدودزياديبهبرداشتعمومهاپخشمیاطالعاتیکهازرسانه»گیردوشکلمی

می شکل واقعیت برابر دهنددر 6930)الزار،« :11-17 فعالیت اهمیت به ايرسانه(،

بريم.چراکهاگرچهمطالعاتدهقانیفیروزآباديوياسپورايايرانیبیشازپیشپیمید

کنش6931بهرامی) از ايران اثرپذيريسیاستخارجه عدم از دياسپوراي(، هايجوامع

و مجازي فضاي در ايرانی دياسپوراي فعالیت وجود، اين با دارد، حکايت ايرانی

هتعاملی،توسطافکارعمومیداخلوخارجازايران،ديدهاظهارنظرهايآناندراينرسان

يکیازنتايجقدرتشبکهوشنیدهمی درچنینشرايطیتنها ايدياسپورايايرانی،شود.

خواهدبودکهبراساسآنافراداگرچه"دياسپورايجديدمجازيدرايران"گیريشکل

دهدتمامیآنچهگفتهشد،نشانمیدرايرانهستند؛امافرهنگشانازجايديگرياست.

پیشاهمیتيافتهوالزماستکهموردمطالعهوازکهفعالیتدياسپورايايرانیامروزهبیش

 مطالعه حاضر، تحقیق در اصلی مسئله راستا، همین در گیرد. قرار هايدغدغهتحلیل

گیريهادرشکلتأثیرآندياسپورايايرانیدررابطهباوطنخوديعنیايرانونیزسهمو

مقاله، اين در موردتوجه موضوعات ديگر از است. توئیتر در ايران با مرتبط محتواي

موضوعاتو و توئیتر در دياسپورايايرانیحاضر شبکه ارتباطاتدر چگونگیجريان

هابودهاست.محتوايارسالیتوسطآن
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 گذشته مطالعات بر مروري و نظري مباني

 آن هايویژگي و ادیاسپور 

کهبهپراکندگیدانهاشارهدارد،مشتق«diaspeirein»ازواژهيونانی«Diaspora»اصطالح

طورسنتیبهپراکندگیيهوديان،اشارهدارد؛امادرحالحاضرشدهاست.ايناصطالحبه

متعددي(.تعاريفkarim, 2003:1شود)هايمهاجراعمالمیبهفهرستروبهرشدگروه

ارائه ومحققانويژگیازمفهومدياسپورا برشمردهشده برايدياسپورا اند.هايمختلفیرا

هايترکوطن،حضوردرتواندرابعادمختلفدوريازوطن،انگیزههارامیاينويژگی

دهیقرارداد.درادامه،کشورمیزبان،ارتباطباوطن،تأکیدبراشتراکات،رهبريوسازمان

هايدياسپوراباتأکیدبراينابعادشرحدادهخواهدشد.ويژگی

 وطن از دوري الف(

به را اصلی میهن از پراکندگی ويژگیکوهن، از يکی برمیعنوان دياسپورا شمردهاي

(Cohen, 2009عدمپیوستگیجغرافیايیمیانوطنمهاجرينباکشورمقصدووجود .)

گیريدياسپورامیاندوکشور،يکیازضوابطجغرافیايیشکلتوجهفاصلهجغرافیايیقابل

(.6931:11است)حاتمی،

 وطن ترک هايانگیزه ب(

اندکههايمختلفترکوطنومهاجرتدرمیاندياسپورااشارهکردهمحققانبهانگیزه

اندازبارتکندکهعتواندداوطلبانهيااجباريباشد.شفر،بهپنجنوعدياسپورااشارهمیمی

کارگري6قربانی امپريالیستی0، تجارت9، دائمی4، کوهن،Sheffer, 2006: 18)5و .)

جاه يا تجارتو بهطلبیجستجويکار، انگیزههاياستعماريرا هايمهاجرتنامعنوان

است) بااينCohen, 2009: 17برده محدوديت(. و داليل به تنها نیز برخی هايوجود،
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. VICTIM 

2. LABOUR 

3. IMPERIAL 

4. TRADE 

5. DETERRITORIALIZED 
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اشارهنبالآنافرادمجبوربهترکوطنخودشدهسیاسیکهبهد اند)حقپناه،کردهاند،

(.6911:17شدهدرحاتمی،،نقل6911:025

 میزبان کشور در حضور ج(

يکويژگیديگردياسپورا،داشتنيکرابطهدشوارباجامعهمیزباناست.اگرچه،امکان

 میزبان کشورهاي در زندگی کردن غنی و بودن کثرتخالق تحمل ويژگیبا گرايی،

(.Cohen, 2009: 17شمرد)ديگرياستکهکوهنبرايدياسپورابرمی

 وطن با ارتباط د(

ويژگی بیان و تعريف به که محققانی بیشتر توسط وطن، با ارتباط حفظ هايويژگی

باسايراند،موردتأکیدقرارگرفتهاست.کلیفوردتفاوتمفهومدياسپورادياسپوراپرداخته

می وطن با آن ارتباط در را تبعیدشدگان يا و مهاجران (.(Clifford, 1994: 311داند

اگرچهجوامعدياسپورادرداشتنارتباطباوطنخودداراياشتراکهستند؛اماگسترهو

کیفیتاينارتباطدرجوامعمختلفدياسپوريکمتفاوتاست.ممکناستاينارتباطبا

داشت در وطنمیهن، بازگشتبه تمايلبه قومیو حفظهويتملیو به شديد نعالقه

تعريفشودويادرداشتنيکهويتترکیبیبرگرفتهازمیهنوجامعهمیزبانونیزداشتن

توانيکدلبستگیبهوطنونهلزوماًعالقهبهبازگشتبهآن،خالصهگردد؛بنابراين،می

 با دياسپورا رابطه براي اساسآن،طیفرا بر که مشخصکرد میزان، جامعه و وطن

هايگیريجوامعدياسپورادربرخوردباکشورهايمیزبانوسرزمینهاوجهتاستراتژي

مادري،ازجذبکاملبهجوامعمیزبانتاجدايیازجوامعمیزبانواحتمالبازگشتبه

 هايمادريمتفاوتاست.سرزمین

 تایانهم با اشتراکات بر تأکید ه(

عنوانيکمکانبرايبازگشت،بلکهبهعقیدهکلیفورد،درکدياسپوريکازوطن،نهبه

برايبه مشترکیرا پايگاه وطن، به اينحسدلبستگی دلبستگیاست. يکمنبع عنوان
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ايجاد قومیتمشترکهستند، يا ملیت داراي که مختلفدياسپورا جوامع میان ارتباط

 (.(Clifford, 1994: 311کندمی

 دهي سازمان و رهبري ي(

نیازمندرهبرانیهستندکهاحساساتدياسپوريکراسازمان دهیکردهوجوامعدياسپورا

)آن يکهدفمشترکهدايتکنند به را اغلبدياسپوراها،Cohen, 2009: 17ها .)

کردههايحمايتیپیچیدهسازمان برپا کشورهايمیزبانخود در اينسازايرا هاماناند.

وطنوهمتايانخوددرکشورهايبه میزبان، جامعه با ايجادوتوسعهروابطافراد منظور

تشکیلشده علتشکلديگر، شفر، چنینسازماناند. به ودهی ارتقايرفاه در هايیرا

آن افزايشتوانايی و میزبان کشورهاي در خود جوامع تداوم گسترشتضمین براي ها

 :Sheffer, 2006داند)هايمادريوهمتايانخوددرسايرکشورها،میحمايتازسرزمین

18-26.) 

 رسانه و دیاسپورا

مهاجران،ازمرزهايخودونیزازسايرمهاجرانفاصلهدارندوبههمیندلیلبرايتشکیل

کنند.دياسپوراهاهموارهودرطولتاريخ،ازهانیازپیدامیجوامعدياسپوريک،بهرسانه

اندواينامرتنهابهدورههايارتباطیدرراستايمنافعخوداستفادهکردهابزارهاورسانه

شدنتغییراتیرادراستفادهوجود،دردورهاخیر،فرآيندجهانیاخیراختصاصندارد.بااين

رسانه از دياسپوريک کهجوامع است معتقد تساگاروشیانو، است. آورده وجود به ها

فناوريهارسانه دياسپوريکو جوامع اعضاي توسط ارتباطاتی و اطالعاتی نوين هاي

دهندکهدرآنهاامکانايجادفضاهايجديديرامیگیرندوبهآنمورداستفادهقرارمی

مکان میفضاها، هماهنگ يکديگر با افراد، مختلف تجربیات و دور شوندهاي

(Tsagarousianou, 2004.)
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 دیاسپوریک جوامع بر نوین ايهرسانه تأثیر

شتابگرفت،6332آغازشدودردهه6312توسعهاخیردرارتباطاتکهازاواخردهه

هاازجملهتعامالتمیانافزايشاستفادهازاينترنتاستکهماهیتتعامالتدرهمهزمینه

 تغییرداده فناورياعضايجوامعدياسپوريکرا باهاينويناطالعاتیواست. ارتباطی،

آن بر عالوه مکانی، مرزهايزمانیو از سريععبور اطالعاترا انتقال ارزانکه و ترتر

نیزتسهیلکردهکرده اند.کاهشامکاننظارتوکنترلاند،ارتباطاتدرسطحجهانیرا

تفاوت از ديگر يکی اينترنت، بر رسانهمرکزي رسانههاي با مقايسه در نوين هايهاي

تراست.میقدي

فناوري اينترنتو تغییراتناشیاز ديگر امکاناز ارتباطی، اطالعاتیو هاينوين

هايارتباطیمجازيوفراملیاستکهازاستبدادزمانومکانرهاشدهاستايجادشبکه

شود.بدينهايارتباطیمجازي،فضاجايگزينمکانفیزيکیمی(.درشبکه6913)عاملی،

دي که فاصلهمعنا بهگر و نداشته ندارد.تبعآنمقیاسیبراياندازهايوجود گیريوجود

هاوجودداردوفضا،يکمفهومانتزاعیبودهکهدرآن،ظرفیتیبرايحضورهمهمکان

 قابلدسترسیاست)عاملی، موقعیت6935برايهمگان در نیز دياسپوراها امروزه هاي(.

(.اينترنتوفضايمجازي،ارزش(Mitchell, 1997: 534فرازمانیوفرامکانیقراردارند

است.ويژه آورده وجود به هستند، پراکنده جغرافیايی نظر از که افرادي براي را اي

تشويقمیقابلیت آنالين جوامع ايجاد به را افراد آنهاياينترنت، از استفاده با که کند

(اينMitra, 2005دهند.)رفتهوزمانرابرايتعامالتشانتغییرمیافرادازمیانفاصلهمیان

میگروه آناليناستفاده مزاياييکجامعه رساندن حداکثر اينترنتبرايبه از کنند.ها

(Lee, 2012: 1) 

فناوري سطوحبنابراين، اينترنت، آن رأس در و ارتباطی و اطالعاتی نوين هاي

اند.اعضايجوامعدياسپوريک،یوارتباطمیاندياسپوراهاراتوسعهدادهمختلفدسترس

فناوري بهاز ارتباطاتی نوين يکديگر،هاي با مختلفارتباط سطوح در و گسترده طور

می استفاده میزبان، کشور ارتباطبا وطنو وارتباطبا ظهور اگرچه بدينترتیب، کنند.
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اينت به دياسپورا جوامع رسانهفعالیت ظهور اما است؛ نبوده وابسته ورنت جديد هاي

تسهیلفناوري را دياسپوريک جوامع اعضا ارتباطات ارتباطی، و اطالعاتی نوين هاي

افزايشاتحادمیانآنمی برقدرتوتأثیرگذاريآنکنندوبا میها، بنابراين،ها افزايند؛

توانموردتوجهادردومحوراصلیمیهايجديدبرجوامعدياسپوريکرتأثیراينفناوري

وتحلیلقرارداد.نخست،تسهیلزندگیوارتباطاتودومافزايشقدرتوتأثیرگذاري.

 دیاسپورا ارتباطات و زندگي تسهیل الف(

هارادهدوآنهايارتباطیمجازي،انزواياحتمالیدياسپوراهاراکاهشمیايجادشبکه

می تشکقادر به سازمانسازندکه و بهیلجوامع سطحدهیخود، در يا صورتمحلیو

هايارتباطیجهانی،اقدامکنند.بهگفتهموئربیکوتیمرمنس،دياسپوراهاباکمکشبکه

يابندکنندواينامکانرامیراحتیافرادداراينیازهاومنافعمشترکراپیدامیمجازي،به

برانگیز،بايکديگردراينترنتبحثوحساسیتکهدرموردمسائلمختلفوحتیمسائل

راه به هم با و کنند جوامعحلگفتگو اين برسند. يکحستوانمندي حداقل يا و ها

اشتراک به همچنیندر آنآنالين، به و بوده تأثیرگذار دياسپوراها هاگذاريدانشمیان

 Moerbeek)دهندارائهمیاطالعاتمختلفیازجملهچگونگیزندگیدرکشورمیزبانرا

& Timmermans, 2010: 1-4)شبکه نتايج ديگر از براي. مجازي ارتباطی هاي

میانآن تقويتاشتراکاتدر و پیوند ايجاد کمکبه لی،دياسپوراها، گفته به است. ها

خیالی فراهممیجوامعآنالينامکانايجاديکانسجام برايدياسپورا باعثرا کندکه

(.Lee, 2012: 21شود)هامیهويتجمعیآنتقويت

 دیاسپورا تأثیرگذاري و قدرت افزایش ب(

هايهارابهجوامعوفرهنگتواندبسیاريازجوامعوفرهنگاينترنتوفضايمجازيمی

فرهنگ از بسیاري برعکس، و کند مرکزيتقرارضعیفتبديل در زمانی که را هايی

در ببرد. حاشیه بـه جوامعدياسپوريککهدرحالتعاديدرحاشیهوداشتند، با رابطه

کهقدرتجوامعخودرا فراهمکرده اينترنتاينامکانرا موضعغیرغالبقراردارند،
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قابلیت ويژه،دسترسیوتعاملیبودنآن،گسترهوهايفضايمجازيوبهافزايشدهند.

نتیجهافزايشتعدادمخاطبانواثربخشیهايدياسپورهاراافزايشدادهودرکیفیتفعالیت

هارابهدنبالداشتهاست.آن

ريزومیک اما ندارد، موقعیتدياسپوريکاگرچهريشه قراشیوبوئرسما، بهعقیده

شبکه است. اتحاد و اتصال داراي که معنا بدين الگوهاياست؛ ريزوماتیک، هاي

دهدواينبدانمعنانیستکهشرحمیهايانسانیراشدهومرکززدايیشدهسازمانتوزيع

هايريزوماتیکوجودندارد،بلکهبدينمعناستکههیچقاعدهومحدوديتیدراينشبکه

فراملی شبکهقدرت دياسپوراها، و شبکهگرايی است. يافته افزايش و شده هايسازي

شود،اشارهريزوماتیک،عالوهبرعناصرفضايیومجازي،بهروشیکهقدرتتقسیممی

جهتنیستند؛بلکهدرساختارهايشبکه،قدرتآشکاروپنهانوجودها،بیکند.شبکهمی

(.Ghorashi & Boersma, 2009)دارد

می کمکرسانهبنابراين، به که گفت شدهتوان صدادار دياسپورا نوين، اند.هاي

هابهافکارعمومیاست.آنمنظورازصدادارشدندياسپورا،امکانشنیدهشدنودسترسی

بهعقیدهمیترا،حتیاينامکانوجودداردکهصداهايبهحاشیهراندهشدهدياسپوراهابه

هايسنتی،اينترنت(بهگفتهلی،برخالفرسانهMitra, 2005يکگفتمانتبديلشوند.)

می اجازه کاربران بهبه تا سريعدهد و اراحتی ممکن که را خود گفتمان باتر ست

هاترتیبتأثیرگذاريآن(.بدينLee, 2012هايهژمونیکمقابلهکند،تولیدکنند)ديدگاه

می پیدا جايیادامه فعالیتگفتمانیآنتا طريق از کريم، گفته به که فضايکند در ها

(.karim,2003: 175کند)هاظهورمیمجازي،تصاويرجديديازجامعهوملتآن

 توئیتر در نيایرا دیاسپوراي 

کردند،درپیشازانقالباسالمیايران،تعدادايرانیانیکهدرخارجازايرانزندگیمی

اينعددبهمیلیونحدودده پسازانقالب، هزارنفربودند. نفررسیدکهدرسراسرها ها

دراياالتمتحدهآمريکا،کاناداواروپاحضوردااند.آنجهانپخششده رندوهاعمدتاً

ويژهدرايالتکالیفرنیاولسآنجلساست.بامتحدهوبهترينتمرکزشاندراياالتبزرگ
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مهاجرانايرانیازاينترنتظهورفضايمجازيوفناوري هاينويناطالعاتیوارتباطی،

استفادهنه فرامرزي و متقابل روابط ايجاد براي بلکه داخلی، جوامع تشکیل براي تنها

بینشبکهکنند.می نههاي کشور، از خارج ايرانیان مجازي میانالمللی تعامل امکان تنها

فراهمکرد؛همچنینبهافزايشتعاملآنآن باايرانیانحاضردرهادرسراسرجهانرا ها

طلبورشدجنبشاصالح6332ايرانمنجرشد.تغییرشرايطسیاسیايرانازاواسطدهه

توسعهداد.درکشورنیزارتباطات فراملیمیانبسیاريازايرانیانداخلوخارجايرانرا

به ايران، جوامعمهاجررشداينمبادالتفراملیبا تغییراتبیشترهويتدر به خود نوبه

ايرانیوايجادهويتدياسپوريککمککرد.اگرچهتحقیقاتمتعددنشاندادهاستکه

وجودحسداشتنيکاند؛بااينمعجديدموفقبودهمهاجرانايرانیدرتطبیقخوددرجوا

همراهبايکخواستقويبرايبازگشت،بخشیازهويتاصلیبسیارياز«خانهگمشده»

(.(?Ghorashi & Boersma, 2009: 676 – 674دهدهاراشکلمیآن

اصلی عامل ايران، انقالب زمان در فعالیت يا و قومی مذهبی، سیاسی، هويت

هاهمچناندارايگرايشاتايرانیانبهخارجازکشوربودهاستوبسیاريازآنمهاجرت

هابهلحاظسیاسیفعالنباشند؛بنابراين،تعدادروبهرشديسیاسیهستند؛اگرچههمهآن

هايسیاسیبايکديگرهمکاريازايرانیانخارجازايران،عمدتاًازطريقاينترنت،درزمینه

هايفراملیدرمیاناقوامگوناگونمهاجرايرانی،گیريارتباطاتوشبکهشکلکنند.بامی

فرصتآن از و کشفظرفیتفراملیخودکرده به شروع آفالينبرايها هايآنالينو

کردهسازمان ريزوماتیکاستفاده شبکه در خود يکدهی ارتباطات، اين طريق از اند.

آن میان در آنالين و آفالين شکلهمکاري بحثها آن طريق از که است هايگرفته

بااينهايسیاسیموردمذاکرهقرارمیويژهبحثمختلفوبه وجود،وندنبس،گیرند.

فعالیت افزايش است فعالیتمعتقد تسلط جايگزين ايرانیان، میان در فرهنگی هايهاي

)6312سیاسیدردهه میزبانطیف(امروزه،کالیفرVan den Bos, 2006شدهاست. نیا

هايمالیبرايحمايتازآوريکمکهايايرانیاستکهدرجمعايازسازمانگسترده

هامزايايیهابرايآنگونهفعالیتکنند.اينکودکان،زنانومعلوالندرايرانفعالیتمی
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ازجملهايجادتصويريکشهروندخوب،رابطهعاطفیباگذشته،افزايشسرمايهاجتماعی

(.(Ghorashi & Boersma, 2009دنبالداشتهاست.هايتجاريرابهوفرصت

وباآغازبهکارتوئیتر،يکبسترجديدبرايفعالیتدياسپورايايرانی0221ازسال

بوک،افرادمعموالًهاياجتماعیهمچونفیسهايشبکهکهدروبسايتفراهمشد.درحالی

بهشناسندوپستنمیمخاطبینخودرادرحوزهآفالي نوعیخصوصیهستند،هامعموالً

هايارتباطیپخشقديمیتوئیتريکپلتفرممیکروبالگینگاستکهمشابهتکنولوژي

ويژگی اما وبوده، تعاملی بودن، چندمنظوره و چندپخشی بودن، عمومی همچون هايی

دارد.کاربرانتوئیترمیشبکه برايافراديکهبهتوانندتوئیتخودايبودنرا صورترا

آن به راآفالين ارتباطاتعمومی نوع اين مورتی، کنند. ارسال نیز ندارند دسترسی ها

شدهتعاملهدايت» ديگرمی« بسیارياز از را توئیتر ارتباط، استايننوع معتقد و نامد

است) کرده متمايز اينترنت، بر ارتباطاتمبتنی قاHopke, 2015: 2اشکال هايبلیت(.

برايفعالیتواظهارنظرهايکاربراندرموضوعاتومسائل اينپلتفرمرا خاصتوئیتر،

هايخبريسیاسی،مناسبکردهاست.هانیکاتوهريت،توانايیتوئیتربرايحفظجريان

قیام طول ويژگیدر به مستقیماً را سیاسی مربوطهاي برنامه اين فنی و اجتماعی هاي

(.Meraz & Papacharissi, 2013: 140دانند)می

ايکهتوسطالزارسفلد،برلسونوگودتتعريفشدهاست،مدلجرياندومرحله

هابهرهبرانافکاروسپسازرهبرانمعتقداستکهجرياناطالعاتدردومرحلهازرسانه

می منتقل فعال کمتر شهروندان به رسافکار و اينترنت در چوي، گفته به هايانهشود.

دومرحله جريان که دارد وجود امکان اين يکاجتماعی، يکجريان به ارتباطات اي

رسانهمرحله زيرا وايتبديلشود، پیام فرستنده بین ارتباطمستقیم اجازه هاياجتماعی

امکان را کردهگیرنده بااينپذير يکفرآيندچندمرحلهاند. وجود از پارک، ايدرحال،

ازطريقکانالگويد؛چراکهپیامیتوئیترسخنم منتشرمیهايواسطهها شوند.ايمتعدد،

ايدرتوئیترراتأيیدکردهتحقیقاتمتعدديديدگاهپارکدرخصوصجريانچندمرحله

به بحثاست. که داد نشان آلمان انتخاباتدر مورد در توماسجان مطالعه نمونه، عنوان
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ان توسطتعداد توئیتر هدايتمیسیاسیدر فعال بسیار کاربران نتايجمشابهدکیاز شد.

 قیام زمینه در پالن و 0266استاربیرد نشان توئیتر،مصر، در کاربران تأثیرگذارترين داد

نويسانمصريبودندکهرهبريافکارراهايجرياناصلیووبالگنگاران،رسانهروزنامه

نواندرسوندرموردطوفانسنديبهوجودبرعهدهداشتند.همچنینمطالعهکوجان،پال

ها،کاربرانیهستندکهمطالباشارهدارد.منظورازهاب«6هاهاب»رهبريعقايدازسوي

ريتوئیتآن بیشترين بهها را )ها دارند هابSchreiner, 2018: 4-5دنبال باالترين(. ها،

گره استدرشبکه0هايدرجه ممکن که هستند اجتماعی اهدافشبکههاي خود هاي

 Prajna, Savithaخاصیداشتهباشند،گرچهاينبهشدتبهبستراجتماعیبستگیدارد)

& Ujwal, 2013: 2474.)

 
. تصویر سمت راست یک شبکه داراي هاب و تصویر سمت چپ یک شبکه بدون هاب 9شکل 

(Prajna, Savitha & Ujwal, 2013.) 

 پیشین مطالعات

آدامسونودمتريو،سهرويکردمختلفدرمطالعهدياسپورادرادبیاتکنونیطبقنظربر

 وجهانی6وجوددارد: مطالعهدياسپورا وخودشناسی0شدن. شرايطاجتماعیدياسپورا .

 محلی قومیت و میزبان دولت با ارتباط در دياسپورا9فراملی سیاسی فعالیت مطالعه .

)نقل حاتمی، در 6931شده ه11: انجام(. مطالعات ومچنین خصوصدياسپورا در شده

میرسانه اصلیهاينوينرا هاينوينبرتسهیلزندگیوتأثیررسانه’تواندردوحوزه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. hubs 

2. nodes 
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ارتباطاتدياسپورا ‘ رسانه’و تأثیرگذاريدياسپوراتأثیر افزايشقدرتو بر ،‘هاينوين

موردتوجهقرارداد.

 دیاسپورا ارتباطات و زندگي تسهیل بر نوین هايرسانه تأثیر حوزه .9

مطالعاتاينحوزه،خودتنوعیازموضوعاتهمچونتسهیلمهاجرت،تسهیلارتباطبا

تسهیلادغامدرجامعهمیزبانوشکل هايگیريهويتمهاجرانتحتتأثیررسانهوطن،

شود.نوينراشاملمی

فناوري که معتقدند محققان رسانهبرخی و ها نوين کردههاي تسهیل را مهاجرت

به بهاست. مهاجرترا ورتووک، پورتسو برتل، نمونه يکحرکتچندعنوان عنوان

گرفته نظر در پويا و جوامعجهته زمینه ارتباطاتدر اطالعاتو فناوري توسط که اند

(.برخیديگرازمحققان،Lee, 2012: 14اصطالحاطالعاتودانشتسهیلشدهاست)به

نقش تأکیدرسانهبر خود، وطن با دياسپوراها و مهاجران ارتباط تسهیل در نوين هاي

بهکرده احساساند. ايجاد در مجازي فضاي استکه داده بنديکتنشان نمونه، عنوان

مؤثربوده برادريوداشتنريشهمشترکمیانيونانیانمهاجرويونانیانحاضردروطن،

زمkarim, 2003: 174است) در فناوري(. تأثیر رسانهینه و جوامعها ادغام هاينوينبر

می میزبان، جامعه لی)دياسپوريکدر مطالعه به جوامع0260توان تأثیر که کرد اشاره )

دهد.متحدهرانشانمیايدراياالتآنالينبرادغامدياسپورايکره

تأثیررسانه درزمینه میگیريهويتمهاجهاينوينبرشکلهمچنین، توانبهرين،

گیرييکهويتملیبرايدياسپوراهاشکلتحقیقاتمتعددياشارهکردکهبرخیازآن

هاتحتتأثیرفضايمجازيرانشانوبرخیديگربرتشکیليکهويتترکیبیبرايآن

بهداده بهاند. ونجینگاشارهکردکهفضايمجازيرا ايبرايعنوانعرصهعنواننمونه،

 ,Wenjingیريگفتمانهويتملیدرمیاندياسپورايچینیمطالعهکردهاست)گشکل

2005.)

هاينوينبرتسهیلهاتأثیررسانهتوانبهتحقیقاتیاشارهکردکهدرآنهمچنینمی

عنواننمونه،علوي،زندگیوارتباطاتدياسپورايايرانی،موردمطالعهقرارگرفتهاست.به
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 که است داده بهوبالگنشان اينترنتی ايرانیهاي دياسپوراي توسط گسترده طور

می قرار بهمورداستفاده و آنگیرد براي فراملیتی ارتباطات مهم منبع شمارعنوان به ها

اندکهنسلاولمهاجرانايرانیدر(.نلووندنبسنیزنشانداده(alavi, 2005رودمی

هايهلنداغلباند؛امانسلدومايرانیرشدادههايآفالينخودراگستهلنداغلبشبکه

 (Van den Bos & Nell, 2006اند.)مستقلیراتشکیلدادهجوامعآناليننیمه

 دیاسپورا تأثیرگذاري و قدرت افزایش بر نوین هايرسانه تأثیر حوزه .4

رسانه  تأثیر بر نیز محققان از تعدادي همکاري، اتحاد، افزايش بر نوين وهاي قدرت

کرده تمرکز دياسپورا بهتأثیرگذاري استکهاند. داده نشان سان، مطالعه نمونه، عنوان

فناوري از چینی ودياسپوراي تعامل ارتباط، برقراري براي همراه تلفن و آنالين هاي

می )افزايشبسیجسیاسیاستفاده رسانهSun, 2005کنند تأثیر برخیتحقیقاتبر هاي(.

عنواننمونه،وناند.بهايشقدرتوتأثیرگذاريدياسپورايايرانیمتمرکزشدهنوينبرافز

هايآنالينايرانیانحاضردرهلنداشارهکردهاستکهدنبأس،برافزايشقدرتشبکه

)دارايجهت نشانVan den Bos, 2006گیريسیاسیهستند. نیز بوئرسما و قراشی .)

هايريزوماتیکهايفضايمجازي،شبکهبااستفادهازقابلیتاندکهدياسپورايايرانیداده

ساختارهاياينشبکهتشکیلداده در براندکه و دارد پنهانوجود و قدرتآشکار ها،

شبکهاساسآن قدرتدياسپوراها، استها افزايشيافته و شده  & Ghorashi)سازي

Boersma, 2009.) 

بر فوق، شده تحقیقاتذکر بر بررسیمسائلخیمطالعاتبهعالوه خاصبه طور

می ايرانی دياسپوراي با مرتبط بهمختلف کاوسیعنوانپردازند. و محقق تقدسی، مثال

پرداخته6933) بهتبیینسبکزندگیدياسپورايايرانیمقیمکانادا دراينپژوهش( اند.

انجامشدهاست،اينکهباترکیبروشکمیوکیفیدربینمهاجرينايرانیمقیمکانادا

نتیجهبهدستآمدکهالگويغالببیناينافرادالگوييکپارچگی/سازگارياست.نتايج

الگوهايرفتاريوتحقیقهمچنیننشاندادويژگی هايمهاجرينايرانیازجملهنگرش،

هايازجملهعواملتأثیرگذاربرپذيرشسبکزندگیآناناست.عادت
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نیزد6933خزايی) بینجوانان( در دياسپورا بازتعريفمفهوم ديگريبه مطالعه ر

هايجامعهمهاجرينايرانیمهاجردرفرانسهپرداختهاست.بهعقیدهوي،باتوجهبهويژگی

استبه بهتر ايران، عبارتمجمعخارجاز از دياسپورا استفادهجايواژه قومیتی الجزاير

طرفوازطرفناهمگونیومهاجرتايرانیانازيکسونشاندهندهکنیم.اينواژهازيک

هايپراکندهازيکديگراست.دهندهتنهاعاملپیونددهندهاينجزيرهديگرنشان

( بهرامی و فیروزآبادي دهقانی امکان6931درنهايت؛ به جوامع( نفوذ سنجی

اندتیجهرسیدهاندوبهاينندياسپورايايرانیبرسیاستخارجیجمهورياسالمیپرداخته

اند.توجهیبرسیاستخارجیايراننداشتهکهاينگروهنفوذقابل

برايناساسمرورمطالعاتپیشیندرحوزهخاصمسائلمربوطبهدياسپورايايرانی

دهدمطالعهسیستماتیکیدرارتباطبافعالیتدياسپورايايرانیدرشبکهاجتماعینشانمی

مقا ندارد. وجود رسانهتوئیتر تأثیر مطالعه با حاضر، وله قدرت افزايش بر نوين هاي

با توئیتر در ايرانی دياسپوراي فعالیتسیاسی همچنین و ايرانی دياسپوراي تأثیرگذاري

شناسیمرتبطبااستفادهازتحلیلشبکهوتحلیلمتنتوئیتربهغنايادبیاتنظريوروش

پردازد.اينحوزهمی

 پژوهش روش

تحقیق،ازروشتحلیلمتندرشبکهاجتماعیتوئیتروهمچنینازتکنیکتحلیلدراين

برايتحلیلداده براياستخراجدادهدستهايبهمحتوا است. شده استفاده نیزآمده و ها

فرادادهبه 6هامنظوردسترسیبه پلتفرم از ،discovertext شد. يکdiscovertextاستفاده

ازفناوريابزاربرايتحلیلمتن استفاده با ويادگیريSifterهايمبتنیبروباستکه

تروتحلیلمتونمبتنیبروبراسريعکندتاتجزيهماشین،بهکاربرانومحققانکمکمی

دقیق جمعو و کلتوئیتر امکاندسترسیبه اينپلتفرم، دهند. انجام توئیتتر آوريهر

اس بر نظر مورد تاريخ در میپاکنشده فراهم را موضوعی براياسجستجوي کند.

(درنظرگرفتهشدوواژه0261دسامبر3-5هايکدورهزمانیپنجروزه)آوريدادهجمع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Meta data 
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 و متفاوت)ايران کلیدواژه دو از استفاده با Iranايران درمجموع شد. جستجو )41911

توئیتيافتشدکهازمیانآن 49136ها توئیتداراي4135وIranتوئیتدارايواژه

بوده ايران واژه امکاناتهوشمند از استفاده با ادامه در توئیتdiscovertextاند. بر، ها

ارسال دستهاساسکاربران تعدادکننده که شد فراهم امکان ترتیباين بدين بنديشد.

هايهرکاربرموردشمارشقرارگرفتهوکاربرانفعالشناسايیشوند.توئیت

مهمکار موجوديتبران شبکهترين در محسوبها توئیتر، ازجمله و اجتماعی هاي

آنمی تأثیرگذاريشوند. و نفوذ دامنه بلکه ندارند؛ اهمیتيکسان و قدرت پرستیژ، ها

آن نوع به بسته شناختهکاربران و مشهور يککاربر بنابراين، متفاوتاست؛ درها شده،

توان گمنام، کاربران با حتیکلشبکهمقايسه و کاربران ساير بر تأثیر براي بیشتري ايی

(.646-6931:642زاده،خواهندداشت)فخريوحسین

ازسويهايارسالتوئیت 96397شدهباکلیدواژهفارسیوانگلیسیايران،مجموعاً

Iranهايخودراباکلیدواژهکاربرتوئیت9271کاربرارسالشدهاستکهازاينتعداد،

 توئیت01116و ارسالکردهکاربر ايران کلیدواژه با را اينتعدادهايخود میان از اند.

ها)دارايکلیدواژههايمرتبطباايرانآنکاربر،کاربرانیکهدرايندورهزمانی،توئیت

عنوانکاربرانفعالشناسايیشدندوتوئیتيابیشازآنبودهاست،بهIran) 20ايرانيا

اندکتوئیت تعداد و فعالیتکمتر دلیل به کاربران تحلیلساير از ايران، هايمرتبطبا

 درمجموع گرفت.620نهايیحذفشدند. قرار تحلیل مورد و شد شناخته فعال کاربر

.کاربرايرانیساکنخارجازکشور)دياسپورا(،6کاربراندرهشتدستهجداگانهشامل

مکان0 ايرانیبا کاربر . 9نامشخص، هويتنامشخص، با کاربر .4 غیرايرانی، کاربر .5.

 حذفشده، 1کاربر ايران، ساکن ايرانی کاربر رسانه7. سازمان . و ايران داخل .1اي

فراوانیهريکازاينکاربران0ايخارجازايران،کدگذاريشدند.شکلسازمانرسانه

دهد.رانشانمی
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 ران فعال. انواع مختلف کارب4شکل 

%((بیشترينسهم01نفر)07نشاندادهشدهاست،دياسپوراهايايرانی)0چنانچهدرشکل

بهخوداختصاصدادهازتوئیت ايرانرا بیشترينهايمرتبطبا اندودرايندورهزمانی،

هايههاينوينوشبکتنهايیبیانگرنقشرسانهاند.اينامربهفعالیترادراينزمینهداشته

مباحث در آن حضور و ايرانی دياسپوراي قدرت و افزايشتأثیرگذاري در اجتماعی

مختلفمرتبطباايران،خواهدبود.

دسته نوشتاري، برحسبزبان فعال کاربران ادامه تحلیلقراربنديدر مورد و شده

ننوشتاريدهدزباشدهاستکهنشانمینمايشداده9گرفتند.نتايجاينتحلیلدرشکل

 تمامی همچنین است. بوده انگلیسی فعال، کاربران میان مورد07غالبدر دياسپوراي

می استفاده انگلیسیبرايتوئیتکردن زبان از میتحلیل، اينامر، نشانگرکردند. تواند

گیرييکهويتهیبريديوترکیبیدرمیانادغاماينکاربراندرجوامعمیزانوشکل

هاباشد.آن

26% 

20% 
20% 

12% 

10% 

6% 4% 

2% 

 انواع کاربر فعال

کاربرايرانیساکنخارجازکشور

کاربرايرانیبامکاننامشخص

کاربرباهويتنامشخص

کاربرغیرايرانی

کاربرحذفشده

سازمانرسانهايخارجازکشور

کاربرايرانیساکنايران

سازمانرسانهايداخلکشور
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 . انواع مختلف کاربران فعال به تفکیک زبان نوشتاري مورداستفاده9شکل 

عنوانکاربرانکاربردياسپوراکهدرمرحلهقبلشناسايیشدهبودند،به07درادامه،تمامی

گرايشاتآن فعالیتو تعامل، هويت، تا گرفتند تحلیلقرار ارتباطبانهايیمورد در ها

ان،شناسايیشود.شانايرسرزمینمادري

شدهانتخابکاربردياسپورايشناسايی07هايهريکازدرنهايت،دهعددازتوئیت

معیارانتخابتوئیت ها،بیشترينمیزانتأثیرگذاريتوئیتشدوموردتحلیلقرارگرفت.

بدين شد. تعیین توئیت، هر ريتوئیتشدن برحسبشمار نیز تأثیرگذاري میزان و بود

 هشتگ072درنهايتترتیب، توئیت، اساسنوع محتوايتوئیتبر و مورداستفاده هاي

منظورمشخصکردنمحتواوموضوعهريکتوئیتموردارزيابیوتحلیلقرارگرفت.به

هابندي،توئیتتوئیتمنتخب،کدگذاريبهشیوهبازانجامشدوبااستفادهازمقوله072از
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هايآنتعییندوبرايهريکازاينسهمقوله،زيرمقولهدرسهمقولهاصلیقرارگرفتن

شد.

 پژوهش هايیافته

 در ایراني دیاسپوراي آنالین شبکه هايهاب و دیاسپورا کاربران تحلیل الف(

 توئیتر

هايشبکهآناليندياسپورايايرانیدرتوئیترناممنظورتحلیلکاربراندياسپوراوهاببه

هاوشعارهايیکههايهرکداموتوصیفهاوريتوئیتتعدادتوئیتهمراهاينکاربرانبه

نوشته خود توئیتر شخصی صفحه در جدول گرفت. قرار موردبررسی 6اند، کاربر07،

می معرفی را فعال آندياسپوراي بیشتر وکند. بشر حقوق فعاالن و حامیان را خود ها

معرفی ايران آزادي صلحو دموکراسی، بهکردهطرفداران اينشعارها، ادغاماند. خوبی

دهد.هادرجوامعمیزبانغربیرانشانمیفرهنگیآن

 کاربر دیاسپوراي فعال 42. معرفي 9جدول 

 نام کاربر ردیف
تعداد 

 توئیت

تعداد 

 ریتوئیت

مجموع 

 هاتوئیت
 توصیف / شعار

6 kasraNejat1 03 694619
فعالدرانجمنفرهنگیايرانی

میسوريآمريکايی

0 sezar13252623623متولدغربايران

9 boghche959171طرفدارصلح،آزاديوبرابري

4 hamrahshowaziz044011 -

5 zagrozz32 1414 -

1 angelsadegh25454ايرانآزاد

7 parviz_khazaei05054فعالحقوقبشر

1 sheriran9565650

آزاديخواه،فعالحقوقبشر،

حامیآزاديودموکراسیدر

ايران،حامیمريمرجوي

3SamiFaezeh64352
طرفدارانآزاديزنان،برابريو

ايرانسکوالر.
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 نام کاربر ردیف
تعداد 

 توئیت

تعداد 

 ریتوئیت

مجموع 

 هاتوئیت
 توصیف / شعار

62m_mrezamm94644 -

66Ramazanpour1670540

يکمعلمدرتبعید،همهاموالم

درايرانراازدستدادم،ايران

آزاد

60no2censorship09142
ايرانآزاد،فعالحقوقبشردر

ايران

69kermany29797-

64parvinfarazmand620797
تغییررژيمايران،آزاديو

دموکراسیبرايهمه

65Alicebahe07794
نگار،رئیسانجمنروزنامه

اتحاديهآزاديايراندرسوئد

61Ramtin1729999

بنیادگرايی،مخالفجنگو
حامیدموکراسیوحقوقبشر،

حامیکودکان،زنانوزندانیان

سیاسیايران

67BridgeTheWorld100703
مبارزهبرايآزاديايران،ارشد

مکانیک

61mabooali10001حامیمجاهدينخلق

63kohzanan20101متولدايرانساکنکانادا

02shahnazfarzaneh00401

حامیآزاديبیانودموکراسی

وايرانآزاد،مخالفاعدامو

تروريسم

06MAZANDARA16101عضوکنسولملیمقاومتايران

00MohsenFerdowsi120404 -

09Daryoush6860904فعالحقوقبشر،ايرانآزاد

04dominiquerdr20909هايبسیار،وقتاندککتاب

05Rezafakhari320000 -

01TehranDC96702دانشجويدانشگاهجرجمیسون

07Safeword1316002مبارزهبارژيمايران
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میزباننشان لحاظمحلسکونتوکشور به همچنینپراکندگیدياسپورايموردمطالعه

ودومقراردارند.هاياولدرصددررتبه03و97دهدکه،آمريکاوکانادابهترتیببامی

 و اروپايی کشورهاي از کاربران به4مابقی نگاهی همچنین هستند. استرالیا از درصد

نیزنشانمی 99مرد،%50هايعنی%دهدکهبیشازنیمیازآنجنسیتکاربراندياسپورا

نامشخصهستند.65زنو%

هادرتعدادريتوئیتخورد،شماربسیاربااليبهچشممی6نکتهمهمیکهدرجدول

اينامر،جريانچندمرحلهمقابلتعداداندکتوئیت ايارتباطاتهاياينکاربراناست.

توئیت میدر نشان را ايران با مرتبط ريتوئیتهاي توضیحدهد. و پخشبوده مشابه ها،

 ,Meraz & Papacharissiدهد)گیريافکاردرتوئیتررخمیدهدکهچگونهشکلمی

اند،ازهادررابطهباايرانبوده(؛بنابراين،اينکهچهکسانیمرجعاصلیتوئیت140 :2013

تحلیلتوئیت با و ادامه در است. اصلیاهمیتبااليیبرخوردار ترينهايکاربرانفعال،

ها،کاربرانیهستندکهمطالبهاشناسايیشدند.اينکاربرانياهمانهابمراجعريتوئیت

دنبالداردوبهگفتهشرينر،بیشترينتأثیرراهارابهيکشبکه،بیشترينريتوئیتهادرآن

،0(.جدولSchreiner, 2018گذارند)دهیبهافکارعمومیدرشبکهخودمیدرشکل

هايهرکدام،هاوسمتهمراهنوعکاربر،تعدادتوئیتها(رابهناماينکاربرانمرجع)هاب

تحنشانمی نشانمیلیلاينيافتهدهد. بیشترهابها دياسپورادهدکه نیز هاياينشبکه

ها،نهيکدياسپورايمعمولی،بلکهآندستهازدياسپوراهايهستند.بااينتفاوتکههاب

سازمان در عمدتاً که هستند قدرتمند و تأثیرگذار کشورهايهايشکلايرانی در گرفته

هايشبکهآناليندياسپورايايرانی،ديگر،هابعبارت؛بههايکلیديدارندمیزبان،سمت

.سازمان9.شورايملیمقاومتايران،0.سازمانمجاهدينخلق،6چهارسازمانکلیدي

ها.انجمندموکراتیکايراندرکاناداويااعضايفعالاينسازمان4الملل،ملیعفوبین

خارجیهستندکهدرمرتبهبعدقراردارند.هايرسمیهاخبرگزاريهستندوپسازآن

  



 0911زمستان |  42شمارة |سال ششم  |های نوین  مطالعات رسانه  فصلنامه | 041

 

 هاي شبکه آنالین دیاسپوراي ایراني. معرفي هاب4جدول 

 نام کاربر ردیف
تعداد 

 توئیت
 سمت / سازمان نوع کاربر

6 HeshmatAlavi97 
فردايرانیخارجازايران

)دياسپورا(
-

0 Maryam_Rajavi_F00
فردايرانیخارجازايران

)دياسپورا(
رهبرسازمانمجاهدينخلق

9 NCRIUS06
سازمانرسمیخارجاز

ايران
شورايملیمقاومتايران

4 iran_policy02
سازمانرسمیخارجاز

ايران
شورايملیمقاومتايران

5 amnesty69
سازمانرسمیخارجاز

 ايران
المللسازمانعفوبین

1 Mojahedineng60
خارجازسازمانرسمی

ايران
سازمانمجاهدينخلق

7 IDA_Canada62سازمانخارجازايران
انجمندموکراتیکايراندر

کانادا

1 Maryam_Rajavi62
فردايرانیخارجازايران

)دياسپورا(
رهبرسازمانمجاهدينخلق

3Safeword133
فردايرانیخارجازايران

)دياسپورا(
-

62womenncri3
سازمانرسمیخارجاز

ايران

کمیتهزنانشورايملی

مقاومتايران

66LindaFrum1سناتورکانادايیفردخارجی

604FreedominIran7
سازمانرسمیخارجاز

ايران

وابستهبهسازمانمجاهدين

خلق

69amsafavi1
فردايرانیخارجازايران

)دياسپورا(

عضوشورايملیمقاومت

ايران

64AmnestyIran5
سازمانرسمیخارجاز

ايران

الملل،بخشسازمانعفوبین

ايران

65IranLionness5فردايرانیخارجازايران-
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 نام کاربر ردیف
تعداد 

 توئیت
 سمت / سازمان نوع کاربر

)دياسپورا(

61Mohaddessin5
فردايرانیخارجازايران

)دياسپورا(

عضوشورايملیمقاومت

ايران

67MostafaMe45
فردايرانیخارجازايران

)دياسپورا(
-

61bySamStevenson4خبرنگارفردغیرايرانی

63ReutersIran4
سازمانخبريخارجاز

ايران
خبرگزاري

02A_Jafarzadeh9
فردايرانیخارجازايران

)دياسپورا(

عضوشورايملیمقاومت

ايران

06FourCzen9
فردايرانیخارجازايران

)دياسپورا(
-

00IranHrm9نامشخص-

09kaveh200920099فردايرانیساکنايران-

04Rahaee9
فردايرانیخارجازايران

)دياسپورا(

عضوانجمندموکراتیک

ايراندرکانادا

05rezahoseanirad29
فردايرانیخارجازايران

)دياسپورا(
-

014freedominiran20
سازمانرسمیخارجاز

ايران

بهسازمانمجاهدينوابسته

خلق

07ablrchi0
فردايرانیخارجازايران

)دياسپورا(
-

01AlirezaNader0
فردايرانیخارجازايران

)دياسپورا(
تحلیلگرسابقرند

03anthonyblair940خبرنگارفردغیرايرانی

92CdnPress0
سازمانخبريخارجاز

ايران
خبرگزاريخارجی
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 ایراني: دیاسپوراي هايتوئیت متن تحلیل ب(

ريتوئیتبودندرصدتوئیت4شکل برحسبتوئیتاصلیبودنيا هايموردتحلیلرا

هاياصليعنیهادربرابرتوئیتدهدکهبارديگربیانگرحجمگستردهريتوئیتنشانمی

درصداست.1دربرابر30

 
 منتخب توئیت 422مجموع ها در ها و ریتوئیت. نسبت توئیت2شکل 

ها،موردتحلیلقرارگرفت.هشتگتوئیت072هايمورداستفادهدرايندرادامه،هشتگ

می قادر را توئیتکاربران تا فرادادهسازد با را هشتگحاشیه6هايشان کنند. هاينويسی

میتوسعه طبیعی، ويژگیيافته تواند يا و خودانگیز فردي مکالماتمیان هايجريانهاي

هايآگاهیاجتماعیرابهدستآورندکهانحرافیازمنطقسازمانیجريانخبريرسانه

( است Meraz & Papacharissi, 2013: 140اصلی جدول پرتکرارهشتگ9(. هاي

بارمورداستفادهقراردهدکهحداقلبیشازيکرانشانمیتوئیت072کاررفتهدراينبه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. metadata 

30%

1%

 نوعتويیت

 توییت ریتوییت
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میگرفته در آناند. هشتگان بشر،ها حقوق و آزاد ايران ايران، معترضان ايران، هاي

اند.بیشترينتکرارراداشته
 منتخب توئیت 422هاي مورد استفاده در مجموع . فراواني هشتگ9جدول 

 فراوانی هشتگ

Iran677

IranProtests 63

FreeIran201865

HumanRights3

BREAKING7

6311Massacre5

Tehran5

femmes4

IranElection4

FakeNews9

Iranian9

IranTerror9

Iraqi9

Terrorism9

Ahvaz0

SimayAzadi0

TELETHON0

Toronto0

urgent0

women0

توئیتمنتخب،ازمنظرموضوعومحتوادرچندمرحلهکدگذاريشده072درمرحلهبعد،

هادرسهمقولهاصلیگرفتند.نتايجکدگذاريبیانگرآنبودکهتوئیتوموردتحلیلقرار

هايانتقاديکهبهانتقاداز.توئیت6اندازتقسیمهستند.اينسهمقولهبهترتیبعبارتقابل

می حکومتايران و فعلی شرايط توئیت0پردازند ترغیب. و تشويقی بههاي که کننده
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رسانکههايخبريواطالع.توئیت9پردازندوتشويقآنمیبازتاباعتراضاتايرانو

همراهدارند.گیريمستقیمرابهدرجاتکمتريازموضع

 انتقادي هايتوئیت .9

هايانتقادي،موردتحلیلقرارگرفتوبااستفادهازکدگذاريدرادامه،محتوايتوئیت

نمايشداده4خصشدکهدرشکلهايانتقاديمشبازدوازدهمقولهاصلیبرايتوئیت

نتايجبیانگرآناستکهتوئیتشده هايانتقاديباموضوعاعدامبیشترينفراوانیرااند.

هايمرتبطباوضعیتمعیشتیمردموزندانیانسیاسیهستند.ازآنتوئیتاندوپسداشته

ايمرتبطبافعالیتايرانهايياموشکیايرانونیزتوئیتهايمرتبطبافعالیتهستهتوئیت

درمنطقهدرمرتبهبعدقراردارند.محتوايمربوطبهسانسورمطبوعات،نقضحقوقبشر،

هايدلجويیاروپاازايران،آلودگیآب،خشونتعلیهزنانوازدواجکودکاننیزدررتبه

گیرند.بعديقرارمی

 
 هاي انتقاديبندي محتوایي توئیت. مقوله2شکل 
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 تشویقي هايتوئیت .4

کننده،موردتحلیلقرارگرفتوبااستفادههايتشويقیوترغیبدرادامه،محتوايتوئیت

کنندهمشخصشدهايتشويقیوترغیبازکدگذاريبازششمقولهاصلیبرايتوئیت

اند.نتايجبیانگرآناستکهاعتراضاتکارکنانشرکتنمايشدادهشده5کهدرشکل

 گرفتهفوالد قرار تشويق بازتابو مورد همه بیشاز رتبهاهواز در نیزاست. هايبعدي

توئیت در اعتراض به ايران مردم و زنان دانشجويان، تشويق يا و چشمبازتاب به ها

تعداديازتوئیتمی بهتشويقوحمايتازسناتورکانادايیوتالشويبرايخورد. ها

هانیزموارديهستندکهدولتکانادااندوبرخیازتوئیتيافتهمحکومیتايراناختصاص

خوانند.رابهحمايتازشهروندانمعترضدرايران،فرامی


 کنندههاي تشویقي و ترغیببندي محتوایي توئیت. مقوله5شکل 

 رساناطالع و خبري هايتوئیت .9

قرارگرفتوبااستفادهازرسان،موردتحلیلهايخبريواطالعدرادامه،محتوايتوئیت

آن براي اصلی مقوله دوازده باز آنکدگذاري صدر در مشخصشد. توئیتها هايها

0

10

20

30

40

50

60

واز
اه
ان
کن
کار



ان
وي
شج

دان
 نی
يرا
نا
زنا

 ان
اير
دم
مر



ي
شو

تال
و
يی
ادا
کان
ور

نات
س

ان
اير
ت

ومی
حک

يم
برا



ن
دا
رون
شه
از
ت

ماي
ح
او
ناد
کا

نی
يرا
ضا

عتر
م



 محتوايتشويقیوترغیبکننده
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پس و دارد آلبانیقرار هیئتیاز مريمرجويبا ديدار خبر مربوطمربوطبه اخبار ازآن

هستهبه فعالیت ادامه صورت در سوم جنگجهانی وقوع نقضاحتمال نیز و ايران اي

هايايرانازسويشرکتهوآويودستگیريمديراجرايیآن،قراردارند.سايرريمتح

نمايشدادهشدهاست.1هادرشکلمقوله


 رسانهاي خبري و اطالعبندي محتوایي توئیت. مقوله6شکل 

هايدهدتوئیتهايشبکهنشانمیهاوارتباطآنباهابهمچنینبررسیموضوعتوئیت

رجوي اصلیبهمريم از يکی هابعنوان اعتراضاتترين تشويق به تنها شبکه، اين هاي

 موجوددرايرانويابازتابخبرديدارويبايکهیئتآلبانیاختصاصيافتهاست.

0 2 4 6 8 10 12 14

ديدارمريمرجويباهیئتیازآلبانی

احتمالوقوعجنگجهانیسوم

نقضتحريمهاازسويهواويودستگیريمديراجرايیآن

آتشسوزيدرغربتهران

اخبارمرتبطبااوپکونفتايران

انفجاردرچابهار

:تهديدآمريکاازسويروحانیدرصورتادامهتحريم

دستگیرييکفعالدانشجويیدرايران

همکارياروپاباايران

تقاضايترامپازاروپابراياعمالتحريمعلیهايران

افزايشبودجهدفاعیايرانباوجودبحراناقتصادي

انتقادايرانازفروشاسلحهآمريکادرخاورمیانه

 محتوايخبريواطالعرسانی
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هاوتصاويرمشابهبرايموضوعاتها،وجودعکسديگرنکتهمهمدرتحلیلتوئیت

ايارتباطاتونقشوقدرتجريانچندمرحلهومحتواهايمشابهاستکهبارديگروجود

دهد.هايشبکهبرتأثیرگذاريبررويافکارعمومیسايراعضايشبکهرانشانمیهاب

يافتههمان مجموع که میطور نشان پژوهش توسطهاي منتشرشده مطالب دهد

ب تحقیق اين انتخابی زمانی بازه در ايران درباره توئیتر در دياسپورا عمدههکاربران طور

اند.اينمربوطبهمسائلسیاسیبودهوازکانالاپوزيسیونشناختهشدهتولیدوبازنشرشده

اينترنتبهامرنشان آناستکهاگرچه عامورسانهدهنده هاياجتماعیکهفرصتطور

منجربهاند،امادرعمللزوماًطوربالقوهفراهمآوردهتولیدمحتوارابرايکاربرانعاديبه

زمینهتکثرديدگاه در فرهنگیواجتماعینشدهها يافتههايمختلفسیاسی، هايايناند.

توسط ايران با مرتبط محتواي تولید بر حاکم فضاي اکتشافی بررسی به که تحقیق

می توئیتر در ايرانی میدياسپوراي نشان رسانهپردازد بالقوه ويژگی اين که هايدهد

برداريقرارگرفتهاستواپوزيسیوندرجهتاهدافسیاسیموردبهرهاجتماعیتوسط

 شود.عمالًفعالیتچندانیتوسطسايرکاربراندياسپورادرتوئیترديدهنمی

 گیري نتیجه

ايرابرايدياسپوراينتايجاينتحقیق،نشاندادکهاينترنتوفضايمجازي،ارزشويژه

(،نشاندادهاست،دياسپورايايرانینیزاز0260انچهلی)وجودآوردهاستوچنايرانیبه

می استفاده آنالين يکجامعه مزاياي رساندن حداکثر به اينترنتواينترنتبراي کند.

افزايشداده فضايمجازي،سرمايهاجتماعیدرمیاناعضايجامعهدياسپورايايرانیرا

ازپیشتريبرخوردارشدهاستوبیشهاازقدرتبیشهايآناستوبدينترتیب،کنش

(0260گونهکهلی)اند.همانامکانشنیدهشدنودسترسیبهافکارعمومیجهانیرايافته

اند،اينامکانبهوجودآمدهکهصداهايبهحاشیهراندهکرده(،خاطرنشان0225ومیترا)

آن و تبديلشده يکگفتمان به نیز ايرانی دياسپوراهاي سرعتهاشده با و راحتی به

گفتمانخودرا،تولیدکنند.
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آن هستند. دارا را محققان توسط برشمرده ششويژگی هر ايرانی، هادياسپوراي

اندوهايسیاسیايرانراترککردهجوامعدورازوطنیهستندکهعمدتاًبراساسانگیزه

کشورهايمیزبانساکنشده شمارياز باايندر ارتاند. حفظوجود ايرانرا با باطخود

هايکردهوچنانچهديدهشد،يکیازبازيگرانکلیديدرزمینهارسالوبازارسالتوئیت

به ايرانهستند؛ ايکهجووگفتمانحاکمدرخصوصايراندرتوئیتربهگونهمرتبطبا

یزبانادغامشوندوانددرجوامعمهاتوانستههاوابستهاست.آنمیزانبسیارزياديبهفعالیت

يکفرهنگترکیبیبرگرفتهازمیهنوجامعهمیزبانرااختیارکنند.اينموضوعدرنحوه

هااززبانانگلیسیبرايهاازجملهبیانشعارهايصفحاتشخصیيااستفادهآنآنفعالیت

بااين است. مشهود آنتوئیتکردن، وجود، را ايران به دلبستگیخود همچنان حفظها

اند.هرچندکهايندلبستگیلزوماًبهمعنايعالقهبهبازگشتبهايراننباشد.ازديگرکرده

وويژگی رهبري وجود شد، مشاهده نیز تحقیق اين در که ايرانی دياسپوراي هاي

هايدياسپورابههااست.چنانچهشفروکوهندرتوضیحويژگیدهیدرمیانآنسازمان

اشاره موضوع سازمانکردهاين نیز ايرانی دياسپوراي پیچیدهاند، حمايتی درهاي را اي

اند.درآمدهيافتهاندوبهعضويتدرايننهادهايسازمانکشورهايمیزبانخودبرپاکرده

هادرهاياهمانکاربرانیکهمطالبآنهانیزنشاندادهشد،هابچنانچهدرتحلیلداده

(،بیشترينتأثیررادر0261دنبالداردوبهگفتهشرينر)هارابهريتوئیتاينشبکه،بیشترين

میشکل خود شبکه عمومی افکار به ايرانیدهی دياسپوراهاي از دسته آن گذارند،

درهمینسازمان گرفتهدرکشورهايهايشکلتأثیرگذاروقدرتمنديهستندکهعمدتاً

هابمیزبان،سمت ايشبکهآناليندياسپورايايرانی،چهارسازمانههايکلیديدارند.

 6کلیدي خلق، مجاهدين سازمان .0 ايران، مقاومت ملی شوراي عفو9. ملی سازمان .

ويااعضايفعالاينسازمان4الملل،بین انجمندموکراتیکايراندرکانادا هاهستندو.

خبرگزاريپسازآن بههايرسمیخارجیهستندکهدرمرتبهها عنوانبعدقراردارند.

هاياينشبکهاستکهعمدهفعالیتآندراينترينهابمثال،مريمرجوييکیازاصلی

دورهزمانی،تشويقاعتراضاتدرايرانبودهاست.
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ايکهتوسطالزارسفلد،برلسونوگودتتعريفشدهاست،مدلجرياندومرحله

هابهرهبرانافکاروسپسازرهبرانلهازرسانهمعتقداستکهجرياناطالعاتدردومرح

منتقلمی فعال بهشهروندانکمتر يافتهافکار نشاندادننقششود. با هايتحقیقحاضر

هاوتصاويرمشابههادراينشبکهونیزشواهدديگرازجملهوجودعکسپررنگهاب

هادرمقابلتعدادتعدادريتوئیتبرايموضوعاتومحتواهايمشابهونیزشماربسیارباالي

ايارتباطاتدهندهآناستکهيکجريانچندمرحلههاياينکاربران،نشاناندکتوئیت

ايننتیجه، دراينشبکهوجودداردکهبهدنبالتأثیرگذاريبررويافکارعمومیاست.

تک جريان يک )مرحلهايجاد چوي که را توئیتر بستر در ارتباط آن(0265اي به

برد.کردهاست،زيرسؤالمیاشاره

هاياجتماعینظیرتوئیتراينظرفیترادياسپوراظرفیتفراملیزياديداردوشبکه

وجود،عواملینظیرفیلتربودنتوئیتردرايران،موجبشدهاستگسترشدادهاست.بااين

هاب گروهکه ساير بیشاز ظهايسیاسیدياسپورا از بتوانند راستايها در رفیتتوئیتر

مندشوند.چنانچهتوضیحدادهشد،درپژوهشحاضر،فضايکلیايجادگفتمانخودبهره

يافته اما است؛ شده گرفته نظر در زمانیمشخصشده، بازه در ايران زمینه در هاتوئیتر

اقرارهايدياسپوربیانگرآناستکهاينفضايکلیعمدتاًسیاسیبودهوتحتتأثیرهاب

توئیت عمده محتواي ازدارد. انتقاد ايران، با ارتباط در ايرانی دياسپوراي ارسالی هاي

ازآنبازتاباعتراضاتايرانوتشويقآنبودهاست.شرايطفعلیوحکومتايرانوپس

آنازآنجايی مکانکه به محدود ديگر بهها وهايجغرافیايیخاصنیستند، افراد راحتی

میهمتايان پیدا يافتهدارايمنافعمشترکباخودرا اندکهدرموردکنندواينامکانرا

قابلیتمسائلحساسیت هايخاصتوئیتربرانگیزسیاسی،بايکديگربحثوگفتگوکنند.

هادرموضوعاتومسائلسیاسیايران،نیزاينپلتفرمرابرايفعالیتواظهارنظرهايآن

تشکیليکجامعهآنالينبرايدياسپورايايرانیفراهمکردهاستمناسبکردهوامکان

پیداکههويتمشترکآن نظامجمهورياسالمیدرايرانمعنا درمخالفتسیاسیبا ها

کند.اگرچهبیشترايناعضاخودراحامیانوفعاالنحقوقبشروطرفداراندموکراسی،می
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وجود،باتوجهبهآنکههويتسیاسی،مذهبی،ناند،باايصلحوآزاديايرانمعرفیکرده

تعیین عاملاصلی انقالبايران، زمان فعالیتدر يا مهاجرتآنقومیو در بهکننده ها

 بوده نیزآنخارجازکشور امروزه دراست، و حفظکرده را گرايشاتسیاسیخود ها

( شفر گفته را0221تأيید ايران کشور حاکمیت کشیدن چالش به می(، کنند.دنبال

هاواظهارنظرهايدياسپورايايرانیدرفضايمجازي،توسطافکارعمومیداخلوفعالیت

از0229کريم)شودوچنانچهخارجازايران،ديدهوشنیدهمی (خاطرنشانکردهاست،

فعالیتگفتمانیآن ملتايرانطريق و جامعه جديدياز تصاوير فضايمجازي، در ها

می ظهور اينکند. در اظهارنظرهايآنان فضايمجازيو ايرانیدر فعالیتدياسپوراي

شود.درچنینرسانهتعاملی،توسطافکارعمومیداخلوخارجازايران،ديدهوشنیدهمی

گیريدياسپورايجديدايدياسپورايايرانی،شکلشرايطیتنهايکیازنتايجقدرتشبکه

هبراساسآنافراداگرچهدرايرانهستند؛امافرهنگشانازمجازيدرايرانخواهدبودک

می نشان شد، گفته آنچه تمامی است. ديگري ايرانیجاي فعالیتدياسپوراي که دهد

بیش يافتهامروزه اهمیت ازپیش نظامو با مخالف فعال و قدرتمند جريان يک مولد

مرتبطباايراناستکهمقابلهوهايجمهورياسالمیايراندرفضايفعلیتوئیتروتوئیت

کنشگريفعالوسايبرديپلماسیقدرتمنداست.تعديلآننیازمند
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