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این مقاله در . اند و حضور فعالی دارند ها از این قافله عقب نمانده دیپلمات
تالش است با استفاده از نظریه امنیت هستی شناختی به بررسی چگونگی 
بازنمایی هویت و هنجارهاي سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران در 

پرسش اصلی این است که سیاستمدار ایرانی خود را چگونه و .  بپردازدترتویی
کند؟ بر این اساس   عرضه میتوییتربا چه روایتی در شبکه اجتماعی 

بندي  عنوان روایت ایرانی از سیاست خارجی ایران جمع محورهاي ذیل به
. 3دي گراي اقتصا ایران؛ دولت توسعه. 2منطقه  ساز ایران؛ امنیت. 1: شوند می

ترین ناامن کننده  مهم. ایران مستقل. 4المللی و  بین تعهدات به ایران؛ پایبند
 توییترمتحده آمریکا به نمایندگی  روایت ایرانی از سیاست خارجی نیز ایاالت

شده که کنشگران سیاست   دونالد ترامپ و نیز رژیم صهیونیستی شناسایی
 مقابل آن هویت امن و کنند در خارجی جمهوري اسالمی ایران تالش می
 .معتبر خویش را بازسازي کرده و قوام بخشند

، روایت امن سیاست خارجی ایران، توییتر توئیپلماسی، :هاي کلیدي واژه
 امنیت هستی شناختی

  
  مقدمه

ویژه در  گذاران به فناوري اطالعات ابزار جدیدي در اختیار سیاستمداران و سیاست
 درباره تعاملی بحث امکان. رار داده استحوزه دیپلماسی و سیاست خارجی ق

 هاي زمینه عنوان به سانسور غیرقابل اخبار از اي شبکه ایجاد و مختلف موضوعات
 کامپیوترها، اینترنت، از استفاده طریق اجتماعی از هاي شبکه که است اي مبتکرانه

 ادي،اقتص سیاسی، کنشگران تمام تا اند نموده فراهم ها تبلت و هوشمند هاي تلفن
 از جدیدي مدل. بپردازند یکدیگر با تعامل به محیط این در فرهنگی و اجتماعی
 کنشگران ویژه به مختلف بازیگران میان جدیدي روابط به توانسته که اطالعات گسترش
 وجه هیچ به سنتی دوران برخالف اطالعات اشاعه مدل این. شود منجر الملل بین سیاست
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 سمت به) عادي مردم (پایین از مواقع اغلب در ها یتروا و نیست پایین به باال از
 و ها واکنش موجد و موجب و کنند می حرکت المللی بین کارگزاران و کنشگران

 & Choo & Park, 2011; Calamur, 2013; Bjola (شوند می مختلف تصمیمات

Jiang, 2015: 71-88(.  
ندي است که در چند  ازجمله ابزارهاي قدرتمتوییتردر این میان شبکه اجتماعی 

. ویژه در حوزه سیاست خارجی کشورها گذاشته است سال اخیر تأثیرات شگرفی به
 به رهبران و روساي دولت و وزراي امور توییتر حساب کاربري در 856بیش از 

هاي عضو سازمان   درصد از دولت92 کشور یعنی 178. خارجه کشورها اختصاص دارد
. لیون نفر دنبال کننده در این شبکه اجتماعی حضور دارند می356ملل با میانگین تقریبی 

جز آنگال مرکل صدراعظم آلمان   به7 و نیز گروه 20تمام رهبران کشورهاي عضو گروه 
رسمی  در آمریکا التین تنها دولت نیکاراگوئه حساب.  حضور دارندتوییتردر پلتفرم 

کشور در این شبکه اجتماعی حضور  15 ندارد و در آفریقا، آسیا و اقیانوسیه تنها توییتر
  .)Twiplomacy, 2017(ندارند 

 نشان از توییترها و دولتمردان در شبکه اجتماعی  حضور این تعداد از دولت
 در دیپلماسی توییتراستفاده از . تأثیرگذاري مهم این شبکه اجتماعی و فضاي سایبر دارد

وارد ادبیات ) دیپلماسی+توییتر(کشورها باعث شده که واژه ترکیبی توئیپلماسی 
ما در این نوشتار به دنبال . الملل شود هایی چون ارتباطات و روابط بین تخصصی رشته

بر این .  در تعامالت سیاست خارجی جمهوري اسالمی هستیمتوییترفهم نقش رسانه 
اساس پرسش اصلی این مقاله این است که سیاستمدار ایرانی خود را چگونه و با چه 

» امنیت هستی شناختی«کند؟ مبتنی بر نظریه   عرضه میتوییتر شبکه اجتماعی روایتی در
هاي خصمانه از  با توجه به ارائه روایت: ایم بندي کرده گونه صورت فرضیه خود را این

المللی، سیاستمدار ایرانی در  المللی جمهوري اسالمی ایران در عرصه بین حضور بین
هاي خود در سیاست خارجی را  ویت و ارزشتالش است روایتی ناامن کننده از ه
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روش پژوهش این نوشتار بر اساس تحلیل . بشکند و آن را با روایتی امن جابجا کند
  .هاي وزیر امور خارجه جمهوري اسالمی ایران خواهد بود توییتمحتواي 

 سپس ،در بخش اول مقاله قدري مفهوم توئیپلماسی را تشریح خواهیم کرد
در بخش سوم .  تبیین خواهیم کرد- ا ـ امنیت هستی شناختیچارچوب نظري خود ر
هاي وزیر امور خارجه جمهوري اسالمی ایران به دنبال  توییتنیز با تحلیل محتواي 

  .اثبات یا رد فرضیه خود خواهیم بود
  

 توئیپلماسی .1
 یک زیرساخت رسانه اجتماعی با قابلیت ارسال پیام در قالب وبالگ 1توییتر

 میکروبالگ دهنده ارائه سرویس و اجتماعی شبکه یک توییتر«. ت اسکوچکنویسی 
 شود، می نامیده توییت که را متنی پیام حرف، 280 تا دهد می اجازه کاربران به که است

 که این شبکه اجتماعی تأسیس شد، با 2006از سال . )Twitter, 2018(» کنند ارسال
سرعت مورد توجه قرار  این رسانه بهبودن ارسال پیام براي کاربران،  توجه به محدود

  .گرفت
مند به  ها نیز عالقه با گسترش این زیرساخت، بسیاري از سیاستمداران و دیپلمات

باراك اوباما اولین سیاستمداري بود که به این شبکه اجتماعی . استفاده از آن شدند
المللی و  ینهاي ب ها، سازمان در حال حاضر استفاده سیاستمداران، وزارتخانه. پیوست

. کننده صداي آنان شده است ها از این زیرساخت فراگیر شده و منعکس ویژه دیپلمات به
ها و به  تمایل براي ارتباط مستقیم با مخاطبان داخلی و خارجی و انعکاس دیدگاه

 را وارد ادبیات  واژه توئیپلماسی،گذاري نظرات با عامه از طریق این رسانه اشتراك
  .الملل کرده است طات و روابط بینهاي ارتبا رشته

                                                   
1. Twitter 
2. Microblogging 
3. Tweet 
4. Twiplomacy 
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  به استفاده کارگزاران دولتی و مقامات رسمی ـ دیپلماسیتوییترتوئیپلماسی یا 
هاي اجتماعی مثل   و نیز سایر شبکهتوییتردیپلماتیک از رسانه شبکه اجتماعی 

 ،)المللی داخلی و بین(براي تعامل با عامه مردم ... چت و بوك، اینستاگرام، اسنپ فیس
. )Twiplomacy, 2017 (انتشار اطالعات و حتی اهرمی براي نفوذ جهانی اشاره دارد

 وارد ادبیات  توسط موسسه بورسان ـ مارستلر2012این واژه براي اولین بار در سال 
هایی را در خصوص فعالیت رهبران  این موسسه ساالنه گزارش. رشته ارتباطات شد

هاي آنان را در جهت ایجاد ارتباط  کند و تالش ر میمنتش... بوك و ، فیستوییترجهان در 
  .کند رصد میرا ن و عامه مردم ابا مخاطب

   هاي اجتماعی مختلف  حضور رهبران کشورها در شبکه-1جدول 
(Twiplomacy, 2017) 

 
  هاي اجتماعی شبکه

هاي  حساب
  کاربري

درصد 
  هاي دولت

  ملل عضوسازمان

ها،  دنبال کننده
ها و  الیک

  کاربران

یانگین متوسط م
دنبال 

  کاربران/ها کننده

  
  16848  356,898,410  %92  856  توییتر

  
  38891  283,217,235  %88  606  بوك فیس

  
  2822  53,560,879  %73  330  اینستاگرام

  
  55  11,864,591  %66  261  گوگل پالس

  
  2626  5,589,308  %37  134  لینکداین

  734  4,254,018  %76  343  یوتیوب  

  
  478  1,308,955  %43  157  سکوپپری

  
 ــــ  ــــ  %11  30  اسنپ چت

                                                   
1 Twitter diplomacy 
2 Burson-Marsteller 
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ها از این زیرساخت براي  همه سیاستمداران و نهادهاي دولتی، افراد و سازمان
 با توجه )Dumciuviene, 2016(دامکیوین . کنند استفاده می» دهی به تصویر خود شکل«

عنوان ابزار دیپلماسی   بهتوییترهاي اجتماعی مثل  شبکه«: کند که به این مفهوم تأکید می
 ،ها ها؛ نهادهاي دولتی، مقامات و سازمان با کمک این شبکه. شوند عمومی استفاده می

دهی به تصویر دولت مؤثر واقع شود یا  کنند که در شکل اطالعاتی از خود منتشر می
  .»کنند تصمیمات سیاست خارجی خود را براي مخاطبان خارجی تبیین می

کنندگان  ها با مخاطبان و انتخاب وئیپلماسی معتقدند براي ارتباط دولتطرفداران ت
آنان پاسخگویی سیاستمداران را .  روش مناسبی استتوییترخود، ) دهندگان رأي(

المللی را تحت  تواند دستور کارهاي بین اند که می ترین اثر توئیپلماسی برشمرده مهم
مثال  عنوان به.  یک دستور کار جدید شودگیري تأثیر قرار دهد و یا حتی منجر به شکل

 بر اقدام جمعی در برابر تغییرات آب و هوایی و محیط زیستی و توییترتوان به تأثیر  می
 ,Segerberg & Bennett (المللی اشاره کرد عنوان یک دستور کار مهم بین حفظ آن به

و مشکالت حقوق  در ارتقاء توجه جهانی به مسائل توییترتوان از نقش  یا می) 2011
 .)Joseph, 2012(بشر سخن گفت 

اي علیه  که مخالفان بر این باور هستند که این رسانه اجتماعی تهدید بالقوه درحالی
 کارآمد ، به حد کافی براي این روابط پیچیدهتوییتردیپلماسی سنتی میان کشورهاست و 

 کاراکتر 140ر کند که اگر شخصی فک«: جیمز کارفانو از بنیاد هریتیج معتقد است. نیست
حل دیپلماتیک براي حل مشکالت جهان است، ما با مشکل بزرگی مواجه  یک راه

که با یکدیگر  حتی براي این.  در واقع، براي دیپلماسی تأسیس نشدتوییتر... خواهیم بود
مخالفان در بهترین حالت . )Sandre, 2012 (»به گفتگو بپردازیم نیز به وجود نیامد

ها  بوك بستري براي گسترش ارتباطات دیپلماتیک از طریق رسانه  و فیسییترتومعتقدند 
 .هاي سنتی روابط دیپلماتیک نخواهند بود گاه جایگزین کانال ها هیچ هستند و این رسانه

و نقش آن در » توئیپلماسی«رغم نگاه بدبینانه برخی به  نگارندگان این سطور معتقدند به
 توییترجمله  هاي اجتماعی از ی کشورها، شبکهتعامالت جهانی و سیاست خارج
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عنوان یک گستره  حوزه عمومی به.  هستند1»حوزه عمومی«اي براي گسترش  رسانه
 یکدیگر به گفتگو باهمه آحاد جامعه قادر خواهند بود  که با تحقق آناست همگانی 

 در افراد یعموم حوزه در. بپردازند و از طریق مفاهمه به امر عمومی توجه کنند
 گریکدی اتینظر و بحث مورد را یعموم امر اجبارها، و ها لیتحم از دور آزاد، یتیوضع

 یواقع یجمع توافق کی به دنیرس امکان وسیله، بدین و دهند یم قرار یابیارز مورد را
  .رسانند یم حداکثر به را

که ها نیست، بل هاي ارتباطی سنتی دیپلمات وجه جایگزین کانال هیچ توئیپلماسی به
اي و جهانی است که خود را در موضوعات  حوزه جدیدي از دستور کار سازي منطقه
اخیراً کاستلز با یادآوري وضعیت جهان در . مختلف و تحوالت متعدد نشان داده است

ها را که به تحوالت عظیم منجر شد احصاء   شماري از جنبش2014 تا 2009هاي  سال
ات گسترده در اسپانیا که رنگ و بوي فمینیستی ، اعتراض2010یونان در سال «: کند می

استریت که در بیش از هزار شهر  داشت، تحوالت تونس و مصر، اعتراضات اشغال وال
توقف توسعه  ها در میدان گزي ترکیه که منجر به متحده گسترش یافت، اعتراض ایاالت

رابطه بین هاي اجتماعی منجر به بازتعریف   جنبشاین کهپارك گزي شد، یا در اوکر
 او. »ها جنبش و اعتراض دیگر در سایر نقاط جهان اتحادیه اروپا و شرق اروپا شد و ده

اي  شبکه: اند از ها عبارت مشترك این جنبش يها یژگیو از یبرخ« که کند یم استدالل
محلی، مسري و سرایت کننده، بدون رهبر،  بودن، چندوجهی، هم جهانی و هم

در تمام این تحوالت نقش . )Castells, 2014(» نت آمیز غیرخشو وخودبازتاب دهنده
هاي اجتماعی مشهود است و سیاستمداران در اغلب مواقع تالش   و سایر رسانهتوییتر
 به دستور کارهاي توییتررسانی از طریق  اطالع. اند، نسبت به آن واکنش نشان دهند کرده

ازمان ملل متحد بارها به دلیل المللی نیز منجر شده و شوراي امنیت س هاي بین سازمان
  2. نشست اضطراري تشکیل داده است،توییترگسترش ترندها در 

                                                   
1. Public Sphere 

- کرد اشاره زمینه این در سوریه جنگ و عربی بهار تحوالت به توان می.  



 
 
 
 
 
 
 

  1397 تابستان، 14هاي نوین، سال چهارم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      74

که  است  ویژه براي این نوشتار از اهمیت برخوردار است، این نکته دیگري که به
در توئیپلماسی تالش کارگزاران سیاسی براي تثبیت، اصالح و یا ارتقاء تصویر از خود 

 و سایر توییترهاي رقیب در  وجود روایت. المللی است یندر مواجهه با مخاطبان ب
تا کشد و آنان در تالش هستند  هاي اجتماعی، کارگزاران سیاسی را به چالش می شبکه

در ادامه با تبیین چارچوب نظري مقاله، . هاي رقیب پاسخ دهند به بخشی از این روایت
 امنیت هستی شناختی دنتوان هاي رقیب می توضیح خواهیم داد که چگونه روایت

  .ندنکارگزاران سیاسی را با ناامنی مواجه ک
  
 چارچوب نظري؛ امنیت هستی شناختی -2

ها مشتاق چیزي بیش از بقاء  نظریه امنیت هستی شناختی با طرح این سؤال که آیا دولت
آغاز » امنیت«پردازي خود را در مورد  الملل هستند یا نه، فرآیند نظریه در سیاست بین

به بیان استیل ادعاي اصلی نظریه ). 1393: دهقانی فیروزآبادي و وهاب پور(کند  می
اند که  ها و اقدامات اجتماعی ها به دنبال کنش امنیت هستی شناختی آن است که دولت

شان لطمه  کند، حتی اگر این اقدامات به وجود فیزیکی شان خدمت می به نیازهاي هویتی
 هستی شناختی بنیادهاي نظري خود را از امنیت. )Steele, 2005; Steele 2008 (بزند

این نظریه در واقع در نظر .  آنتونی گیدنز به عاریت گرفته استنظریه ساخت یابی
در . زمان ساختار و کارگزار بدون ارجحیت دادن یکی نسبت به دیگري است داشتن هم

این . تارها استگیري ساخ واقع ترکیب کردن عنصر ذهن و عین در تحلیل فرایند شکل
سازند  ها هویت خود را در درون ساختارهاي ذهنی و اجتماعی برمی  چگونه انسانکه

هاي اجتماعی  خواهند از خود بازنمایند در درون سازه تا امنیت و منفعت و آنچه می
شده در گیدنز این نظریه را در سطح فردي  هاي معین در چارچوب. مختلف بازتاب یابد

الملل آن را به حوزه   در روابط بینامنیت هستی شناختیی نظریه کند ول بررسی می
  .)Giddens, 1984(دهد  ها نیز تسري می دولت

                                                   
1. Structuration 
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شرط براي کارگزاري و هویت شخصی  نیاز و پیش امنیت هستی شناختی یک پیش
هاي اخیر  نظریه امنیت هستی شناختی سطح فردي گیدنز در سال. و تشخص است

شده است  الملل به کار گرفته ان در حوزه روابط بینپرداز توسط بعضی ازنظریه
)Mitzen, 2006; Steele, 2005( . به نظر آنان تنها افراد در پی کسب امنیت هستی

جمله کشورها،  شناختی در دوران حیات خود نیستند؛ بلکه کلیه کنشگران اجتماعی، از
ور که میتزن استدالل ط کشورها، همان. نیز به دنبال تأمین امنیت هستی شناختی هستند

کند، مانند سایر کنشگران اجتماعی نیاز به درك و فهم ثابت و مستمري از هویت  می
ها براي هرگونه کنش و اقدامی  آن. ها، اهداف و منافع خود دارند فردي و ارجحیت

چون کارگزاري، فضیلت و هنري است که به . شده هستند نیازمند یک هویت تعیین
  .)Mitzen, 2006 ( نیاز داردامنیت هستی شناختی

تر  ها اهمیت دارد، اما امنیت هستی شناختی مهم که امنیت فیزیکی براي دولت با آن
فقط وجود  یعنی نه. کند  هویت و ماهیت دولت را تحکیم می،است، زیرا تأمین آن

بخشد، بلکه در درجه اول چگونگی نگرش دولت به خودش و  فیزیکی آن را تحکیم می
تحکیم را خواهد دیگران از او داشته باشند،  وم تصویري را که دولت میدر درجه د

هاي  خواهند برداشت اند، زیرا می شناختی ها جویاي امنیت هستی دولت ـ ملت. کند می
ها از طریق روایتی تکوین یافته که به  دولت» خود«ثابتی از خودشان داشته باشند و 

هاي عادي  روال. بخشد، حفظ شود هاي سیاست خارجی عادي شده حیات می کنش
دهد که یک دولت  این امر زمانی رخ می. توانند دچار اختالل شوند ، مییادشده
 دیگر بازتاب تصویر او از خودش نیست و یا اش شده هاي روایت یابد، کنش درمی

. کند شده دولت، تصویر آن دولت را از خودش، منعکس نمی هاي روایت که کنش آن
جا شود، یک بازیگر به دنبال برقراري مجدد  احساس هویت از خود جابهزمانی که این 

صورتی منسجم  ه خواهد رفت تا بتواند بار دیگر هویت را ب) روتین(هاي عادي  روال
  .)Steele, 2008(حفظ کند 

                                                   
1. Narrated 
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ها را به چالش بکشد، امنیت هستی شناختی  ها هویت آن اگر رفتار ناهمگون دولت
در این نظریه، هویت در بسیاري از مواقع . گردد ر بحران میطور آشکار دچا ها به آن

اند، اما این رفتار  ظاهر غیرعقالنی کند که به هایی می کشورها را وادار به پیگیري کنش
 تصمیم یادشدههاي  براي کارگزاران دولتی که در زمان مشخص و درباره مجموعه کنش

بر اساس فرضیه این نوشتار و مبتنی . تنها معنادار است، بلکه ضروري است گیرند، نه می
هاي خصمانه  روایتتا  در تالش است توییتربر آنچه که گفته شد، سیاستمدار ایرانی در 

هاي خود را  خنثی کرده و روایترا زند،  که امنیت هستی شناختی آنان را برهم می
 تالش رسد از سویی دیگر به نظر می. زننده هویت خود نماید جایگزین عناصر بر هم

. گیرد ت میأهاي رقیب نش  از روایتتوییتربراي ایجاد امنیت هویتی و روایتی در 
کنند، تصویر مخدوشی از رفتار سیاست خارجی ایران به جهانیان  رقیبانی که تالش می

این تصویرسازي مخدوش را دو کشور و یا به عبارتی بهتر دو سیاستمدار . ارائه نمایند
جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو،   دونالد ترامپ، رئیس.کنند در جهان رهبري می

این دو، طی نزدیک به یک سال و نیم اخیر تالش . وزیر رژیم صهیونیستی نخست
 روایتِ «را آن ما. روایتی خصمانه ارائه دهند جهان و منطقه در ایران نقش اند، از کرده

  .ایم نهاده نام »خصمانه سازي هویت «یا »دیگري
 میالدي 2017هاي ترامپ و نتانیاهو از اوایل سال  توییت این نوشتار در ادامه

این مقطع زمانی مصادف با تحویل گرفتن قدرت از سوي ترامپ . تحلیل خواهند شد
آشکار گردد تا میزان » رقیب«در این راه تالش خواهیم کرد عناصر اصلی روایت . است

  .انی مشخص شوداعتبار فرضیه خود در خصوص ابعاد توئیپلماسی ایر
  
  توییتربازنمایی سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران در  -3
   دونالد ترامپتوییتربازنمایی ایران در . 1-3

 37700 با بیش از.  نامیدتوییترترین سیاستمدار در  توان فعال دونالد ترامپ را می
 ییترتواو با اکانت شخصی خود در .  استتوییت، او یکی از صدرنشینان ارسال توییت
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: گوید اي با فاینانشال تایمز می وي در مصاحبه.  میلیون نفر دنبال کننده دارد52بیش از 
 میلیون 100بوك، اینستاگرام بیش از  ، فیستوییترمن در ... ، من اینجا نبودمتوییتبدون «

» هاي جعلی بروم مجبور نیستم به رسانه[با این تعداد دنبال کننده] .دنبال کننده دارم
)Trump, 2017( . برخی از تحلیلگران موفقیت او در انتخابات را ناشی از استفاده

در . )Paulhus, Ahmadian, Azarshahi, 2017(اند   ارزیابی کردهتوییترصحیح او از 
 ارسال توییت 3585ترامپ بیش از ) 2018 می 30 تا 2017اول ژانویه (دوره بررسی ما 

 درصد از 88 ارسال کرده و بیش از توییت 04/7طور متوسط، روزانه  وي به. کرده است
هاي  توییتنمودار ذیل برخی آمارهاي عملیاتی از .  شده استتوییتها، ری توییتاین 

  :کند ترامپ در بازه زمانی ذکرشده را ارائه می
  

   هاي دونالد ترامپ توییتتحلیل  -2جدول 

  
  2018/30/5 تا 2017/1/1از   توییت 3585: شده هاي ارسال توییتتعداد 

   درصد11 معادل توییت  :380توییتری   درصد: 7,04 در یک روزتوییتمتوسط 

   درصد2 معادل توییت  :74ریپالي دیگران   درصد0,19  کاربر معادل: 666کاربران منشن شده

   درصد0,16 هشتگ معادل  :502ها هشتگ  0,12 معادل 405: شده هاي ارسال لینک

   میلیون بار56:  شدهتوییتهاي ری توییت   درصد88ادل  مع :3100 شدهتوییتری

 میلیون بار238: هاي فیو شده توییتمجموع    درصد88 معادل : 3100هاي فیو شده توییت

                                                   
1. Tweets per day 
2. Retweets 
3. User Mentions 
4. Replies 
5. Hashtags 
6. Tweets Retweeted 
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(twitonomy, 2018)  
صورت  به» ایران« داشته که کلمه توییت 34دونالد ترامپ در خصوص ایران 

هاي  توییت درصد مجموع 0,94معادل ها  توییتاین .  بار تکرار شده است40مستقیم 
ها بدان  توییتهایی که ترامپ در این  ترین حوزه مهم. باشد وي در این دوره می

  .باشد که در نمودار آمده است کرده، شامل موارد ذیل می اشاره
  

  هاي ترامپ توییت فراوانی مسائل مرتبط با ایران در -1نمودار 

  
  

 2»معامله ایران«ها با کلمه ترکیبی  توییت غالب اي ایران که در نامه هسته موافقت

این امر . دهد هاي او را تشکیل می توییتشده بیشترین فراوانی موضوعی   بدان اشاره
دهد که ترامپ دستور کار اصلی خود را در مواجهه با جمهوري اسالمی ایران  می نشان

 نهایت این کار نیز حول محور رد و ملغی کردن این توافقنامه قرار داده بود که در
محورهاي » معامله ایران«هاي او در خصوص  توییت. )Trump, 2018a(صورت گرفت 

  :توان به این موارد اشاره کرد مختلفی داشته است که ازجمله می

                                                                                                                        
1. Tweets Favorited 
2. Iran Deal 
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 .)Trump, 2017a(متحده آمریکا  نامه براي ایاالت بد بودن این موافقت -

ال منطقه و اقدامات تنش آمیز نامه با تالش ایران در جهت اشغ ارتباط موافقت -
)Trump, 2017b & 2017 c( 

 ,Trump(گري  اي با تالش ایران براي گسترش نظامی نامه هسته ارتباط موافقت -

2017d & 2018 b( 

نوعی رد پاي نگاه او به  توان به هاي ترامپ در خصوص ایران می توییتدر کلیه 
مایه انتقاد از  هی این موضوع را بناو گا. اي ایران را مشاهده کرد نامه هسته موافقت

اي به سایر کشورهاي دخیل در این  کند و گاهی نیز طعنه سیاستمداران داخلی می
او پس از خروج از برجام در پیامی به مردم ایران،  .)Trump, 2017e(زند  توافقنامه می

  .)Trump, 2018c(» آمریکا در کنار شما خواهد ایستاد«کند که  تأکید می
 که در 1396ماه  ورد حقوق بشر نیز ترامپ پس از اعتراضات فراگیر در ديدر م

ها را در  توییتاو این . هایی را منتشر کرد توییتشهرهاي مختلف ایران شکل گرفت، 
 منتشر کرد و تصویر کشور تضییع کننده حقوق 1ایران_اعتراضات#قالب هشتگ 

ویژه در سوریه و  ان در منطقه بهدر خصوص نقش ایر. شهروندان را از ایران ترسیم کرد
کننده از جمهوري اسالمی در  ثبات یمن نیز تمام تالش ترامپ براي ارائه تصویري بی

ایران با «: ی نوشتتوییتهاي موشکی ایران در  او پس از آزمایش. منطقه خاورمیانه است
 ,Trump(» !طور نیستم من آن. ها قدر مهربانی اوباما را ندانستند آن. کند بازي می آتش

2017d(.  
  
   بنیامین نتانیاهوتوییتربازنمایی ایران در . 2-3

 پیوست و توییتر به شبکه اجتماعی 2009وزیر رژیم صهیونیستی از سال  نخست
 هزار 390 میلیون و 1وي بیش از .  منتشر کرده استتوییت 3200بر  در این مدت بالغ

                                                   
1. #IranProtests 
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هاي وي را  توییتتی از وضعیت جدول ذیل برخی اطالعات عملیا. دنبال کننده دارد
 توییت 0,94طور متوسط، روزانه  ، بهتوییترشدن وي به  از زمان ملحق. سازد نمایان می

نمودار ذیل .  شده استتوییتها، ری توییت درصد از این 85ارسال کرده و بیش از 
ئه  را ارا2018 تا 2009هاي نتانیاهو در بازه زمانی  توییتبرخی آمارهاي عملیاتی از 

  :کند می
  

   هاي بنیامین نتانیاهو توییتتحلیل آماري  -3جدول 

                                 
  2018/30/5 تا 2009/21/1از   توییت 3200: شده هاي ارسال توییتتعداد 

   درصد11 معادل توییت 343: توییتری   درصد0,94 : در یک روزتوییتمتوسط 
   درصد7 معادل توییت 236: ریپالي دیگران  رصدد0,08 عادل کاربر م251 :کاربران منشن شده

   درصد0,09 هشتگ معادل 303: ها هشتگ  0,14 معادل 445: شده هاي ارسال لینک
 85,6   معادل2740:  شدهتوییتهاي ری توییت

  درصد
 2نزدیک :  شدهتوییتهاي ری توییتمجموع 

  میلیون بار
  میلیون بار5بیش از : هاي فیو شده توییتمجموع    درصد86,4 معادل 2765 :هاي فیو شده توییت

(twitonomy, 2018)  
  

 منتشر کرده است، که از این توییت 1161اما در بازه زمانی مورد بررسی، نتانیاهو 
این .  بار تکرار شده است70کلمه ایران بیش از .  مربوط به ایران استتوییت 44تعداد 
 برابر بیش 4دهد و تقریباً  اي وي را تشکیل میه توییت درصد از 3,78ها معادل  توییت

  ها بدان اشاره توییتهایی که نتانیاهو در این  ترین حوزه مهم. از ترامپ فراوانی دارد
  .باشد که در نمودار آمده است کرده، شامل موارد ذیل می
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  نتانیاهو هاي توییت فراوانی مسائل مرتبط با ایران در -2نمودار 

  
  

هاي نتانیاهو را به خود اختصاص داده  توییتایران بیشترین حجم از اي  نقش منطقه
کند، ایران  او با ترسیم تصویري تهاجمی از ایران در منطقه خاورمیانه، تالش می. است

 مشهوري توییتاو در . ترین عامل برهم زننده ثبات و امنیت معرفی کند را مهم
ترین مانع صلح  اصلی: اورمیانه بپرسیدها و رهبران در خ اگر از اغلب دولت«: نویسد می

ایران، : ها سه چیز خواهند گفت ترین تهدید براي امنیت ما چیست؟ آن چیست؟ بزرگ
شود، خود  هرچند آنچه که در ادامه گفته می. )Netanyahu, 2018a(» ایران و ایران

وریه رسد پس از حضور نظامی ایران در س نیازمند تحقیق مستقلی است، اما به نظر می
اي ایران  اي به سمت نقش منطقه هاي امنیتی اسرائیل از موضوع برنامه هسته نگرانی

نتانیاهو بارها بر این موضوع که اسرائیل حضور ایران را در مرزهاي . شیفت کرده است
  .)Netanyahu, 2018b (خود تحمل نخواهد کرد، تأکید کرده است

او بر . جمی، مخرب و امنیت زدا استاي ایران در روایت نتانیاهو، تها نقش منطقه
کننده صداي او نیست، بلکه سایر  این موضع تأکید دارد که چنین روایتی تنها منعکس

ویژه با حمالت موشکی از خاك  به. کشورهاي منطقه نیز پژواك این روایت هستند
، نتانیاهو از نقش تهاجمی ایران 2018هاي جوالن در اواسط می  سوریه به بلندي
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او همچنین در تالش است این نقش را با . )Netanyahu, 2018c(دت انتقاد کرد ش به
گونه شک و  در نگاه نتانیاهو ایران بدون هیچ. پیوند بزند» ایران اتمی«تهدیدي به نام 

در نمودار . )Netanyahu, 2018d(اي در تالش است تا به بمب اتم دست پیدا کند  شبهه
اي روایت کند،  خواهد از ایران و برنامه هسته ی که میذیل نحوه آرایش کلمات او زمان

 مورد از آن با 8اي،  اشاره او به مسئله هسته  مورد17از مجموع . شده است آوري جمع
قرین بوده و به مخاطب همواره القاء کرده که ایران جز در پی » بمب«و » تسلیحات«

اي استفاده کرده که  نرژي هستهبار از کلمه ا اي نیست و تنها یک دستیابی به سالح هسته
 .)Netanyahu, 2018e (در جهت تشکیک در این موضوع بوده است هم آن

هاي او  توییتهمانند دونالد ترامپ، مسئله حقوق بشر از فراوانی پایینی در 
نامه  که موافقت درحالی. برخوردار بوده و بیشتر بر مسائل امنیتی متمرکز بوده است

هاي  توییتنامد، بیشترین موضوع از  ترامپ آن را معامله ایران میاي یا آنچه که  هسته
ساز  ثبات عنوان عامل تهدید و بی اي ایران به دهد، نقش منطقه وي را تشکیل می

اي  نامه هسته در بحث موافقت. هاي نتانیاهو جایگاه نخست را دارد توییتخاورمیانه در 
رغم توافق جامعه  ران تأکیددارند که بهاعتماد بودن ای اما هر دو بازیگر بر غیرقابل

حتی نتانیاهو پا را . المللی در جستجوي سلطه خود در منطقه و ایجاد آشوب است بین
  .)Netanyahu, 2018f(متهم کرد » گویی دروغ«فراتر نهاده و ایران را به 

  
  اي ایران  روایت نتانیاهو از برنامه هسته-3نمودار 
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هاي دیگري از سیاست خارجی  بندي کرد که روایت عتوان چنین جم مجموع می در
جمهوري اسالمی ایران که در عبارات ترامپ و نتانیاهو متجلی شده در قالب تصاویر 

  :ذیل است
  ثبات کننده منطقه خاورمیانه؛ عنوان بی ایران به
  اي و نظامی؛ عنوان جستجوگر تسلیحات هسته ایران به
  ماد؛اعت عنوان بازیگر غیرقابل ایران به
  عنوان ناقض حقوق بشر؛ ایران به

  
   محمدجواد ظریفتوییتربازنمایی ایران در . 3-3

 به 2013محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوري اسالمی ایران از سپتامبر 
میلیون دنبال کننده از تأثیرگذارترین سیاستمداران  او با بیش از یک.  پیوستتوییترشبکه 

 سیاستمدار بانفوذ 50سایت توئیپلماسی در بین . خت استایرانی حاضر در این زیرسا
طور متوسط او  به. )Twiplomacy, 2018( داده است 12 به او رتبه توییترجهان در 

هاي او توسط  توییت درصد از 97بر    داشته است، اما بالغتوییت درصد 0,22روزانه 
  .کند انفوذ تبدیل می شده است که وي را به یکی از سیاستمداران بتوییتدیگران ری

  هاي محمدجواد ظریف  توییتتحلیل آماري  -4جدول 

  
  2018/30/5 تا 2013/4/9از   توییت 379: شده هاي ارسال توییتتعداد 

   درصد2 معادل توییت 8: ها توییتری   درصد0,22 : در یک روزتوییتمتوسط 
   درصد3 معادل توییت 13: ریپالي دیگران  درصد0,08  کاربر معادل29 :کاربران منشن شده

   درصد0,38 هشتگ معادل 145: ها هشتگ  0,20 معادل 76: شده هاي ارسال لینک
 97,9 معادل 371:  شدهتوییتهاي ری توییت

  درصد
 343بیش از : شده توییتهاي ری توییتمجموع 

  هزار بار
  هزار بار890بیش از : فیوشدههاي  توییتمجموع    درصد97,9 معادل 371 :هاي فیو شده توییت

  (twitonomy, 2018) سایت منبع وب(
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از این تعداد .  ارسال کرده استتوییت 194اما در بازه زمانی مورد بررسی، ظریف 
 نیز به فارسی توییت 3 به زبان عربی و توییت 7 به زبان انگلیسی، توییت 184

وشتار اهمیت دارد نیز به فراوانی برخی کلمات که در تحلیل این ن. منتشرشده است
  :باشد شرح نمودار ذیل می

  
 هاي ظریف توییتفراوانی کلمات در  -4نمودار 

  
کرده، شامل موارد ذیل   ها بدان اشاره توییتهایی که ظریف در این  ترین حوزه مهم

 .باشد که در نمودار آمده است می

   سیاست خارجی ظریف با تأکید بر روایت ایرانی ازتوییت محورهاي -5نمودار 

  



  

  
  

  
 85  ...   بازنمایی سیاست خارجی ایران  : توئیپلماسی

 ایران؛ امنیت ساز منطقه  .1

صورت مستقیم بر   بار به35هاي خود بیش از  توییتدونالد ترامپ و نتانیاهو در 
ایران در نگاه آنان، تهدیدي براي اسرائیل و . اند کرده اشاره» اي ایران نقش مخرب منطقه«

هاي  وانمنديهمسایگان است و در تالش است با اقدامات تهاجمی و گسترش تامنیت 
اي  یک روایت تهاجمی از نقش منطقه این.  دایره سلطه خود را گسترش دهدموشکی

چرا که در تالش است هرگونه اجماع احتمالی در خاورمیانه را براي . ایران است
  .زدایی خنثی کند همکاري و تنش

به . این تصویرسازي از ایران برهم زننده امنیت هویتی جمهوري اسالمی است
 خود به مسئله نقش ایران در منطقه و توییت 54 دلیل است که ظریف در بیش از همین

ازنظر ظریف این روایت که ایران در جهت . پردازد تعامالت خود با همسایگان می
در . اشغال منطقه است، با هویت جمهوري اسالمی ایران در تباین آشکار قرار دارد

همسایگان «کند که  مله کلیدي اشاره میهاي خود در این حوزه به این ج توییتاغلب 
 ,Zarif (امت واحده: کند از طریق مفاهیمی چون  ظریف تالش می1.»اولویت ما هستند

2017a( تقدم همسایگان ،)Zarif, 2017b( روایت تاریخی از فرهنگ و تمدن ایرانی ،
)Zarif, 2018a(اي  وفصل منازعات منطقه ، تالش براي حل)Zarif, 2018b(وي ، گفتگ

وفصل منازعات با  ، ارائه طرح گفتگو و حل)Zarif, 2018c(مستقیم با همسایگان 
 ، توجه به مشکالت واحد جهان اسالم از)Zarif, 2015 (همسایگان بعد از توافق برجام

  و هرگونه احتمال در گسست هویتی از ایران ،)Zarif, 2017c(جمله مسئله فلسطین 
ها برگرفته از اساس اصول سیاست   سویی دیگر این تالشاز. گرایی را از بین ببرد منطقه

  .باشد زدایی نیز می خارجی دولت روحانی مبنی بر تنش
سازي و  ظریف نقش ایران در سوریه را برخالف دیگران، مبتنی بر صلح

هاي آستانه  بدیل ایران در برگزاري نشست هاي بی وي تالش. داند اعتمادسازي می

                                                   
1. Neighbors are our priority 
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او آمریکا و . )Zarif, 2017d (کند را در این راستا ارزیابی میقزاقستان و سوچی روسیه 
کند و  گذاران و حامیان داعش و ناامنی در منطقه معرفی می عنوان بنیان عربستان را به

 داند که به مردم عراق و سوریه در شکست داعش کمک کردند ایران را کشوري می
)Zarif, 2018d(. شدت از سوي  کی ایران که بههاي دفاعی و موش در خصوص توانایی

المللی یادشده  عنوان تهدیدي بین آمریکا و اسرائیل مورد انتقاد قرار گرفته و از آن به
اي براي آن تأسیس نشده است،  اشتباه در برجام نیز قواعد محدودکننده است که به

 داند هاي نظامی ایران را منبعث از حق ایران براي دفاع از خود می ظریف توانایی
)Zarif, 2017e( وي با رد هرگونه ادعایی در خصوص استفاده از توانایی موشکی براي 

  .)Zarif, 2017f(داند  اي، آن را صرفاً ابزاري براي دفاع از خود می حمل کالهک هسته
  

 مشروعیت زدایی از اقدام آمریکا  .2

هاي وزیرامورخارجه ایران در تالش براي تثبیت روایت  توییتاین فرض که 
هاي پژوهش  المللی ایران است، با یافته اي و بین دي از مسائل و موضوعات منطقهخو

که این امر چگونه و با چه متغیرهایی صورت گرفته، توضیح  این. حاضر مطابقت دارد
شود، تصویري که ظریف از سیاست خارجی جمهوري  خواهیم داد، اما تأکید می

مواقع واکنشی به تصویرسازي منفی ترامپ کند، در بسیاري از  اسالمی ایران ترسیم می
کند،   بار از اسرائیل و نتانیاهو یاد می5هاي خود، تنها  توییتظریف در مجموعِ . است

این .  بار از کلمات ترامپ و آمریکا استفاده کرده است52این در حالی است که تقریباً 
تارها و  را رفتوییترهاي خود در  دهد که ظریف محور اصلی واکنش نشان می

گاه منشن  هرچند ظریف اسم ترامپ را هیچ. هاي دولت آمریکا قرار داده است توییت
نکرده، اما در تالش بوده تصویر آمریکا در دوران ترامپ را به متغیرهاي ذیل پیوند 

  :بزند
 حامی کشورهاي غیر دموکراتیک؛ -

 دهنده اصلی ناامنی در منطقه خاورمیانه با فروش سالح؛ گسترش -
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دهنده و حامی اصلی داعش در منطقه قبل، حین و بعد از ظهور این گروه  گسترش -
 تروریستی؛

 28بازتولید تصویر و هویت منفی آمریکا در دوران ترامپ با یادآوري کودتاي  -
 فارس؛ مرداد و حمله به هواپیماي ایرانی در خلیج

 محدودسازي سفر ایرانیان به آمریکا؛ -

روریست نامیدن آنان و یا استفاده از عبارت جعل هویت و تاریخ ایران از طریق ت -
 ؛»خلیج عربی«

 المللی؛ عدم پایبندي به معاهدات بین -

 ویژه در شوراي امنیت سازمان ملل؛ مدرك سازي جعلی علیه ایران به -

کند که استراتژي ظریف در مواجهه با  این متغیرها ما را به این سمت رهنمون می
او با زبان تعلیق، سخن گفتن از اسرائیل و . تاز رقیب اس» مشروعیت زدایی«آمریکا 

رساند و در مقابل با روایتی اغلب تاریخی از اقدامات  نتانیاهو را به کمترین حد می
زند  ظریف مشکالت منطقه را نیز به مسئله حضور آمریکا پیوند می. کند آمریکا انتقاد می

ایران به دست مهمان از » غیریت سازي«افزارها در منطقه را نتیجه  و گسترش جنگ
هاي آمریکا  در برخورد با تشتت روایتی که از تالش. داند اي به نام آمریکا می ناخوانده

زند،  پیوند می... افروزي، ناامن سازي و  شود و ایران را به تروریسم، جنگ منبعث می
یعی ها را طب ظریف با بازگشت به روایت انقالبی از رابطه ایران و آمریکا، چنین دشمنی

  .)Zarif, 2017g (کند قلمداد می
  

 المللی پایبند به تعهدات بین  .3

 تصویري از ایران پایبند به توییترکند به مخاطبان خود در  ظریف تالش می
اي از  المللی، برگرفته از آمیخته این پایبندي به تعهدات بین. المللی ارائه کند تعهدات بین

المللی  المللی همچون آژانس بین نهادهاي بینمفاهیم مذهبی و تاریخی ایرانیان و نیز 
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او این پایبندي را دلیل محکم بر گسترش تعامالت جهان با ایران و . انرژي اتمی است
تعهد ایران به برجام نشان بزرگی از پایبندي . داند نیز علت مشکالت آمریکا با ایران می

ن آمریکاست که روح و برخالف ایران، ای )Zarif, 2017h (ایران به این تعهدات است
هاي  ظریف با یادآوري تالش. کند درباره آن لفاظی می متن برجام را نقض کرده و
خواهد برخالف آمریکا، این  یابی به برجام، از اروپا می صورت گرفته براي دست

  ).Zarif, 2017h (اتحادیه همچنان به برجام متعهد باشد و اشتباه آمریکا را تکرار نکند
  

  مسیر توسعه اقتصاديایران در  .4

دارند ایران بعد از برجام تمام عایدات خود را صرف  برخالف دیگران که تأکید
گري در منطقه نموده است، ایران در تالش است نشان دهد که  توسعه ناامنی و نظامی

توسعه و  المللی، ایران درحال رغم خروج آمریکا از این معاهده بین بعد از برجام و به
هاي اقتصادي، صنعتی و تجاري خویش با کمک سایر کشورهاي  اختگسترش زیرس

هاي خود در سایر  هاي اقتصادي به ایران و نیز رایزنی ظریف سفر هیات. جهان است
زند و معتقد است برجام جایگاهی براي رشد اقتصاد  کشورها را به این مسئله پیوند می

باالیی دارد که سایر کشورها هاي بسیار  جهانی و ایران است، چرا که ایران ظرفیت
جاي  کند به ظریف حتی به دولت ترامپ هم توصیه می. توانند از آن استفاده کنند می

  .)Zarif, 2018e(اتهام زنی به ایران از برجام بهره اقتصادي ببرد تا از قافله عقب نیفتد 
  

 ایران؛ بازیگري مستقل  .5

ا که از اصول انقالب کند هویت ایران مستقل ر و در نهایت ظریف تالش می
او این . هاي اساسی سیاست خارجی ایران است، بازنمایی کند اسالمی و از زیرساخت

او با . دهد ساالري و هویت انقالبی ایران انجام می تصویرسازي را مبتنی بر دوپایه مردم
شده  هاي تغییر رژیم در ایران که از سوي دولت ترامپ مطرح قرار دادن زمزمهبه توجه 

: نویسد ی میتوییتدر . دهد  بودن آن هشدار می بت به عواقب و نیز غیرواقع بینانهنس



  

  
  

  
 89  ...   بازنمایی سیاست خارجی ایران  : توئیپلماسی

که به تغییر رژیم در ایران فکر  مقامات آمریکا به خاطر خودشان هم شده بجاي این«
 درصد مردم آن در انتخابات شرکت کردند، باید نگران حفظ رژیم 75تازگی  کنند که به

کند  یا درجایی دیگر به ترامپ توصیه می .)Zarif, 2017i(» خودشان در آمریکا باشند
گاه ایرانیان را مرعوب نخواهد کرد، بلکه باید از گذشتگان  ها هیچ حرمتی تهدیدات، بی«

 آمریکا را به عذرخواهی ،ظریف با نگاهی تاریخی. )Zarif, 2017j(» خود درس بگیري
ها تحریم و  کند، چرا که دهه  دعوت می1953ویژه به خاطر کودتاي  از مردم ایران به

سیاست ایران مستقل برگرفته از . جایی نبرده است تالش براي تغییر رژیم ایران راه به
  .)Zarif, 2017k(نیز هست » مقاومت«گفتمان 
  

 امنیت هستی شناختی و سیاست خارجی ایران -4
ش بازنمایی ظریف از سیاست خارجی ایران در محورهایی که به آن اشاره شد در تال

اي و هنجاري ملی ـ اسالمی  هاي امنیت هویتی ایران که برگرفته از منابع ایده است، پایه
این امنیت هویتی براي تکوین کنش سیاسی ایران نیز . و انقالبی است را تحکیم کند

در ادامه در . هاي اقدام را محدود یا گسترش دهد تواند گزینه اهمیت دارد، چرا که می
  .اند شده  بررسی» عزت خواهی«و نیز مفهوم » ماد و پایه اولیهنظام اعت«دو محور؛ 

  
  نظام اعتماد و پایه اولیه. 1-4

 تعامالت عادي کردن طریق از را هستی شناختی امنیت به نیاز کشورها همه
 روزمره، هاي عادت ایجاد در کشورها شیوه اما کنند؛ می تأمین خود اجتماعی

 به. است متفاوت عادي، رفتارهاي این به وستگیپی و خاطر تعلق و ها آن سازي عادي
 اعتماد نظام«دهند  می توسعه و تکوین کشورها که اي شده فردي هاي روال مجموعه

 و عادي روابط از اي مجموعه پایه و اولیه اعتماد هاي نظام. شود می گفته »پایه و اولیه
 سطح در «که نامد می »تیشناخ پیله «را پایه و اولیه اعتماد نظام گیدنز. هستند پایدار
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 را باشد تهدیدکننده تواند می که ممکن حوادث کلیه از آگاهی و علم رفتاري، و عملی
 قادر را کشور اعتماد، نظام این. )Giddens, 1991: 42-43( »کند می حفظ و بندي طبقه
 منافعی و هویت یک با خود یک منسجم و و یکپارچه صورت به را خود تا کند می

 نظام هاي عادت. سازد محقق و پیگیري دیگران با روابطش در باید که دکن تعریف
 آشفتگی و اضطراب برابر در دفاعی و محکم سد نوعی صورت به پایه و اولیه اعتماد
 ناهنجار یا متصلب و پذیر انعطاف یا سالم پایه اعتماد نظام نوع دو. کند می عمل روانی
 نظام دو این. باشند برخوردار ها آن زا یکی از است ممکن کشورها که دارد وجود

 نوع دو یا جاري هاي عادت به بالقوه نگرش و ایستار دو نمایانگر و دهنده بازتاب
 گردند می تلقی اهداف عنوان به نفسه فی ها عادت رو، ازاین. هستند کارگزاري از متفاوت

  .)Mitzen, 2004(شوند  می گرفته کار به ابزار صورت به ناپذیري انعطاف طور به یا
کرات در جهت احتراز از گسست و انقطاع  هاي خود به توییتظریف در 

هاي آن،  ی بودن کنشیهاي جاري جمهوري اسالمی و ارائه تصویري از عقال عادت
ها منجر به بی  کند، قطع و وقفه در این عادت در حقیقت ظریف تالش می. کند اقدام می

امنی هستی شناختی در سیاست خارجی ایران تبع آن نا عدم قطعیت و به اطمینانی و
گرایانه از سیاست خارجی ایران، نظام اعتماد  رغم ارائه تصویري عمل حتی به. نشود

ظریف در تالش است وفاداري و پایبندي . هاي ظریف متصلب است توییتاولیه در 
 ایران و توان در خصوص رابطه اولین مورد را می .ها را بازنمایی کند عمیق به این عادت

با . اصطکاك روابط ایران و آمریکا از اول انقالب باالبود سطح. آمریکا جستجو کرد
موفقیت مذاکرات منجر به برجام، سطح این اصطکاك کاهش پیدا کرد، هرچند 

یکی از دالیلی که ایران را در مذاکرات . نشده زیادي باقی ماند مشکالت دوجانبه حل
اي  عنوان یک بازیگر منطقه باور بود که آمریکا ایران را بهوین نگه داشت، اعتقاد به این 

اي که نظام اعتماد پایه ایران  ترین نگرانی و دغدغه قبول کرده است و حاضر است مهم
روابط ایران  او در تالش است، .برطرف کندرا » عدم شناسایی«کند، یعنی  را تهدید می
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ت  ایران نشأ1»پیکار براي شناسایی«و آمریکا در دوران اوباما را که از استراتژي 
کند، یکی از  اشاره می» دانکومب«همچنان که . گرفت به ترامپ یادآوري کند می

اي با دولت  محورهاي اصلی موفقیت دولت اوباما در به نتیجه رساندن توافق هسته
 ,Duncombe(بود » احترام متقابل«روحانی، شناخت هویت ایرانی و بازي با برگه 

که بر منافع و  ها بیش از آن ین دیدگاه نماینده این تفکر است که دولتا. )2017
  .ترجیحات مادي تأکید کنند، به دنبال تثبیت هویت خویش هستند

نتیجه، تعهدات دولت آمریکا را در اجراي  هاي متعدد و البته بی توییتظریف در 
 از تعهدات آمریکاست نامه کند که اجراي این موافقت کند و تأکید می برجام یادآوري می

تأکید بر واژه برد ـ . پذیر نیست وجه امکان هیچ و بازطراحی و تجدیدنظر در برجام به
ت أهاي ایران براي شناسایی نش برد در طول مسیر مذاکرات منتهی به برجام نیز از تالش

ترین دستاورد  اما دولت ترامپ از زمان به قدرت رسیدن همواره مهم. گرفت می
 در خصوص توییتشاید این حجم از . ک دولت روحانی را زیرسوال برددیپلماتی

گیرد که دستاورد بزرگ دیپلمات ایرانی در مذاکرات  ت میأآمریکا از این مسئله نش
المللی یعنی نشستن و صحبت کردن از موضع برابر، دیگر در مقابل ترامپ  بین

خواند و تخطی   از برجام فرامیتبعیت ظریف بارها آمریکا را به. پذیر نخواهد بود امکان
قبل از آنکه ترامپ از برجام خارج شود، ظریف بارها . داند قبول می از برجام را غیرقابل

 ,Zarif(نوشت که تداوم تبعیت ایران از برجام به تبعیت آمریکا بستگی خواهد داشت 

2018f( .ان هاي جاري ایر در حقیقت این نکته معطوف به اثبات هویت خود و عادت
  : نویسد ی میتوییتدر . المللی نیز هست در خصوص رعایت قوانین و قواعد بین

این نظام اعتماد، . )Zarif, 2017l(» آمریکا باید از برجام تبعیت کند، دقیقاً مثل ایران ...«
هاي هویتی خود و بخشی نیز بر اعتبار زدایی از اقدام آمریکا  بخشی بر اثبات پایه

 و ها اضطراب برابر در اسالمی جمهوري دفاعی سپر مانند اعتماد نظام. گیرد صورت می

                                                   
1. Struggle for Recognition 
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 و دهنده بازتاب اعتماد، نظام این واقع در. کند می عمل روانی و هویتی هاي آشفتگی
  .است آن کارگزاري نوع و جاري هاي رویه و ها عادت به بالقوه نگرش و ایستار بیانگر

. یران در ارتباط با آمریکا استاولیه ا اعتماد نظام دیگر محرك تاریخی، سابقه
هاي آمریکا براي کودتا و براندازي در ایران و دخالت در امور ایران بر تارك  تالش

بر این اساس است که ظریف اجازه هرگونه . حافظه تاریخی ایرانیان نقش بسته است
ویژه تالش دولت آمریکا براي  به. کند دخالت خارجی در امور داخلی ایران را رد می

هاي موشکی ایران   و نیز توانمندي1396ماه  کشاندن موضوع اعتراضات داخلی در دي
. گیرد شدت مورد انتقاد وزیر خارجه ایران قرار می به شوراي امنیت سازمان ملل که به

خورده تغییر رژیم و تحریم،  ها سال سیاست شکست بعد از ده«: نویسد ظریف می
تا عذرخواهی کند و اذعان کرد دیپلماسی تنها متحده مجبور شد به خاطر کود ایاالت

 هاي نسل اغلب دیدگاه از هانتر قول به که کودتایی. )Zarif, 2017m(» گزینه است
 این .)Hunter, 2010: 33(شد  می محسوب »ایران ملت علیه آمریکا اصلی گناه «ایرانی
 اعتماد نظام تا شد تنیده درهم آمریکا اقدامات سایر با دور چندان نه تاریخی حافظه

  .شود تبدیل ساز هویت فرآیند یک به بزرگ شیطان با مخالفت مورد در ایرانی متصلب
 در را است ایران انقالبی - اسالمی هویت دهنده نشان که رفتارهایی ظریف برخی

 خاص هاي رویه و رفتارها این. گذارد می نمایش به و کرده برجسته خارجی سیاست
 تعامالتی و رفتارها زیرا ،ندا جویانه  د، همکارينیز باشکه منازعه آم بیش از آن
ظریف در . باشند اسالمی هویت جمهوري کننده تقویت و تثبیت که دارند موضوعیت

 به کامل طور به ایران گویند می جهان کل و متحد ملل سازمان«: نویسد ی میتوییت
 انکار موجب رانای از آمریکا وغریب عجیب انزجار اما کند، می عمل خود تعهدات

متحده آمریکا  از سویی دیگر، ظریف از ایاالت .)Zarif, 2017n(» شود می آشکار آن
انقالبی سیاست خارجی ایران  هاي کند که مبتنی بر قرائت تصویري را بازنمایی می

اعتماد بودن آمریکا، برهم زننده امنیت منطقه از طریق فروش گسترده  غیرقابل. است
ا، حمایت از دیکتاتورها و کشورهاي غیر دموکراتیک عرب، عامل ه سالح به همسایه
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اصلی تنش میان اعراب و اسرائیل، شریک بودن آمریکا در جنایات عربستان در یمن و 
اعتماد بودن آمریکا و  هاي ایرانی از غیرقابل ها، روایت توییتاین . چندین مورد دیگر

کند و مخاطب را نسبت   و تثبیت میروابط پرتنش دو کشور در چندین دهه را بازتولید
  .سازد به دالیل نوسانات روابط ایران آگاه می

اي جمهوري اسالمی  موارد دیگري که نظام اعتماد پایهبه غیراز روابط با آمریکا  به
  :شود وار اشاره می صورت فهرست کند به هاي ظریف منعکس می توییتایران را در 

المللی جمهوري اسالمی ایران و  هاي بین انه کنشعنوان پشتو بر آراء مردمی به تکیه -
 .)Zarif, 2017o(وابسته بودن امنیت و ثبات به این حمایت 

 .)Zarif, 2017p (حمایت از آرمان فلسطینی و عدم مشروعیت رژیم صهیونیستی  -

عنوان یک بازیگر  عدم پذیرش دخالت دیگران و مستقل بودن جمهوري اسالمی به -
 .)Zarif, 2017q(اي  منطقه

ویژه کشورهاي اسالمی به دلیل  اي به ها میان بازیگران منطقه تالش براي کاهش تنش -
 .)Zarif, 2017a(توجه به مقوله امت 

 
  عزت خواهی. 2-4

ا عقلی و معطوف به خود ی توانند یم ي منبعث از عزتها کنشطور خالصه،  به
وان امتداد غرور فردي عن به تواند یمزعم برخی، عزت  به. ا جمعی و اخالقیید نباش

عنی کارگزار با اقدام ی. ردیک کارگزار قرار بگی در خدمت نفع تواند یمعزت . تلقی شود
عنوان پول خرج کند تا  کند که آن را به ا اعتباري کسب مییشهرت خاص » مندانه عزت«

ل سه مورد از لوازم عزت ملی را یاون. دین نمایش را تضمیمنافع بقاء محور خو
ا متحد و لطف یش، دفاع از وطن یصداقت نسبت به قول خو: کند  میاستخراج
از . ن کنندی و تحسبازشناسندگران آن را یعزت فقط زمانی معنادار است که د. اجتماعی

                                                   
1. Honor 
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براي » بازي با حاصل جمع صفر«ک ی طی ها دولتک کاالست که یدگاه، عزت ین دیا
فقط «ل معتقد است، عزت یاستاما ). O’Neill, 1999: 245(کنند  یم رقابت ییشناسا

بلکه صرف » ن کنندیت بشناسند و تحسیگران آن را به رسمید«ست که ین» زمانی معنادار
بزند گر را رقم یت هستی شناختی بازیتواند امن تصور خود از اقدام عزتمندانه می

)Steele, 2008.(  
ر ت هستی شناختی است، دیه امنیکه مفهومی برگرفته از نظر» عزت خواهی«

ن بارها بر یش از حصول توافق ویف پیظر .شود ده مییکرات د ف بهیهاي ظر تیتوی
د یان تأکیرانیز در نظرگرفتن عزت و احترام ایت احترام متقابل در مذاکرات و نیرعا

ران تنها یکه ا نیت شناختن ایبه رسم«: ی نوشتتیتوی در 2014در سال . کرده بود
تواند منجر به  ن و حقوقش احترام گذاشته شود، میأرفت که به شیی را خواهد پذحل راه

ن معنا بر یعزت در ا. )Zarif, 2014( »ن تابستان باشدیاي قبل از ا ی هستهیتوافق نها
ل بر سه محور صداقت نسبت یبندي اون میکند که طبق تقس د مییران تأکیتی ایت هویتثب

  .شود ندي میب میا متحد و لطف اجتماعی تقسیش، دفاع از وطن یبه قول خو
هاي  توییتدر خصوص صداقت نسبت به قول خویش، همچنان که در بازنمایی 

اي  ظریف گفته شد، دربازه زمانی مورد بررسی وزیر امور خارجه ایران تالش گسترده
ویژه  براي انتقال این پیام انجام داده است که نشان دهد ایران همواره به تعهدات خود به

مین امنیت منطقه از طریق مذاکره و گفتگو با همسایگان در خصوص برجام و نیز تأ
 ایران به برجام استفاده 1»پایبندي« بار از کلمه 15ظریف نزدیک به . پایبند بوده است

از سویی . کرده است و در مقابل طرف مقابل را به دلیل بدعهدي تخطئه کرده است
تأکید کرده است تا نشان » همسایگان اولویت ما هستند«دیگر بارها بر این جمله که 

اي از طریق گفتگو چقدر  وفصل مشکالت منطقه دهد نسبت به موضوع مذاکره و حل
  .دهد اهمیت می

                                                   
1. Compliance 
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وفصل  دفاع از وطن یا متحد نیز با تمرکز بر دفاع از منافع ملی و تالش براي حل
هاي تحریم سپاه پاسداران  پس از زمزمه. شده است آمیز مشکالت روایت مسالمت

هاي موشکی ایران،  ب اسالمی توسط آمریکا و انتقادات فراوان نسبت به آزمایشانقال
کند که قاطعانه  معرفی می» سپاهی«ها را اعم از مرد و زن  ی همه ایرانیتوییتظریف در 

هاي موشکی و  یا بارها بر عدم مذاکره بر توانمندي. )Zarif, 2017p (حامی آنان است
هاي موشکی  گاه در خصوص توانمندي که ایران هیچ ینا. ورزد دفاعی ایران اصرار می

توان گفت از عزت  عنوان عامل بازدارنده و دفاعی مذاکره نخواهد کرد، می خود به
هاي جاري  ها و عادت هم سابقه تاریخی و هم رویه. گیرد ت میأخواهی ایران نش

که موضوع جمهوري اسالمی ایران در چهار دهه حیات خود بر این نکته تأکید دارد 
ظریف . مذاکره نیست  امنیت فیزیکی در کنار عناصر هستی شناختی و هویتی نظام قابل

گاه مرعوب نخواهد   ایرانیان را هیچ،زدن ها، تهدیدات و نهیب جویی بهانه«: نویسد می
» ترامپ در نهایت این را کشف خواهد کرد؛ چنانچه تمام اسالفش فهمیدند. کرد

)Zarif, 2017j(. 

توان گفت، بیشتر ناظر بر اقدامات  ه در خصوص لطف اجتماعی نیز میآنچه ک
ظریف ابتکارات ایران در خصوص سوریه و عراق را بارها . بشردوستانه ایران است

که ایران همواره در کنار مردم عراق و سوریه براي رهایی از  شود و این یادآور می
گ در یمن، ظریف تالش با بحرانی شدن وضعیت جن. دست داعش قرار گرفته است

کند با تمرکز بر وضعیت مردم یمن به انعکاس اقدامات انسان دوستانه ایران و  می
ظریف . هاي دیپلماتیکی که براي این موضوع از آغاز بحران ارائه کرده بپردازد طرح

تالش . وفصل شود تواند از طریق دیپلماسی حل کند بحران یمن نیز می خاطرنشان می
 ,Zarif(سازي دیگران از امنیت و صلح نیست  ي ایران به معنی محرومساز براي صلح

2017r( .احترام بر تمامیت ارضی . این نکته در مفهوم عزت خواهی ایران کلیدي است
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ویژه همسایگان و جهد و تکاپو براي کاهش آالم و دردهاي مردم منطقه از  دیگران به
  .گیرد ت میأاین مسئله نش

 
  هاي ظریف توییتت هستی شناختی  عناصر امنی-5جدول 

کننده امنیت  هاي مخدوش روایت
  هستی شناختی ایران

  روایت امن کننده ظریف

  ایران برهم زننده امنیت منطقه

 از حمایت براي را ملل سازمان و همسایگان من
 ,Zarif (کنم می دعوت »اي منطقه گفتگوي نشست«

2018c(؛  
 یمن و سوریه بحران براي را سیاسی هاي حل راه ایران
 در صلح براي است آماده همواره و است کرده ارائه

  .)Zarif, 2018b (کند تالش منطقه

  اي ایران جستجوگر تسلیحات هسته
 ایران. است شده مذاکره دقت به برجام کلمات تمام

 داشته اي هسته تسلیحات حمل توانایی که هایی موشک
  .)Zarif 2017f (داد نخواهد توسعه را باشند

  گاه باال به پایین به رابطه با ایرانن

 خواهد را حلی راه تنها ایران که این شناختن رسمیت به
 شود، گذاشته احترام حقوقش و نأش به که پذیرفت

 این از قبل اي هسته نهایی توافق به منجر تواند می
  .)Zarif, 2014 (باشد تابستان

ایران دولتی بدون پشتوانه مردمی و 
  حمایت عمومی

 نگران باید ها آمریکایی شده، که هم خودشان خاطر به
 ایران، سیاسی نظام تغییر تا باشند خودشان رژیم نجات
 اند داده تازگی رأي به مردمش از درصد 75 که جایی

)Zarif, 2017i(؛  
 که کسانی است، وابسته مردمش به ایران ثبات و امنیت

 اعتراض و رأي حق آمریکا اي منطقه دوستان برخالف
  .)Zarif, 2017o... (رنددا
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  اعتماد بودن ایران غیرقابل

 طور به ایران گویند می جهان کل و متحد ملل سازمان
 انزجار اما کند، می عمل خود تعهدات به کامل

 آشکار آن انکار موجب ایران از آمریکا وغریب عجیب
  .)Zarif, 2017n (شود می

 
تالش تاریخی آمریکا براي حمایت 

  ه مدنی ایراناز مردم و جامع

 در را مردمی منتخب دولت یک 1953 سال متحده ایاالت
 را اقدام این کرده تالش 1979 سال از و داد تغییر ایران
 و همدردي و آمریکا بازي فریب ایرانیان. کند تکرار

  .)Zarif, 2017g(خورد  نخواهند را او جعلی حمایت
 

  گیري نتیجه -5
ین سؤال بودیم که سیاستمدار ایرانی چگونه و با ما در این مقاله در جستجوي پاسخ به ا
کند؟ از بین سیاستمداران ایرانی   عرضه میتوییترچه روایتی خود را در شبکه اجتماعی 

عنوان مبناي تحلیل متغیرهاي  هاي محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران را به توییت
هاي خصمانه از حضور  ایتفرض ما نیز این بود که با توجه به ارائه رو. دادیم خود قرار

المللی، سیاستمدار ایرانی در تالش  المللی جمهوري اسالمی ایران در عرصه بین بین
هاي خود در سیاست خارجی را بشکند و  است روایت ناامن کننده از هویت و ارزش

هایی  توییتهاي مقاله، ظریف از مجموع  بر اساس یافته. آن را با روایتی امن جابجا کند
 بازه زمانی مورد بررسی ما منتشر کرده، هدف اصلی خود را در جهت تحکیم که در

امنیت هستی شناختی جمهوري اسالمی با توجه به متغیرهاي نظام اعتماد پایه و عزت 
ظریف با ارائه تصویر ایران مستقل، در جستجوي توسعه، پایبند . خواهی قرار داده است

کند،  اعتماد به آمریکا تالش کرده و می ه و بیالمللی، امنیت ساز منطق به تعهدات بین
هرگونه ناامنی در خصوص برداشت از خود و برداشت دیگران از خود را بزداید و 

ظریف در این . مبانی هویتی سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران را زنده نگه دارد
دهد  ر میاي قرا ویژه در عرصه منطقه عرصه بیشترین تأکید را بر جستجوي همکاري به
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. ي چون آمریکا آگاه سازد»دیگر«هاي غیرواقعی  تا همسایگان را نسبت به روایت
کند و به همسایگان  ظریف ایران را نه تهدید، بلکه عامل ثبات ساز در منطقه معرفی می

شده توسط آمریکا و اسرائیل  دهد که در دام ساخته هاي منطقه هشدار می و قدرت
ل ذیل فرآیند توئیپلماتیک سیاست خارجی جمهوري صورت خالصه شک به .نیفتند

روایت دیگري از . دهد اسالمی ایران را بر اساس نظریه امنیت هستی شناختی نشان می
  .کند شده و روایت خودي را ظریف نمایندگی می هاي ترامپ و نتانیاهو برگرفته توییت
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