
 

 

 المللبین روابط در ایران اسالمی انقالب مجازی دیپلماسی
کید با)  (اجتماعی هایشبكه بر تأ

 2)ايران( ، رضا اقامتی گشتی1)ايران( نژادسجاد بخشی: گاننویسند 
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 چكیده
 است؛ شده تقسيم قیحقي و مجازی بخش دو به و يافته تغيير بشر حيات تعريف امروزه

 گرديده معاصر جهان مردم زندگی جدانشدنی ءجز به مبدل مجازی فضای که نحوی به
 بستری عنوان به -اطالعات آزاد گردش کارويژه با اجتماعی هایشبکه ميان، اين در .است

 اين اهميت که است گرفته قرار هاحکومت توجه مورد -هاملت آحاد مجازی زيست جهت
 يکی عنوان به معاصر، عصر در مجازی فضای بدانيم که شد خواهد درک بهتر زمانی ،بستر

 به رسيدن جهت هاحکومت توسط المللبين روابط در عمومی ديپلماسی ابزار ترينمهم از
 خاص طور به و مجازی فضای که جاآن از و شودمی گرفته کار به خود متنوع اهداف

 بستر اين از استفاده اند،نموده فراهم را عاتاطال آزاد گردش بستر اجتماعی هایشبکه
 ابتنای با خيزشی عنوان به ايران اسالمی انقالب ديگر، طرف از .نماياندمی ضروری

 مردم با تخاطب جهت خود هایآرمان و اهداف نشر به نياز حکومتی هر از بيشتر فطری،
 عرصه اين از را استفاده حداکثر انقالب، مقابل جبهه که است حالی در اين و دارد را جهان
 است نموده تالش حاضر پژوهش اساس، اين بر .نمايدمی خود اهداف به رسيدن جهت

 مجازی فضای که نمايد ارزيابی را فرضيه اين صحت تحليلی-توصيفی روش از استفاده با
 عمومی ديپلماسی ابزارهای از يکی عنوان به تواندمی اجتماعی هایشبکه -مشخصاً  -و

 جهت در بستر اين از حداکثری استفاده منظور به را راهکارهايی نيز و گيرد قرار وجهت مورد
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 هایشبکه بستر در المللیبين مخاطبان جذب با اسالمی انقالب هایآرمان و اهداف نشر
 .نمايد ارائه و بررسی اجتماعی

 اسالمی بانقال اجتماعی، هایشبکه الملل،بين روابط مجازی، ديپلماسی: واژگان کلیدی

 مقدمه
ترين مشکل یقديم نتوانسته هنوز خود، تکامل و توسعه رغمیعل الملل،بين سياست

 به را امنيت و صلح و کند مهار کامل طور به را یخونريز و جنگ يا المللبين روابط
 اختالفات و تعارضات حل آميزمسالمت شيوه یديپلماس رو، ازاين؛ ارمغان بياورد

 و مناسبات افزايش با که یطور به؛ است بوده مورد پذيرش -ههموار -یالمللبين
گاه سطح افزايش و سو ازيك هادولت و هاملت تعامالت  سطح در یسياس یهایآ

 است. يافته افزايش ديپلماتيك، یهاکاربرد شيوه ،یعموم افکار رشد و المللبين
 از خارج انجه با تعامل فن مديريت ،یخارج سياست ابزار عنوان به یديپلماس

 سياسی، اصلی رکن سه یخود دارا کالسيك مفهوم در واژه هاست. ايندولت یسو
 -یفرهنگ رکن -گرديد اضافه آن به یچهارم سپس رکن است و یامنيت و یاقتصاد

 (136: 1384، خانیحسن). دارد یديپلماس ديگر ارکان از کمتر مراتب بهی اسابقهکه 
 ارکان از و اندرکن را در نظر گرفته چهار اين ی،ديپلماس یبرا حاضر حال در

 ی.ارسانه ی ودفاع سیديپلما ؛ از جملهگويندمی سخن آن یبرا یشماربیی فرع
 یالمللبين عرصه در تأثيرگذار و جديد یهاشدن مؤلفه مطرح و شرايط تغيير

 یهاسياست و ابزارها خود یمل منافع چه بهتر هر پيشبرد یبرا کشورها تا شده باعث
 ارتباط وسايل گسترش و ارتباطات انقالب؛ بر اين اساس، ببرند کار به یجديد
 ،یدولت غير یهاسازمان مانند -یدولت غير بازيگران شدن فعال و طرفاز يك یجمع

 عنوان به یعموم افکار از پيش بيش يافتن نقش به منجر -هاشرکت و یمدن ینهادها
  .است شده گوناگون یهاحوزه در شورهاک یهایگيرتصميم در مهم ارکان از یيک
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 خود یدولت تبادالت بين بر -تنها– گذشته چونهم توانندینم کشورها، بنابراين
 کشورها از یبسيار در شده موجب امر کنند. اين تکيه یسنت یقالب ديپلماس در

 یديپلماس هاآن از یيک که گردد تعريف یديپلماس دستگاه یبرا یسازوکار جديد
 (87: 1388، و احدی هاديان) .شودخوانده می یعموم

 و یاماهواره یهاتلويزيون انواع از اعم یارتباط یهایتکنولوژ سريع رشد
 در ديپلماتيك یرسم یهادستگاه یناتوان و سيمیب ارتباطات و ینور فيبر ،یکابل

 زا جديدی شکل که ساخته رو روبه واقعيت با اين را هادولت ها،رسانه با رقابت
 شده المللبين روابط معادالت وارد عرصه یمجاز یفضاها از استفاده با یديپلماس

 که است یاپديده کنترل آن، قابل غير ماهيت واسطه به یمجاز یفضاها لذا ؛است
الملل استفاده در عرصه بين کننده تعيين و استراتژيك عنصري عنوان به آن از توانیم

 یهاعرصه ههم و شودیم اضافه آن به یجديد هصفح روز هر که یاپديده ،نمود
 .دارد نظر آينده به ینوع ديپلماس اين ؛ پسدهدیم قرار تأثير را تحت یبشر یزندگ

 در هاديپلمات ثرؤو م مناسب یهافعاليت الملل،بين روابط متخصصين یبرخ
ين یهایفناور بر یمبتن نو یسازوکارها اتخاذ با تنها را فعلیعرصه  ن واعن با نو
 .دانندیم قموف یديپلماس

 تحوالت با یديپلماس انطباق نياز که است ديگر یاصطالحنيز ثر ؤم یديپلماس
 یهایفناور از یگيربهره با جز که یامر ؛کندرا نمايان می اهدافش یراستا در یمحيط
ين  به تبديل در آن روشمند پردازش و کسب اطالعات پيشرفته یارتباط یابزارها و نو
 یسنت یهامحدوده از فراتر یدرمرزهاي -هنگامبه و مؤثر اقدام یبرا اثربخش، یداناي

 (187: 1387، دوستگنجی). نيست ممکن -کارآمد غير و
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 1مجازی یديپلماس مفهوم به توجه بدون نوين یديپلماس کامل دركبر اين اساس، 
 :است یوجه سهنيز  یديپلماساين نوع   منطق ؛است ممکن غير

 تأمين جهت در یجهان یعموم افکار موج یرو بر حرکت و یاعتمادساز .1
 ؛کشور یمل منافع

 ی؛جهان نخبگان و یعموم افکار با ارتباط تسهيل و مردم به استناد .2
  ی.مل منافعدر راستای تأمين  یتسهيالت ايجاد .3

 و حيطه است زياد مجازی یديپلماس تماس سطحگانه، مطابق با اين وجوه سه
با  یديپلماس مجازی طراح کشور چنينهم جامعه؛ تا هستند مردم فردفرد آن نيز نفوذ
 یالمللبين طرح يك ترراحت ،یخارج مخاطبان با یعاطف رابطه ايجاد از یگيربهره

 یالمللبين یپيامدها ونموده  اجرا و یطراح خود یمل امتيازات جهت کسب در را
تواند می مجازیاسی ديپلملذا  (63: 1392، خرازی آذر) ؛کندیم برداشت را آن

 قدرت تلقی گردد. أمنبع و منش
 است؛ ديگران رفتار بر یتأثيرگذار معنی توانايی به قدرت 2ینا جوزف نظر از

 -خاص طور به -؛ لذاخواهيممی کهشود  یچيز آن افتادن اتفاق موجب که یاگونه به
 ت.اس دلخواه نتايج به دستيابی یبرا ديگران رفتار در نفوذ قابليت قدرت
 شود:می تقسيم بخش دو به قدرت تعريف، اين در
 ؛مخاطب جذب و هااولويت تنظيم نهادها، سياست، فرهنگ، ها،: ارزش3نرمقدرت  .1
 .یاقتصاد و : نظامی4سخت قدرت .2

                                                           
1. Cyber Diplomacy 

2. Joseph Nye 

3. Soft Power 

4. Hard Power 
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 یفضا توليد مرجعنيز  نرم قدرت و نرم قدرت ابزار یمجاز یفضا ،ینا تعبير به
 (49 :1392، جهرمی خانيکی و بصيريان) .است شده یمجاز

 قدرت شکل چهار -قدرت از خود تعريف اساس بر -1در تعريفی ديگر، کاستلز
 سازد:می متمايز از هم را هاشبکه در

 ی؛بندشبکه قدرت .1
 ؛شبکه قدرت .2
 ی؛اشبکه قدرت .3
 (Castells, 2009: 42-47)  .یسازشبکه قدرت .4

جديد  های ارتباطیچنين در عصر جهانی شدن، کشورهايی که دارای فناوریهم
های اگر از رسانه ؛ پسهای جهانی اطالعات کنترل دارندو برتر باشند، بر جريان

المللی خود را القا توانند تصوير برتر بينگستر نيرومندی برخوردار باشند، میجهان
يابد و ارتباط می اوای قدرت جهانی يک کشور به توانايی ديپلماسی رسانه ؛ لذاکنند

خارجی بايد جهت موفقيت در فرايند جهانی شدن همراه با به همين دليل سياست 
. سود ببردنيز های جديد اطالعات ارتباطی ای از فناورینقش ديپلماسی رسانه

 (۵: 1392، زادهو خان فرسلطانی)
 هاآن از یيک که گيردیم اثر یفراوان عوامل از یگ زند -معاصر عصر در -رينبناب

 ،روزافزون به صورت که گير استهمه یهارسانه و اطاتارتب آن به تبع و 2شدن یجهان
 در یديگر و خود شودیم سبب و است تنيده درهم را یعموم و یخصوص حوزه

ي از و در نتيجه بگيرند؛ قرار هم با چندجانبه مواجهه تعامل و  کنشه گستر یسو
 نظارت ینوع ،ديگر یسو از و شودیم تروسيع هاهسوژ یو هويت یفرهنگ

                                                           
1. Manuel Castells 

2. Globalization 
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 عصر در -ساده بيان به. گيردیم شکل یفراقلمروي یهاعرصه در یرهنگچندف
 آن در که آمده وجود به بسيار یهااليه با تودرتو یهاي ارتباطشبکه -شدن یجهان
 دارند. کنش متقابل يکديگر با هاسوژه

 اساس گوناگون بر یهافرهنگ ،جديد یارتباط یفضا اين در رسدیم نظر به
 دين، با محوريت یاسالم انقالب گفتمان که گيرندیم قرار هم مقابل تفاوت منطق

 با و ظهور رسانيده به منصه را قدرت از یديگر عدب   که هاست فرهنگ اين از یيک
 یحوزه عموم در کننده تعيين یعنصر به یمعنو و یربان یهاجنبه آميختن درهم

 (38: 1394، پورعلیتوانا و ). است شده بدل یالمللبين

 نه تحقیقپیشی
ای است از پژوهشگران مطرح در زمينه مطالعات فرهنگی ميان رشته 1جان تامپسون

خود با سبک تحليلی، تحوالت اجتماعی را  «ايدئولوژی و فرهنگ مدرن»که در اثر 
 دهد.از منظر فرهنگی مورد بررسی قرار می

و  هااثری جامع در زمينه رسانه که است «رسانه و مدرنيته»اثر ديگر او 
های ارتباطی، ترکيب و مطالعات فرهنگی است. از نظر او تحول و توسعه رسانه

سرنوشت زندگی اجتماعی را تغيير شکل داده و اشکال جديدی از تعامل و عمل را 
های ارتباطی از نخستين اشکال به وجود آورده است. او معتقد است تحول رسانه

 زئی از ظهور و تحول جوامع مدرنهای اخير ارتباط الکترونيکی، جچاپ تا گونه
 .خوانيممی 2ای است که آن را مدرنيتهبخش پديدهقوام بوده و
دهد که چگونه رسانه نشان می -ایيک پژوهشگر رسانه -به عنوان 3لوين تافلرآ

 ها راشود. او رسانهاز يک ابزار ساده به شکل پيشرفته به ابزار سياسی قدرت تبديل می
                                                           
1. John Thompson 

2. Modernity 

3. Alvin Toffler 
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لذا صاحبان قدرت  ؛کندپرداز قوی، سريع و گسترده در روابط قدرت معرفی میکار
ها بهره توسعه نفوذ خارجی از قدرت رسانه و به آن توجه دارند و برای ثبات داخلی

 (9۵: 1380، تامپسون). گيرندمی
در فضای  ستانسياست خارجی انگل -ایدر مقاله -(2010) 1ويليامسون

ضور در مرز ديپلماسی مورد مطالعه قرار داده است. اين مجازی را با رويکرد ح
 هایکليدی پرداخته که در حال حاضر از دغدغهمجازی و مقاله به بررسی هشت مسئله 

 شود. اين هشت مسئله شامل جرم و جنايت،ها محسوب میاصلی ديپلمات
 ،چنينهم هستند؛جاسوسی، تروريسم، جنگ، حکومت، تجزيه شدن، اسناد و آزادی 

اين مقاله به بحث درباره موضوع بازيگران اصلی تنش در بين بريتانيا، چين، روسيه 
 .پردازدی اياالت متحده در فضای مجازی میو اهداف سياست خارج

نوين  یهاینقش تکنولوژ»تحقيقی با عنوان  در( 1396)و همکاران  آذر یخراز
 یهایفناور تأثير بررسی به «ايران یاسالم یجمهور یارسانه یدر ديپلماس یارسانه
ين  نشان ضمن تحقيق، . در ايناندپرداخت ديپلماسی بر اطالعاتی و ارتباطی نو
 بر هارسانه نيز ايران در که شودمی بيان ديپلماسی، بر هایفناور اين عميق تأثير دادن

 در کشور ديپلماسی یهادستگاه کهاين دليل به اما ؛ديپلماسی تأثيرگذارند
 را هارسانه کنند،یم ها مقاومترسانه به ديپلماتيک اطالعات ارائه و یزتصويرسا

از  نيز هارسانه آن، بر عالوه .شناسندنمی را هاآن یتأثيرگذار قدرت و ندارند باور
 به تأخير با؛ لذا نيستند برخوردار خود مخاطبان ميان در الزم اعتماد و یتأثيرگذار

 روابط در ملی منافع حفظ و تأمين یراستا آن در از و آورده یرو ديپلماسی نوع اين
 .گيريممی بهره ديپلماتيک

                                                           
1. Martin Williamson 
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 روابط در آن نقش و یارسانه ديپلماسی«عنوان  با تحقيقی در( 1393) ساداتی
کند. می بيان را رسانه به ديپلماسی رويکرد و یاديپلماسی رسانه مدل دو «المللبين
 به یديپلماسی سر و يا بسته یدرها ديپلماسی ،آشکار ديپلماسی اول مدل در

 قرار ميزان و هارسانه پوشش بر رسمی مقامات یسو از اعمالی یهامحدوديت
 دوم، مدل در و پردازدمی عمومی افکار و هاديد رسانه معرض در مذاکرات گرفتن

 که است یارسانه یگرميانجی ديپلماسی و یارسانه ديپلماسی عمومی، ديپلماسی
 وسيله به یگاه و رسمی مقامات وسيله به هارسانه از گسترده ستفادها موضوع به

 هستند.  مرتبط پيشبرد مذاکرات یبرا نگارانروزنامه
 جهانی قدرت ساختار عنوان به یارسانه ديپلماسی دهدمی نشان نيز در پايان

 خارجی مخاطبان کردن متعهد یبرا هاراه خطرترينکم از يکی سياست خارجی در
 یبرداربهره با پايدار و مدتطوالنی یهاپيمان و یقو روابط ساخت چنينهم ؛است

 .است یارسانه ديپلماسی یهاويژگی از یارسانه و جزئی یهاتاکتيک از

 ی پژوهشنظر  مبانی
 تحول یبرا مناسب فضايی -اينترنت -رسانه حوزه پژوهشگران از یبسيار اعتقاد به

 متقابل یهاکنش چارچوب در تحول اين که است هاو نسل هافرهنگ ها،دولت ميان روابط
 یهاسرويس يا هاگفتگو، گروه یهااتاق در آنالين مباحث ،یمجاز یفضاها افراد در

 .يابدمی پايان طرفهيک جمعی ارتباطات گيرد ومی شکل هاوبالگ ی وخبر
 و فحذ با از ارتباطات خاصی نوع یبرقرار و تمرکززدايی دليل به اينترنت

 طريق اين از و نموده فراهم را یمجاز یفضا فرد در گمنامی اسباب کم، سانسور
 افراد امکان به رسانهاين نوع شود. می عمومی حوزه از یجديد ايجاد شکل باعث

 به هارسانه یچراها و چون با و ايجاد کنند تحول خود زندگی یهاروش در دهدمی
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نوينی  نگاه و نگرش طرز با جهان از یديدج درك با و دست يابند مطلوبی تجربيات
 .بنگرند آن پيرامون و جهان لئمسا به

 طورنسبی به جوامع سياسی بخش در اينترنتی خدمات و امکاناتبر اين اساس، 
 و جامعه سياسی بافت که حضور چرا ؛است هابخش ساير از آشکارتر يافته و توسعه

از  جامعه یاجزا و ئونش همه در سياسی یهاو ارگان حکومت ساخت حضور
 است. حکومت اوليه ضروريات

 سياسی، یهاتشکل مردم، به را دولت و حکومت اشراف -سياسی نظر از -دور ارتباطات
 سياسی فرهنگ به از طرفی، و بخشدمی تحقق هاانجمن و احزاب فشار، یهاگروه

 (2۵: 1393 ،و همکاران نصرالهی(.کندمی شايانی آن کمک کيفی سطح یارتقا و جامعه
 شود:ترين رويکردها در اين حوزه اشاره میدر ادامه به برخی از مهم

 کاستلزمانوئل  -
های سياسی به برخی از ويژگی -از همه بيشتر -خرأميان نويسندگان متکاستلز در 
 های جديد،دارد توسعه رسانهاعالم می اوای معاصر پرداخته است. های رسانهمهم فرهنگ

افتضاحات  ها و ترويجای، انفجار درونی سياست و رسانههای رسانهپيامبخشی به تنوع
 (88: 1384 ،استيونسن) .انددار بر حوزه عمومی داشتهآثار دامنه -همگی -سياسی

 تجربه و فعاليت مختلف یهاحوزه در ظهورنو اجتماعی یساختارها بررسی
 تاريخی، یروند عنوان به .سازدرهنمون می فراگير یانتيجه به را، بشر انسانی

 پيرامون -پيش از بيش -روز هر اطالعات عصر در مسلط یفرايندها و کارکردها
 دهندمی تشکيل را جوامع جديد چهره اجتماعی ،هاشبکه يابند.می سازمان هاشبکه

 توليد، یفرايندها نتايج و عمليات در یتغييرات چشمگير یاشبکه منطق گسترش و
 سازمان اجتماعی یادر حالی که شکل شبکه ؛دنکنمی ايجاد فرهنگ و قدرت تجربه،

ين تکنولوژ و ها نيز وجود داشته استها و مکاندر ديگر زمان اطالعات  یپاراديم نو
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 بر عالوه ؛آوردمی فراهم اجتماعی ساختار سرتاسر در را آن گسترش فراگير ی،بنيان ماد
 منافع سطح از آن مرتبه که کندیم ايجاد اجتماعی عزمی ،ی فعلیاشبکه منطق اين،

 هاجريان قدرت لذا است؛ فراتر، شده بيان شبکه طريق از خصوصی که به اجتماعی
 در شبکه هر پويايی و شبکه در حضور يا گيرد. غيبتمی پيشی قدرت یهاجريان از

 را یاجامعه؛ لذا هستند جامعه در تغيير و سلطه حياتی منابع نيز هاشبکه ديگر برابر
 اجتماعی کنش بر اجتماعی ريخت یبرتر آن ويژگی که ناميد یاشبکهتوان می

 (9۵ :1، ج1380، کاستلز). است
 گسترش محدوديتی هيچ بدون توانندمی که هستند باز ساختارهايی هاشبکه

 نقاط اين که زمانی تاد شون پذيرا خود درون در را یجديد شاخص نقاط و يابند
ارتباطی مشترك  یکدها از که یمادام يعنی ؛باشند داشته را شبکه در ارتباط توانايی

 .کنندمی استفادهی کارکرد اهداف يا هاارزش لمث
 کهاين بدون که است پويايی و باز سيستم شبکه، بر مبتنی اجتماعی ساختار يک

 یبرا مناسبی ابزار هاشبکه .دارد ینوآور توانايی شود، روبرو یتهديد با آن توازن
 بر مبتنی که یدارسرمايه اقتصاد یبرا ؛ از جملههستند مختلف یاهفعاليت

 یهاشرکت و کارگران و کار یبرا ،است متمرکز غير تراکم و شدن جهانی ،ینوآور
 و شکنیساخت به متکی فرهنگ یبرا ،انطباق قابليت و یپذيرانعطاف به متکی

 حاالت و هاشارز یفور پردازش با که حکومتی یبرا پايانبی تجديد ساختار
 و مکان یالغا پی در که اجتماعی سازمانی یبرا و شده سازگار جديد عمومی

 (100 :1، ج1380، کاستلز). است زمان ینابود
، چارچوب «قدرت ارتباطات»عنوان  با کتابش آخرين در کاستلز نظريات

 یهاشبکه نقش بر کتاب اين در را تشکيل می دهد. کاستلز رويکرد اومفهومی 
کيد سياسی قدرت ويژه به و جامعه در یسازدر قدرت اطیارتب  قدرت کند. اومی تأ

 است: کرده طور تعريف اين را
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 یاگونه به سازدمی قادر را اجتماعی کنشگر يک که است یارابطه ظرفيتی
 کنشگران یهاارزش و منافع ها،خواسته که هايیراه از ناهمسنگ و

کنشگران  يا بازيگران ساير ميماتتص بر سازد، برآورده را قدرت صاحب
 -آن بروز امکان يا و -تحميل و اجبار با يا گذارد. قدرت، تأثير اجتماعی

 کنشگران که هايیگفتمان یمبنا بر یسازمفهوم طريق از و يا يابدمی معنا
 کنند. روابطمی هدايت هاگفتمان آن به با توجه را عملکردشان اجتماعی

 درون که است قدرتی همان و اين گيردمی کلش حاکميت یمبنا بر قدرت
 به مشروط قدرت، یارابطه است. ظرفيت شده تعبيه جامعه ینهادها

 .شودنمی تعيين آن واسطه به اما ؛است حاکميت یساختار ظرفيت
 (۵۵: 1392،جهرمی خانيکی و بصيريان)

 1لوهانمارشال مک -
 هایاجتماع تشکيل نامکا که مجازی فضای در نوظهور هایاز اين ظرفيت يکی

 پيشرونده نيروی که از هستند مجازی اجتماعی هایکند، شبکهمی فراهم را مجازی
 شوند.می جوامع محسوب سياسی و اجتماعی تغييرات در

روزافزون  گسترش و اطالعات انقالب وقوع با و بيستم قرن پايانی هایدهه در
 نظری هایکوشش ه ای،رايان هایشبکه و اينترنت به مختلف جوامع دسترسی
 و سياسی تأثيرات و ابعاد اينترنت، مطالعه برای مناسب يافتن الگوی صرف بسياری

 شد. آن اجتماعی
 را عصر آن جامعه ماهيت عصر، هر هایرسانه که کندمی استدالل لوهان کم
است.  بوده فناوری رشد با همزمان ایجامعه هر پيشرفت او نظر کنند. ازمی تعيين

                                                           
1. Marshal McLuhan 
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 هاآن بر و پذيرفته اثر -اينترنت الفبای حروف از -و فناوری هارسانه از انسانی جوامع
 از تاريخ که معتقد است و داندعصاره می را ارتباطی هایرسانهوی اند. نهاده اثر

 در را چهها آنشود. رسانهمی هدايت زمانی و عصر هر در غالب هایرسانه طريق
 چنين؛ همکنندمی تعيين رسد،می نظر به با اهميت و افتدمی اتفاق تاريخی دوره يک

است. امروز  آورده در جهانی دهکده يک صورت به را جهان ارتباطات، فناوری
 آورده وجود به را مجازی اجتماعات با جهانی هایدهکده از زيادی تعداد اينترنت

 (۵1 :1393، و همکاران پور)عدلی. هستند مکان و زمان محدوديت فاقد که است
 1اروینگ گافمن  -
 کنشگر یهاسوژه با یعموم ینمايش صحنه در کنشگر یخودها درباره گافمن نظريه

 -«هروزانی زندگ»کتاب  در او. است مقايسه قابل یفراقلمروي یمجاز عرصه در
 ارائه خود از یتصوير یديگر با تعامل در که داندیم ینمايش کنش حاصل را -خود

 (291: 1388، 2ريتزر) .است متفاوت یو یواقع خود   با که دهدیم
يت گافمن ،ساده بيان به ، آن در که داندیم ینمايش وضعيت حاصل را سوژه هو

 شده، توليد خود ؛ لذاپردازندیم يکديگر از یتصويرساز به یديگر خود و
 کوشدیم فرد ،اساس اين بر (29۵: همان). است نمادين متقابل کنش از یمحصول

 شود.یم واقع ديگران اقبال مورد که بگذارد نمايش به را خود تشخصي از جنبه آن
 نمايندزيست می یاجتماع یهانقاب از یاهاله در یبشر افراد ديدگاه گافمن از

 خاص کنش به مربوط نقاب گيرندیم قرار آن در که یموقعيت و محيط با متناسب تا
 ،گيردیم قرار آن در کهی محيط و موقعيت به در واکنش فرد یيعن بپوشند؛ را یمحيط

 گذارد.یم نمايش به را خود

                                                           
1. Erving Goffman 

2. Ritzer 
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 یاجتماع منعطف غير یبسترها و شرايط و حاکم ساختار یفشارها اعتقاد گافمن به
 (6۵: 1390، مرادیايمان و ) .باشد یاجتماع یهانقاب اين حامل، فرد شود تایم باعث

 1هابرماس یورگن -
 یپيدايش تاريخ تبيين به «یومعم حوزه یساختار یدگرگون»کتاب  هابرماس در

 مطلقه سلطنت از آن ینسب استقالل بورژوا و و متوسط هطبق یعموم افکار یاجتماع
 -یعموم هحوز از ديدگاه وی، .پردازدیم نوزدهم و قرون هجدهم یاروپا در

و  آمدندیم گرد هم یخصوص افراد آن در که بود یقلمروي اول هدر وهل -یبورژواي
 دولت کنترل تحت یعموم حوزه توانستند به تدريج کهتا اين دادندعموم را شکل می

 .چالش بکشند به را آن اقتدار و آورندرد خوده سيطر را زير
سازی و گفتمان ،یپردازانگاره ،یسازذهنيت به عبارت ديگر، رسالت رسانه

 که یجاي در شود وتوليد قدرت است. در جهانی که به طور فزاينده پيچيده می
 معنا یبرا یانسان سياس ،شوندیم اهميت پر دوردست یو رخدادها امدهاپيش

 شود.یوابسته م هارسانه به جهان کردن
 اجتماعات، هويت جديد از ارتباطات یبخش عنوان به هارسانه پايه، اين بر
 رهگذر ها ازرسانه چنينهم (13: 1382، محسنيان راد)؛ دهندشکل می را جوامع
 و انتقال اخبار و حاکم، گسترش یکشاندن ايدئولوژ چالش به و هاارزش انتقال

گاه به یدهشکل در ،خاص به اشکال هاواقعيت ارائه و جامعه اطالعات در  یآ
 (86:  1392، عليمی و همکاران). آفرينندینقش م یعموم

 :است کرده تعريف گونهرا اين هابرماس یعموم حوزه مفهوم ،2فريزر ینانس

                                                           
1. Jürgen Habermas 

2. Nancy Fraser 
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 مشارکت آن که در کندیم مشخص مدرن جوامع در را یاترتئ اين مفهوم،
 در که است یفضاي یعموم حوزه .شودیم اجرا گفتگو طريق از یسياس

 اين رو، از و کنندیم گفتگو خود مشترک امور درخصوص شهروندان آن،
ي(. گفتگويی است متقابل کنش نهادينه عرصه  (111: 1380، وتسکيو

 -نخست -اقتدار یفضا و وضعيت سلطه از یيرها یهابرماس معتقد است برا
 و دولت یهاتفکيك نقش مستلزم امر اين و شود یبازساز دوباره یعموم حوزه بايد

 ؛اندخورده گره هم در یاپيچيده نحو به در حال حاضر که است یخصوص یهابخش
 یفضا بايستیم که یعموم حوزه یفضا از قدرت روابط کندیم توصيه سپس

 شدن مقدور که شرم چرا ؛شود برچيده باشد، هاانسان یجبر و غير آزاد رقابت
 از اجبار و اقتدار عناصر حذف است، یآزاد رسيدن به محرک که هآزادان یگفتگو
 .باشدیم گفتگو عرصه
و  یابزار عقالنيت زدن کنار با یارتباط ، عقالنيتیمحيط چنين یگيرشکل با
 پيدا جامعه سطح در را وصيات خودخص گسترانيدن فرصت حاشيه، به آن راندن
 اين .دهدیقرار م خود آرای و هاايده ترويج موقعيت در افراد را و هاگروه و کرده

ياد  یگفتگوي يا رايزنانه یدموکراس به عنوان آن از هابرماس که است یچيز همان
 (213: 1388، ريتزر) .کندمی

 است. به شده بنا یاطعقالنيت ارتب اساس بر هابرماس، رايزنانه یدموکراس
 و شده یباززداي یابزار عقالنيت انحرافات از یعموم در حوزه آزاد مباحثه او، اعتقاد

 یهاکنش و تعامالت ،یشده است. بالندگ داده قرار یفن عاليق آن،بر شناخت
. سازدیم فراهم انسان یبرا ینجات راه گفتار، یآرمان وضعيت در یبازيگران اجتماع

 (81 :1389، هرسيجو  زادهحاجی)
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از  ،اندکه چنين بستری را برای اين نيروها شکل داده رسانه و امکانات ارتباطی
 تعامل و گفتگو پايه بر که چرا ؛شوندیم محسوب یارتباط عقالنيت وجوه

 یعموم حوزه در دولت مخالف ینيروها اين ترتيب، دارند. به قرار آميزمسالمت
 یمجاز یفضا در را و سلطه اقتدار عليه خود زاتمبار و يابندیم سازمان ،یمجاز
ن و داشت بودن مفهوم ضمن که داندیم مطلوب را یکنند. هابرماس گفتاریم دنبال
 باشد. صداقت بر یمبتن ،یمنطق یقضايا

يژه دموکراس -یدموکراس نظام در ي یبو ، یسياس ارتباطات -هابرماس یگفتگو
 اطالعات ارتباطات، سازوکارکه  د؛ چرادارن آن عملکرد در یاکننده تعيين اهميت
 یهاو قسمت هابخش به یسياس نظام بخش يك از ی،لحاظ سياس به را مناسب

 و یاجتماع یهانظام ميان ،یسياس ارتباطات هر چند و دهندیم انتقال ديگر
 هاآن عملکرد منسجم شدن باعث یمختلف طرق از اما ؛گيرندیم شکل یسياس

 (1 :1388)راش، . شوندیم

 های اجتماعیشبكه
 محسوب وب از یاگونه که یمجاز اجتماعی یهارسانه اخير، قرن آغاز از

لکسا پايگاه یبندرتبه در -شوندمی  ترينرمخاطبپ   و ترينجذاب وجز همواره -1ا 
 سال در که ستا ایگونه به محبوبيت اين اند؛ پايه بودهاينترنت هارسانه یهاگونه

 مورد هفت -الکسا فهرست در -جهان برتر سايتوب ده از نيزميالدی  2013
 ،جهرمی )خانيکی و بصيريان .هستند  شبکه اجتماعی یهاسايتوب وجز

1392: 46) 

 
                                                           
1. Alexa 



116  / ( PURE LIFE, Vol. 6, No.17 (Shawwal 1440. Khordad 1398. June 2019) 

 

 های اجتماعی در جهاننقشه پراکندگی شبكه

 
 شبکه اجتماعی -چنانهم -1بوکوجود دارد که فيسميالدی  2017اخبار زيادی از ژانويه 

 منطقه 9اما در  ؛کشور مورد تجزيه و تحليل است 149کشور از  119پيشرو در 
 در ژاپن و چين متوقف شده است. نيزو  4لينکدين و 3کیوی، 2ادنوکالسنيکی توسط

                                                           
1. Facebook 

2. Odnoklassniki 

3. Vkontakte 

4. Linkedin 
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استاندارهای ؛ چون طور عمده شبکه اجتماعی غالب است به 1توييتر ،در ژاپن
وصی خصبوک از لحاظ حفظ حريم اما فيس ؛حريم خصوصی را فراهم نموده است

 مورد اعتماد مردم ژاپن نيست.
 6۵3بيش از امروزه  که چينی، بزرگترين شبکه اجتماعی در آسيا است 2کيوزون

 ؛اين روند را برای مدت طوالنی ادامه خواهد داد -احتماالً  -و کاربر دارد ميليون
 3 بوک در چين ممنوع است.چون فيس

 -اميبيا، ايران و اندونزیمانند بوتوانا، موزامبيک، ن -نيزدر بعضی کشورها 
 .دهندرا ترجيح می لينکدين پيشتاز است و برخی از مناطق آفريقايی 4اينستاگرام

و در اينستاگرام را کشور  7کنند، را دنبال می لينکدين کشور 9 به طور کلی
 فعال هستند.  ادنوکالسنيکیو  کیوی ،روسيه کشوری مثل

اساس آمار مربوط به  و برميالدی  2017جوالی  1  بنا به بررسی انجام شده در
، 7آی.بی.ام بيزو ای 6، کوانتاکست5بندی الکسا، کامپيتسايت رتبهچهار وب

 :های اجتماعی در دنيا عبارت هستند ازترين شبکهرمخاطبترين و پ  هرست محبوبف
 در 3رتبه  ،ماهيانه زديدکنندگانتخمين با 1,۵00,000,000؛ فيسبوک .1

 الکسا.  در 3رتبه  و کوانتاکست در 5رتبه ، 8وب سيميالر در 2رتبه  ،آی.بی.ام بيزای

                                                           
1. Twitter 

2. QZone 

3. https://www.dreamgrow.com/world-map-of-social-networks/ 

4. Instagram 

5. Compete 

6. Quantactast 

7. eBizMBA 

8. Similar Web 

https://www.dreamgrow.com/world-map-of-social-networks/
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ام بيزای در 3رتبه ، تخمين بازديدکنندگان ماهيانه 1499000000؛ 1يوتيوب .2
 .الکسا در 4رتبه و  کوانتاکست  در 2رتبه ،  سيميالر وب،  در 3رتبه  ،آی.بی.

 بيزای در 11رتبه  ،نهتخمين بازديدکنندگان ماهيا 400،000،000؛ توييتر .3
 .الکسا در 16رتبه و  کوانتاکست  در 11رتبه ،  سيميالر وب،  در 7رتبه  آی،.بی.ام

 بيزای در 26رتبه ، تخمين بازديدکنندگان ماهيانه 27۵،000،000 ؛اينستاگرام .4
 .الکسا در 18رتبه و  کوانتاکست  در 45رتبه ،  سيميالر وب،  در 15رتبه  آی،.بی.ام

 بيزای در 26رتبه  ،تخمين بازديدکنندگان ماهيانه 2۵0،000،000؛ دينلينک .۵
 الکسا. در 22رتبه و  کوانتاکست  در 17رتبه ،  سيميالر وب،  در 38رتبه  آی،.بی.ام

ام بيزای در 30رتبه  ،تخمين بازديدکنندگان ماهيانه 12۵،000،000؛ 2رديت .6
 الکسا. در 17رتبه و  کوانتاکست  در 45رتبه ،  سيميالر وب،  در 28رتبه  آی،.بی.

 بيزای در 32رتبه  ،تخمين بازديدکنندگان ماهيانه 120،00،000؛ کیوی .7
 الکسا. در 15رتبه و  کوانتاکست  در 75رتبه ،  سيميالر وب،  در 5رتبه  آی،.بی.ام

 بيزای در 39رتبه  ،تخمين بازديدکنندگان ماهيانه 110،000،000؛ 3تامبلر .8
 الکسا. در 48رتبه و  کوانتاکست  در 30رتبه ،  سيميالر وب،  در 40رتبه  ،آی.بی.ام

 بيزای در 40رتبه  ،تخمين بازديدکنندگان ماهيانه 10۵،000،000؛  4پينترست .9
 الکسا. در 67رتبه و  کوانتاکست  در 13رتبه ،  سيميالر وب،  در 39رتبه  آی،.بی.ام

 بيزای در 42رتبه  ،کنندگان ماهيانهتخمين بازديد 0,000,00001؛ 5گوگل پالس .10
 الکسا. در 45رتبه و  کوانتاکست  در 30رتبه ،  سيميالر وب،  در 50رتبه  آی،.بی.ام

                                                           
1. YouTube 

2. Reddit 

3. Tumblr 

4. Pinterest 

5. Google Plus 
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ام بيزای در 219رتبه  ،تخمين بازديدکنندگان ماهيانه 80،000،000؛ 1فليکر .11
 الکسا. رد 367رتبه و  کوانتاکست  در 147رتبه ،  سيميالر وب،  در 144رتبه  آی،.بی.

 بيزای در 579رتبه  ،تخمين بازديدکنندگان ماهيانه 42،000،000؛ 2آپميت .12
 .الکسا در 666رتبه و  کوانتاکست  در 312رتبه ،  سيميالر وب،  در 760رتبه  آی،.بی.ام

 بيزای در 585رتبه  ،تخمين بازديدکنندگان ماهيانه 40،000،000؛ 3اماسک.اف .13
 الکسا. در 555رتبه و  کوانتاکست  در 919رتبه ،  سيميالر وب،  در 282رتبه  آی،.بی.ام

 بيزای در 648رتبه  ،تخمين بازديدکنندگان ماهيانه 37،000،000؛4ليوژورنال .14
 الکسا. در 252رتبه و  کوانتاکست  در 1415رتبه ،  سيميالر وب،  در 277رتبه  آی،.بی.ام

 بيزای در 2531رتبه  ،هيانهتخمين بازديدکنندگان ما 10،000،000؛5مای اسپيس .1۵
 الکسا. در 3197رتبه و  کوانتاکست  در 1728رتبه ،  سيميالر وب،  در 2668رتبه  آی،.بی.ام

 :ضروری است که پرسشبررسی اين  با توجه به آمار ارائه شده،
 ياو کنند استفاده میاجتماعی  یهاشبکهاين کاربران ايرانی تا چه اندازه از  -

 ؟شوداستفاده می -در کشور -های اجتماعی با کارکرد فرامرزیهيک از شبککدام

تبه اول و ر ميليون نصب فعال 17با  6شبکه اجتماعی تلگرام داخل کشور،در 
 ميليون نصب فعال در رتبه دوم قرار دارد. 1۵با بعد از آن اينستاگرام 

به مردم ايران در حباب شبکه اجتماعی تلگرام مشغول  بر اين اساس، غالب
         ؛انددر جزيره و حباب تلگرام فقط با مخاطبين ايرانی مواجه بوده وتبادل پيام 

                                                           
1. Flickr 

2. MeetUp 

3. Ask.fm 

4. LiveJournal 

5. Myspace 

6. Telegram 
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ثيرگذاری بر مخاطبين غير ايرانی، نياز به شناسايی و برقراری أدر حالی که برای ت
اده جامعه هدف انقالب اسالمی که مورد استف های اجتماعیارتباط در ساير شبکه

به شناخت درستی از ايران و  -عموماً  -مين دليل است کهباشد. شايد به همی ،است
  شود.مشاهده نمیانقالب اسالمی در اذهان جوامع غير ايرانی  ويژه

 های اجتماعیکارکرد شبكه
های ناوریاينترنت به عنوان يکی از ف رسانه، حوزه پژوهشگران از یبسيار اعتقاد به

 هاو نسل هافرهنگ ها،دولت ميان روابط تحول یبرا مناسب نوين اطالعاتی، فضايی
 ،یمجاز یفضاها افراد در متقابل یهاکنش چارچوب در تحول اين که است

 شکل هاوبالگی و خبر یهاسرويس يا هاگفتگو، گروه یهااتاق در آنالين مباحث
 (114: 1393، همکارانهی و نصرال) .يابدمی پايان طرفهيک جمعی ارتباطات وگيرد می

ين یاهیفناور  یهایپذيرآسيب ،یميالد 1970 دهه لياوا اطالعاتی از نو
کيد تنگالين گزارش نام به سوئد دولت گزارش. اندافزايش داده را دولت  که کندمی تأ

 که چرا ؛کند تهديد را کشورها حيات تواندمی یاشبکهی اجامعه عمده خطرات
 اطالعات و سازدمی متصل مبه ه دنيا اقصی نقاط از را هاگروه و افراد اينترنت،
 نظام امنيت و حاکميت تواندمینيز  اطالعات اين که دسازمی مبادله را ارتباطی
نيست،  هادولت یبرا خطرزايی اينترنت پديده -تنها -البته ؛کند تهديد را سياسی

 عملکرد به هاو دولت کشورها حساسيت دهنده نشان پيشين یهاتجربه چنان کههم
 (113: 1390، ابراهيمی) .است يزيونتلو و راديو

 ،تغيير اين و داده تغيير را مفهوم امنيت یزياد حد تا جهانی اطالعاتی جامعه
 Eriksson). )اغلب کشورهاست یبرا تهديد یمجاز یفضا نوعی ايجاد همان

and Giacomell, 2007:3 
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اين  ،«آينده قدرت»ترين اثر خود با عنوان در تازه یجوزف نادر همين زمينه 
 یاطالعات که مبتنی بر عدم امنيت در فضا یکند که در دنيااستدالل را مطرح می

 یبرا یتواند تهديد بزرگتراست، توزيع قدرت در قياس با انتقال قدرت می مجازی
 (Nye, 2011: 113) .ها باشددولت

های اجتماعی را تا برپايی انقالب و تهديد توان کارکرد شبکهمی بنابراين،
 ست.ا های تاريخی متعددی شاهد اين مدعانمونه کهها متصور شد ميت دولتحاک

مدرن و عربی شاهد بوديم که جوانان پست یهادر انقالب ؛به عنوان مثال
عربی را به تسخير خود درآرودند.  یکشورها یهاعرب، چگونه خيابان یاشبکه

 گرايانهير يمن، جنبش اصالح، انقالب تغيیفوريه جوانان ليبی و بنغاز 17جنبش انقالبی 
دن هاشمی نيز همگی متأثر از فوريه مغرب و حتی جنبش اعتراضی در ار 20

 ژانويه 2۵انقالب چنين، هم .هستندعرب زبان  یهاو کانال یاجتماعی مجاز یهاشبکه
 یهانتيجه خالقيت در استفاده از منابع قدرت جديد از طريق کاربرد شبکه نيز مصر

 (.123-132: 1390، ابراهيمیبود ) -بوك و توئيتر و نظاير آنچون فيسهم -اجتماعی
که  یترين و تأثيرگذارترين عنصرمعتقد است مهم 1لملومدر انقالب تونس نيز 

 2011 انقالب یدر پيروز 1984و قيام نان  1978بر خالف اعتصاب عمومی 
بوك و مانند فيس جديد یهاتونس دخيل بود، نقش مستقيم و قابل توجه رسانهميالدی 

 .مانند الجزيره است یاماهواره یهاکانال
که با  کندمیبوک قدرتی توليد های جديد مانند فيسنقش مستقيم رسانهبر اين اساس، 

 سازدمی قادر را اجتماعی کنشگر يک به تعبير کاستلز، شودحاصل میکه ظرفيتی و کاربست آن 
 صاحب کنشگران یهاارزش و منافع ها،استهخو که هايیراه از ناهمسنگ و یاگونه به

 گذارد. تأثير کنشگران اجتماعی يا بازيگران ساير تصميمات بر سازد، برآورده را قدرت

                                                           
1. Lamloum 
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 تا فيسبوك اجتماعی شبکه در یکنشگر بروز سهميه سياسی، فعاالن بنا به اعتقاد
 1يمغن وائل، و سرنگونی حکومت وقت در مصر  مردم یپيروز از پس که جايی بود

 نوبل، صلح جايزه دريافت یکانديداها از يکی کشور و اين سياسی فعاالن از
 (68: 1392 ،جهرمی )خانيکی و بصيريان .بوك شد فی بنيانگذار با مالقات خواستار

های اجتماعی دارای وجوه گوناگونی به های کنشگری شبکهجايگاهبه طور کلی، 
 :معاصر استدر جهان  زیمجاشرح زير است که حاکی از قدرت ديپلماسی 

 سياسی  انقالب يک ساززمينه جايگاه در یکنشگر .1
 رئيس جمهور وقت، -مصر تاريخی روز -ميالدی 2011ژانويه  28 ؛به عنوان نمونه

 مورد تحرير ميدان در جوانان شده سازماندهی توسط اعتراضات هامدت از پس
 در یمجاز قدرت کاسانع یهاجلوه از يکی اين تضعيف شد که و گرفت قرار هدف

 تی؛ حبوكسفي به تحرير ميدان از و تحرير ميدان به  بوك فی از: بود واقعی یفضا
عصر  از پس مصر منتخب جمهور رئيس -محمد مرسی یبرکنار گفت توانمی

 .اعتبار سازماندهی گرديد يک به نيز ميالدی 2013 ژوييه 3 در -ديکتاتوری

 المللیبين یدر مقام يک چالش اقتصاد یکنشگر .2
 مقر -وال استريت خيابان در آمريکايی جوانان از برخی ،یميالد 2011 سپتامبر 17 

 و آمريکا طبقاتی اختالف و یاقتصاد وخيم اوضاع به اعتراض در -نيويورك بورس
 بر جنبش اين مخالفان .زدند گسترده تظاهرات به دست کشور، اين کنونی سياست

 جامعه افراد يک درصد اختيار در یاقتصاد تامکانا درصد 99 که بودند باور اين
 ضد اين جنبش با پيوند در که یانکته اما؛ اندمانده بهرهبی آن از سايرين و گرفته قرار

 اينترنتی کاربران اعتراضی، جنبشاين  یگيراوج پی در که است اين شده مطرح یدارسرمايه

                                                           
1. Wael Ghonim 
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-شبکه و  1ياهو رونيکیالکت پست سرويس از استفاده در هنگام جنبش اين طرفدار

 48 خود نيويورکی طرفداران صفحه در تنها که بوكس، فيتوئيتر مانند اجتماعی یها
 د؛انشده مواجه یزياد یهامحدوديت با 2گوگل یجوجست موتور و داشت عضو هزار

 بود. شده مسدود نيز جنبشاين  طرفداران به متعلق یهاسايتوب از برخی حتی

 یشهر کارناوال يک جايگاه در یکنشگر .3
 قرار که واقعی است و یمجاز یفضا در اجتماعی رفتار از شکلیی، کنشگراين نوع 

 اين از پرديسان تهران پارك در یخزباز و آتش و آب پارك در پاشیآب بوکیسفي
 است.  شمار

 قبلی یريزبرنامه شبکه با عضو جوانان از گروهی که شد آغاز آنجا از قرارها اين
 آتش و آب پارك در یپاشآب جشن برپايی یبرا 1390 مرداد 7 جمعه، روز گرفتند تصميم
 و رفتند پارك به مقرر ساعتی در هاآن نوعی تشکيل کمپين دهند. به و يابند حضور
 -دختر و پسر -جوانان از یتعداد که صورت اين به کردند، آغاز را کارناوالی حرکتی

 کهآن نمودند،تا همديگر کردن سخي به شروع جمعی به شکل پاشآب یهاتفنگ با
 پايانی ساعات در پارك برق و آب کردن قطع و مأموران انتظامات و پليس برخورد با

 .گرديدند متفرق شب
شبکه  اين یاعضا از ديگر گروهی فيسبوکی، قرار اين از پس و روز همين در

کردند.  آمادهرا  خود پرديسان پارك خزبازی در عنوان با ديگر کارناوالی برپايی یبرا
 به و با نبوده جامعه متداول عرف و روز مد مطابق که هايیلباس پوشيدن با هاآن

ترتيب  هنجارشکنانه را و تفريحی تجمع اين ،یجار یهاسنت گرفتن تمسخر
 (67-72: 1392 ،جهرمی خانيکی و بصيريان). دادند

                                                           
1. Yahoo Mail 

2. Google Search 
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 دیپلماسی عمومی انقالب اسالمی ایران
به پيروزی رسيد، گفتمان ميالدی  1979امی که در سال انقالب اسالمی ايران هنگ

بود  یهايطرح نمود. اين گفتمان واجد ويژگیجديدی بر پايه تشکيل نظام اسالمی م
که با از جمله اين ؛ساختهای تاريخ متمايز میکه اين انقالب را از ساير انقالب

صادر نمود که خواستار جمهوری اسالمی، اين پيام را به دنيا  و پيام استقالل، آزادی
ها و حکومت ها از بند ابرقدرتاستقالل از بلوک شرق و غرب و نيز آزادی ملت

 . استمردم بر مردم تحت قالب نظام اسالمی 
آزادی  و های مبتنی بر فطرت بشريترهاانقالب اسالمی ايران با ابتنای بر گز

درخور اين پيام بود، طور که آن اما ؛اعالم موجوديت نمود بشريت از ظلم و جور
های در چنين شرايطی قدرت؛ معرفی نمايد ياننتوانست خود را به خوبی به جهان
بينند، سعی در وارونه جلوه دادن اهداف انقالب بزرگ که منافع خود را در خطر می

 نمايند.زدايی میتخاطب آننمايند و عليه اسالمی ايران می
يزشی با ابتنای فطری، بيشتر از هر به عنوان خاز طرف ديگر، اين انقالب 

خود جهت تخاطب با مردم جهان را دارد و اين  آرمانهایحکومتی نياز به نشر اهداف و 
در حالی است که جبهه مقابل انقالب، حداکثر استفاده را از اين عرصه جهت 

 پيامين نمايد. در چنين شرايطی ضروری است صدور راسترسيدن به اهداف خود می
 هایسرعت بگيرد. در همين راستا شبکه ،فکار عمومی در سراسر دنياابه انقالب 

اجتماعی از اهميت بسزايی برخوردار هستند و با توجه به سهولت دسترسی به مخاطب 
عات يکی از مبرزترين آزاد اطالو ها و گردش سريع و هزينه پايين و عدم کنترل دولت

 نيا جهت معرفی صحيح انقالب است.عمومی در د ثيرگذاری بر افکارأوسايل جهت ت
اصطالح  ها،دولت رفتار به دهیشکل در عمومی افکار اهميت افزايش با

 المللبين روابط واژگان فرهنگ در وشد  رايج ی،ميالد 1960 دهه از عمومی ديپلماسی
 :شد تعريف چنينميالدی  199۵ سال در آمريکا خارجه وزارت
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 تحت يا رسانیاطالع هاآن از فهد که حمايت دولت تحت یهابرنامه
 نيز آن اصلی ابزار. است ديگر یدر کشورها عمومی افکار دادن قرار تأثير

 و تلويزيون و راديو فرهنگی، مبادالت متحرك، تصاوير متن، انتشار
 (90-91: 1388، هاديان و احدی). است اينترنت

 ديپلماسی از یاشاخه یگيرشکل به منجر اينترنت، ايجاد و یفناور پيشرفت
 و اخبار انتشار آن یهاويژگی از که گرديد ديپلماسی سايبر به عمومی موسوم

 است. برخط یهاطريق رسانه از اطالعات
 به گرفتمی ها انجامديپلمات توسط ترپيش که را هادولت بين روابط امر اين
 تالش که بيشترين است آن وضعيت اين است. نتيجه کرده تبديل چندجانبه روابطی
 و هارسانه از طريق هاملت با روابط یبرقرار به معطوف کشور هر ديپلماسی دستگاه

 .است گرديده یمجاز یفضا در
 پردازندمی یبانفوذ، به افشاگر یدولت غير و بازيگران هارسانه کارکنان، ديگر یسو از

به جدول  هتوجبا  بنابراين ؛کنندمی دخالت در مسائل عمومی افکار جلب با انگيزه و
 گونه تعريف نمود:توان اينرا می مجازیديپلماسی  ،زير

 از استفاده با و هادولت محوريت با عمومی ديپلماسی اهداف پيشبرد
 یهاشبکه ديگر و اينترنت از اعم مجازی یفضا در موجود امکانات
 (123: 139۵، همکارانو  یيطباطبا). ديجيتال ارتباطی

 آن : دیپلماسی و ابعاد1جدول
 سایبري دیپلماسی عمومی دیپلماسی سنتی دیپلماسی 
 

یگران  هاملتدولت باز
 المللی،بين یهاسازمان ها،ملتدولت
 یتجار یهادولتی، شرکت غير

 افراد و و چندمليتی

 یهاسازمان، سازمان ها،ملت دولت،
 یهاشرکت دولتی، المللی، غيربين

 افراد و چندمليتی و یتجار
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 یمجار 

 اجرا

 تعامالت
 رسمی

 ديپلماتيک

ديپلماتيک،  رسمی تعامالت
 یهاطريق شبکه از یارسانه تبادالت

 نشريات، ساير و هاو روزنامه صدا و سيما
 تبادل دانشجو و آموزشی یهابرنامه

تبادل  و رسمی ديپلماتيک تعامالت
 امکانات یکارگير به با اطالعات

 اطالعات به یو فناور مجازی یفضا
 نتاينتر ويژه

 
 یهاروش

 اجرا

 و مذاکرات
 به ترغيب چهره

  چهره
 (رودررو ) 

طريق  از ترغيب و مذاکرات
 چاپی، مختلف یهارسانه

 یهاش آموز ،صدا و سيما
 فرهنگی یهابرنامه و عمومی

 

 اينترنت از طريق ترغيب و مذاکرات

 

 اهداف

منافع  از حفاظت
پيشبرد  ملی و
سياست  اهداف

 خارجی

پيشبرد  و ملی منافع از حفاظت
بهبود  خارجی، سياست اهداف

 مثبت یتأثيرگذار و کشور وجهه
 عمومی افکار بر

 و پيشبرد ملی منافع از حفاظت
 بهبود سياست خارجی، اهداف

 بر مثبت یتأثيرگذار وجهه کشور و
 عمومی افکار

و  داشتهشموليت  مجازیديپلماسی  بازيگران و مخاطبان ،شودگونه که میهمان
های اجرا بر که در روشضمن اين ؛شودها میسازمان و هاها، ملتتشامل دول

يق تکيه شده است  یانقالب-یاسالم سياس از اين رو گفتمان ؛مذاکره و ترغيب و تشو
 نمايد.  یريزیپ یاسالم یهاارزش و اصول یمبنا بر را متفاوتش نطق بايد

 حال عين در و باشد متناسب روز مقتضيات با ی بايدچنين منطق از طرف ديگر،
 تحکم، عدم مثل -یمجاز عرصه در یورز کن یکل بستر یاساس یهایويژگ با

 یهاگزاره قالب در یهايپيام تنظيم و غير به و احترام یشناساس ،یورزخشونت فقدان
 اشد.ب سازگار -پذيرفهم و صادقانه

برد یم کار هب را« الناس ايها يا» مخاطب موارد بيشتر در کريم قرآن ؛مثال یبرا
 را یجنسيت و مذهب قوميت، نژاد، گروه، هيچ یاست؛ يعن شمولهمه یمفهوم که

 را شدن شنيده امکان جويانهمسالمت یگفتار زمينه کنش اين گيرد. دریناديده نم
 (۵3-۵4 :1394، پورتوانا و علی) .دهدیم افزايش
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 گیرینتیجه
های اجتماعی در ون کارکرد شبکهانقالب اسالمی ايران با توجه به اهميت روزافز

تعيين معادله قدرت در جهان امروز و نيز با توجه به ماهيت انقالب اسالمی که 
دهد، بيش از هر گفتمانی نياز به مخاطب قرار دادن بشريت را مخاطب قرار می

جا که پيام انقالب اسالمی ايران برای بشريت الملل دارد و از آنها در نظام بينملت
 ی حداکثری در مخاطبين منجر گردد.ثيرگذارأتواند به تی بر فطرت است، میمبتن

های اجتماعی در جهت صدور صحيح و هنرمندانه اين مهم با کاربست شبکه
خه ديپلماسی پيام انقالب اسالمی ايران به دنيا در قالب ديپلماسی عمومی و زيرشا

 گردد.مجازی محقق می
ماسی مجازی در ند جهت موفقيت ديپلهای اجتماعی ابزاری قدرتمشبکه

که اين بستر توسط ثيرگذاری بر مخاطب خواهد بود؛ حال آنأدهکده جهانی جهت ت
توان از می اما ؛شودکار گرفته میهرقبا يا دشمنان انقالب اسالمی ايران طراحی و ب

ها جهت مخاطب قرار دادن فطرت بستر آزاد گردش اطالعات و عدم کنترل دولت
 های مداوم عليه انقالب اسالمی ايران است، بهره جست.ثير فعاليتأکه تحت ت هاملت

 ،یسازبرداری حداکثری در اين فضا به ميزان توانايی انقالب اسالمی در ذهنيتبهره
سازی و توليد قدرت است؛ قدرتی که بر پايه هدايت گفتمان ،یپردازانگاره

انقالب اسالمی و شنيده شدن پيام های اجتماعی در جهت اهداف کنشگران شبکه
رغم خواست صاحبان تواند علیانقالب باشد. مديريت کنشگری در اين فضا می

 آن به اجتماعی کنشگران که هايیگفتمان یمبنا بر یسازمفهوم طريق قدرت از
 ت آيد.دسه شوند، بمی هدايت هاگفتمان
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ثر در ؤم و پويايیفضای مجازی، هر چه حضور به علت سياليت به طور کلی و 
قبا و دشمنان در توان استنباط نمود که رخودی کمتر باشد، می ديپلماسی مجازی

 باشند.ثيرگذاری بيشتر در جهت منافع خود میأحال يارگيری و ت
های مديريت شبکه عنوان باهای بزرگ دنيا مديريتی شرکتبر اين اساس، 

مبتنی بر فطرت  حب گفتمانکه انقالب اسالمی که صاحال آن ؛اجتماعی دارند
کند. در همين استفاده نمی -شايسته استکه طور آن -، از اين فضااستبشری 

کار ههای متنوع و گوناگونی است که يا بزمينه جمهوری اسالمی ايران واجد ظرفيت
 هايی از جمله:؛ ظرفيتاندگرفته نشده و يا بروزرسانی نشده

اسالمی جمهوری اسالمی ايران  مراکز مانند نهادهای فرامرزی دينی .1
 ؛انگليس و مستقر در کشورهای آمريکا، آلمان، اتريش، اسپانيا، روسيه، کانادا

سازمان  مانند المللی وابسته به جمهوری اسالمی ايرانهای بينسازمان .2
 .سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمیتبليغات اسالمی، سازمان تقريب مذاهب، 

 ؛سسه تحقيقات اسالمیؤم و سسه غديرؤمانند م مللیالهای پژوهشی بينسسهؤم .3
و العالمية  المصطفی ةجامع مانند هاسسات آموزشی و دانشگاهؤم .4

 ؛ی بورس کننده در سراسر کشورهاهدانشگا و ساير های آن در سراسر دنياشعبه
 .ارشاد اسالمیفرهنگ و وزارت  و خارجهامور وزارت   ط مانندهای مرتبوزارتخانه .۵

مراحل زير به نحو مطلوبی از  توانند با کاربستشده می بيانهای ظرفيتتمامی 
هر  ؛ مراحلی کهاهداف انقالب اسالمی بهره ببرند در راستایو های اجتماعی شبکه

 :هنرمندانه شيوه انتقال پيام است کدام نيازمند کار کارشناسی و انتخاب صحيح و
ق و ئنيز شناخت عالموريتی و أناخت شبکه اجتماعی محبوب منطقه مش .1

 ق مردم آن سامان؛ئسال
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توليد محتوای مبتنی بر انتقال معارف انقالب اسالمی ايران و منطبق بر  .2
 ق کشف شده؛ئق و سالئعال

و  ی جهت نشر حداکثری محتوای توليدیسازاقدام به شبکه .3
 های انجام شده؛بازخوردگيری از فعاليت

 در صورت نياز. چرخه اين اصالح .4

 منابعفهرست 

 یاماهواره یهاو کانال یاجتماع یهاثیر شبكهأت (.1390) ابراهيمی، نبی الله .1
 .111-134. 2شماره. 14دوره. مطالعات راهبردی. یعرب یهادر وقوع و تكوین انقالب

 کاستلز،شیلر،  های جدید و جامعه اطالعاتی:رسانه(. 1384) استيونسن،نيک .2
یلیو و فمینیسم سایبر  .87-120: 62شماره .رسانه .يزدیترجمه پيروز ا. ویر

 .گافمن یاجتماع نظریه یشناسروش(. 1390ی )مراد گلمراد  و ی.تق محمد ايمان، .3
 .۵9-78: 2شماره. 2 سال .زنان یشناسجامعه

انقالب ایران در  اسالم سیاسی(. 1394) پورعلیمحمود و  .علی توانا،محمد .4
های پژوهش. نمایی بر اساس تفاوتالیه و متكثر: رخفضای مجازی چند 

 .37-62: 7شماره. سياست اسالمی
 .تهران: انتشارات سروش .ترجمه مسعود اوحدی .ها و مدرنیتهرسانه. (1380) ون، جانتامپس .۵
تبيين دموکراسی رايزنانه در (. 1389) هرسيجحسين و  .زاده، جاللحاجی .6

 .7۵-94 :3شماره. 6سال .حكمت و فلسفه .های فلسفی هابرماسانديشه
سیاست  جایگاه آن دردیپلماسی فرهنگی و (. 1384) خانی، محمدحسن .7

 .13۵-148: 2شماره، 1دوره. دانش سياسی .خارجی کشورها

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1084141/%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af-%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%88-%d9%85%d8%aa%da%a9%d8%ab%d8%b1--%d8%b1%d8%ae-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1084141/%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af-%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%88-%d9%85%d8%aa%da%a9%d8%ab%d8%b1--%d8%b1%d8%ae-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1084141/%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af-%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%88-%d9%85%d8%aa%da%a9%d8%ab%d8%b1--%d8%b1%d8%ae-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1084141/%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af-%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%88-%d9%85%d8%aa%da%a9%d8%ab%d8%b1--%d8%b1%d8%ae-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa
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کنشگری و قدرت در (. 1392) بصيريان جهرمیحسين و  .خانيکی، هادی .8
 .بوک در فضای واقعیمطالعه کارکردهای فیس: های اجتماعی مجازیشبكه

 .46-80 :61شماره .علوم اجتماعی
نقش (. 1396) یمظفرافسانه و  .سيد حامد .عاملی. رها، خرازی آذر .9

 .ایران یاسالم یجمهور  یارسانه یدر دیپلماس یانوین رسانه یهایتكنولوژ 
 .1۵3-176 :22هشمار. 6سال .راهبرد اجتماعی فرهنگی

 .یارسانه نوین هوشمند محیط در یدیپلماس سایبر(. 1392) رها آذر، یخراز .10
 .61-74 :1شماره .24سال. رسانه
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