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 یدهچک
گیری هدفمند و  گیری نیز نمونههای اجتماعی در مذاکرات وین است. روش نمونههدف از پژوهش حاضر، تحلیل نقش شبکه

 ی هانقش شبکهشود این است که:  صلی که در اینجا مطرح میا  ال . سؤ استحوزه مذکور  و فعال در  انتخاب افراد متخصص  

نقاط ضعف و قوت شود: فرعی دیگری نیز مطرح می  سؤاالتدر این راستا  بوده است؟ چه ینو  یادر مذاکرات هسته یاجتماع

مذاکره  از شبکه  یا کننده هستهگروه  استفاده  مذاکر  ی،اجتماع  یهادر  شب  یاتاهداف گروه  از  استفاده  و   یاجتماع  ی هاهک در 

یافته ساختاریمهن  یهاها از مصاحبهداده   یگردآور  یبرا  چه بوده است؟  ینو  یادر مذاکرات هسته  یاجتماع  یهاکارکرد شبکه

بهره تمام داده   و شده    استفاده  بررس  یفیک  ی محتوا  یل از روش تحل  ی مندها با    خ به که در پاس  نتایجی  قرارگرفته است.   یمورد 

  ای داشته است. در پاسخ بهکننده های اجتماعی در روند مذاکرات وین نقش تعیینکه شبکه  نشان داد  دش اصلی حاصل    سؤال

از نقاط قوت گروه   ی بخش یسی و استفاده از زبان انگل یافکار عموم یریتکه تعامل با مردم، مد روشن شدنخست  یپرسش فرع

هستهمذاکره  استفا  یرانا  ی اکننده  شبکهدر  از  سو  ی عاجتما  ی هاده  از  و  است  ب   یگر،د  یبوده  راهبرد،  و  ینداشتن  بودن  نظم 

ن   یارسانه  مشاورنداشتن   لیم  یزرا  انقاط ضعف مذاکره   یستتوان در  از  استفاده  داد. در بخش    ی ها جاشبکه  ینکنندگان در 

نتا  یگرید فرع  یج از  به پرسش  پاسخ  انحصار رسا  یو در    یهبردن سرما  ال با  ی،اصل  یانجر  ی انهدوم مشخص شد که شکستن 

است که    یاهداف  ینتراز مهم  یجهان و سخن رودررو با افکار عموم  ردمبا م  یممردم نسبت به مسئوالن و تعامل مستق  یاجتماع

از شبکه  ی اکننده هستهگروه مذاکره  استفاده  پ  یاجتماع  یهابا  بوده   ی در  د  نداآن  از  اما  امصاحبه  یدو  هش،  پژو  ینشوندگان 

گردش آزاد اطالعات از   یاناخبار و مکمل جر  یلتحل   سازیبستر  ی،ارسانه  یسازیانجر  ی،ار جنگ روانزبا  ی،اپوشش رسانه

 داشتند.  یادر مذاکرات هسته یاجتماع ی هااست که شبکه ییکارکردها ینترمهم
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Abstract 
The aim of the present study is to analyze the role of social networks in Vienna 

negotiations. Sampling method is also targeted sampling and selection of experts and 

activists in the field. The main question here is: What has been the role of social media in 

the Vienna nuclear talks? In this regard, other sub-questions are raised: What were the 

strengths and weaknesses of the nuclear negotiating team in using social networks, the 

objectives of the negotiating group in using social networks and the function of social 

networks in the Vienna nuclear negotiations? Semi-constructed interviews were used to 

collect data, and all data were analyzed using qualitative content analysis. The results of 

the main question showed that social media played a decisive role in the Vienna 

negotiations. In answer to the first sub-question, it became clear that engaging with the 

public, managing public opinion, and using English was part of the strength of Iran's 

nuclear negotiating team in using social media, and on the other hand, not having a 

strategy. The orderliness and lack of media consultancy can also be included in the list of 

weaknesses of the negotiators in using these networks. In another part of the results and in 

response to the second sub-question, it was found that breaking the media monopoly of 

the mainstream, raising people's social capital towards officials and direct interaction with 

the people of the world and face-to-face conversation with public opinion are the most 

important goals. The nuclear negotiating team sought to use social media, but from the 

point of view of the interviewees, media coverage, psychological warfare tools, media 

streaming, news analytics, and complementary information flow were important. It is the 

most common function of social media in nuclear negotiations.
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 مسئله  یان بمقدمه و 

افزا  با ارتباطات،  ب  یش انقالب  اطالعات  تبادل  و  از    یکشورها  ین اطالعات  جهان    سویک گوناگون، 

همگراکوچک و  شده  ب   ییتر  افزا  یندر  کرده پ  یشکشورها  سو  یدا  از  ب   یگرد  ی و  شکل   لللماین نظام 

که وجود    یاگونه به   ، قرار داده   یهرا در سا  هایپلمات نقش د  هایدگرگون  یناست. ا  یداکرده پ   ترییچیده پ
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با وظا  هایپلماتد  ینترنت، ا  یزیون و تلو  یو، مثل راد  یارتباط  یلوسا از رو میبرو   ترییفظر  یفرا  کند و 

  ، اطالعات  یآورجمع  یعنی  هایپلماتد  ین یشپ  هاییت از مسئول  یگرد  یکیارتباطات بر    یشافزا  یگرد  یسو

ان  یراز  ؛ گذاشته است  یادی تأثیر ز  تر یق دق  اطالعات    یگردآور  ا سبب شده ت  یارتباط  یلواع وساگسترش 

موجب مشارکت   یجوامع مجاز  یجادبا ا  های اجتماعیینترنت و شبکه ا  ینشود. همچن  یرپذامکان   یشتریب

اطالعات از   یعانتقال سر  . یستن  یاییجغراف  یبه مرزها  ددوکشورها شده که مح  یخارج  یاستافراد در س

یافته در بستر ینترنت و صفحات گسترشا، مانند ماهواره  یارتباط یدجد  هایفناوری و   یگروه یاراه رسانه

تا درنها  سبب  وب بهره   یدهو جهت  یافکار عموم  ییرتغ  ی برا  یتشده  به فکر  ابزارها  یریگبه آن   ی از 

 های اجتماعی آنالین با تعبیر استعاری کشورهای مجازی از شبکه  (.Bijani,2005: p.128)باشند    یدیجد

توانستهشود. شبکه یاد می آنالین  اجتماعی  از های  با پشت سر گذاشتن مرزهای جغرافیایی، جماعتی  اند 

 (. Ghasabi & Naqhib al-Sadat, 2015: p.82) مردم کشورهای جهان را در کنار هم قرار دهند 

 یر وز  یف،ظر کا(،روسیه، فرانسه، چین، آلمان، انگلیس و آمری(  5+1و   یران ا  یامذاکرات هسته   م اگنه در 

-های اجتماعی مجازی و دانش دیپلماسی رسانهمندی و همامیزی توانش شبکهبا بهره   ، امور خارجه ج.ا.ا

کلای،   نشر  به  اقدام  پ  هایپ بارها  شبکه   هایییام و  در  نمود  یاجتماع   یهادر  با    ری ایسب  که  مواقع  از 

شد  یشخو  یان همتا  ی هاواکنش اه  یناکه    ، مواجه  از  نشان  شبکه ارسانه   یپلماسید  یتمامر  در  های  ی 

ا  یناشت.  دا   ایمذاکرات هستهدر    اجتماعی با  اهال  ییهاپرسش  یرادپژوهش    نظرانرسانه، صاحب   یاز 

پ  یاسیارتباطات و علوم س  علوم است که زوا  یدر  و    یایآن  در    یاجتماع  یهانقش شبکه   یادی پپنهان 

  یها با استخراج نقاط قوت و ضعف استفاده از شبکه تا    قرار دهد  یرا مورد واکاو  ین و  یامذاکرات هسته 

در مذاکرات،   یاجتماع  های شبکه   یاهداف و کارکردها  یج.ا.ا و بررس  یارسانه  یپلماسیدر د  یاجتماع

ج.ا.ا فراهم آورده    یارسانه  یپلماسیدر د  یاجتماع  یاهکه شب  یریکارگبه   یرا برا  تریمناسب بتواند بستر  

در   یاجتماع  یهاپرسش بپردازد که نقش شبکه   ینجامع به ا  یپاسخ  یبرا   ، پژوهش  یاکتشاف  یند و در فرآ

 سؤاالت ،  سؤالآوردن پاسخی جامع و مانع به این    به دستبرای    بوده است؟  هچ  ینو  یامذاکرات هسته 

 ی هادر استفاده از شبکه  یاکننده هسته نقاط ضعف و قوت گروه مذاکره  :دشوفرعی دیگری نیز مطرح می

مذاکرات  ی،عاجتما از شبکه   یاهداف گروه  استفاده  شبکه و    یاجتماع  یهادر  در   یاجتماع  یهاکارکرد 

به این پرسش  چه بوده است؟   ینو  یامذاکرات هسته  بررسی برای پاسخ  ابتدا پیشینه پژوهش را مورد  ها 

می دیجیهدقرار  دیپلماسی  نظری  چارچوب  بیان  از  پس  و  پاسخم  به  توسط یتال،  شده  مطرح    های 
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و ضعفمصاحبه شده  پرداخته  قوتشوندگان  و  مذاکره ها  استفاده  شبکههای  از  اجتماعی کنندگان  های 

 شود. ذکر می

 

 پژوهش    یشینهپ

پایانعلی در  اسماعیلی  عنوان محمد  با  خود  صداوسیمامتا  ب  ی ارسانه  یپلماسید»   نامه  سازمان  بر  با «  رکز 

در سازمان   یارسانه   یپلماسید  ی برا  ییاستنتاج الگو  ی پنظران امر در  با صاحب  یق استفاده از مصاحبه عم

پرداخته و    یارسانه  یپلماسید  یاز آنکه به الگو بپردازد به راهکارها  یشمحقق ب  اما  بوده است  یماصداوس

راستا  یی راهکارها  یت درنها سازمان صداوس  یارسانه   لماسیپید  ام انج  ی در  است. در  داده  ارائه  رضا   یما 

که نفوذ و بیان کرده است    «در دوره جرج بوش  یکاو آمر  یرانا  یپلماسیدشی با عنوان » بختیاریان در پژوه

به  دولت  تصمتأثیر  رسانه  گیرنده یم عنوان  ببر  دیشتراستها  حوزه  در  مطرح  سؤاالت  به  پاسخ   یپلماسی . 

ت که  اسبوده  پژوهش    ینا  ی هادر دوره بوش ازجمله دغدغه  یکامرآو    یراندر روابط ا  ه لجماز  یارسانه

ابزار در روابط متقابل   ین از ا  یشترب  یزانقدرت به م  یمبه علت داشتن منابع عظ  یکامرآ  دارد،محقق بیان می

  یارسانه   اسیملیپد  های یوه ش »   کیان در پژوهشی تحت عنوانمهدی بهرامی  بهره گرفته است.  یران خود با ا

ابیبی در  دهم  با  یرانسی  بر  تأثیرگذاری  ر  ین هدف  رو  یرانا  یجمهور  تیاسانتخابات    یکردبا 

روپژوهی«  ینده آ پ  یفیتوص  -یلیتحل  یکردبا  ا  یدر  به  مهم  ینپاسخ  که:  است  شپرسش    های یوه ترین 

  هاییافته   یت درنها  و   د؟ چه بو  یران ا  ی جمهور  یاستدوره انتخابات ر  یندر دهم  BBC  یارسانه  یپلماسید

فعالیت  مجموعه  که  دارد  آن  از  نشان  بپژوهش  راستا  سیبیی های  کل  یدر  بردن   یرز  ی هدف  سؤال 

شده    یریگنرم جهت   یبرانداز  یتمردم و حکومت و درنها   یجداساز  ی،اسالم  ینظام جمهور  یتمشروع

  ی هارا با چالش  یاسالم  یرهوهای غرب، جمسیاست  یراستا  دررسانه همواره تالش کرده تا    یناست و ا

با عن  .مواجه کند  یتیامن بوک محمدجواد یسگفتمان صفحه ف  یلتحلوان » علیرضا دباغ در پژوهش خود 

فرورد  92یورشهر  یفظر متن93ینتا  تحلیل  به  فیس«،  در صفحه  منتشره   محمدجواد بوک شخصی  های 

و به شیوه فرکالف پرداخته است،  ناتمبا نظریه گف 93تا فروردین  92شهریور  ماهههفت ظریف در پروسه 

ای ای فرهنگی تاریخی و اجتماعی حاکم بر مذاکرات هسته هدارد که: زمینه ی در این پژوهش بیان میو

 باعث پیدایش سه گفتمان متفاوت گردیده است، گفتمان جنگ از سوی اسرائیل و تندروهای آمریکایی،

پژوهش چنین د تأکید ظریف بوده است. در پایان  روم  دلواپسی یا ضدسازش و گفتمان توافق که  گفتمان

بوک به عنوان  های اجتماعی فیسظریف در استفاده از شبکه  محمدجواد  شود که: اقدام نتیجه گرفته می

مستقیم در تعامل   طوربه های نوین برای ایجاد گفتمان توافق و مباحث پیرامون آن  یکی از مصادیق رسانه 
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مجازی،   فضای  کاربران  است.    قفموبا  پژوهش  یکهیچ   طورکلیبه بوده  نقش  از  به  شده،  گفته  های 

در وین از طریق مصاحبه با کارشناسان و    5+1ای ایران و  اعی در جریان مذاکرات هستههای اجتمشبکه

البته نقاط ضعف و قوت آن مورد  فعاالن این حوزه نپرداخته است که در پژوهش حاضر این تأثیرات و 

 . درگی بررسی قرار می

 

 ای نظری: دیپلماسی دیجیتال و رسانه چارچوب 

کاستلز   می  اطالعات  فناوریمانوئل  توضیح  اجتماعی  تحوالت  منظر  از  را  ارتباطات  استدالل و  او  دهد. 

تنها در شبکه  می و جامعه  اطالعات  پول،  است. در عصر اطالعات قدرت،  کند که شبکه ساختار غالب 

اولیه تنها    ی پردازشگرهااز شبکه هستند. کامپیوترها و    اعتمادقابل های  ه ون شوند. جوامع آنالین نمتولید می

تکنولوژیبرای   در  انعطاف  ایجاد  و  زمان  با گذر  اما  بودند  فردی  واقعی ارتباط  ارتباط  های جدید یک 

از نظر کاستلز تکنولوژی اطالعات چند ویژگی   (. Kincsei,2007:p.11گرفت ) ای در جامعه شکل  شبکه

بودن تأثیرات تکنولوژی،  اطالعات ماده خام آن است  :ردمهم دا متکی ،  یسازشبکه،  های جدیدفراگیر 

انعطاف وی معتقد   . (Castells,1999: pp.93-94خاص )های  همگرایی فزایندۀ تکنولوژی و    پذیریبودن به 

انسان،  شبکهاست   ذهن  بر  تأثیرگذاری  طریق  از  را  خود  قدرت  قدرت،  ) های  ا عمدتاً  نه  با را(  اصنحاما 

های ارتباطی، منابع مسلم براین، شبکهبنا ؛  کنندای اعمال میای ارتباط توده های چندرسانهاستفاده از شبکه 

العاده و عظیمی در عصر کنونی به رسانه قدرت فوق(.  Castells,2012: pp.13-15هستند )سازی  قدرت

می میاعطا  که  بشود  داشته  دیپلماسی  بر  نهایی  تأثیر  پدیده   . داشتواند  » چنین  شده   «CNNاثر  ای  نامیده 

نیستندشک رسانه و دیپلماسی از هم جداست. بی در چند دهه گذشته، سیاست و دیپلماسی از درگیر .  ا 

دولت یافته  شدن  تغییر  غیردولتی  مختلف  بازیگران  و  عام  مردم  مشارکت  به  )ها،  . (Chung,2017است 

کارب با  امروزه  دیپلماسی  بودن« در  این   هایاورینف  رد»جدید  دارد.  ارتباط  دیپلماسی  ارتباطی در  جدید 

کا قلب  به  ارتباطات میموضوع درست  و  نمایندگی  مذاکره،  از  اعم  دیپلماسی  اصلی  با رکردهای  رود. 

رسانه ظهور  که  ندارد  تعجب  جای  دیپلماسی،  در  ارتباطات  محوریت  به  مورد توجه  باید  اجتماعی  های 

دیپلماسی   متخصصان  رسانه  (.Hocking & Melissen, 2015: p.9)  شد باتوجه  نفوذ  افزایش  های  با 

ها و مواضع خود  ها برای منافع خود استفاده کنند و سیاستران تمایل دارند از رسانه گذاجمعی، سیاست

را در مورد موضوعات خاص تبلیغ کنند. به همین ترتیب، سیاستمداران فراتر از هنجارهای ساده دیپلماسی 

ه می  د نستعمومی  سعی  تکنیک و  طریق  از  دقیقکنند  اطالعات  پیشرفته،  جامعهای  و  اراتر  دهند  ئه  تری 

(Sam Ma,2014.)    فرآیندهایی که وزارت امور خارجه کشورها را به سوی استفاده از ابزارهای دیجیتالی
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و استفاده    یستهای تروریبهار عربی، فعالیت آنالین گروه توان چند اتفاق دانست:  سوق داده است را می

سنتی سعی در تأثیرگذاری بر    طوربه ا  هدیپلماتهای اجتماعی.  ای خبری از بکههنگاران و سازمانروزنامه

ها افکار عمومی را شکل  ها از رویدادها، بازیگران و حتی کشورها دارند، زیرا رسانهنحوه نمایش رسانه 

برامی کشورها  خارجه  امور  وزارت  این،  بر  عالوه  به طا ی  دهند.  خارجی  کشورهای  در  وقایع  از  الع 

آنالین فعالیت کردند، وزارت  طوربه ها رسانه کههنگامی بنابراین،  ؛کنندها تکیه مینگاران و رسانهروزنامه

خارجه آنامور  توسط  زودی  به  نیز  میها  دنبال  )ها  می  (.p.4,Manor :2016 شدند  گوید:  کوهن 

رسانه مو »دیپلماسی  کلیه  به  اعضوای شامل  مربوط  رسانهت  که  است  دخیل  دیپلماسی عمومی  آن  در  ها 

نیستند  هستند و همچنین، کس با دیپلماسی عمومی همراه  نشانه   ازجملهانی که  تبلیغاتی توسط  ارسال  های 

رسانهدولت  طریق  از  رسانه  ها ها  از  استفاده  ابو و  اطالعاتی.«  منبع  عنوان  به  رسانه  1ها  به  دیپلماسی  را  ای 

از ا» ن  عنوا برنامهرسانه  ستفاده  برای  سیاستها  ترویج  و  کرده  ریزی  تعریف  خارجی«  است های 

(Gilboa,2001: p.10) .   معنی به را  آن دیجیتال، دیپلماسی اصطالح مبتکر دیزارد« »ویلسون 

 را  آن و کرده  تعریف خارجی تجارت و سیاست  در اطالعات و ارتباطات فناوری یریکارگبه» 

الکترونیکی شدن دیجیتالی «.داندمی مجازی فضای و  نترنتیا یقطر از دیپلماسی  فرآیندی شدن، یا 

 تولید،   به رایانه و اینترنت شبکه مانند  دیجیتالی هایرسانه و فنون ابزارها، طریق از انسان که تاس

-یم معنا و سامان را خود زندگی هاآن طریق از و پردازدمی معانی و نمادها انتشار و اشاعه تکثیر،

 در بلکه شود،نمی ناشی جمعی های رسانه کاربران افزایش از تنها دیجیتال دیپلماسی  اهمیت  بخشد.

تعاملراه  اساساً موضوع این حقیقت  و کرده  یریتغ دستخوش را خود شهروندان با هادولت  های 

 & Farhangi است ) داده تغییر نیز را هاحکومت  توسط سنتی کشورداری به مربوط روابط چگونگی

Gharaati & Karbalaee Haji Ouqli, 2014: pp.93-94).  معنابه   دیجیتال  یپلماسید به  عام  ی  صورت 

ارتقا  یلتکم  برای  هارسانه  کارگیریبه  را   یخارج  یاستس  ء و  آن  آمریکایی  محقق  پراساد  راما  است. 

نقشبه  رسانه   یعنوان  باز  یانم  یپلماتیکد  های فعالیت  در  هاکه  است  کرده    یفرعتد  کننمی   یکشورها 

(Sabilan Ardestani, 2004: p.210) .  برای    فردمنحصربه رصت جدید و  سازی حتی یک نوع فدیجیتال

به روشی که افراد در دنیای    .شودشناخته می "Twiplomacy" سازی ایجاد کرده است که با عنوانشبکه

برقرار    یسادگبه مدرن   ارتباط  توییتر  در  یکدیگر  کردن«  »دنبال  مینک میبا  شکل  شبکه  به  و   .دهندند 

________________________________________________________________ 

1. Ebo 
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شندیپلمات  روازاین به  شروع  سیاسی  رهبران  و  روش ها  میاختن  میهایی  که  عصر کنند  این  در  توانند 

محبوبیت   از  بین  فناوری دیجیتال  روابط  تا  کنند  و  استفاده  کرده  تقویت  را  خود  منافع    درنهایتالملل 

 (. Verrekia, 2017: pp.20 &15کنند )کشورشان را بیشتر تأمین 

دستگاه دیپلماسی ایران نیز با تأخیر   های اجتماعی در دیپلماسی،به این واقعیت و نقش مهم شبکه  با توجه

بدون   و  شبکه   گذاریسیاست فراوان  و  مجازی  عرصه  در  کنش  به  اما مناسب،  پرداخت؛  اجتماعی  های 

دکتر ظریف، وزیر امور خارجه،    شر نگالمللی و البته نوع  ای و بازتاب آن در عرصه بینمذاکرات هسته 

ای  های اجتماعی و فضای آنالین شد. مذاکرات هستههای شبکه سبب توجه دستگاه دیپلماسی به ظرفیت

دیپلماسی ج.ا.ا  ترین و حساسوین که جزء طوالنی تاریخ  بازتابمی  حساببه ترین مذاکرات  های  آید، 

میزان و نحوه استفاده و    روازاین المللی داشت؛  نیب و  های اجتماعی در عرصه داخلی  گوناگونی در شبکه 

شب در  دیپلماسی  تیم  رسانه کهعملکرد  دادن  قرار  تأثیر  تحت  برای  اجتماعی  و  های  مذاکرات  روند  ها، 

دهی به افکار عمومی حائز اهمیت است که پژوهش حاضر با توجه به اهمیت دیپلماسی دیجیتال به  شکل

   پردازد.بررسی این مسئله می

 

 ش پژوهشو ر

 یافتهساختاریمهروش مصاحبه ن  ی،یوبودن منابع آرش یناکاف ینمسئله پژوهش و همچن یاکتشاف یت بر ماهبنا

خذ موجود و آمطالعه منابع و م  از انجام آن با  یش که پ  ید؛انتخاب گرد  تحقیق  ینعنوان روش پژوهش ابه 

امر طراح  ی برا  ی در دسترس، سؤاالت از کارشناسان  ب  سپس  شد و   یپرسش  ارتباطات،   اساتید  ین از  علوم 

و  ،  ینگارروزنامه سیاسی  اعلوم  خارج  ییرانخبرنگاران  مذاکره   یو  گروه  هسته همراه   یران، ا  یاکننده 

مصاحبه دعوت به عمل آمد که   یها برا و از آن   یدند به روش هدفمند انتخاب گرد  ،نفر  وشش یسحدود  

با   مصاحب  17درنهایت  انجام  به  موفق  آنان  ازیم.  دش ه  نفر  مصاحبه ان   پس  ماه  ،هاجام  سؤاالت   یتبنابر 

پاسخ ذمطروحه،  در  جامعمقوال   یل ها  تقس  و   ت  و    یممانع  تحل  درنهایت شدند  ها آن مضمونی    یلبا 

 .  پژوهش به دست آمد ی و سؤال اصل یسؤاالت فرع ی برا یهایجواب

، روشی برای شناخت،  لیحلهای ساده و کارآمد تحلیل کیفی، تحلیل مضمون است. این تیکی از روش

داده  در  موجود  الگوهای  و گزارش  تحلیهای  تحلیل  است.  کیفی خاصی    صرفاًل مضمون،  کیفی  روش 

، تحلیل مضمون، طورکلیبه های کیفی به کار رود.  تواند در اکثر روشنیست بلکه فرآیندی است که می

مرتبط، تحلیل اطالعات کیفی، ان ظاهراًروشی است برای دیدن متن، برداشت و درک مناسب از اطالعات 

نظام موقعیت، سازممشاهده  تعامل، گروه،  و  مند شخص،  فرهنگ  یا  و  داده   تاً ینهاان  به  تبدیل  کیفی  های 
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 جامعه  .(Abedi Jafari & Faqihi & Sheikhzadeh & Taslimi, 2011:p.153)  یکمهای  داده 

حوزه   ید اسات، ضر در محل مذاکراتحا   ن راخبرنگا  : دهندمی  یل گروه تشکسه  پژوهش را    ینموردبررسی ا

شده است،   هدفمند استفاده   یریگپژوهش از روش نمونه  یندر ا.  علوم سیاسیو اساتید    ارتباطات و خبر

افراد  یریگ»نمونه  شامل  اساس خصوص  یهدفمند  بر  که  وی  یاتاست  صفات  و  شده   انتخاب  اییژه ا  اند 

درنهایت پس .  (Dominik & Wimer, 2010: p.126)د«ناه دش   حذف   خوانند،ینم  یارهامع  ین که با ا  یکسان

 و انجام هفدهمین مصاحبه اشباع حاصل گردید.  سؤالطرح ده از مصاحبه با افراد مختلف و 

 
 ها مصاحبه  در کنندگانشرکت مشخصات(: 1جدول )

 تخصص  شوندهمصاحبه ینام و نام خانوادگ 

 ی اتههس تاکردر مذا یم تسن یخبرنگار خبرگزار ی اصالن عباس 1

 ی اخبرنگار ارشد خبرگزاری مهر در مذاکرات هسته یغفار حنیف 2

 ی اخبرنگار خبرگزاری مهر در مذاکرات هسته ی قادرد  محم 3

 ی ادر مذاکرات هسته ی خبرنگار رسانه مل مرتضی غرقی   4

 صداوسیما   دانشگاه  علمی یئتعضو ه ی نعمت داوود 5

 دانشگاه صداوسیما  ی لمعهیئت عضو  ی افزاد یاحمد محمود 6

 آزاد اسالمی دانشگاه  علمی یئتعضو ه ببران  صدیقه 7

 دانشگاه آزاد اسالمی علمی هیئتعضو  آذر یرازخ رها 8

 دانشگاه رازی  علمیهیئتعضو و یران ا رایزن فرهنگی ی اخوان کاظم مسعود 9

 ی رسانه مل یاخبار خارج یرکلمد ینیعابد حسن 10

 یننو  یها شد رسانهرا اسکارشن علیرضا دباغ  11

 ی پژوهشگاه علوم انسان علمی یئتعضو ه ی سپنج امیررضا 12

 ع( صادق )علمی دانشگاه امام عضو هیئت حسن بشیر 13

 دانشگاه آزاد اسالمی علمی هیئتعضو  شهرام فتاحی          14

 شناسی سیاسینگار و دکترای جامعهروزنامه امیرحسین بنی اشراف    15

 دبیر خبر سازمان صداوسیما ج.ا.ا و پژوهشگر رسانه  دی          جاس مهدی 16

 ج.ا.ا و پژوهشگر رسانه   یماخبر سازمان صداوس  یردب ه            امین انگارد 17
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 های مصاحبه شوندگانهای پاسخمقوله 
 

 های پاسخ پرسش مقوله  (:2جدول )

 ؟( کنید می یابیه ارزن وچگمذاکرات را  یفو تضع یتدر تقو  یاجتماع یهاشبکه  یتظرف)

 هاخالصه پاسخ ها مقوله

 ای افزایش پوشش رسانه

شد، در ای یک سری مذاکرات داخل اتاق انجام میخاص مذاکرات هسته  در بحث   -

 ای اهمیت داشت.کنارش از این جهت پوشش رسانه

 یاهسته  مذاکرات  در  که  بودند   رایجی   هایشبکه  بوکفیس  تلگرام،  وایبر،  ،تریی تو   -

 د. بودن جلوتر صداوسیما جاری سیستم از موارد از بسیاری در. تقریباً شدمی تفاده سا

 های موفقی بودند. های اجتماعی از مسیری که خودشان ایجاد کرده بودند شبکهشبکه -

مذاکره  در  حضور  کنندگان 

 های اجتماعی شبکه

وزرا    - از  بعضی  که  است  این  مذاکرات  پیشرفت خوب  از دالیل  های  بکه ش   دریکی 

 اجتماعی عضو بودند. 

وین    - در 6در  را  مواضعشان  کری  هم  ظریف  آقای  هم  فیس  ،  و  اعالم  توییتر  بوک 

 کردند.می

ترین ابزارهای و شیوه انتقال پیام  ی که شرکت داشتند با تازه افراد  در این مذاکرات،  -

 آشنا بودند. 

 . دن شتکردند که پیام داهایی منتشر میآقای تخت روانچی عکس -

 ابزاری برای جنگ روانی 

مذاکرات را تحت تأثیر    در مراحل مختلف مذاکرات، با یک توییت کوچک فضای  -

 دادند. قرار می

های اجتماعی منتشر شد، واکنش طرف مقابل را در چند مرحله اخباری که در رسانه  -

 داشت.

ظریف  - آقای  قول  از  نکن»   وقتی  تهدید  را  ایرانی  یک  شد  « هرگز    گرینی و م،  منتشر 

 اعتراض کرد.

 انداختند. راه مییه هم عل های اجتماعی دو طرف مذاکره جنگ روانی در شبکه -

 شد. های اجتماعی فشار روی مذاکرات بیشتر میبا استفاده از شبکه -

 شد. کنندگان پیام داده میهای اجتماعی به مذاکره از طریق شبکه -

 افزایش ضریب نفوذ 

 کردند. منتشر می حساب کاربری شخصی ا ب خبرنگارها اخبار را -

 کردند.هایشان چک میلکنندگان اخبار را با موبایاغلب مذاکره  -

 کردند. هایشان اخبار را دنبال میمردم عادی با کامنت -

رسانهشبکه   - برابر  در  را  مخاطب  تعداد  در  ضعف  اجتماعی  جبران های  غربی  های 

 کردند.

 شتر شد. یب ی های ایرانضریب نفوذ رسانه -
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 افزایش سرعت انتشار 

 دارند. های اجتماعی از مزیت سرعت انتشار برخورشبکه -

 رسانند. سرعت به اطالع مردم میداده را بهتحول رخ -

 کردند. سریع توییت می -

 تر است.تأثیرگذار هرکس اول خبر بدهد، -

 سرعت باال داشت.  -

 رسید. به سرعت به دست مردم می -

 ای زی رسانهاسنافزایش جریا

 سی را شکستند. بیهای اجتماعی انحصار بیرسانه -

 سازی مطلوبی داشتند. تماعی جریانهای اجشبکه -

 های اجتماعی به منبع خبری غالب تبدیل شدند. شبکه -

 سازی داشتند. جریان -

 ساز بودند.  مستند و جریان -

 شد. خبرها به سرعت بازنشر می -

 کرد.و جریان سازی می شد ه برف بزرگ میلو گل گاهی یک توییت مثل  -

 توسعه بازنشر خبر 

 کردند.ها اخبار را بازنشر میتمام خبرگزاری -

 منبع خوبی برای خبرنگاران بود. -

 های اجتماعی بود.بازنشر از مزایای شبکه -

 اخبار  کمک به تحلیل 
 دیدن تمام زوایای مذاکرات باال برد.  سرعت خبرنگاران را در -

 آید.موعه اخبار یکجا و به ترتیب میجم -

 تعاملی شدن اخبار 
 کنندگان با مردم صحبت کنند. نکه مذاکره فرصتی بود برای ای -

 گرفتند. کنندگان تماس میهای اجتماعی با مذاکره خبرنگاران در شبکه -

 توسعه دیپلماسی عمومی ج.ا.ا 

 گذاشتند. دیپلماسی عمومی را به نمایش می -

 عنوان دیپلماسی عمومی حائز اهمیت هستند. ماعی در الیه دوم بهاجت  یهاشبکه -

 اسی عمومی تأثیرگذار بودند. در دیپلم -

 با دیپلماسی رسانه دیدگاه دنیا به ما تغییر پیدا کرد. - ای ج.ا.ا افزایش دیپلماسی رسانه

 المللی مدیریت افکار عمومی بین

 کارکرد داشتند.  یممو های اجتماعی با مدیریت افکار عشبکه -

 ه کرد. های اجتماعی افکار عمومی جهان را همراآقای ظریف در شبکه -

 های اجتماعی تأثیر زیادی روی افکار عمومی داشت. شبکه -

 پیوستگی دولت با وزارت خارجه به سیاست دولت کمک کرد.  -

 . ددنهای اجتماعی به وفاق و همبستگی کمک کرشبکه - افزایش همبستگی اجتماعی 

 تأثیر مستقیم بر روند مذاکرات
 شد. ساز مینندگان مسئلهکمحابا منتشر شدن یک خبر برای مذاکره بی -

 متوقف شد تا خط قرمزها مشخص شود. مذاکره  توییتی از رهبری منتشر شد و -
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 های اجتماعی عضو هشتم مذاکرات بودند. شبکه -

 را داشتند.  یبرراه ۀها حکم نقط توییت - ای سازی رسانهراهبرد

 مولد خبر 
خبر،شبکه  - مولد  مذاکرات،  در  اجتماعی  تولیدی   خصلت  ی، ابداع  خصلت   های 

 داشتند. 
 خصلت ابداعی 

 خصلت تولیدی 

مکان،  - متنوع بودن سوژه نبودن  درگیر  سوژه،  بودن  شبکهزمان  متنوع  مزایای  از  توزیع  پتانسیل  های ، 

 اجتماعی است. 

 

 پتانسیل توزیع 

 ت در مکان زمان یدوحدعدم م

 ریان گردش آزاد اطالعات بودند. های اجتماعی مکمل جشبکه - اطالعاتآزادگردشجریانمکمل

 
 پرسش  پاسخ هایمقوله  (:3جدول )

اعتماد مردم نسبت به   یشدر افزا ی( چه نقش یاو بعد از مذاکرات هسته  ین)ح یاجتماع  یهاشبکه )

 ( الن داشتند؟ئومس

 ا همقوله هاپاسخ

 شوند. با افزایش تعامل باعث ایجاد اعتماد می -

 ا مخاطب صحبت دوجانبه ب -

 رسانی شده و مردم امیدوارترند. اطالع -

 افزایش تعامل 

 افزایش صمیمیت  کند. مخاطب با مسئول احساس صمیمیت می -

 کند. مسئول با مردم مستقیم صحبت می -

 صحبت مستقیم موجب افزایش اعتماد شد.  -

 . شوندواسطه حذف میی اههرسان -

 گیرد.میواسطه در اختیار قرار یک سری اخبار بی -

 های مردم و مسئولین از بین بردن فاصله -

 گفتگوی مستقیم 

 مسئولین میان مردم و 

 افزایش همبستگی  شوند. همبستگی موجب افزایش اعتماد می  های اجتماعی از طریق افزایششبکه -

 همگرایی  رایی شدند. گمه  های اجتماعی موجبشبکه -

 مشارکت اجتماعی ترین نقش را داشتند. اعی بزرگهای اجتماعی با افزایش مشارکت اجتمشبکه -

 سانسور اخبار  به دلیل عدم -

 ها شفافیت آقای ظریف در پیام -
 کنندگان شفافیت مذاکره 

 ها شد. اعی آنمتاج های ممنوعه موجب افزایش سرمایهکننده از شبکهاستفاده گروه مذاکره  -
به   مردم  اعتماد  افزایش 

 مسئولین 
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 پرسش  پاسخ یهاله مقو (:4جدول )

 ؟ کنید می یابیالن در دوران مذاکرات را چگونه ارزئوتوسط مس یاجتماع  یهانحوه استفاده از شبکه )

 ( اند؟کدم  یادر مذاکرات هسته  یاجتماع یهاشبکه  هاییتاز ظرف یریگنقاط ضعف و قوت بهره 

 

 ها مقوله اهخپاس

 بدون راهبرد  -

 بی راهبرد بود.  -

 راهبردی ندیدم.  -

 . یدمند  ینظم یچه -

 . رودیباشد ضداطالعات باال م وکتابحسابیاگر ب -

 نداشت.   یبندزمان -

 راهبرد نداریم. -

 بینم. هیچ نقشه و استراتژی نمی -

 عدم وجود نقشه و راه و استراتژی  -

 . کردندیاز شبکه استفاده م طرفه یکو  ودخواهانهخ ترصو داشتند به یازهر وقت ن -

 بدون راهبرد

 اصالً سیستماتیک نبود.  -

 ریزی نبود. هیچ برنامه -

 یستماتیک نبودن س

 دکتر ظریف به نحو احسن استفاده کرد ولی سیستم خیر.  -

 ابتکار عمل صرفاً با ظریف بود.  -

 ظریف کار خودش را خوب بلد بود. -

 قائم به شخص 

 ای انجام گیرد.تر بود توسط کارشناس رسانههب -

 به دستیار داشتند.   زاین کامل نبود، -

 باید آموزش ببینند.  -

 شد. پیشینه منتشر میخبرها بی -

 رویه از شبکه اجتماعیاستفاده بی -

 ای ضعف رسانه

 ای باشد. با مشورت مشاور رسانه -

 .کردندای استفاده میباید از کارشناس رسانه -

 شد. گاهی خط دهی توسط خبرنگاران انجام می -

 ایمشاور رسانه
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 پرسش  پاسخ هایمقوله  (:5دول )ج

  یل تلویزیونی را در پوشش اخبار مذاکرات را چگونه تحل -رادیو یهاو شبکه  یاجتماع یهاتعامل شبکه )

 ()تقابل، تکامل، تعادل و...(  ؟کنید می

 ها مقوله هاپاسخ

 غیرمستقیم بودند.  -

 شد. مستقیم و رجوعی استفاده نمی -

 شت. گذاتأثیر غیرمستقیمش را می -

 گاه نخواست در تقابل باشد. رسانه ملی هیچ -

 گاهی تأثیرگذار بودند.  -

 غیرمستقیم 

 شد. ها استفاده میها و توییتعکس -

 رسانه ملی درجاهایی در تعامل بودند.  -

 کرد.منتقل می ه دآمگرفتیم و هر آنچه در توییت ساند بایت می -

 سویه نباشد. شد که ارتباط یکجو نوسانی مذاکرات موجب می -

 کردند. مرزی العالم و پرس.تی.وی استفاده میهای برونشبکه -

 کردیم که استفاده کنیم. های اجتماعی را رصد میدر رسانه ملی پیوسته شبکه -

 تعامل

 رسانه ملی گاهی در تقابل بود.  -

 کردند.نثی میماعی در تقابل با هم برآیند اثرات مثبت یکدیگر را خهای اجتهک بش رسانه ملی و -
 تقابل 

 های اجتماعی جا نمانیم چون رسانه ملی بودیم.خواستیم از شبکهما می -

 کردیم خبر را زودتر بدهیم. تالش می چون رقابتی بود، -

 دانست.های اجتماعی را رقیب خود میرسانه ملی، شبکه -

 ت ابرق 

 اند. توان گفت مکمل هم بوده می -

 داشتند. در مواقعی تعامل حداقلی  -
 تکامل 

 اصالً ربطی به هم نداشتند.  -

 دانم. من این را تعامل نمی -

 فاز عقب است.تلویزیون ما یک -رادیو  کالً -

 نقش تعاملی وجود ندارد. -

 هیچ تناظری وجود ندارد. -

 فاده کند. خوبی استانه ملی نتوانست بهسرو های اجتماعی فیلتر بودند شبکه -

 فهمد. های اجتماعی را رسانه ملی نمیفاده از شبکهپارادوکس قانونی است -

 ارتباط بی
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 های موافق( ششم )مقوله  پرسش  پاسخ هایمقوله  (:6جدول )

  یپلماسید یعااجتم یهاشبکه  یتکشور توانسته است با استفاده از ظرف ی خارج یاستبه نظر شما دستگاه س)

 ( چرا نه؟ ی؟چرا آر   رد؟یتحقق اهداف مذاکرات به کار گ یرا در راستا یارسانه 

 ها مقوله هاپاسخ

 های اجتماعی را درک کرده بود.وزارت خارجه ایران اهمیت شبکه -

 کردند.ظریف و دستگاه دیپلماسی استفاده می -

 اند. در این سه سال خیلی استفاده کرده  -

اهمیت ش  های  هبکدرک 

 ماعیاجت

 ند.دادابتکار عمل را از طریق خبرنگارها انجام می -

 ابتکار عمل با خبرنگاران بود.  -
 ابتکار خبرنگاران 

 مطلوب نیست.  -

 نه به آن صورت که کامل باشد.  -

 تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله داریم. -

 تا حدودی  -

 خیلی کم  -

 ناکافی بود 

 این ابتکار عمل ظریف بود. -

 ابتکار عمل با ظریف بود.  -

 حاصل ابتکار عمل ظریف بود.  -

 شخصه موفق بود. قای ظریف بهتنها آ -

 ابتکار عمل ظریف

 ریزی بدون برنامه این اتفاق اصالً سیستماتیک نیست.   -

 
 پرسش  پاسخ هایمقوله  (:7جدول )

 ( موافق نا یهامقوله )

 ها مقوله هاپاسخ

 برنامگیبی رد.ای ندایرات جهان برنامهیغت دستگاه ما برای هماهنگی با  -

 
 پاسخ به پرسش هفتم هایمقوله  (:8جدول )

 ( . ید را مشخص کن یارسانه  یپلماسینوع د  ینمؤثر در ا یاجتماع هایشبکه   ترینمهم)

 ها مقوله هاپاسخ

 . ودترین شبکه اجتماعی و نقطه اشتراک خبرنگاران و مقامات ایرانی و خارجی بمهم تر ییتو  -

 ند. کرداز توییتر برای پوشش اخبار استفاده می تعمداًخبرنگاران  -

 رسانی بود.تر برای اطالعیجدفضای  تر ییتو  -

 تر ییو ت
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 توییتر اولویتش بود.  حتی جان کری -

 از همه برتر است.  ترییتو  -

 توییتر  مسلماً -

 در فضای خارجی تأثیر بیشتری داشت. تر ییتو  -

 بوک، یوتیوب ، فیسترییتو  -

 دانم. بوک را اثرگذارترین میمن فیس -

 بوک اثرگذارترین بود. یش فیستا حداقل یک سال پ -

 بوک. در حین مذاکرات فیس -

 بوک فیس

 اینستاگرام بوک فیس  -اینستاگرام

 

 های پاسخ به پرسش مقوله (: 9جدول )

  یارسانه  یپلماسیقق دحت  رد یاجتماع یهاشبکه   یتاز ظرف یریگدر بهره  یخارج   یاستس یقتوف یاآ)

 ( ها؟شبکه  ینالن کاربر ائومس یتو محبوب یتمقبول یاهاست شبکه  ینا یتمربوط به ظرف

 

 هاپاسخ ها مقوله

ولین  ترکیبی از مقبولیت مسئ

 اجتماعی  یهاشبکهو توانش 

 های اجتماعی و خالقیت مسئولین ترکیبی از پتانسیل شبکه -

 جتماعیا  ای ههوشمندهای فردی در کنار شبکه -

 های اجتماعییل شبکهپتانس همهم نبوغ شخصی   -

 ها مؤثر است. ن هر دوی آنازنظر م -

 ها و استعداد افراد و خبرنگارها ناشی از ظرفیت شبکه -

 به نظرم ترکیب بین هر دو  -

 ها ظرفیت شبکه - ها ظرفیت شبکه

 ها عامل اصلی بود. ظرفیت این رسانه -

 ت خبرنگارها بود که اصالت داشت.ییو ت ینا - خالقیت خبرنگارها 

 رست انجام داد.ارباب رسانه مسئولیتش را د -

 ای ایران تالش کردند. خبرنگاران و کارشناسان رسانه -

 همیشه به نوع مواجه کاربر با این شبکه بستگی دارد. - پتانسیل کاربران 
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 پرسش  به  پاسخ هایمقوله (: 10جدول )

تحقق اهداف   یدر راستا یاجتماع  یهادر شبکه  یسیاز زبان انگل ه دفا است یدهایها و تهد فرصت)

 ( اند؟کدم یارسانه  پلماسیید

 

 ها پاسخ  ها مقوله

 واسطه تعامل بی
 ها واسطه پیامانتشار بی -

 واسطه با جهان صحبت کرد.یبباید  -

 تحریف تعامل بی
 شود. در ترجمه دخل و تصرف نمی -

 د. و شیمر تصرف منتشو بدون دخل  -

رسانه دیپلماسی  ای  ارتقای 

 ج.ا.ا

 اده کرد.ین پتانسیل باید استفاز ا -

 مردم دنیا بهتر ما را بشناسند.  -

 باید با زبان مخاطب صحبت کرد. -

 ها سخن بگوییم. بلندگوی نظام یعنی با زبان آن -

 ای یعنی با مردم دنیا حرف بزنی. دیپلماسی رسانه -

 بت کرد.ها صحباید با زبان آن  یممو ار عبرای متقاعد کردن افک -

 اهمیت دارد.برای تعامل با مخاطبان خارجی  -

 گیرد.افراد بیشتری را در برمی - افزایش ضریب نفوذ ج.ا.ا  

 

 پرسش  به  پاسخ هایمقوله (: 11جدول )

 ؟( کنیدمی یابیرا چگونه ارز یاجتماع یهااز شبکه  5 +1استفاده گروه )

 

 ها مقوله هاپاسخ

 آمدن ظریف ما بهتر شدیم.  با  تر بودند،ها قویل آنیواا -

 های اجتماعی رقابت برابر بود. هدر عرصه شبک -

 ها، بعضی مواقع ما بعضی مواقع آن -

 هردو طرف خوب بودند.  -

 گاهی کنشی، گاهی واکنشی  -

 پایاپای 

 ، ما خوب استفاده کردیم. جا ماندندها عمدتاً به نظرم آن -

 بودیم. قف مو ن ما در ایرا -
 برتری ایران

 لوتر بودند. ها جالمللی آندر فضای افکار عمومی بین -

 کردند. تر عمل میها مستقلخبرنگاران آن -
 برتری طرف مقابل 
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 تحلیل مضمونی 

 به شروع خارجه وزیر ویژه   به  و دولتی هایمقام از برخی و گذاشت  کنار را نگاه سلبی یازدهم دولت

 زمان در روش این کردند. اجتماعی هایشبکه   از دیگر برخی و بوک سفی در دخو نظرات درج

 ویژه  به رابطه این در شد. خارجی و داخلی عمومی افکار توجه  جلب  موجب ایهسته راتمذاک 

 اجتماعی  شبکه  چندین  و ایسنتاگرام ،یوتیوب توئیتر،  ،بوکفیس در ظریف محمدجواد  هایپست 

 زبان  فارسی مخاطبان با ارتباط  برای عمدتاً بوکفیس از یفرظ .است هقرار داشت توجه مورد مجازی

 امور وزیر  .دادمی خبر ایهسته مذاکرات تحوالت  آخرین از ساده  هایروایت با و کردمی  اده فاست

 توئیتر .کندمی  پست را مطالبی مختلف هایمناسبت در انگلیسی زبان   به توئیتر در همچنین خارجه

 جهان سراسر  در سیاستمداران نظرات درج برای خصوص به و است پرطرفدار ن راای از خارج  در عمدتاً

 دالیل ذکر و ایرسانه جدید  فضاهای از درست اده فاست نیز مذاکرات طول  در .است توجه  مورد

 شکست  مقصر را  ایران نتوانند  غربی های رسانه   شد می باعث مذاکرات رفتن ش پی  د نُک و  پیچیدگی

غیرقابل راطخ به مذاکرات احتمالی  طه راب این در .دهند شانن  5+1 برخی کشورهای انعطاف مواضع 

 سوی  از  که نیست  تصویری کنندگیتعیین اندازه  به گذردمی مذاکره  متن  در آنچهتأکید دارد: »  ظریف

براساس آنچه که از مصاحبه    . (Ahadi & Darabi, 2017: pp.59-60)«شودمی ارائه مذاکرات از هارسانه

ظرفیتش همصاحببا   آمد؛  دست  به  دوندگان  دیپلماسی  تیم  قوت  و  ضعف  نقاط  و  وین  ها  مذاکرات  ر 

 شود. ها پرداخته میبیان آن  به استخراج شد که 

 
 های اجتماعی در مذاکرات وین محور ظرفیت شبکه 

ظرفیت   که  بود  این  بر  اصل  پژوهش  انجام  شبکهدر  کلی  و های  کنیم  استخراج  را  اجتماعی  های 

بیاورند را تبیین نماییم.   ای به وجودتوانستند در مذاکرات هسته های اجتماعی میرا که شبکه   ییهایتظرف

هسته  مذاکرات  با  مرتبط  افراد  پاسخ پاسخگویان،  کارشناسانه  نگاهی  با  که  بودند  کدهای ای  با  را    هایی 

کردند. ابراز  پرسش  این  برای  که  رسانه   پوشش   متنوع  بود  مباحثی  ازجمله  پاای  تأکید خاصی سخ در  ها 

هسته   در  .شدآن    روی افرامذاکرات  گفته  بنابر  بسته ای،  درهای  پشت  مذاکرات  پژوهش،  پاسخگوی  د 

کننده تنها راهی بود که اخبار مذاکرات در آن منعکس شود های اعضای مذاکره گرفت و توییت می انجام

 ای را به وجود آورده بودند.ترده سگ اینه از این منظر اهمیت داشتند که پوشش رسا  های اجتماعیو شبکه 

شبکه ا مسیینکه  از  اجتماعی  شبکه های  بودند  کرده  ایجاد  خودشان  که  نکته  ری  بودند،  موفقی  های 

های  کنندگان در شبکهدیگریست که در جواب این پرسش تأکید خاصی روی آن شد، حضور مذاکره 
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در مذاکرات حضور داشتند هم از نکات    یاهسته   کننده اجتماعی و خبرنگارهایی که همراه گروه مذاکره 

بود.  مصاحب  هرکدام   مذکور  دالیل خوب ه از  از  یکی  که  کردند  اعالم  را  مسئله  این  جداگانه  شوندگان 

هسته  مذاکرات  طرفپیشرفت  عضویت  مذاکره ای  شبکه های  در  اجتماعیکننده  از    های  یکی  و  بود 

های خاصی کردند که دارای پیام ای منتشر میهس چی عکهم ابراز کرد که آقای تخت روانگویان  پاسخ

آمد در مراحل مختلف مذاکرات ها به وجود میمذاکرات به واسطه همین پیام   بود. جنگ روانی که در 

ابراز داشت که بیشتر   ای واکنش طرف مقابل را در برداشته است، یکی از پاسخگویان نکتههسته  جالبی 

اهمیت شبکهمی به  اتوان  این جلسه دی  جتماعهای  از  برد: ظریف در یکی  پی  فریاد  ر روند مذاکرات  ها 

های اجتماعی این جمله  در شبکه   وزیر خارجه روسیه  سپسهرگز یک ایرانی را تهدید نکن!    :ود کهزده ب

مسئله   بود.  شده  اروپا  اتحادیه  نماینده  موگرینی  شدید  اعتراض  موجب  امر  همین  و  بود  داده  انتشار  را 

که   پادیگری  که سخدر  است  این  بود  شده  اشاره  آن  به  ش  ها  در  کننده  مذاکره  گروه  های بکه حضور 

های  های رسمی و در مقابل گسترش شبکه های ما در رسانه کمبود مخاطب   شد کهموجب می  اجتماعی

و   ی ج.ا.اهاکننده مذاکره های خبرنگارها و  هایی که در ذیل پیام نوعی جبران شود. کامنتجریان اصلی به 

بوده   امتم کنشگر  این جریان  در  که  هافرادی  و  داشته   پیدا  بازخورد  نفوذ، اند  بسیار   طوربه   مین ضریب 

 .ای جریان اصلی را بشکندرسانه  ۀپاسخگویان توانسته است سلط زعمبه چشمگیر و بارزی  

که   دیگری  شبکه  اشاره   موردنکته  در  انتشار  سرعت  است  گرفته  پیاقرار  است،  اجتماعی   در ها  م های 

تر را سریع  باال، افکار عمومیتشده  و همین سرعمنتشر می  های اجتماعیکمترین زمان ممکن در شبکه

سازی شده است جریاننکته دیگری که در پاسخ به آن اشاره    .داده استها قرار میتحت تأثیر این پیام 

تبدیل شدند،    های خبرگزاریرخبمنبع  ای از زمان به  های اجتماعی در برهههای اجتماعی بود؛ رسانه شبکه 

آورد یت همانند یک گلوله برف، بهمن عظیمی را به وجود میبه قول یکی از پاسخگویان گاهی یک توی

های اصلی و غالب که معموالً هم برخالف منافع  شد جریان رسانهسازی موجب میو چنین حجم جریان

های اجتماعی یکی دیگر در شبکه   بازنشر  .دهد  رراازی قسملی ج.ا.ا فعال بودند را تحت تأثیر این جریان

مقوله  که  از  بود  کردند،  پاسخگویانها  میپیام   هاخبرگزاری  اشاره  بازنشر  را  موجب  ها  بازنشر  و  کردند 

نکته    گرانکمک به تحلیل شاکله کلی اخبار برای تحلیل  انجام شود.  خوبیخبری به  سازیشد جریانمی

اربر های ک پیام  توانید تمام که در یک صفحه شما میشد، این ان اشاره یگوپاسخ دیگری است که در پاسخ

به یک اطالعات کلی و منسجم   واحد  درآنرا ببینید، تحلیل کنید و توالی زمانی آن را مشخص کنید و  

ن  دیگری بود که خبرنگارا  ۀهای اجتماعی نکتازجمله این موارد بود. تعاملی بودن شبکه  دست پیدا کنید،
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های واسطه شبکه م مذاکرات به بردند. در هنگاهای اجتماعی از آن بهره میاطالعات در شبکه  کمیلتی برا

کنندگان در تماس باشند و مردم عادی هم بتوانند  این امکان وجود داشت خبرنگاران با مذاکره   اجتماعی

شبکه   تعامل در  باشندفعالی  داشته  اجتماعی  دی  .های  یکی  ازدیپلماسی عمومی  آن  کن  گر  به  که  بود  اتی 

های اجتماعی در مذاکرات یکی از مزایای دیگر شبکه   های مختلفاشاره شد. ارتباط دولت ج.ا.ا با ملت

ای موفق شد در طی گروه هسته   هایی بود کهای یکی دیگر از سیاست بود. دیپلماسی رسانه   ای وین هسته 

از شبکه  با کمک  و  افکارمذاکرات  نگاه  اجتماعی  کندجی  عموم  های  به ج.ا.ا عوض  را  مدیریت   .هان 

عمومی کارکردهایی  افکار  توانست  ازجمله  ج.ا.ا  دیپلماسی  دستگاه  که  بهره   بود  شبکه با  از  های  گیری 

های اجتماعی در های اجتماعی جهان را همراه کرد« »شبکه»آقای ظریف در شبکه   اجتماعی انجام دهد،

 « داشتند«  کارکرد  عمومی  افکار  داشت«    ی هاشبکه مدیریت  عمومی  افکار  روی  زیادی  تأثیر  اجتماعی 

 شوندگان در ذیل این نکته بیان داشتند.ود که مصاحبه هایی بها پاسخ این

رسانه  دیپلماسی  ارشد  تحلیلگران  از  یکی  که  بود  امری  اجتماعی  داشت. همبستگی  اشاره  آن  به  ای 

با   همبستگی و همراه کردن بیان شد. مزایای شبکه   ز ا  ایران ای  روند مذاکرات هسته   مردم   های اجتماعی 

 عی بر روند مذاکرات ازجمله مواردی بود که نقطه اجماع بیشتر پاسخگویان های اجتماتأثیر مستقیم شبکه 

ای بود از  بیان کرد، خاطره   اخبار خارجی رسانه ملی  مدیرکل  حسن عابدینی،  بود. یکی از خاطراتی که

هسته  مذاکرات  مسقط  روند  در  به   که عمان  ای  رسانه وی  کارشناس  و  خبرنگار  مذاکرات  عنوان  در  ای 

بیرون آمد و به آقای تخت روانچی   »آقای ظریفحضور داشت:   اتاق مذاکرات حضور داشت،  که در 

پیامی درباره مذاکرات منتشر شده است، پس از بررسی   گفت: گویا دیشب در صفحه کاربری رهبری، 

و    قرمزهابه رهبری پیامی منتشر شده که در آن خط    سبه منتشبکه اجتماعی مشخص شد که در صفح

مذاکرات   چهارچوب هستهچارچوب  تا  شد  متوقف  مدتی  برای  مذاکرات  سرانجام  است.  بیان شده  ای 

شبکه   اشاره   مورد که  نکته  این  لحاظ گردد«.  مذاکرات  روند  در  پیام  این  هشتم  در  اجتماعی عضو  های 

بود می  مذاکرات  این  را  در  کردشم  اتفاقتوان  شبکه   ایرسانه  سازیراهبرد  .اهده  وجوه  دیگر  های از 

هستهاجتماعی   مذاکرات  روند  توییت در  که  کرد  اشاره  پاسخگویی  بود.  نقطه  ای  ما  کارگزاران  های 

داشتند را  خبری  هسته   .راهبری  مذاکرات  در  حاضر  خبرنگاران  از  دیگر  خبرای،  یکی  خصلت مولد   ،

د  تولیدی از  را  ابداعی  مو  هسته یزایگر  مذاکرات  در  اجتماعی  شبکه  برشمرد.ای   بودن سوژه،   متنوع   ای 

های  ازجمله کارکردهای شبکه   عدم محدودیت در مکان و زمان نیز به اعتقاد پاسخگویان  وتانسیل توزیع پ
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بود   مذاکرات  در  ارتباطات،   و اجتماعی  کارشناسان  از  یکی  تعبیر  اجتماعیشبکه   به  در توانسته   های  اند 

   .مکمل جریان آزاد اطالعات باشند ای وینته سه اکراتمذ

رغم غفلت پیشین دستگاه دیپلماسی کشور از ظرفیت حوزه توان گفت که، علیهش میهای پژوبنابر یافته 

و شبکه  مذاکرات هسته مجازی  منافع،  و  اهداف  پیشبرد  در  اجتماعی  دکتر جواد های  دیدگاه  و  وین  ای 

شبکه به  اجتماعی،ظریف  ظرفیتوبرسبب    های  شد.  ز  فضا  این  کشور،   روازاین های  دیپلماسی  نخبگان 

سازی،  های اجتماعی، سبب افزایش سرعت انتشار اخبار، جریانران و مردم از طریق ورود به شبکهخبرنگا

المللی، تأثیر بر روند مذاکرات، ایجاد همبستگی تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی در بعد داخلی و بین 

با افکار عمومیمو  مردم  بین   خارج از کشور، رقابت   سئولین در پیشبرد مذاکرات، ایجاد پتانسیل ارتباط 

مذاکره  روند  پایاپای  گسترده  پوشش  بار،  اولین  برای  مجازی  فضای  در  غیرایرانی  و  ایرانی  کنندگان 

و خبرنگاران شدند.   با مردم  ارتباط مستقیم مسئوالن  و مذاکرات در کمترین زمان،  ای همه  رب  اقعیتاین 

ین عنصر برای وصول اهداف و منافع و ایجاد  ترسازی دیپلماسی دیجیتال، ضروریمشخص شد که فعال

 های دستگاه دیپلماسی باشد. های این حوزه باید از اولویتظرفیت کارگیریبه اجماع است و شناسایی و 

 
 ین ای ومذاکرات هسته  رد یتماعهای اجای در استفاده از شبکه کننده هسته قوت گروه مذاکره  نقطه 

ران و ایاالت متحده آمریکا بیش از پیش در مسیر رقابت با یکدیگر  ای ایدر این فضای رقابتی تیم رسانه

دیپلمات و  داشتند  نشست قرار  با  آمریکا  و  ایران  عنوانهای  تحت  راستای   Briefing هایی  در  که 

ابزار رسانه طرف مقابل را تحت  هدرت میصو  شانیاحرفهسازی خبرنگاران و تحلیلگران  آگاه  با  تا  ند 

درحالی که   .ای یکدیگر داشته و دارنداین مسیر سعی در بازی در زمین رقابت رسانه  فشار بگذارند و در

مرسانه مقابل  طرف  بینؤ های  برخوردار  المللیثرتر،  بیشتر  گستردگی  از  و    عملکرد اما    بودند تر 

دیپدیپلمات ویژه  به  ایران  بر تحلیل  یهالماتهای  مواقع  برخی  توانست در  تحلیلگران طرف  ارشد،  های 

ای در وین معتقدند با توجه به اینکه گستردگی و  ناظران رسانه.  بگذارد  ریتأثها  دهی به آنمقابل و جهت

ی در ا گر نبودند و نقش فعاالنهنظاره   صرفاً های ایرانی  های آمریکایی بیشتر است اما رسانهاثرگذاری رسانه 

شبکه نهارس حتی  و  توها  همچون  اجتماعی  اینستاگرام  ئهای  و  )ایفا  یتر   تیم  (.IRNA, 2015کردند 

)اگرچه شخص   ها نبودرسانه  مصاحبه  درخواست  انتظار  به  خود  هایایران برای انعکاس دیدگاه   دیپلماسی

مصاحبه اعضاء  سایر  و  خارجه  رسانهوزیر  با  زیادی  انجاهای  خارجی  و  داخلی  داد های  وزیر    (ند م  اما 

به صورت مستقیم نظراتش را آن یتر، یوتیوب،  ئبوک، توخواست از طریق فیسمی  گونه کهامورخارجه 

  مخاطبان  و  کردندچندین شبکه اجتماعی مجازی برای مخاطبان داخلی و خارجی منتشر می   و  ایسنتاگرام
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راه   ییکاین    نمایند و  منتقل  هاآن   به  را  خود  نظرات  آزادانه  توانستندمی  نیز بهترین  افکار از  های جذب 

این تیم که متشکل از وزیر امور خارجه و دو معاون او و   .ای استهعمومی بخصوص نخبگان هر جامع

تیم مذاکره  اعضاء  بودسایر  پیچیدگی  ،کننده  و  انگلیسی  زبان  داشتند.  با  زبان یآشناهای آن آشنایی  با  ی 

مهمبین از  گفتگو  آداب  و  حرفهارهابزا  ترینالمللی  است.  ی  دیپلمات  هر   مذاکرات  جریان  در   هاآن ای 

ای که هیچ حد و مرزی در آنجا گونهه  کشاندند ب جهانی شدن می  عمومی  های جنبه  به  را   فتگو گ  فضای

ای و اهداف تیم ایرانی را ای، مذاکرات هسته ها در دیپلماسی عمومی و رسانهسازوکار آن  .وجود ندارد

بر به جلو  گام  آیک  و  تبدیل کردهند  مذاکرات  توجهات  کانون  به  را  با  تیم هسته   .ا  دیپلماسی ای  این 

خوبی ه  ها با این روش توانستند بسوی خود جلب کرد. آنه  خود، نگاه مثبت افکار عمومی و جهانیان را ب

را که  طرف احتما  مرتباًهای غربی خود  را مقصر شکست  ایران  داشتند  منفی خود تالش  اظهارات  لی با 

نشان  راک مذ انعطاف  )ب  چالش  به  دهند، ات و یک طرف سرسخت و غیرقابل   Mir Mohammadکشند 

Sadeghi, 2015.)   می  طوربه شبکهخالصه  از  استفاده  در  دیپلماسی  تیم  قوت  نقاط  اجتماعی  توان  های 

 مجازی را به صورت زیر برشمرد:  
 ی کنندگان در شبکه اجتماعمذاکره  حضور

اجتماعکشبن در  کنندگاحضور مذاکره  از سکان  یه  د  یفداری جواد ظرپس    ماسی یپلبر مسند دستگاه 

نوشته   یافت.  یشافزا  یریچشمگ  طوربه کشور   روز  دادن  ف  یهاگزارش  ،هاقرار  و  حاوی    هاییلم کارانه 

رسانهپیام  شد  موجب  خاص،  اجتماعهای  عرص  ی،های  د  های یت فعال  ۀ به    ی جمهور  یپلماسیدستگاه 

افکار   یفضا  یمجاز  یدانحضور موجب شد که م  ین ا  ،پژوهش  هاییافته  بنابر  .دونش  یلدتب  یرانا  یاسالم

جمهور  یغ تبل  ی برا  یا دن  یعموم اقناع  شود   یران ا  یاسالم  یو  پیش .  فراهم  کشورها  از   تا  مقابل   ی این 

فضا  یرانا  یاسالم  یجمهور عرصه  شبکه   یمجاز  یدر  اجتماعو  ا  ، بودند  تازیکه  یهای  حضور    یناما 

 د.نمورا فراهم   یران نفوذ ا  یبرضات گسترش بها تنگ کرد و موجآن  یرارا ب عرصه
 با مردم   تعامل 

 یهای اجتماعای در شبکه کننده هسته از نقاط قوت حضور گروه مذاکره   یگرد  یکیبا مردم    یممستق  تعامل

تقو همبستگ  یت بود.  افزا  ین ب  یحس  مردم،  خواست  با  دولت  خواست  زدن  گره  و    مشارکت   یشمردم 

به   یعاملت  ین از هم  یناش  یمبه وجود آمده در ارتباط مستق  یمیت و صم  یاعاجتم های شبکه   ۀواسطبود که 

 ای و مردم به وجود آمد. کننده هسته گروه مذاکره  ینب یاجتماع
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 ای رسانه  دیپلماسی

  یینپانفوذ    یبضر  نابرب  ای هر کشور است کهو رسانه   یپلماتیکاز شقوق مهم د  یکیای  رسانه  دیپلماسی

مند  بوده است، از آن بهره   یستهکه شاچنان  ای، ج.ا.اصل  یانهای جرنسبت به رسانه  ج.ا.ا  یرسم  یهانهارس

ا سال   ست.نشده  به    1392سال  از  )  ریاخ  هایدر  بعد(  شبکه   اسطهو  به  اجتماعظهور  همچن  یهای   ین و 

 یل : به دلیانپاسخگو  ترار اظها، بنابگردیدمرتفع    ی خأل تا حدود  ین کارگزاران نظام در آن ا  های یتفعال

اجتماعشبکه   یتممنوع مذاکره   ج.ا.ا در    ییترتو  و  بوکفیس  یهای  گروه  هسته استفاده  اکننده  از    ینای 

آن در  امکان  را  می  ارادوکسپ  یکها  آن  ،دادقرار  برخ  بنابر  هااما  پاسخگو  یآنچه  نام    یاناز  شجاعت 

 جربه کردند. را ت موفقو    یستهبا ی روحض ،ت همامکان استفاده کردند و درنهای  یناز ا ،نهادند
 ی افکار عموم مدیریت 

کننده گروه مذاکره   به زعم پاسخ گویان پژوهش  بود که  یاز نقاط قوت  یگرد  یکی  یافکار عموم  مدیریت

 ی امر که بتوان افکار عموم ین. ایابدبه آن دست  یهای اجتماعگیری از بستر شبکه ای توانست با بهره هسته 

جهان است    یالمللتوجهی در روابط بین ل  کرد نقطه قاب  یهبرو ر  یدولت همراه  یکته  سواا با خجهان ر

  یران ا  یاسالم  یعلیه جمهور  یاصل  یانجر  یهارسانه   یمنف  یغاتها تبلای ج.ا.ا باوجود سالکه گروه هسته 

به  برهه توانست  در  افکار عمومنوعی  بود  مدنظر  که  ب   یای  را  ده  جهان  ر  یگرطرف  غرب   ایهسانه نگاه 

ا  یلمتما نظر  ن یگرداند.  چارچوب  در  بس  ید تول  یه فرآیند  نظر  قابل  یار موافق  در  است.  تأمل  و   یه بحث 

 ی افکار عموم  یریتسازی مدهمگام  ی ان برا.انی.س  ۀان که در آن به تأثیرات رسانه خصوصاً شبک .انی.س

  یدلتو   یهبه نام نظر  ،گیردمیقرار    بحث  هم مورد  یگرید  یهنظر  ،رودمتحده اشاره می  یالت ا  هایسیاست  با

ا  .موافقت می  یه نظر  ین در  دولت اشاره  که  براشود  عموم  اقناع   ی ها  از  سیاست   یدبا  یافکار  را  های خود 

رسانه  آن کانال  بازنماها  عموم  یندنما  ییچنان  افکار  گ  یکه  قرار  تأثیر  درنهایت    یردتحت  طریق و   از 

آن  نظر  با  بهموافقت  سیاست  ها  راهاینوعی  کهیدنما  یبانیتشپ  شان  استخراج  ربناب  ؛  از   یاطالعات 

مذاکره   ، پژوهش  یهامصاحبه هسته گروه  جمهورکننده  عنا  یرانا  یاسالم  یای  از    یتبا  استفاده  به 

 موفق باشد. یادی در این امرتا حدود ز است  توانسته یهای اجتماعشبکه 
 هارسانه  راهبری

باز خبرنگاران حاضر در    کیی  . بودها  رسانه  ی راهبر  ۀنقط   یفظر  های توییت  کرد  می  یان محل مذاکرات 

 یدر شبکه کاربر  یفجواد ظرکه    آمد یم  یشپ   یاربس  ،مذاکرات  یای حاکم بر فضاکه در خألهای رسانه 

شد های جهان منتشر می زمان ممکن در خبرگزاری  یندر کمتر  یام پ  ینهم  نمود و را منتشر می  یامیخود پ

 شد.جهان می یاهرسانه  ی ه نقطه راهبرب  لیا تبدهپیام در همین فضا که 
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 یف های ظردر پیام یسیاز زبان انگل استفاده  

انگل  استفاده  زبان  پیام   یسیاز  ظردر  جواد  قوت   یکی  یفهای  نقاط  آن  مصاحبه   که  بود  یاز  بر  شوندگان 

بی داشتند،  جهانتأکید  مخاطب  با  کردن  صحبت  تصرف   ی،واسطه  و  دخل  از  ماندن  ندور   از   یاشهای 

. در دندبرشمر  محور  ینا  یشوندگان برامصاحبه   که  بود  ینفوذ ازجمله محاسن  یبجمه و باال بردن ضررت

نظر نفوذ  یهچهارچوب  و  هسته  ،اقناع  گروه  ااستفاده  انگل  یرانای  زبان  پیام   یسیاز  در در  منتشره  های 

و    یمتر مفاههب  هاآن   موجب شد   یصحبت با زبان مخاطب خارج  .است  یتحائز اهم  یهای اجتماعشبکه 

در مخاطب   یو فرهنگ  یفکر  وذ نف  . شودمهم قلمداد می  ایشانامر در اقناع    ینو هم  یندا درک نماها رپیام 

بردن  یانزعم پاسخگوبه   یفشود که ظرمحسوب می  یپلماسیازجمله شقوق د بهره  زبان    از   با استفاده و 

 د. فق باشمو ی توانست تا حد مطلوب یهای اجتماعدر شبکه  یسیانگل
 یف جواد ظر یهامبودن پیا مستند 

پیام   مستند جواد ظرهای گروه هسته بودن  اجتماعدر شبکه  یفای و خصوصاً  نقا  یکی  یهای  قوت   طاز 

گاه گفته خبرنگاران حاضر در محل مذاکرات هیچ   بنابر.  شده استبیان  ج.ا.ا ای  کننده هسته گروه مذاکره 

گروه   رایب  یاجتماع  یهاعتماد و سرماوجود آمدن  به  مر موجب  ا  ن یا  ود نشد و خ  یبتکذ  یفظر  یهاپیام 

 و خبرنگاران شده بود.  یافکار عموم ین ای در بکننده هسته مذاکره 

 
 ی های اجتماعگیری از شبکه در بهره  یرانای اضعف گروه هسته  نقاط

 تکامل رو   به روز تاطالعا عصر در و هستند افکار و عقاید کنترل مهم ابزار اجتماعی هایرسانه

 امروز دنیای در است. جهانی کنونی قدرت در حضور هایضرورت از نیز ایرسانه لماسییابند. دیپمی

 دارای شود. ج.ا.ا   انجام باید محوردولت ایدیپلماسی رسانه و هستند مهم  ملی مسائل و هادولت هنوز

 و یطراح برای متولی فقدان تجه به لیو دنیاست، در به یک بازیگر فعال تبدیل برای الزم پتانسیل

درک   فقدان همچنین و آن قواعد بر تسلط  عدم و  آن  برای راه  نقشه فقدان  و  دیپلماسی دیجیتال اجرای

سیستمی   درست )عملکرد   گروه   (.Ameli & Kharazi Azar & Mozafari, 2017: p.165نداشتند 

  ی دارا   گویانزعم پاسخی به ای اجتماعهه ان شبک از امک  یمندای و بهره در مذاکرات هسته   یرانای اهسته 

 :شودبه آن شاره می  یبکه به ترت  ،بود  ینقاط ضعف
 ای رسانه  راهبرد فقدان

رسانه راهبرد  هسته   ای عدم  شبکه گروه  در  اجتماعای  مجازی های  موارد  ی  م  ی ازجمله  در  که   یان بود 

نسب  یان،پاسخگو داشتآبر  یاجماع  وجود  هسته اه رسان  یها یت فعال  یانپاسخگو  .ن  گروه  ای  رای    ا یران 
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ترس م  یمبدون  راه  هسته   ینادر    یشان ا  دانستند. ینقشه  گروه  که  بودند  مشترک  انظر  گاهیرای  ی ان 

مدت   یآمده که برا پیش   یاربس.  ریزی مدوننه برنامه   و   شدمی  یاجتماع  ی هابنابرضرورت وارد گود رسانه 

شبکه مذاکره   یتفعال  یبلند در  اکنندگان  هم  وقفتم  یجتماعهای  بارها  و  موجب  س  ین شده  کوت خود 

زمان   یاکننده ساعت خاص  روه مذاکره گ  را فراهم آورده است، چنانچهها و خبرنگاران  رسانه  یسرگردان

برا  یخاص شبکه   یانب  یرا  در  اجتماعگزارش  ز  کردمیمشخص    یهای  حدود  سرگردان  یادیتا   یاز 

 شد.می یری ها جلوگرسانه
 ای کننده هسته رسانه گروه مذاکره  هایتیلدن فعابه شخص بو  قائم

های  قائم به شخص بودن فعالیت   ،ضعف به آن اشاره کردعنوان نقطه توان به که می  یاز نکات  یگرد  یکی

اای گروه هسته رسانه است  یران ای  ب  بنابر.  در مذاکرات  ای گروه های رسانه فعالیت   یانپاسخگو  یشترنظر 

جواهسته  شخص  به  قائم  ظرای  دوب  یفد  و  است  هسته گر  ی اعضا  یگرده  اوه  برنامه    یکدر    یرانای 

امور   یروز  یهای شخصخالقیت   بنابر  ایهای رسانه فعالیت   اند.نشده یفشده تعرتعیین   یشاز پ  یکاستراتژ

کند که  امر اقرار می   ینبه ا  یسکانیوزا  ی در مصاحبه با خبرگزار  یعباس عراقچ  است.  گرفتهخارجه انجام 

خارجه بودند   یرهای وزاز خالقیت  یناش  یهای اجتماعدر شبکه   نیراای اای گروه هسته ه نساهای رفعالیت

 شده باشد. تعیین  یش ای که از پنه برنامه 
 ای رسانه کاردان  استفاده از مشاوران  عدم

رسانه بهره   عدم مشاور  از  و  گیری  شبکه رسانه   یار دست  یاای  از  استفاده  در  اجتماعای  ضعف نقطه   یهای 

مصاحبه   یگرید که  بهره   شوندگان بود  مذاکره   یمنددر  هسته گروه  شبکه کننده  از  اجتماعای  ی  های 

خبر   یشینهخبر، پ  ی ورابا فر  ییعدم آشنا  ،ایهای رسانه عدم تمرکز بر فعالیت  مجازی  به آن اشاره کردند.

در   یران ای اه ستگروه ههای  در پیام   یاناز پاسخگو  یبود که به ظن برخ  ینکات  یگرد  ی تخصص  حث و مبا

و کارکشته وجود    یای قوگروه مشاوران رسانه   ینآمد؛ که اگر در کنار ابه چشم می  یاجتماعهای  شبکه 

 . یدگیری نماامکان بهره  یناز اتوانست می  ج.ا.ا   از پیش یش داشتند ب
 یهای اجتماع از شبکه  یابزار استفاده 

ابزار شبکه   یاستفاده  هسته انقزجمله  ا  یز ن    یاجتماع  یهااز  گروه  ضعف  اط  از    انیرای  استفاده  در 

ای گروه هسته   ینمسئول  ،پژوهش  ینآمده در ا  دستاطالعات به   بنابر.  است  ی بیان شده های اجتماعشبکه 

 یهای اجتماع داشتند در شبکه مردم و افکار عمومی  یت به حما  یازهر هنگام که ن   یران ا  ی اسالم  یجمهور

 ین شده است. امطلوب ارتباط و تعامل قطع  جهیعد از به دست آوردن نتبو    ی مدت  از  س اما پ  ، اندفعال بوده 

 کند. ها خدشه وارد می آن  هو اعتماد مردم نسبت ب  ین مسئول یاجتماع یهامر در بلندمدت به سرما
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 گیری نتیجه 

خ  ل پاس پژوهش حاضر از راه مصاحبه با نخبگان علمی حوزه ارتباطات، علوم سیاسی و خبرنگاران به دنبا

اند؟ با توجه به پاسخ های اجتماعی چه نقشی در روند مذاکرات وین داشته هه این پرسش بود که: شبک ب

علی  درنهایتشوندگان،  مصاحبه ایران  دیپلماسی  دستگاه  که  حاصل شد  نتیجه  سالاین  اینکه  از رغم  ها 

اما روند مذاکراتهای شبکهتوجه به ظرفیت وین و بازتاب آن    ی اهسته  های اجتماعی غافل بوده است، 

بع بین در  باعث شد شبکه د داخلی و  نقش مهم و  المللی و همچنین نگرش دکتر ظریف،  های اجتماعی، 

شکل و  بازتاب  در  تجربه  مسلمی  اولین  این  باشند.  داشته  وین  مذاکرات  درخصوص  افکارعمومی  دهی 

با نکات مثبت و   رواین زا  وده و های اجتماعی مجازی ب جدی حضور نخبگان دستگاه دیپلماسی در شبکه

مقوله براساس  است.  بوده  نیز همراه  از مصاحبه، میمنفی  به دست آمده  دیپلماسی، های  تیم  توان گفت: 

شبکه  در  عملکرد خود  در  مردم  و  ظرفیتخبرنگاران  اجتماعی  فضا  های  این  کارکردهای  و  : ازجملهها 

جریشکل اخبار،  سریع  انتشار  عمومی،  افکار  به  فعال،    ،زیساان دهی  عمومی  قرار دیپلماسی  تأثیر  تحت 

موفقیت  و  رساندند  ظهور  منصه  به  را  و...  جهانی  افکار  گفتگوی دادن  و  صمیمیت  ایجاد  چون:  هایی 

های داخلی، شفافیت اطالعات، مستقیم بین مردم و مسئولین، افزایش همبستگی ملی و همگرایی در جریان

مذاکرات،   روند  در  اجتماعی  حاصلاء  ارتقامشارکت  نیز  اجتماعی  همزمان  ؛  شد  عتماد  صورت  به  اما 

آن ضعف شبکههای  در  دیپلماسی  دستگاه  سیستماتیک  عملکرد  فقدان  مانند:  شد  آشکار  نیز  های  ها 

نظمی در زمانبندی انتشار دکتر ظریف( انتشار اخبار و اظهارات، بی  عمدتاًبودن )اجتماعی، قائم به شخص  

-ها و گاها استفاده ابزاری از این شبکهر دیپلماتای در کناشاوران رسانهمد ن وجو اخبار و اطالعات، فقدا

است؛ می  طورکلیبه ها.   دیپلماسی  برای دستگاه  تازه شناخته شده  توان گفت که فضای مجازی، حوزه 

فعال  روازاین که  است  رسانهالزم  و  دیجیتال  دیپلماسی  اولویت سازی  از  قرای  دیپلماسی  دستگاه  ار های 

 شود:تی نیز ارائه میدر این راستا پیشنهادا .ردگی

شبکه  از  استفاده  قرار  ممنوعیت  اشاره  مورد  مکرر  پاسخگویان  توسط  که  بود  نکاتی  از  اجتماعی  های 

مندی دستگاه دیپلماسی کشور از های اجتماعی در کشور از طرفی و لزوم بهره گرفت. ممنوعیت شبکه می

است که اگر امری در   زده رقمگانگی را  ای این دوپلماسی رسانهید  ارچوبچهای اجتماعی در  بستر شبکه 

ها ممنوع نیست چرا باید زنند و اگر برای آن کشور ممنوعیت دارد چرا مسئولین کشوری از آن سرباز می

باشد. داشته  ممنوعیت  مردم  نظر  برای  نقش   به  عنایت  با  پژوهش،  غیرقابلپاسخگویان  انکار آفرینی 

ها و کشورها، فرهنگی ملت یپلماسی عمومی و ارتباطات بیند  ای، در دیپلماسی رسانه  عیاجتماهای  شبکه 

 های اجتماعی در پیش بگیرد.شبکه  ۀ بایسته است رویکردی دیگری را دربار
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هایی بود که در ای در دستگاه دیپلماسی کشور نیز ازجمله ضرورت تهیه نقشه استراتژیک دیپلماسی رسانه 

پژوهش آ  فرآیند  نیاز    ن  به  ب قر  شد،احساس  دستگاه ه یب  که  داشتند  را  تحلیل  این  پاسخگویان  اتفاق 

نقش بر این باور راهی برای دیپلماسی رسانه   ۀ دیپلماسی کشور استراتژی و  ای در درازمدت ندارد و غالباً 

  ه رجیر خاهای اجتماعی برخاسته از نبوغ شخصی وزای شبکه بودند که موفقیت نسبی در دیپلماسی رسانه

 رازمدت و معین.د ۀ بوده است تا یک نقش

است    های اجتماعی نیز ازجمله مباحثیبرقراری مستمرتعامل مسئوالن نظام با افکار عمومی جهان در شبکه 

ی  هااز شبکه مسئوالن    استفاده   های پژوهش،یافته بنابری قرار بگیرد،  بازنگر  موردکه به نظر پژوهشگر باید  

که به اعتماد مردم و همراهی مردم   هرگاه   عبیر دیگر،ابزاری بوده است. به ت  وی  مقطع   یااستفاده اجتماعی  

 از آن این ارتباط منقطع شده است های اجتماعی استفاده شده و پس شبکه  از  شده است،نیاز احساس می

 به اعتماد بین مسئولین و مردم خدشه وارد خواهد کرد. بلندمدتاین امر در   که

ایست که عدم  ای نیز مسئلههای دیپلماسی رسانهفعالیت خبرنگاران برای انجام    زا  گروهیایجاد و تقویت  

برهه ای به وجود آن در دوران مذاکرات هسته به ضرر منافعزعم پاسخگویان در  ج.ا.ا رقم خورده    هایی 

ی جتماعهای اآشنایی و هماهنگی و دخالت منافع جناحی در انتشار اخبار مذاکرات در شبکه   عدم  ت،سا

 ها توسط پاسخگویان مورد اشاره قرار گرفت.مسائلی ست که بار ۀزجملا

شبکه  تأثیرگذار  نقش  به  عنایت  با  و  رسانهبنابراین  دیپلماسی  در  اجتماعی  دیپلماسی های  نقش  و  ای 

میرسانه پیشنهاد  ملی  منافع  در  دوره ای  تبیین  با  دیپلماسی  دستگاه  که  خبرنگاران  شود  تخصصی  هایی 

 چنین مواردی آموزش و پروش دهد.  های داخلی را برایسانهر، لمللیابین 
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