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دیپلماسی عمومی نوین جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحده آمریکا 

 برجامدر قبال 
 1لولیال فقیه

 چکیده 
در این مقاله، دیپلماسی عمومی نوین، واکاوی اهمیت افکار عمومی داخلی و خارجی، 

ابعاد تاثیر گذاری دیپلماسی عمومی نوین و در نهایت تاثیر این عوامل در هم تنیده در 

ز روش گیری اروابط بین آمریکا و ایران در قبال برجام صورت بندی گشته است.  با بهره

تبیینی و با کاربست رویکردهای دیپلماسی عمومی خصوصا دیپلماسی عمومی -توضیحی

نوین پاسخ سواالت ارائه خواهد شد، یافته های این کار تحقیقی بیانگر این واقعیت است 

است، امروز بیش از هر زمان « سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی»که، گزاره مشهور

 دیگر صادق و ثابت است.

به امضای  2015ژوئیه  14توافق هسته ای که به عنوان برنامه جامع اقدام مشترک که در 

پنج عضو دائم شورای امنیت به اضافه آلمان از یک طرف و جمهوری اسالمی ایران از 

طرف دیگر رسید، به منزله نقطه عطف در تاریخ دیپلماسی عمومی نوین به شمار می رود 

ی تحت تاثیر قرار گرفتند و اهمیت مرزبندی افکار عمومی که طی آن افکار عمومی جهان

داخلی و خارجی کم رنگ شد که این ماحصل بهره گیری از ابزارهای نوین در طول 

 مذاکرات هسته ای و استفاده از فرصت های دیپلماتیک به وجود آمده بود. 

ومی، ایران، مذاکرات هسته ای، برجام، دیپلماسی عمومی نوین، افکارعم واژگان كلیدي:

 آمریکا
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 مقدمه

قرار گرفتن دیپلماسی در معرض رسانه و افکارعمومی به ویژه در قرن بیستم، دیپلماسی 

نوین را با قوانین جدید، تکنیک های جدید و پیامدهای فراوان برای دیپلماتها، 

 ارتباطی، انقالب (.Gilboa, 2005:4سیاستگذاران، روزنامه نگاران و مردم ایجاد کرد ) 

 نوع الملل، بین روابط در اساسی تغییرات و سیاست در مردم توده افزون روز مشارکت

 آن توصیف برای و کرد ایجاد را دیپلماسی و جمعی های رسانه بین تعامالت از جدیدی

 دیپلماسی ای، رسانه دیپلماسی عمومی، دیپلماسی مانند جدیدی اصطالحات از

شد  استفاده عکسبرداری حتی و دیپلماسی تله فوری، دیپلماسی پوپولیستی،

(gilboa,2007:10.) 

تشدید روابط در شبکه های اجتماعی مرزهای سنتی اعم از مرزهای جغرافیایی و مرزهای 

برنامه هایی که سیاست داخلی و خارجی را یکدیگر جدا می کند، در نوردیده است است 

از میراث قدیمی دیپلماسی  که برخی مفروضات اصلی دیپلماسی عمومی  راکه برگرفته

عمومی است آشکارا با آنهایی که همراه با بحث جهانی سازی هستند، به هم پیوند می 

( در واقع جداکردن امور عمومی )معطوف به مخاطب داخلی( 1388,82دهد. )ملیسن، 

از دیپلماسی عمومی )برخورد با گروه هدف در ماورای آبها( به طور روز افزونی با 

ای مربوط به روابط درونی و ارتباطات جهانی ناسازگار است، مشهور است که واقعیت ه

اطالعات جهت یافته به سوی یک مخاطب خارجی اغلب به مردمان داخلی می رسد، یا 

 (.55به طور برعکس )همان:

میالدی ارائه شد، بر این باور  1980نظریه بازی دو سطحی  پوتنام که در اواخر سال های 

کرات فی ما بین، در دو سطح درونی و برونی یا ملی و بین المللی، برگزار است که، مذا

می شوند. در مذاکرات درون سطحی، هدف مقام اجرایی مذاکره کننده، جذب نگرانی 

های بازی گران سیاسی و اجتماعی داخلی و جلب آنها در ساختن ائتالفی ملی است. در 

ه کننده، جامه عمل پوشاندن به نگرانی مذاکرات برون سطحی، هدف مقام اجرایی مذاکر

های ملی بدون پذیرش تعهدات برونی )بین المللی( با نتایج زیانبار درونی )داخلی( است. 

احتمال موفقیت در چنین مذاکراتی و عهد قرارداد بین دو بازیگر، هنگامی باال خواهد بود 
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 ,Bjola & Manorشود )که بین نگرانی های بازیگران درونی و برونی همپوشانی برقرار  

2018: 2.) 

دیپلماسی سنتی منسوخ نخواهد شد ولی چاره ای ندارد جز  معتقد است، 2فیلیپ سیب

سیب ) شریک شود اینکه صحنه را با دیپلماسی نوینی که مجهز به ابزارهای جدید است،

 بهره برداری از مزیت های ارتباطی که ابزارهای نوین رسانه ای به ویژه .(44: 1396،

شبکه های اجتماعی برای طرفداران و مخالفان هسته ای فراهم کرده بود بحثی جهانی را 

موضوعی که زمانی . دامن زد که هدف آن تحت تاثیر قرار دادن اجرای این توافق بود

فقط در محافل کوچک و بسته ی دیپلمات ها و دیگر مقامات رسمی بحث می شد به 

دروازه های جهان  دسترس همگان قرار گرفت. یکباره وارد عرصه ی عمومی شد و در

دیپلماسی چهارطاق باز شد و نحوه انجام مذاکرات و چگونگی شکل گیری بحث های 

این وضعیت فعلی دیپلماسی است که تکامل سریع اد. پیرامونی آن را تحت تاثیر قرار د

طاف پذیری آن در آینده را به تصویر می کشد .هر کشوری که نتواند قدرت انتقال و انع

 رسانه های جدید را جدی بگیرد 

در حالی که ، در زمان توافق ژنو ، 5+1ر حین مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای د

اولین خبر از اتاق مذاکرات و از سوی ، خبرنگارها در انتظار خبر رسمی و انتشار آن بودند

در سراسر جهان زودتر شهروندان عادی ، شر شدتوزیر امور خارجه فرانسه و در توئیتر من

 از بزرگ ترین دستگاه های خبر رسانی یا حداقل هم زمان با آن ها خبر را دریافت کردند

زیرا موضوعات ، نحوه اعالم توافق هم به خودی خود مهم بود(. 1394ایک تایمز ،)

مختلفی را که هنگام حرکت به سوی آینده دیپلماسی به طور مستمر با آنها مواجه می 

میزان مشارکت  برقراری ارتباط مستقیم با مردم، سرعت، رد تاکید قرار می دهدمو شویم

عمومی در موضوع،گستره ی مخاطبان برای چنین پیام رسانی و پیش بینی دیپلمات ها 

: 1396سیب ،) درباره واکنش گروه های منفعتی به طور خاص از جمله موضوعات هستند

111 .) 

                                                           
2 Philip seib  
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ارتباطی که ابزارهای نوین رسانه ای به ویژه شبکه های بهره برداری از مزیت های 

بحثی جهانی را دامن  اجتماعی برای طرفداران و مخالفان توافق هسته ای فراهم کرده بود.

  (.15: 1396سیب ،)زد که هدف آن تحت تاثیر قرار دادن اجرای این توافق بود

 

 . چارچوب نظري1

 دیپلماسي عمومي 1-1

 سنتي الف( دیپلماسي عمومي

 موسسه  ها ده ایجاد به اشاره بدون اصطالح، این از گسترده استفاده رغم به امروزه،

 مثال، عنوان به .ندارد وجود باشد شده پذیرفته آراء اتفاق به تعریفی که هیچ - ومرکز

 کند می دور محدود تفسیرهای از را خود ،3آمریکا متحده ایاالت عمومی دیپلماسی مرکز

 شناسد: می رسمیت به نرم قدرت از ای وسیله عنوان به را عمومی دیپلماسی نقش  و

 اطالع و آموزشی فرهنگی، آموزشی های برنامه شامل عمومی دیپلماسی سنتی تعاریف

 منافع ترویج برای که شد می تلویزیونی های برنامه و شهروندان مبادالت دولتی، رسانی
 استفاده مورد خارجی مخاطبان بر تاثیر و رسانی اطالع درک، طریق از کشور یک ملی

: Chahine ، 21 اما این موضوع امروزه بسیار گسترده شده است ) گرفت می قرار
2010) 

 ب( دیپلماسي عمومي نوین

توسعه وسایل ارتباط جمعی و افزایش حساسیت نسبت به افکارعمومی، در عمل 

دیپلماسی را از شکل سنتی و پنهان خارج کرد و به صورت آشکار درآمد. امروزه حتی 

نظام های غیردموکراتیک نیز برای مشروعیت بخشیدن به تصمیات خویش و جلب 

کارعمومی قرار می دهند. امروزه حمایت افکارعمومی، نتایج سیاست خود را در معرض اف

به علت ظهور بازیگران متعدد، پیچیدگی روابط میان دولتها، گرایش از دو جانبه گرایی 

به چند جانبه گرایی در چارچوب سازمان های بین المللی، زوال قدرت تصمیم گیری 

                                                           
3 USC Center on Public Diplomacy 
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لمللی، سفرا، ایجاد دیپلماسی فردی، بهره گیری بیشتر از متخصصان، افزایش و تعهد بین ا 

رشد و اهمیت رسانه ها، به ویژه اینترنت، ظهور انواع گوناگون بازیگران غیر حکومتی و 

باالخره گسترش اجتماع بین المللی، در مجموع تصویر جدیدی از دیپلماسی ارائه می 

 باگذشت(. 9: 1384دهند که با مختصات حتی یک دهه گذشته متفاوت است )قوام، 

 شده نیز متحولی عموم دیپلماسی ، اطالعات و مینه ارتباطاتدر ز تحوالت ایجاد و زمان

 می مطرح« دیپلماسی عمومی سنتی»و « مدرن عمومی دیپلماسی»عنوان  دو تحت و است

 جدید ارتباطی های رسانه تأثیر تحت عاملی، هر از بیش مدرن عمومی دیپلماسی شود.

 در مدت ، کرد مشاهده 2 وب در را آن تجلی توان می که ها اختراع جدید موج دارد. قرار

  است. کرده متحول را دفاعی و سیاسی مسائل از بسیاری ماهیت کوتاهی، بسیار

موفقیت دیپلماسی عمومی نوین بستگی به موفقیت در ایجاد اعتبار و اعتماد در مخاطبین 

 از آنجا که کنش .دارد

سهیم بوده و در عوض کنند که خود در ایجاد پیام  مختلف این فرصت را پیدا مین گرا

ن را نیز پذیرا باشند، این امید وجود دارد که ت آدلیل مشارکت در تولید پیام مشروعی به

عالوه ارتباطات  به. طور موثر حاصل گردد ای اعتبار و اعتماد، به در سایه ارتباطات شبکه

زمدت تواند در درا گوی معنادار و تعامل رودررو و مستقیم می ای از رهگذر گفت شبکه

 هرگونه تالش جهت تحمیل معنا و ارزش منجر به آن خواهد شد تا. اعتمادسازی کند
رآیند به نفی درک متقابل منتهی فمثل زده و الجرم این  طرف مقابل دست به مقابله به

دیگر فرق کرده  لبته نباید فراموش کرد که اعتماد و اعتبار از یک محیط به محیطا .گردد

 &Gass«  ).طلبد حفظ اعتبار تالشی مداوم می». بنابراین شدبا و موضوعی پویا می

Seiter, 2009: 165.)  

 

 ج( دیپلماسي دیجیتال

دیپلماسی دیجیتالی از نظر مفهومی به جای اصطالحاتی نظیر دیپلماسی الکترونیکی، 

دیپلماسی سایبری یا دیپلماسی توئیتری به کار برده می شود، که ماهیت و ابعاد گسترده 

ی آنالین آن ها را مدنظر قرار می دهد. تعاریفی که تاکنون ارائه شده، دیپلماسی دیجیتالی 
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ده از تکنولوژی ارتباطات و اطالعات اینترنتی برای رسیدن به اهداف را به عنوان استفا

 (.80: 1396دیپلماتیک، یا حل مشکالت سیاسی خارجی معرفی می کند )بیوال و هلمز، 

یکی از رایج ترین شکل های دیپلماسی دیجیتال، استفاده از رسانه های اجتماعی در 

خارجه و سفارتخانه ها با مردم  دیپلماسی عمومی است، به این ترتیب وزارت امور

 جریان با که بیستم قرن عمومی دیپلماسی خالف خارجی ارتباط برقرار می کنند. بر

 گسسته طبیعت در بالقوه طور به دیجیتال می شد، نسخه مشخص طرفه یک اطالعات

 و کنندگان ارسال بین طرفه دو تعامل ایجاد باعث اجتماعی های رسانه زیرا است،

 ها دیپلمات توسط است ممکن اجتماعی های رسانه این، بر عالوه .شود می گیرندگان

 یک کاربران نگرش نحوه  بر نتیجه در که گیرند قرار استفاده مورد سازی چارچوب برای

 اجتماعی های رسانه. بگذارد تاثیر خاص کشوری یا سیاست موضوع، یک مورد کشوردر

با این  .شود می تبدیل کشور خارجی سیاست ارتقای برای مهم ابزار یک به نتیجه در

حال، نهادهای دیپلماتیک به هیچ وجه تنها بازیگران برای شکل دادن رویدادها و مسائل 

 در که دهد می نشان که است آنالین رقابت این .مربوط به رسانه های اجتماعی نیستند

 شده پیچیده ایندهفز طور به تایید، روند و سطحی درونی و برونی دو بازی دیجیتال عصر

 در نفوذ برای را اجتماعی های رسانه است ممکن خارجی و داخلی جز دو هر .است

 روند کردن منحرف یا و تسهیل  طریق از دیگر عبارت به گیرند، کار به عمومی افکار

 می ها دولت مثال، عنوان به .دهند قرار تاثیر تحت را عمومی افکار است ممکن تایید

 اجتماعی های رسانه از متحدان، کردن رها عنوان به تایید عدم کردن توصیف با توانند

 ,Bjola & Ilan Manorکنند ) استفاده دیگر کشور یک در معاهده یک از حمایت برای

2018: 8 .) 

 

 دیپلماسي عمومي نوین آمریکا در دوره اوباما 2-1

دفاع و  وزرای کلینتون، و گیتس همزمان نفوذ و اوباما باراک رسیدن قدرت به از پس

رهیافت دولت –تازه ای بر کاربرد هماهنگ تمامی ابزارهای قدرت آمریکا  تأکید خارجه،
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برای تاثیرگذاری بر دولت های دیگر و مردمان آنان بدون توسل به نیروی  -4یک تکه 

نظامی صورت گرفت. اوباما در نشست مشترک مجلس و سنای این کشور، آمریکاییها را 

 (.18: 1394ل و فیسبوک، اعالم کرد )روزبه و ماه پیشانیان، ملت گوگ

تحرکات دولت آمریکا در دولت اوباما حاکی از آن بود که اوباما قصد دارد اصالحات 

اساسی را در دیپلماسی یک جانبه گرایانه ی دوران بوش اعمال کند و در واقع دیپلماسی 

این چارچوب دیپلماسی عمومی در  انعطاف پذیر چندجانبه ای را به نمایش گذاشت. در

داخل و خارج آمریکا مورد توجه ویژه قرار گرفت و در سیاست خارجی واشنگتن از 

اهمیت به سابقه ای برخوردار گشت. کابینه اوباما همانند هر نهاد سیاسی دیگری این 

واقعیت را درک کرد که جهانی شدن اطالعات و پیشرفت های صورت گرفته در صنعت 

ات تاثیر فراوانی بر اقدامات، جهت گیری ها و قضاوت های جامعه جهانی دارد. ارتباط

، دیپلماسی عمومی چند الیه ای را در نقش برجسته افکارعمومیکاخ سفید با عنایت به 

پیش گرفت که از ابزار احترام و تواضع نسبت به ملل دیگر تا استماع فعال نقطه نظرات 

ستقیم با مردم سایر جوامع و تالش برای تاثیرگذاری دیگران و حتی برقراری ارتباط م

 برآنان را در برمی گرفت. 

 به نسبت ویژه به آمریکا عمومی دیپلماسی های روش در هایی نوآوری اوباما دوره در

 به چاپی های رسانه و پخش طریق از یک طرفه و ارتباطات از شکل داد، رخ خاورمیانه

   (.Khatib, Dutton, Thelwall, 2012: 454) شد تبدیل طرفه دو تعاملی مدل یک

 مطلع گذاران سیاست با آنالین تعامل در عمومی آگاه یک که بود این اوباما دولت دیدگاه

 بر عالوه سفید داد.کاخ افزایش را دولت شفافیت و بودن باز افزایش نتیجه در کند، ایجاد

 در کاخ سفید دفتر از را خود روزانه رویدادهای اجتماعی، های رسانه از وسیعی شبکه

 می بارگذاری یوتیوب در جلسات ویدیوهای که حالی در کرد، پخش زنده بوک فیس

هر فردی می  آن در که کرد اداره را "مردم ما" فرم پلت سفید کاخ این، بر عالوه .شد

مستقیما پاسخ خود را  دولت توسط  متعاقبا و کرده مطرح را ها درخواست توانست

                                                           
 4   Governmen-of-Whole:مبنای بر و یکپارچه به صورتی سازماندهی فعالیت های دولتی  از شیوهای 

 دولتی در بخش های مختلف می شود.فعالیت های  میان موازنه ایجاد موجب که افقی ارتباطات
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 وزارت و ها دولت که بود آور الزام جدید برای آمریکا دیجیتال انداز چشم .نمایددریافت 

 و خارجی های سیاست از حمایت تا کنند شرکت آنالین های بحث در ها خارجه

 (.Bjola, Manor:12) آوردند دست به را معاهدات تصویب

 

 دیپلماسي عمومي دولت اوباما در قبال ایران3-1

 داخلی امور در دخالت از و کرد اجتناب ایران در دموکراسی ترویج از ابتدا اوباما دولت

با  تفاوت شیوه اوباما نسبت به  دولت های قبلی بود. از  حاکی این و کرد، اجتناب ایران

 سال پایان وجود اینکه لحن اوباما متفاوت از دیگر روسای جمهور بود اما ناپایدار بود، در

 ایران همکاری عدم و  تاکید بر ها تحریم بر ایران به نسبت اوباما دولت سیاست ،2009

این منجر به مشخص  .شد متمرکز ، دموکراسی نقض از انتقاد و ای هسته موضوع در

 (Aghazadeh, 2015: 50شدن سیاست های اوباما شد. )

 شدن قائل دیپلماسی با فاکتورهایی مانند احترام به دادن فرصت برای اوباما دولت تالش

 این .شد همراه کند، نمی تولید ای هسته های سالح هرگز ایران که این تعهد  و ایران به

 سیاسی های تنش که نبود آور تعجب بنابراین هستند، متناقض ذاتی لحاظ به اهداف

 و جویانه آشتی لحن اوباما و دولت  شکل بگیرد کنگره و آمریکایی تندروهای با داخلی

 جمهور رییس تعهد که حالی در .کند حفظ را خود سیاسی با صالبت  چهره  حال عین در

ایران  مردم در وی نفوذ داشت، ادامه مشکالت کردن برطرف برای ایران با دیپلماسی به

 اوباما را در رابطه با دولت سیاست های انتظارات نیز در جریان بود. سخنرانی های اوباما

 رئیس افتتاحیه سخنرانی .داد می نشان ایران، و آمریکا رابطه و قدرت شدن، جهانی

 به و گرفت قرار توجه مورد جهان سراسر در نفر ها میلیون توسط 2009 سال در جمهور

 سال در اوباما افتتاحیه سخنرانی .مورد توجه قرار گرفت ایران برابر در تغییر نماد عنوان

 منتظر ایران شهروندان و رهبران که بود کلیدی که کرد، برجسته را «متقابل احترام» ،2009

در این  خاص طور به را ایران اگرچه  .بودند آمریکا جدید جمهور رئیس از آن شنیدن

 راه دنبال به اسالم، جهان ما برای" داشت، اظهار وی بود، نداده قرار سخنرانی مخاطب

 اوباما این، بر عالوه  ."باشد متقابل احترام و متقابل مبتنی بر منافع که هستیم جدیدی
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 خاموش و فریب و فساد طریق از که کسانی به" .داد گسترش  را دیپلماتیک های فرصت 

 دارید، قرار تاریخ اشتباه طرف در شما که گویم می اند، چسبیده قدرت به مخالفان کردن

 سوی به دست کردن دراز به مایل ما باشید خود مشت کردن باز به مایل شما اگر  ولی

 (. https://obamawhitehouse.archives.gov("هستیم شما

 شورای نظیر نهادهایی نشده بود، اشاره ایران به خاص طور به چه در این سخنرانی  اگر

 ایران برای فرصتی و اصالحی حرکت یک عنوان به را خط این 5آمریکا ایرانیان ملی

  .کردند قلمداد

 قبلی های دولت از متفاوت های سیاست اعالم و خاورمیانه منطقه با ارتباط در اشاره این

 عمومی مجمع سخنرانی به نسبت پیام این کلی پیام رفته هم روی .بود متحده ایاالت

 گیرانه سخت و اخطارآمیز کمتر ایران ای هسته برنامه مورد در متحد ملل سازمان

 . (ibid, 2009)بود

 عنوان به  روحانی حسن ،2013 ژوئن ماه در اوباما دوباره انتخاب از پس کوتاهی مدت

 طور به اوباما سال آن در .شد انتخاب رو میانه سیاسی برنامه پایه بر ایران جمهور رئیس

 آمریکایی دیپلماتیک های تالش "تمرکز"  نقطه عنوان به را ایران ای هسته موضوع خاص

 نفت، جریان حفظ در آمریکا منافع در حالی که قبال بر موضوعاتی  مانند  کرد مطرح

 به توجه با متمرکز بودند. ای هسته های طلبی جاه سرکوب و تروریسم کردن کن ریشه

 طلبی جاه به نسبت ایران به هشدارآمیز  لحن با دیپلماسی به نسبت اوباما  تعهد اینکه

 "متقابل احترام" پیام بین تعادل تا کرد تالش قطعا جمهور رئیس بود، همراه ای هسته های

 دولت تالش های جنبه از یکی تنها سخنان این .کند برقرار "میز روی های گزینه همه" و

 شهروندان بر گذاری تاثیر یا دسترسی برای آنها توانایی ذاتا و بود عمومی دیپلماسی در او

 اوباما نوروزی های پیام حال، این با .بود شده محدود آنها رسمی ماهیت دلیل به ایرانی

 تا آوردند فراهم را بیشتری بسیار فرصتی و دادند قرار هدف را ایران مردم خاص طور به

 .شود فراهم مردم عموم کردن درگیر بلکه دسترسی، تنها نه

                                                           
5 National Iranian-American Council 

https://obamawhitehouse.archives.gov)/
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 بزرگی های تالش فارسی، سی بی بی مصاحبه و نوروزی های پیام اوباما، های سخنرانی

سفارت  .نبود عمومی دیپلماسی از ملموسی شکل ها این اما بود، ارتباط برقراری برای

 تحصیلی های فرصت ویزا، های درخواست  مانند دیپلماتیک اهداف دیگر برای6مجازی

 عربی متحده امارات و ارمنستان ترکیه، در متحده ایاالت کنسولی دفاتر در مالقات قرار و

 چارچوب در حرکت یک واقع در مجازی سفارت این ایجاد .گرفت قرار استفاده مورد

 ایران مردم با مستقیم طور به «ما درباره» صفحه اینکه به توجه بود. با عمومی دیپلماسی

 از که ایرانیانی با ارتباط برقراری برای زیادی های فرصت سایت این کند، می صحبت

اهداف  (./https://ir.usembassy.gov( فراهم کرد میکردند، بازدید مجازی سفارت

کلیدی دیپلماسی عمومی عبارت بودند از تسهیل درک که در نهایت به منافع سیاست 

 تربرای دقیق توضیح نیازمند و است گسترده تعریف این اگرچه، .خارجی کمک می کند

 (.Aghazadeh, 2015:65 )است  دولت و متحده ایاالت خاص اهداف

 

 . دیپلماسي عمومي نوین آمریکا در قبال ایران بعد از شروع مذاكرات هسته اي4-1

 توافقنامه این کردن مطرح برای اوباما, اعالم توافق نهایی از پس ساعت چند عرض در

 توییتر به( متحده ایاالت) متحده ایاالت دیپلماسی برای بزرگ دستاوردی یک عنوان به

 در خود عرب متحدان جمله از خارجی، های دولت انتقاد برای مقابله با اوباما .رفت

 کانال اندازی آورد، راه روی توییتر و اسرائیل به سعودی عربستان ویژه به خاورمیانه،

 مجبور و توافق از آمریکا مردم حمایت جلب هدف با( TheIranDeal) اختصاصی توییتر

 از ساده مثال یک TheIranDeal کانال بنابراین .توافق بود تصویب برای کنگره کردن

 برای داخلی پشتیبانی ایجاد دنبال به است ممکن ها دولت آن در که است هایی روش

  .باشند دیجیتال عصر در خود خارجی های سیاست

 برای ابزار عنوان به خارجه امور وزارت توسط عمدتا دیجیتال های رسانه که حالی در

 استفاده مورد عمومی دیپلماسی های استراتژی از حمایت در خارجی مردم با شدن درگیر

                                                           
6 Virtual Embassy 

https://ir.usembassy.gov)/
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 استراتژیک ارتباطات ابزار عنوان به وسیعی طور به دیجیتالی های سیستم گیرد، می قرار 

 .کنند می عمل خارجی سیاست اهداف به دستیابی در داخلی های حوزه و ها دولت بین

حمایت داخلی و  افزایش برای کننده قانع های استدالل ایجاد برای توئیتر از اوباما دولت

 زیاد عدم های هزینه مورد در آگاهی بردن استدالل ها بر باال .کرد استفاده خارجی

 خطر و ایران ای هسته تاسیسات بر نظارت برای توانایی دادن دست از احتمال تصویب،

 توافق به تصویب عدم کرد که تاکید می TheIranDealکانال .مبتنی بود اسرائیل برای

 برای اوباما باراک سفید کاخ که است ذکر به الزم .است موجود وضعیت مخالفت با معنی

کردکاخ  تالش شدت به ایران، توافقنامه از اسرائیل امنیت متخصصان حمایت دادن نشان

از جمله  سفید، باراک اوباما نشان می داد که توافقنامه ایران از طرف متحدان غیر متعارف

این تالش  سربازان نظامی، اعضای سابق دولت بوش و رهبران مسیحی پشتیبانی می شود.

برای نشان دادن این بود که اکثر آمریکایی ها از توافق ایران حمایت می کنند و به این 

 به TheIranDealترتیب فشار سیاسی بیشتری بر منتقدان کنگره این توافق افزود. کانال

 شرایط و تأیید است نه اعتماد براساس ایران توافقنامه که پرداخت نکته این به شدت

 مورد در را سیاستمداران کرد سعی TheIranDealترتیب،  همین به .داد شرح را تحریم

 زدایی سیاست را مساله علمی، های واقعیت مورد در گفتگو و بحث با ایران توافقنامه

 یک با مقابله منظور به ایران توافق که کرد لاستدال TheIranDealکانال نهایت، در .کند

است و همواره تاکید بر روی همین موضوع خواهد  ایران ای هسته برنامه هم آن موضوع،

 را اوباما سفید کاخ آنالین مقامات با مردم در مورد مساله هسته ای ایران، بود.  مکالمات

کند و احتمال پذیرش  برقرار ارتباط توافق منتقدان با مستقیم طور به تا قادر ساخت

 با  اوباما سفید کاخ که شد باعث آنالین مکالمات این، بر عمومی را افزایش دهد، عالوه

 (.Bjola, Manor, 2018شناخته شود ) شفافیت عنوان

دیپلماسی عمومی آمریکا در مذاکرات هسته ای دارای محورهایی می باشد که ایاالت 

متحده سعی کرده با استفاده از ابزارهای دیپلماسی عمومی که در فصل دوم به توضیح آن 

پرداختیم، افکارعمومی اعم از نخبگان و مردم عادی را متقاعد کند که این محورها شامل 

 موارد زیر می شود: 



 
 
 
 
 
 
 

90 
 

 مریکا در قبال برجامدیپلماسی عمومی نوین جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحده آ
 

 ایران هسته ای مساله حل وفصل جریان در ایران با آمریکا مصالحه گرایی الف(

 برای الزم زمینه های که است برخوردار الزم اهمیت از شرایطی در گرایی مصالحه

 جهت به ایران هسته ای بحران. سازد فراهم را بحران شرایط در بازیگران های همکاری

ضرورت یک همکاری  ایران، برای آن منفی بازخوردهای و خود جهانی امنیتی تبعات

 لحن تغییر با آمریکا مقامات اساس، این بر. ساخت فراهم ایران و آمریکا میان را مشترک

 جای به گرا تعامل دیپلماسی ساختن جایگزین به مبادرت خود، کاربردی ادبیات و

 با که گردید برقرار اصل این بر آمریکا گرای تعامل دیپلماسی. نمودند اجبار دیپلماسی

 ایران هسته ای، تسلیحات تولید بازدارنده تمهیدات ارائه عین در الزم مشوق های دادن

 (.107: 1395)غیور وجعفری ، . گرداند متمایل مذاکره میز سر بر نشستن برای را

 

 جهاني قدرتهاي با آمریکا راهبردي گرایي ب( ائتالف

 پیش در را سیاستی ایران، با هسته ای مذاکرات مشروعیت افزایش برای آمریکا مقامات

 دیگر قدرتهای حمایت جلب راستای در بود و گرایی جانبه چند به معطوف گرفتند که

بر همکاری  2015اوباما در دیدار خود با رئیس جمهور چین در سپتامبر . شده بود عملیاتی

ید می کند. وی بین آمریکا و چین در راستای اجرایی شدن مذاکرات هسته ای با ایران تاک

در نشست خود با پادشاه عربستان بر مساله همکاری بین دو کشور در حل مساله داعش 

 (.108همان:و رسیدن به نتایج مطلوب در توافق هسته ای با ایران اشاره می کند )

 

 ارجحیت دیپلماسي بر جنگ در راهبرد ایاالت متحده آمریکا ج(

 بوش جرج دوران اواخر جنگ ضد اجتماعی موج اوباما در انتخابات ریاست جمهوری 

 هم را ایران و کوبا چون کشورهایی با رابطه در آمریکا سیاست او استفاده کرده بود. شد

 نیز لوزان تفاهم از پسه بود. گفت سخن مذاکره برای خود قصد از و ده بودخوان نادرست

 افزایش ای، هسته توافق  :ندارد وجود بیشتر راه سه که کرد تکرار را مدعا این دائما

در سخنرانی های خود، از یک سو  وباما،ا. ایران به نظامی حمله و کمرشکن های تحریم

 است موجود ای هسته توافق جایگزین تنها جنگ براین موضوع همواره تاکید داشت که
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و از سوی دیگر در جهت اقناع افکارعمومی و کنگره به این مساله تاکید می کرد که  

گ هم چنان روی میز خواهد بود و در صورت شکست مذاکرات می توان گزینه گزینه جن

  :اظهار کرد رئیس جمهور آمریکا در سخنانی برای کهنه سربازان جنگ. نظامی را اجرا کرد

سیاستمداران و صاحب نظرانی که فورا امکان حل اختالف بر سر برنامه هسته ای ایران "

ند، همان کسانی هستند که برای رفتن به جنگ با عراق با توسل به دیپلماسی را رد می کن

-عجله داشتند و می گفتند فقط چند ماه وقت می

 (.http://www.bbc.com/persian)"دبر

 

 د( ناكارآمدي ادامه رژیم تحریم ها  علیه جمهوري اسالمي ایران 

مقامات آمریکایی در سخنان خود همواره بر این نکته تاکید می کردند که تحریم ها 

کارایی الزم را ندارند چرا که ایران علی رغم فشار اقتصادی نه تنها برنامه هسته ای خود 

را متوقف نساخته بلکه تعداد سانتریفیوژهای خود را نیز افزایش داده که این باعث نگرانی 

شود پس مذاکره گزینه ای است که جهان را به صلح نزدیک تر می جامعه جهانی می 

کند.اوباما در مصاحبه خود با خود با نشریه نیویورک تایمز به این مساله اشاره می کند 

که ادامه تحریم های هسته ای امکان پذیر نیست زیرا کشورهایی چون هند که تعامل 

 ((https://www.manoto.news اقتصادی زیادی با ایران دارند، متضرر می شوند.

 

 . دیپلماسي عمومي جمهوري اسالمي ایران در دولت روحاني5-1

با روی کار آمدن دولت یازدهم، گفتمان اعتدال، گفتمان غالب در سیاست خارجی 

 جمهوری اسالمی ایران شد. 

 از آنجا که این گفتمان نیز یکی از خرده گفتمان های کالن گفتمان اسالم گرایی است،

حاکمیت این گفتمان را نباید به مثابه گسست گفتمانی در سیاست خارجی ایران تلقی 

کرد. زیرا، این گفتمان در عین افتراقات و تفاوتها با سایر خرده گفتمان های پیشین در 

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران، نقاط مشترک زیادی نیز با آنها دارد. با این حال، 

ارجی دولت یازدهم، ایجاد تفاهم و تقویت اجماع در سطح ملی، رویکرد کالن سیاست خ
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اعتدال گرایی و همکاری در روابط خارجی براساس رویکرد عزت، حکمت، مصلحت و 

این رویکرد در چارچوب دستیابی به اهداف چشم انداز . تعامل سازنده و مؤثر بوده است

محور قراردادن اقتصاد و بیست ساله کشور، تقویت امنیت ملی، رفع تهدیدات خارجی، 

توسعه ملی در روابط خارجی، خنثی سازی تبلیغات در باره اسالم ستیزی و ایران هراسی، 

: 1395احدی و دارابی ،)ارتقای اعتبار و افزایش احترام و عزت ایران تعیین شده است 

48 .) 

یری به جرأت میتوان گفت مهمترین نقطه قوت دیپلماسی عمومی دولت یازدهم، بهره گ

. دیپلماسی رسانه ای و مجازی دولت یازدهم بوداز تمام امکانات رسانه ای و مجازی 

شامل سفرهای خارجی و دیدار سران، دیپلماسی تلفنی، دیپلماسی شبکه های اجتماعی 

،مصاحبه ها و چاپ مقاله در مجالت بین المللی و ... میباشد. با شروع به کار دولت 

ی رسانه ای اهمیت فراوانی در پیشبرد و تامین اهداف سیاست یازدهم استفاده از دیپلماس

و مقاله وی در واشنگتن پست ،گامی « ان بی سی نیوز»خارجی یافت .مصاحبه روحانی با 

موثر در راستای اقناع افکار عمومی و تبیین سیاست خارجی مسالمت آمیز جمهوری 

اسالمی در عرصه بین اسالمی بود و طی آن تالش شد تا تصویری مثبت از جمهوری 

الملل ارائه شود. روحانی در مقاله خود برای واشنگتن پست به این نکته اشاره می کند 

 که

تعامل سازنده بدین معنی نیست که یک طرف از حق خود بگذرد ،بلکه به این معنی است 

نگ که باید با طرف مقابل بر پایه احترام متقابل تعامل داشت و تأکید می کند که روحیه ج

سرد به ضرر همه تمام میشود. حضور محمد جواد ظریف در اینترنت و شبکه های 

اجتماعی و تماس مستقیم با مخاطبان داخلی و خارجی برای درگیر نمودن آن ها و شفاف 

سازی و اقناع شهروندان جوامع دیگر برای تحت تاثیر قرار دادن مخاطبان ملی و فراملی 

 (.http://old.alef.ir) بود

بعد دیگر دیپلماسی عمومی دولت آقای روحانی، استفاده از شبکه های اجتماعی توسط 

دولتها در جهت دستیابی به اهداف دیپلماسی عمومی گسترش چشمگیری یافته است .در 

این مورد، دیپلماسی یوتیوب، فیسبوک و توییتر از مهمترین ابزارهای شبکه اجتماعی اند 

http://old.alef.ir/
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از آنها بیشترین بهره را میبرد. دولت یازدهم با تالش که سیاست خارجی دولت یازدهم  

برای تقویت نظارت و ساماندهی و فعالیت در حوزه رسانه های دیجیتال و با هماهنگی 

و همکاری با مراکز فعال در زمینه فضای مجازی و مراکز تولیدات دیجیتال ،رویکرد 

 از آن سابقه نداشتجدیدی را نسبت به شبکه های اجتماعی اتخاذ کرد که تا قبل 
(http://www.css.ir .) 

 

 . دیپلماسي عمومي ایران در قبال موضوع هسته اي بعد از شروع مذاكرات6-1

با روی کار آمدن دولت یازدهم، روحانی راهبرد سیاست خارجی خود را بر مبنای 

برقراری گفت و گوی مستقیم با آمریکا به جای اتحادیه ی اروپا ساماندهی می 

قطعا دوستی و دشمنی با دنیا دائمی نیست و اگر بتوانیم »نماید.روحانی بر عقیده بود که 

اتخاذ چنین « تهدید را به آسیب و آسیب را به فرصت تبدیل کنیم، این بهترین اقدام است

رویکردی، با تایید رهبری به عنوان تصمیم گیر اصلی کشور همراه گردید.آیت اهلل خامنه 

اختیارات کامل »ضمن تایید راهبرد سیاست خارجی، « نرمش قهرمانانه»یر ای با بیان تعب

احدی  را به رئیس جمهور در جهت پیشبرد این رویکرد اعطا کرد )« و بی سابقه ای

،1395 :48.) 

مرتبط با دیپلماسی عمومی نیز  برای اقناع افکار عمومی به کار گرفته شدند که  ابزارهای

 محور زیر اشاره کرد:  چهاربه  از مهم ترین آنها می توان

 مقاله در رسانه هاي مطرح و تاثیر گذار خارجي .درج1

یکی از اقدامات موثر دولت یازدهم درج مقاالت در روزنامه های معتبر جهان برای 

تاثیرگذاری بر افکار عمومی بود، که توسط مقامات برجسته این کار انجام می شد. از 

که در آن به این مساله اشاره کرده بود  92تن پست در سال جمله مقاله روحانی در واشنگ

که دوران دشمنی خونین به پایان رسیده و اکنون زمان تعامل سازنده است.یا مقاله ظریف 

مردم ایران  که در آن به این نکته اشاره می کند که: 94در روزنامه واشنگتن پست در سال 

تمند با جهان نشان داده اند. اکنون نوبت آمریکا قبال انتخاب و اراده خود را برای تعامل عز

و متحدان غربی اش است که از بین تعامل و تقابل، بین مذاکره و شعار و بین توافق و 
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نیز  93مقاله ظریف در روزنامه واشنگتن پست در خرداد  .فشار یکی را انتخاب کنند

مذاکرات هسته ای به  جالب توجه است، ایشان در این مقاله با توضیحاتی درباره روند

این مساله اشاره می کند که ایران زمانی که محدودیت کمتری داشت این توانایی را داشت 

که سالح هسته ای تولید کند ولی این کار را نکرد، این مساله را حتی آژانس های 

اطالعاتی آمریکا تایید می کنند که ایران هیچ نوع سالح هسته ای تولید نکرده است. 

 (.54: 1395، و دارابی احدی)

 انجام مصاحبه هاي متعدد با رسانه ها و شبکه هاي مهم تلویزیوني خارجي .2

به گزارش مورد دیگر مصاحبه های متعددی است که توسط مقامات ایرانی انجام می شود. 

تایمز، مقامات ایرانی بخصوص محمد جواد ظریف، در نیویورک به مراتب از نیویورک

و گفتگوهای  یی و غربی خود در مسئله دیپلماسی عمومی پیشی گرفتههمتایان آمریکا

از جمله مصاحبه روحانی با شبکه ان بی سی، ایشان  .اندها انجام دادهزیادی را با رسانه

در این مصاحبه به این نکات اشاره می کنند که ایران از نظر اخالقی و دینی با سالح 

ایران برای حل این مشکل وجود دارد و اکنون  هسته ای مخالف است و اراده سیاسی در

نوبت طرف های مقابل است که اراده خود را نشان دهند .مصاحبه های متعدد مقامات 

ایرانی در رسانه های مطرح دنیا حاوی نکاتی حائز اهمیتی است که ایران با انجام مصاحبه 

تاثیرگذاری بر افکار های متعدد در رسانه های مطرح جهان به دنبال خروج از انزوا و 

عمومی می باشد، نکته دیگر در این مصاحبه ها این است که مقامات ایرانی همزمان با 

گفت و گو ها با کارت رقیب نیز بازی می کنند به این معنا که مقامات و دیپلمات های 

 (1394ایران از رسانه های غربی برای طرح دیدگاههای خود استفاده می کنند )تاجریان، 

نامه نگاری و اطالع رسانی از روند مذاکرات هسته ای به مقامات ارشد دیپلماتیک در .3

 سراسرجهان

، ارتباط مستقیم با مخاطبان و  در طول مذاکرات هسته ای از دیگر ابزار اطالع رسانی

این نوع از اطالع رسانی در طول مذاکرات هسته ای نقش مهمی . بود تصمیم گیران اصلی

ارسال نامه وزیرخارجه کشورمان به همتایان خود در واپسین روزهای سال ایفا می کنند، 

ای سوء غرب ارزیابی ( به نوعی در تقابل با تبلیغات رسانه 1393میالدی ) دی ماه  2014
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 مواضع ایران دانست.در واقع می توان هدف از ارسال این نامه را اعالم مستقیم شود می 

سر جهان محل بحث و نظر محافل دیپلماتیک قرار همتایان اش در سرا به ظریف نامه

از دیگر مصادیق  نامه نگاری گرفت و رسانه ای شدن آن نیز مکمل این تبلیغ مثبت شد.

در روند مذاکرات، نامه نگاری های روحانی با آیت اهلل خامنه ای است که طی آن گزارش 

ث نشان دادن تعامل هایی ارائه می شود و مکاتباتی صورت می گیرد که از یک سو باع

بین رهبر و رئیس جمهوری می شود و از سوی دیگر این مکاتبات باعث افزایش آگاهی 

افکارعمومی و تاثیر بر آن می شود.از دیگر مصادیق این مساله، بیانیه ای است که مجلس 

سناتور آمریکایی صادر می کنند و طی آن مراتب اعتراض خود  47نهم در واکنش به نامه 

ت به نامه این سناتورها اعالم می کنند و از دولت آمریکا می خواهند که در را نسب

مذاکرات هسته ای زیاده خواهی نکند و در چارچوب حرکت کند.این بیانیه نیز به نوبه 

 (.54: 1395، احدی و دارابیی خود بر روی افکار عمومی تاثیر می گذارد )

رسانه ها و شبکه های اینترنتی ، مجازی  از همه مهم تر و اساسی تر ، حضور فعال در .4

 .و اجتماعی و اطالع رسانی مستقیم به مخاطبان خارجی و به زبان های خارجی

یکی دیگر از مهم ترین ابزارهایی بکار گرفته شده توسط دولت یازدهم که در جریان 

ودند. سال مذاکره نیز به خوبی از آنها بهره گیری شد، شبکه های اجتماعی ب 2نزدیک به 

کردند هایی که از مذاکرات تهیه میها و عکسهای همراه او در گزارشو دیپلمات ظریف

شد، جو رسمی مذاکرات را به فضای خبری و در صفحه فیسبوک ظریف منتشر می

هایی ویژه برای یق شاید پیامغیررسمی این شبکه اجتماعی پیوند زدند و از این طر

 کردند.های غربی ارسال دیپلمات

مجادله ظریف و سناتور تام کاتن در توییتر که مورد توجه بسیاری از رسانه ها قرار گرفت 

و بسیاری از مخاطبان، که در خارج از فضای مذاکرات و به صورت غیر رسمی که بسیار 

وگوهای گفتدر واقع  را به خود جلب کرد بحث برانگیز شد و توجه بسیاری از رسانه ها

ها و ای بارها پیامدر طول مدت مذاکرات هستهاما  .رسمی سر جای خودشان بودند

بوک، توییتر و اینستاگرام منتشر های مهمی از سوی اعضای مذاکره کننده در فیسکامنت

 شد. می 

http://hamshahrionline.ir/details/227151
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 (56)همان: 

اثیرگذاری بیشتر به کار گرفته شد، یکی دیگر از ابزارهایی که در روند مذاکرات برای ت

سخنرانی ها بودند، که عمدتا در رسانه ها بازتاب گسترده ای داشتند، راهبردهای زیر 

 شامل محورهای سخنرانی های مقامات ایرانی می شود که عبارتند از:

 ملی منافع و دینی مبانی با هسته ای سالح بودن مخالف 

 مطرح ای خامنه اهلل آیت سوی از ای هسته سالح تولید شرعی حرمت فتوای مساله

 مورد ایران اسالمی جمهوری راهبردهای از یکی عنوان به مقامات سوی از  و  شد

 ای هسته فناوری ملی روز در خود سخنرانی در روحانی آقای. گرفت قرار تاکید

 و عملکرد و المللی بین معاهدات بر عالوه ما دلیل باالترین» : که کرد بیان ایران

 که است انقالب معظم رهبر فتوای مستمر بازرسیهای سال 14 از بعد آژانس گزارش

 از مردم این میدهد نشان فتوا این. میکند استناد فتوا این به هم آمریکا جمهور رییس

 بود نخواهند و نیستند سالح این دنبال مذهبی و ،اخالقی ،اعتقادی دینی لحاظ

 دنبال به ایران که اید رسیده پیروزی به خاطر این به گویید می 5+1 در اگرشما.

 بدانید آنکه از ،قبل بودید پیروز و شدید پیروز شما ،معتقدم رفت نخواهد اتمی سالح

 http://www.president.ir)«.بود نخواهیم و نبودیم سالح دنبال ما. بودید ،پیروز

.)  
  منطقیاعتمادسازی مبتنی بر شفاف سازی و برطرف کردن نگرانی های 

در نگاه دولت یازدهم، شفاف سازی دو طرفه، کلید اعتماد و تعامل سازنده است.پس 

هرگونه نگرانی منطقی برای حفظ منافع ملی بایدرفع شود.بنابر همین رویکرد روحانی 

یکی از وظایف اصلی دولت را پیگری مجدانه اعتماد سازی برای افکار عمومی جهان 

ی این امر را مذاکره عنوان می کنند.روحانی در سخنرانی می دانند و راه حل مناسب برا

شفافیت، کلید گشودن »اظهار می دارد که: 1392مرداد  13خود در مراسم تحلیف یکشنبه 

باب اعتماد است.شفافیتی که از آن سخن می گوییم، نمی تواند یک طرفه و بدون 

 د )سازوکارهای اجرایی و عملی در روابط دوجانبه و چندجانبه باش

http://www.president.ir, 1393.) 
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 مذاکره براساس منافع مشترک و احترام متقابل 

 احترام و مشترک منافع براساس ،مذاکره یازدهم دولت نگاه در مهم های مولفه از یکی

 کرد بیان 1898 مهر 8 مورخ ملل سازمان عمومی مجمع اجالس در روحانی. بود متقابل

 کشورهای با ای هسته مذاکرات تداوم ،به جدیت و نیت ،حسن مثبت انگیزه با ما»: که

 متقابل ،احترام برابر ،موضع ابهامات دوسویه ،رفع متقابل اعتماد مبنای ،بر مذاکره طرف

 .( http://www.president.ir)« .،پایبندیم المللی بین شده پذیرفته اصول و

اراده سیاسی برای برقراری  در صورتی که»هم چنین ظریف در مصاحبه خبری اظهار کرد: 

روابط بر اساس احترام متقابل را در طرف مقابل ببینیم ما هم در چارجوب مقررات کشور 

و تصمیماتی که توسط دستگاه های کشور مانند مجلس شورای اسالمی اتخاذ شده اقدام 

 (.(http://www.irna.irمی کنیم

 

 نتیجه گیري

ابزارهای نوین رسانه ای به ویژه شبکه های بهره برداری از مزیت های ارتباطی که 

بحثی جهانی را دامن ، اجتماعی برای طرفداران و مخالفان توافق هسته ای فراهم کرده بود

 .زد که هدف آن تحت تاثیر قرار دادن اجرای این توافق بود

از رسانه های اجتماعی  ودیپلماسی عمومی نوین را توسعه داد  اوباما خط مشی تعامل،

اوباما بر تعامل و  تشویق گفتگو و بحث بین افکار عمومی جهانی استفاده کرد. برای

 .شکسته شدن ارتباط یک طرفه تاکید داشت

پیروزی حسن روحانی در انتخابات فرصت های دیپلماتیک را افزایش داد و بار دیگر 

روابط امیدها را زنده کرد. پس از گفت و گوی تاریخی بین اوباما و روحانی امید برای 

. این گفت و گو اولین نشانه از خنثی سازی خصومت های گذشته بود. بهتر ایجاد شد

استفاده دولت آمریکا از قدرت نرم و جو مثبت دولت جدید ایران در مورد مذاکره قطعا 

در این مقطع فرصتی برای مذاکره در مورد یک توافق  گامی مهم در جهت دیپلماسی بود.

و از این تاریخ مقامات آمریکا تالش کردند از طریق کانال های  جامع هسته ای ایجاد شد
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غیر مستقیم روابط بین مقامات را عادی کنند این فرصتی بود که در سی سال گذشته 

 . وجود نداشت

وی بر افزایش تعامل با ایران و ، اوباما تالش کرد تا  با رهبر و مردم ایران تعامل کند

که یکی از مسائلی که اوباما  از آنجا .ایران تاکید داشتیک طرفه با  شکسته شدن ارتباط

در مبارزات انتخاباتی خود همواره بر آن تاکید کرده بود مساله جلوگیری از جنگ و 

نهایت استفاده را ببرد و با توجه آمده فرصت به دست از برقراری صلح بود تالش کرد تا 

البی ، خالفان را که شامل کنگرهبه رویکرد تعامل گرا نسبت به ایران تالش کرد که م

اوباما از تمام امکانات . با خود هم سو کند ند رااسرائیل و متحدان عرب ایاالت متحده بود

موجود در زمینه دیپلماسی عمومی در ارتباط با ایران از جمله رسانه های دیجیتالی و 

یت ها در زمینه تعامالت نخبگان و بسیاری از وبسا، تلویزیون و رادیو، اینترنت، سنتی

فضای سایبری برای دستیابی به اهداف خود استفاده کرد اما تاکید بیشتر آمریکا بر استفاده 

از فناوری های پیشرفته بود. اوباما  از نوآوری هایی در روش های دیپلماسی استفاده کرد 

که ارتباطات یک طرفه از طریق پخش و رسانه های چاپی به یک مدل تعاملی دو طرفه 

تبدیل شد. از آنجا که ، ه در آن بر رسانه های اجتماعی مخصوصا توییتر متمرکز می شدک

برقراری روابط دیپلماتیک مدتها زمان می برد ایاالت متحده با فعالیت گسترده در توییتر 

قتی کنفرانس مطبوعاتی . وو فیسبوک تالش کردند تا هرچه زودتر راه تعامل را باز کنند

فیس بوک و ، ی رسید وزارت خارجه آمریکا به سرعت آن را در توییتراوباما به پایان م

یوتیوب منتشر می کرد تا عالوه بر در دسترس قرار دادن اطالعات از نظرات مردم مطلع 

در . در مورد ماهیت مخالفت با برجام در ایران و آمریکا تفاوت کلیدی وجود دارد. شود

جام مخالفت کردند و همگی اظهار کردند که آمریکا جمهوری خواهان به طور علنی با بر

توافق را لغو خواهند کرد اما در ایران در حالی که انتقادات در مورد تعامل با آمریکا بسیار 

 حزب یا شخصیتی وعده لغو توافق را نداد. ، گسترده بود اما هیچ نهاد سیاسی

، ین المللی شده بودروحانی از آغاز کار خود متعهد به تغییر وضعیت ایران در جامعه ب

ایران به عنوان بخشی از ابتکار جدید دولت از فناوری های رسانه ای جدید برای شرکت 

در واقع  در گفتگوهای با شرق و غرب بهره برد تا پیام خود را به جهان ارسال کند.
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دیپلمات های روحانی دیپلماسی دیجیتالی را به عنوان یک شانس عالی برای تمرکز بر  

ایران دیپلماسی رسانه ای را به عنوان راهی مقرون به . لح به رسمیت شناختندایجاد ص

این استراتژی . برای افزایش نفوذ خود و دفاع از منافع آن را به کار گرفت صرفه پذیرفت و

در طول ریاست جمهوری آقای روحانی با افزایش استفاده از رسانه های فناوری های 

  .نوین محقق شد

منابع انتشار خبر و مخاطبین اتفاقات ویژه ای را در مخابره اخبار مذاکرات  انتقال،ابزارهای 

به همراه داشت که به وضوح نقش موثری در پیشرفت مذاکرات مثبت میان طرفین ایجاد 

این شاید برای آمریکا حاوی تازگی و جذابیت نبود اما برای مذاکره کنندگان ایرانی  کرد.

بخش زیادی از مدیریت اطالع رسانی مذاکرات هسته . ش بودتجربه ای جدید و اثربخ

ای که تا پیش از این به طور عمده در سیطره رسانه های غربی بود در دولت آقای روحانی 

ابتکار ایران برای به کارگیری توییتر در . توانست در حوزه اختیار ایران هم قرار بگیرد

جو رسمی . اف بین مقامات را کم کردحین مذاکرات مساله ای بود که تا حد زیادی شک

در این فضا . مذاکرات را به فضای خبری غیر رسمی شبکه های اجتماعی پیوند زدند

معرفی ایران به عنوان ، ایران به دنبال مطرح کردن موضوعاتی هم چون احترام متقابل

ران کشوری مترقی و حامی صلح بود و محوریت پیام ها را ارائه ی چهره ای مثبت از ای

در واقع دیپلماتها با قبول قوانین بازی . قرار داده بودند نه ارائه ی چهره منفی از آمریکا

در زمینه دیپلماسی عمومی نوین به تعامل با مخاطبان خود در شبکه های اجتماعی 

با ترکیبی از ابزارهای مدرن و ، وزیر خارجه ایران و سایر دیپلمات های ایرانی. پرداختند

تعامل دوسویه ، استفاده از شیوه های مشارکت پذیری گسترده و عمومی، ای سنتی رسانه

تولید محتواهای جذاب و اقناع کننده برای افکار عمومی بین ، و حرفه ای با رسانه ها

حضور مداوم در تمامی انواع رسانه ها ،بهره گیری از ابتکار و خالقیت برای ، المللی

کی از فعال ترین و قدرتمندترین نمایش های ی انتقال پیام در دشوارترین شرایط،

دیپلماسی رسانه ای در سطح جهان را اجرا کردند و در راستای بهبود تصویر ایران تالش 

تالش ایران برای استفاده از شبکه های اجتماعی شکاف بین ایران و دیگر کشورها . کردند

از ، تماعات غیر رسمیها به جای کانال های رسمی ارتباطات و اج دیپلمات .را کم کرد
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 رسانه های اجتماعی مخصوصا توییتر برای برقراری ارتباط با همتایان خود استفاده کردند.

استفاده گسترده تیم مذاکره کننده ایران از شبکه های اجتماعی تاثیر مهمی در روند 

اگرچه بدعهدی آمریکا در عمل به تعهدات خود برجام و دستاوردهای  مذاکرات داشت و

انه ای آن را کم رنگ کرده است اما ارتباط دوسویه ای که در طول مذاکرت بین مردم رس

منجر به ارتباط و تعامل مستقیم و بدون واسطه دولت و و مذاکره کنندگان شکل گرفت 

درگیر کردن ، ای، رسمیت بخشیدن به فضای غیر رسمی مردم، دریافت بازخورد لحظه

  .مردم در روند مذاکرات هسته ای شد
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