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  چکیده
هـاي حیـات بشـري     ساز تحول در همـه جنبـه   آساي فناوري اطالعات و ارتباطات، زمینه معجزههایی چون رشد  عصر اطالعات با مؤلفه

در این میان، مقوله دیپلماسی که با قدمتی به بلندي تاریخ همواره بر دو عنصر اطالعات و ارتباطات استوار بوده اسـت،  . گردیده است
ها بـه یکـدیگر از    اتصال دورترین دولت. هاي عصر ارتباطات است هاي اجتماعی در معرض تأثیرپذیري از مشخصه بیش از سایر حوزه

الملـل، چـرخش آزاد اطالعـات، حاکمیـت بـر فضـاي        هاي الکترونیکی، تسهیل ورود بازیگران جدید به عرصه روابط بین طریق شبکه
یـرات سـاختاري نمـوده و اشـکال     حاکی از روندي است که محتوا و شکل دیپلماسی را متحول و نیازمند بـازتعریف و تغی .. .اینترنت و

اي پراهمیـت   المللی تبدیل بـه مسـئله   هاي بین ها و سازمان نوینی چون دیپلماسی دیجیتال را با توجه به نقش آن در مناسبات میان دولت
  .نموده است

و ضمن توجـه   دیپلماسی دیجیتال در یک تعریف کلی به معنی حل مشکالت سیاست خارجی از طریق استفاده از فضاي مجازي است
پـردازد کـه    نوشتار حاضر به اثبات ایـن مـدعا مـی    .بیند هاي ارتباطی و نقش رسانه را در خدمت دیپلماسی می ویژه به بعد فنی پیشرفت

براي ایـن منظـور ابتـدا بـه ارائـه شـواهدي از ایـن امـر         . الملل است هاي دیپلماسی و سیاست بین فضاي مجازي در حال تغییر چارچوب
کارگیري امکانـات گسـترده فضـاي مجـازي ضـمن عملیـاتی کـردن اهـداف          المللی با به هاي پرنفوذ بین ها و شبکه که رسانهپردازد  می

هـا از یـک    ایـن رسـانه  شود کـه   در گام بعدي استدالل می. در کشورهاي غربی، به طور خاص در امریکا هستند سیاست خارجی خود
پردازند و از سوي دیگر با بسیج افراد در  اتخاذ دیدگاه تعاملی به جذب مخاطب فعال میاي کارآمد و  کارگیري چرخه رسانه سوي با به

هـا پرداختـه و بـر رونـد تحـوالت جهـانی        هـا و جماعـت   هاي گروه هاي اجتماعی به همسو کردن اهداف و نمادین کردن آرمان شبکه
هـاي   دهـی بـه تحـوالت و حرکـات     هاي اجتمـاعی در شـکل   هالمللی و شبک هاي بین این چنین است که قابلیت رسانه. تأثیرگذار هستند

  .دهد هاي دیپلماسی را تشکیل می اجتماعی ـ فرهنگی توسط بسیاري از اصحاب سیاست درك شده و بخش مهمی از اولویت
  

  1.دیپلماسی، دیپلماسی دیجیتال، رسانه :واژگان کلیدي
  
  
  

   

                                                             
  1393اردیبهشت ماه : تاریخ دریافت مقاله
   1393مرداد ماه : تاریخ پذیرش نهایی
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  مقدمه
هـاي   ساز تحـول در همـه جنبـه    آساي فناوري اطالعات و ارتباطات، زمینه معجزههایی چون رشد  عصر اطالعات با مؤلفه

در این میان مقوله دیپلماسی که با قدمتی به بلندي تاریخ همواره بـر دو عنصـر اطالعـات و    . حیات بشري گردیده است
هـاي عصـر ارتباطـات     هاي اجتماعی در معـرض تأثیرپـذیري از مشخصـه    ارتباطات استوار بوده است، بیش از سایر حوزه

هاي الکترونیکی، تسهیل ورود بازیگران جدید بـه عرصـه روابـط     ها به یکدیگر از طریق شبکه اتصال دورترین دولت. است
المللی در مسائل داخلی و خارجی کشورها،  اي و بین هاي غیردولتی اعم از منطقه ها و سازمان الملل، مداخله جمعیت بین

نی، حقوق شهروندان جامعه جهانی، چرخش آزاد اطالعات، حاکمیت بر فضـاي اینترنـت   طرح عناوینی چون دهکده جها
حاکی از روندي است که محتوا و شکل دیپلماسی را متحول و نیازمند بازتعریف و تغییـرات سـاختاري نمـوده اسـت     .. .و
دیجیتال، با توجه بـه نقـش   اي از جمله دیپلماسی  هاي نوین دیپلماسی رسانه در این میان جنبه). 1387دوست،  گنجی(

  .برانگیز است اي تأثیرگذار و چالش المللی حوزه هاي بین ها و سازمان آن در مناسبات میان دولت
هـاي اجتمـاعی و فضـاي     ها در استفاده از تکنولوژي پیشرفته و قدرت شبکه در جهت تبیین نظري نقش روزافزون رسانه

اي، دیپلماسی اینترنتی و  تکنولوژي دیپلماسی، دیپلماسی ماهواره مجازي در جذب مخاطب از اصطالحات مختلفی چون
 2کـارگیري ظرفیـت تعـاملی    هـا در بـه   رغم تفاوت ظاهري معناي اصـلی آن  شود که علی دیپلماسی دیجیتال استفاده می

  . اي کارآمد در جذب مخاطب است ها و استفاده از چرخه رسانه رسانه
هاي دیجیتالی ماننـد شـبکه    دیجیتالی شدن یا الکترونیکی شدن، فرایندي است که انسان از طریق ابزارها، فنون و رسانه

ها زندگی خـود را سـامان و معنـا     پردازد و از طریق آن اینترنت و رایانه به تولید، تکثیر، اشاعه و انشار نمادها و معانی می
شـود، بلکـه در حقیقـت ایـن      هاي جمعی ناشی نمی ها از افزایش کاربران رسانهدیپلماسی دیجیتال تناهمیت . بخشد می

ها با شهروندان خود را دستخوش تغییر کرده و چگونگی روابط مربوط به کشـورداري   هاي تعامل دولت موضوع اساساً راه
حل مشکالت سیاسـت  دیپلماسی دیجیتال در یک تعریف کلی به معنی . ها را نیز تغییر داده است سنتی توسط حکومت

و ضـمن توجـه ویـژه بـه بعـد فنـی       ) 1389سـایت مشـرق،   (خارجی از طریق استفاده از اینترنت و فضاي مجازي است 
در این جستار به بررسی ابعاد مختلـف دیپلماسـی   . بیند هاي ارتباطی و نقش رسانه را در خدمت دیپلماسی می پیشرفت

  . به روابط میان فرهنگ و جوامع خواهیم پرداختدهی  اي در صورت دیجیتال و نقش تحوالت رسانه
  

  شدن ارتباطات و گسترش مرزهاي دیپلماسی چارچوب مفهومی؛ جهانی
هـا،  هاي انسانی مناسبات تاریخی دیرین دارند و در طول عصـرهاي مختلـف زنـدگی اجتمـاعی انسـان     ارتباطات و تمدن

به عقیده برخی از متفکران معاصر، تحول امکانـات و وسـایل   . اند داشتههاي متقابل گوناگون  ها و تأثیرپذیريتأثیرگذاري
انـد و  هـاي جهـان بـوده   هاي تمـــدنهاي بزرگ سیاسی و دگرگونیارتباطی، خود از عوامل اصلی ظهور و سقوط قدرت

هـا و  مپراتـوري هـاي ا هاي متعدد ارتبـاطی را از ابتکارهـا و ویژگـی   گران حتی، پیدایش و گسترش شیوهبعضی از اندیشه
شـناس و اقتصـاددان مشـهور کانـادایی از     تـاریخ  3»هارولـد اینـیس  «. انـد هاي خاص به شـمار آورده هاي سرزمینتمدن

هـاي جهـانی و از جملـه     نخستین پژوهشگران غربی است که به مطالعات مستقل دربــــاره نقـش ارتباطـات در تمـدن   
هاي مختلـف ارتبـاطی   تأثیر تکنیک» امپراتوري و ارتباطات«ه نام وي در کتاب معروف خود ب. تمدن غرب پرداخته است

                                                             
1 .Interactive Mediaهـا در جـذب مخاطـب و     شـدن رسـانه   یـر گشـدن ارتباطـات و فرا   اي برآمده از جهـانی  هاي ماهواره ارتباطات تعاملی و اهمیت یافتن آن در میان شبکه ؛

المللی در این فضـاي جهـانی شـده، از امکانـات مختلـف       هاي بین شبکه. هاي ارتباطی کنش متقابل دارد خوبی با رسانهاي به مخاطب فعال است که به  همچنین تبدیل مخاطب توده
 اي کارآمـد اسـتفاده نمـوده تـا اهـداف سیاسـت       هاي اجتماعی، در قالب یـک چرخـه رسـانه    بوك و سایر شبکه سایت، رادیو، تلویزیون، فضاي سایبر، فیس اي خود، از جمله وب رسانه

ها که اغلب ماهیت خبري دارند، اخبار مختلف پوشش داده شده از طرف تلویزیون و رادیو در دسـترس مخاطـب اسـت     سایت این شبکه معموالً در وب. خارجی خود را عملیاتی کنند
  .کند هاي خود از امکانات یوتیوب هم استفاده می زمان برنامه براي براي پخش اینترنتی و ناهمو همچنین 

تحقیقـات او،  . ینـدهاي ارتباطـات دارد  اها در فر پرداز حوزه ارتباطات است که تحقیقاتی متمرکز بر نقش رسانه مورخ اقتصادي اهل کانادا و نظریه ؛)1952-1894(هارولد اینیس . 1
بـا توجـه بـه نظـرات اینـیس،      . ی، سیاسی و فرهنگی انجام شده استو مربوط به سرتاسر جهان با محوریت نقش ارتباطات در توسعه اجتماع) ها تاریخچه رسانه(بر پایه روش تاریخی 

  .آورند ها، چارچوب عمل الزم براي فعالیت جامعه، نهادها و ترتیبات اجتماعی و فرهنگی را فراهم می هاي تکنولوژیک خاص یک رسانه غالب و یا ترکیبی از رسانه ویژگی
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سـهم  » مـــکان «و » زمـــان«در تحول جوامع انسانی را بررسی کرده و با تأکید بر اثرگذاري خاص وسایل ارتباطی در 
دوره پـس از  هاي باستانی و نیز وضـع کشـورهاي غربـی در    هاي تاریخی امپراتوريها در دگرگونی بسیار بزرگی براي آن

  . رنسانس قائل شده است
. اي شده که نماد آن اهمیت یافتن اطالعات اسـت  کند که جهان وارد عصر تازه امروزه کمتر کسی در این گزاره شک می

. هاي این عصـر اسـت   هاي دیجیتالی و فشردگی زمان و مکان از ویژگی اقتصاد جهانی مبتنی بر اطالعات، توسعه فناوري
در این فرایند، ابتـدا  . تحوالت، انقالب و انفجار اطالعات و تحوالت پرشتاب علمی و فناورانه بوده است موتور محرکه این

شوند  ها وارد می هاي خصوصی افراد و خانواده هاي شخصی به منازل و حوزه یابند و سپس رایانه ها به جامعه راه می رایانه
هـا بـه خطـوط تلفـن و دسترسـی آسـان و نسـبتاً         وصل شدن رایانه. دهند و بزرگراه اطالعات را از وسط منازل عبور می

هاي مختلف زندگی مـا را تحـت    هزینه به اینترنت، افراد را به اطالعات انبوه و جهانی متصل ساخته و این همه، جنبه کم
  ).1387جاه و شکوري،  رفعت(دهد  تأثیر قرار می

ا تغییرات اساسـی در ماهیـت فنـی، اقتصـادي و مـادي جوامـع       ها همراه ب شدن ارتباطات و رسانه در شرایطی که جهانی
ها در تحوالت فراگیر ایجاد نموده و مسئله پیـدایش جامعـه اطالعـاتی و     معاصر بستر تاریخی الزم را براي عاملیت رسانه

را در کـانون  ) Brzezinski:1987(ظهور یک عصر جدیـد تحـت عنـوان جامعـه پسـا صـنعتی و یـا دوره تکنوتریـک         
هـاي   عرصه سیاست خارجی، تـأثیر فنـاوري   4»اي شدن رسانه«پردازي متفکران عصر جدید قرار داده است، شاهد  نظریه

سازي در سیاسـت و   اي بر محتوا و فرایند تصمیم ساعته ماهواره 24هاي  گیري شبکه هاي خبري و شکل اینتراکتیو رسانه
  .پلماسی عمومی هستیمها به عنوان ابزار قدرت نرم در عرصه دی نیز کاربرد رسانه

. هـاي نـوین دیپلماسـی از جملـه دیپلماسـی دیجیتـال اسـت        اي شدن سیاست، ظهـور صـورت   از نمودهاي اصلی رسانه
گیرد تا اهداف سیاست خارجی  هاي اجتماعی بهره می شناسی و شبکه هاي جدید، جمعیت دیپلماسی دیجیتال از فناوري

رسد که دیپلماسی دیجیتال تنها ابـزاري جدیـد بـراي پیشـبرد اهـداف       نظر میگونه به  در نگاه نخست این. را پیش ببرد
، اما بـه واقـع چنـین    )1391سایت اشراف، (ها شکل گرفته است  میان دولت  پیشین بوده و بر اساس هسته سنتی تماس

ز آن اسـت کـه   هـاي جدیـد، حـاکی ا    نیست وتحوالت فنی و ارتباطی در آستانه هزاره سوم و امکانات نهفته در فنـاوري 
هاي مجازي امـري   تا یک دهه پیش، ایده وجود سفارتخانه. دیپلماسی همچنان به طور بنیادین تغییر ماهیت خواهد داد

اي موجب تمـاس   رسانه اجتماعی همچنین به طور فزاینده. پا افتاده و معمولی است  غیرممکن بود، اما اکنون امري پیش
شده و گفت و شنود پیرامون رسانه اجتماعی به بخشی از گفتمـان دیپلماتیـک    هاي متبوع خود میان شهروندان و دولت

هـاي اجتمـاعی    تر کرده است؛ بنابراین در حالی که شـبکه  ها را انسانی تبدیل شده و خود رسانه اجتماعی، رهبران کشور
جملـه افـرادي کـه بـر     سـازان خـود، از    تغییري در اهداف سیاست خارجی ایجاد نکرده، ولی انتظارات مـردم از سیاسـت  

  .سیاست خارجی متمرکزند، را دستخوش تغییر کرده است
هـاي عصـري و پدیدارشناسـانه     هاي نوین دیپلماسـی، از ویژگـی   پردازي در خصوص صورت از سوي دیگر ضرورت نظریه

ذپـذیر سـاختن   ها از طریق بازسازي فضـا و زمـان، نفو   شدن رسانه بدین ترتیب که فرایند جهانی. آید دنیاي معاصر برمی
سازي و معنایـابی را   مرزهاي جغرافیایی و فرهنگی و گسترش چشمگیر فضاي اجتماعی، منابع و شرایط الزم براي هویت

بر خالف جوامع سنتی که در برگیرنده منابعی محدود و معین بـراي سـاخت هویـت    ). 1382رابرتسون، (دهد  تغییر می
توانـد نیـاز هـویتی خـود را      نابع و مصالح هویت دسترس دارد و به آسانی مـی بودند، امروزه هر فرد به بازار بسیار غنی م

تنها مانع و محدودیتی عمده در دسترسی افراد به منابع پرشمار و گونـاگون هویـت وجـود     گذشته از این، نه. تأمین کند
پایـه عالیـق و جایگـاه خـود،      تواننـد بـر   افـراد مـی  . برداري فعاالنه از این منابع هم فـراهم اسـت   ندارد، بلکه امکان بهره

ساز ایجاد کنند و یا اینکه منابع موجود و در دسترس را مطابق میـل و سـلیقه خـود     هاي مختلفی از منابع هویت ترکیب

                                                             
4. Mediazation 
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هـاي ارتبـاطی    چالش هویتی انسان معاصر که در محل تقـاطع شـاهراه  ). 268: 1389محمدي،  گل(بومی و محلی کنند 
  :زیر استقرار دارد، برآمده از موارد 

حضـور انسـان   . در دوران معاصر مسئله هویت بیش از هر عصري، ذهن انسان امروزي را به خود مشغول داشته است -1
سازي سنتی را با دشـواري   هاي سنتی و هویت هاي اطالعاتی و دسترسی او به امکانات جامعه اطالعاتی، هویت در شاهراه

 .رو ساخته است اي روبه هاي عمده و چالش
هـاي خـاص و سـبک زنـدگی      کند که هر کدام ارزش در جوامع امروزي، فرد با مراجع مختلف و متنوعی برخورد می -2

پـذیر   از سوي دیگر تمامی مرزهاي هویتی مثل خانواده، محله، قومیت و ملیت بـه شـدت نفـوذ   . کند اي را ترویج می ویژه
 .اند شده

عـالوه بـر ایـن گسـترش فضـاي      . گذشـته خـود را از دسـت داده اسـت    در دنیاي معاصر، خانواده اقتدار و مرجعیت  -3
هایی منسـجم   تنیدگی جهان، موجب شده که افراد در انتخاب هویت اجتماعی و عام شدن بسیاري از امور خاص و درهم

ورد خـ  لذا آنچه به چشم مـی . ها دچار چندپارگی و انشقاق گردد و یگانه با مشکل و حتی بحران مواجه شوند و هویت آن
هاي هویتی و به همان نسـبت   فرآیند آرام و پیوسته انتقال هویت از نسلی به نسل دیگر نیست؛ بلکه بیشتر شاهد بحران

 .هاي هویتی هستیم بازسازي
هـاي اطالعـاتی    هـاي عمـومی و فنـاوري    هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی دوران معاصر و گسترش رسانه دگرگونی -4

  . یابی کاسته است هاي سنتی هویت و بازتعریف هویت را پدید آورده است و از تأثیر کانالها  زمینه دگرگونی ارزش
  ): 1387جاه و شکوري، رفعت(توان خالصه کرد  ، می)1نمودار (این موارد را در مدل نظري ذیل 

  
معنـی کـه بـا ظهـور و      بـدین . با توجه به نمودار، میان استفاده از امکانات جامعه اطالعاتی و هویت ارتبـاط وجـود دارد  

یـابی و معناسـازي بـراي     ویـژه رایانـه، اینترنـت و مـاهواره، منـابع هویـت       هاي اطالعاتی و ارتباطاتی بـه  گسترش فناوري
اي متغیـر و سـیال و چنـدپاره تبـدیل شـده       اي نسبتاً پایدار و منسجم به پدیـده  کنشگران تغییر کرده و هویت از پدیده

هاي دیجیتال در سرعت دادن و شتاب بخشیدن بـه تحـوالت و رویـدادها بـا      ها و فناوري در این میان نقش رسانه. است
اي مهـم تبـدیل    پردازي در خصوص دیپلماسی دیجیتال را به مسئله توجه به ایجاد منابع جدید هویتی براي افراد، نظریه
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ایر اشـکال دیپلماسـی پرداختـه و    در ادامه این جستار ابتدا به تعریف دیپلماسـی دیجیتـال و سـ   ). 1385بیات، (کند  می
  . دهیم ساز تغییرات اجتماعی مورد عنایت قرار می هاي اجتماعی را به عنوان زمینه سپس عملکرد شبکه

  تعاریف و مفاهیم
هاي نوین ارتباطی با تأثیر بر حوزه دیپلماسی باعث تغییر دامنه، مفهوم، کارکرد و شکل دیپلماسی  ویژه رسانه ها به رسانه
در ایـن  . شـود  شدن مـی  گذاري خارجی و ورود به عرصه جهانی د و این به نوبه خود باعث تغییر در فرایند سیاستان شده

ها در عرصه سیاست خـواهیم پرداخـت    بخش ابتدا به تعریف مفاهیم جدید در حوزه دیپلماسی با توجه به جایگاه رسانه
  ).1389نظري، (
  5تله دیپلماسی -1

هاي جمعی، گوي سبقت را از نظر جذب مخاطب ربوده است، طبیعتاً استفاده از  میان انواع رسانهاز آنجا که تلویزیون در 
خصوصاً در عصري که ماهواره ایـن امکـان را   . اي برخوردار است آن براي مقاصد سیاسی و دیپلماتیک نیز از جایگاه ویژه

واژه تلـه دیپلماسـی   . باطی در دنیاي معاصر شـوند به همه کشورهاي دنیا داده است تا از طریق تلویزیون، وارد شبکه ارت
تلـه دیپلماسـی   : دهی جهان سیاست تلویزیون جهانی و شکل«با عنوان » رویس آمون«برگرفته از کتابی است که توسط 

به رشته تحریر درآمد، ولی خیلی سریع جاي خود را در ادبیات علـوم ارتباطـات بـاز     2007در سال » و سیاست خارجی
  .)پیشین(اسطه غناي مفهومی مورد اقبال محققین قرار گرفته است کرد و به و

  6سایبر دیپلماسی -2
سیم و نـاتوانی   اي و کابلی، فیبر نوري و ارتباطات بی هاي ماهواره هاي ارتباطی اعم از انواع تلویزیون رشد سریع تکنولوژي

رو کـرده اسـت کـه شـکل نـوینی از       قیقت روبـه ها را با این ح ها، دولت هاي رسمی دیپلماتیک در رقابت با رسانه دستگاه
الملل شده است و فضـاهاي مجـازي بـه واسـطه      دیپلماسی با استفاده از فضاهاي مجازي وارد عرصه معادالت روابط بین

کننـده یـاد    توان از آن به عنوان عنصري استراتژیک و تعیـین  اي است که به خوبی می ماهیت غیرقابل کنترل آن، پدیده
هـاي زنـدگی بشـري را تحـت تـأثیر قـرار        شود و همـه عرصـه   اي که هر روز صفحه جدیدي به آن اضافه می پدیده. کرد
هاي آموزشی و انتشار اطالعاتی، کارکرد خود را  عالوه بر این، سایبر دیپلماسی قادر است با استفاده از استراتژي. دهد می

  ).1389اي،  زهره( در سطحی بسیار گسترده به اجرا درآورد
  7اي لماسی شبکهدیپ -3

کننـد و   رتبـه و رهبـران کـار مـی     هـا بـا مقامـات عـالی     اي از دیپلماسی سنتی که در آن دیپلمـات  عبارت است از آمیزه
کار دارند؛ در ایـن روش از اینترنـت اسـتفاده     و ها مستقیماًَ با شهروندان خارجی سر دیپلماسی عمومی که در آن دیپلمات

تکنولـوژي و  . باشـد  العمل آنی مخاطبین مشخصه این نوع دیپلماسی می ت و عکسمشخصه اصلی آن تعامل اس. شود می
 ).1389نظري، (اعتماد از دیگر خصوصیات آن هستند

  8دیپلماسی دیجیتال -4
کـارگیري فنـاوري ارتباطـات و اطالعـات در      آن را بـه معنـی بـه   ، مبتکر اصطالح دیپلماسی دیجیتال، »ویلسون دیزارد«

دیجیتالی شـدن یـا   . داند سیاست و تجارت خارجی تعریف کرده و آن را دیپلماسی از طریق اینترنت و فضاي مجازي می
هاي دیجیتالی مانند شبکه اینترنت و رایانه بـه   الکترونیکی شدن، فرایندي است که انسان از طریق ابزارها، فنون و رسانه

اهمیـت  . بخشـد  ها زندگی خود را سامان و معنا می پردازد و از طریق آن تکثیر، اشاعه و انتشار نمادها و معانی می تولید،
هـاي   شود، بلکه در حقیقت این موضوع اساساً راه هاي جمعی ناشی نمی دیپلماسی دیجیتال تنها از افزایش کاربران رسانه

                                                             
5. Tele Diplomacy 
6. Cyber Diplomacy 
7. Network Diplomacy 
8. Digital Diplomacy 
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یـر کـرده و چگـونگی روابـط مربـوط بـه کشـورداري سـنتی توسـط          ها با شهروندان خود را دسـتخوش تغی  تعامل دولت
  ). 1390سایت مشرق، (ها را نیز تغییر داده است  حکومت

  
  دیپلماسی دیجیتال؛ اهمیت یافتن فضاي مجازي 

هاي سنتی با مخاطبانی سروکار دارند که کاربران فعـال اینترنـت هسـتند، مخاطبـانی کـه هـر روز شـاهد         امروزه رسانه
هـاي جدیـد    هـاي اجتمـاعی بـه عنـوان فنـاوري      زمان با ظهور رسـانه  طالعات و توزیع افقی آن هستند و همگستردگی ا

رغم ارائـه صـدا و تصـویر قـادر بـه       هاي سنتی، به رسانه. شوند ها می ها دچار تغییر در رویه ارتباطی ناخودآگاه در کنار آن
؛ چرا که در این فضا کاربران به هیچ وجه منفعل نیسـتند و  هاي اجتماعی نیستند رقابت با فضاي اطالعاتی امروز و شبکه

  .شوند شناخته می» کاربران تولیدکننده محتوا«به عنوان 
هاسـت و مزیـت بعـدي آن     هاي نوین حضور پررنگ مخاطب و حرکت مخاطب به سمت این رسانه بیشترین مزیت رسانه

جهـان مجـازي جهـانی    . تلویزیون که در آن زمان محـدود اسـت  نهایت است، برخالف  در این رسانه زمان بی. زمان است
هـاي نـوین    آرمانی و خیالی نیست، بلکه یک جهان واقعی، بستري براي اعمال دیپلماسی سایبر و فضایی فعالیت رسـانه 

  :جهان ـ فضاي مجازي از این قرار است هاي اصلی ویژگی .است
است که از سیر خطی برخوردار است و تـابع قـوانین    زمان در فضاي فیزیکی زمانی: مجازي شدن زمان ـ فضا  -1

گیرد که هزاران روند در یک زمـان   از سوي دیگر در فضاي مجازي زمان در یک پهنه موازي قرار می. حرکت زمین است
ویژگـی اصـلی جهـان    . شـود  زمان به یک میلیون کاربر ارسال می کند، مثل پست الکترونیکی که هم واحد تحقق پیدا می

هـا، قابـل دسترسـی بـودن      هـا ـ ملـت    فرا زمان بودن، عدم محدودیت به قوانین مدنی متکی بر دولـت   مکانی، بیمجازي 
بسیاري از دانشمندان علـوم اجتمـاعی   . برخورداري از فضاي فرهنگی، اعتقادي، اقتصادي و سیاسی جدید است  زمان، هم

در چنین شرایطی معناي همـه چیـز   ). (Castells:1996کنند  یاد می» اي جامعه شبکه«از دنیاي مجازي تحت عنوان 
و همچنـین   فرهنگ، اجتماع، اقتصـاد  . و مفاهیم تازه ایجاد شده است )Giddens: 1991(قرار گرفته  9مورد بازاندیشی

 .زمان و مکان در این فرایند دگرگون شده و یا در حال دگرگونی است
یکی که محصور جبر مکان و زمـان اسـت و بـه صـورت     بر خالف ارتباطات فیز: مجازي شدن ارتباطات انسانی -2

دهد، گسترش ابزارهاي فناوري مبتنی بـر شـبکه اینترنـت و وب ایـن      چهره به چهره و در زمان و مکانی خاصی روي می
 .امکان را فراهم کرده تا ارتباطات انسانی از قلمرو و جبر زمان و مکان فیزیکی خارج شود

و زمـان و  ) مکـان (در دنیاي جهانی شده، تغییر نظم سنتی فضـا  : ها ستگیمجازي شدن فرهنگ، تعلقات و واب -3
باشد و مرزهاي جغرافیـایی ملـی بـا مرزهـاي      اي پدیدارشناسانه می نیز جدا شدن روابط اجتماعی از بستر محلی، مسئله

ایی و شـدن بـا فرسـایش و نفوذپـذیرکردن مرزهـاي جغرافیـ       جهـانی ). (Holton: 1998فرهنگی قابل انطباق نیسـت  
گسترش چشمگیر فضاهاي اجتماعی، تا حدودي منجر به جدایی جامعـه، روابـط اجتمـاعی و فرهنـگ از دولـت ـ ملـت        

در گذشته تعلقات و از طرف دیگر مهـاجرت صـرفاً امـري فیزیکـی بـوده      . گردیده، روابط اجتماعی را متنوع نموده است
جمعیت و تعلقات فرهنگی و اجتمـاعی فـراهم آورده   در فضاي مجازي ظرفیتی به وسعت همه جهان براي حرکت . است
در این فضا فرد و جامعه در کنار تعلقات چسبیده به جغرافیاي فیزیکی محل زندگی، امکان مهاجرت مجـازي بـه   . است

 .اند ها را پیدا کرده سایر سرزمین
  شناسـی کالسـیک   نخستین بار توسط جامعه 10واژه جماعت: هاي اجتماعی هاي مجازي و شبکه ایجاد جماعت -4
از نظر تونیس، هر گردهمایی از افراد انسانی کـه خصوصـیاتی همچـون هـدف یـا      . به کار گرفته شد» فردیناند تونیس«

هاي فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي و سیاسـی و مـرتبط    هاي مشترك و تعلقات و وابستگی عالیق یکسان، نمادها یا آیین

                                                             
9. Reflexivity  
10. Community 
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. 2ارتباط چهره بـه چهـره،   . 1: در این تعریف سه عنصر اصلی وجود دارد. دهند جماعت را تشکیل میداشته باشند، یک 
هاي مشترك مستمر بین افـراد و در نهایـت وجـود یـک تصـویر کلـی از هویـت         گیري ارزش شکل. 3تداوم در ارتباط و 
  ).1377ریتزر، (ها  جمعی در میان آن

نیازها و عالیق مشترك در طول زمـان از طریـق اینترنـت در     که بنا بر اهداف، منظور از جماعت مجازي گروهی از افراد 
 .المللـی حـاکم اسـت    اند و کنش اجتماعی بین کنند و از لحاظ جغرافیایی محدود نشده تعامل هستند و با هم مراوده می

  :اند از هاي اصلی آن عبارت ویژگی
مشترك برخوردار هستند و در اشکال مختلف چهره به چهره  هاي جماعت مجازي از خصیصه تداوم ارتباط و ارزش) الف

  .کنند یا از طریق اینترنت با هم ارتباط برقرار می
در ارتباط مجازي کاهش عنصر تضاد اجتماعی و افزایش عنصـر تعامـل کـارکردي وجـود دارد کـه تضـادهاي درون       ) ب

  .دهد ها در فضاي واقعی را کاهش می جماعت
  .هاي فضاي واقعی را ندارد دآگاهانه و انتخابی است و محدودیتهاي مجازي خو جماعت) ج

هـاي اجتمـاعی    هـاي جدیـد از جملـه شـبکه     گسترش و تعدد فعالیت افراد در فضاي مجازي، زمینه براي پیدایش شبکه
 هـاي اجتمـاعی هسـتند کـه بـه      ها و دیگر موجودیـت  اي از افراد، سازمان هاي اجتماعی مجموعه شبکه. فراهم شده است

وبسـتر،  (شـوند   واسطه مجموعه از روابط اجتماعی مانند دوستی، همکاري یـا تبـادل اطالعـات بـه یکـدیگر متصـل مـی       
هـا،   ارزش: شـامل  (» هـا  رابطـه «و ) هـا  ها و سـازمان  افراد، گروه: شامل(» ها گره«هاي اجتماعی از  ؛ بنابراین شبکه)1383

تـرین   بـوك دو مـورد از عـام    تـوییتر و فـیس  . تشکیل شده است) ها اندازها و هر چیز پیونددهنده میان گره اهداف، چشم
  .هاي اجتماعی هستند شبکه
هاي دیپلماسـی و سیاسـت بـین الملـل      هاي اجتماعی و انفجار اطالعات در فضاي مجازي در حال تغییر چارچوب شبکه
کـه سیاسـت واقعـی عصـر      دارد بیـان مـی  » تغییر ماهیت قدرت در عصر اطالعات«، در کتاب »دیوید روتسکوف«. است

ها نیستند و قدرت خام در مواجهه و تقویت شدن به وسـیله   اطالعات، سیاست سایبر است که در آن بازیگران تنها دولت
ها موجـب شـده در    هاي نوین ارتباطات و رشد سریع و کاربردي آن تکنولوژي). 1385آذر،  خرازي(قدرت اطالعات است 

. ها از طریق جریان دیجیتالی اطالعات دنبـال شـود   یگاهی مهم داشته باشد و کشمکشدیپلماسی نوین، افکار عمومی جا
به بیان کلی، امروزه دیپلماسی، هنر و مهارت پیشبرد و ارتقاي منافع ملی از طریـق مبـادالت پایـدار اطالعـات و ایجـاد      

گیري  ن دو عامل اصلی دیپلماسی، با بهرهدر این فضا، تعامل و اطالعات به عنوا. ها و افراد است ارتباطات پایدار بین ملت
المللـی هـر    از سوي دیگر، برخالف گذشته که شبکه رسمی ارتباطات بـین . توانند ارتقاي جدي پیدا کنند ها می از رسانه

داد، امـروز هـر پیـام کـه از مرزهـاي ملـی بـه سـطوح          هاي آن دولت تشکیل می ها و دیپلمات دولت را شمار سفارتخانه
  ).پیشین(شود، حکم یک سفیر پرقدرت نامریی را دارد  ارسال میالمللی  بین

کارگیري امکانات گسـترده فضـاي مجـازي ضـمن عملیـاتی کـردن اهـداف         المللی با به هاي پرنفوذ بین ها و شبکه رسانه
  : هاي زیر در بازتعریف دیپلماسی در عصر اطالعات کمک کنند اند به روش سیاست خارجی خود، توانسته

  ها؛ نوایی با حقیقت و جلب نظر آن هاي خارجی براي هم رصه کشاندن جمعیتبه ع -1
  المللی مفید؛ آفرینش اجماع بین -2
  امکان بسترسازي نیل به اهداف و منافع ملی؛ -3
هـاي جمعـی و توسـعه مشـارکت عمـومی در       هایی چون تکثر رسانه بازسازي دیپلماسی در عصر اطالعات با شاخصه -4

  .الملل روابط بین
در ایـن  . پردازنـد  اي کارآمد و اتخاذ دیدگاه تعاملی به جذب مخاطـب فعـال مـی    کارگیري چرخه رسانه ها با به این رسانه

به عنوان یک شبکه مدل و تأثیرگذار بر مخاطب ایرانی، بـه ارائـه شـواهدي در    » 1من و تو «بخش، ضمن نگاه به شبکه 
  .پردازیم تأیید مدعاي فوق می
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  1من و تو : المللی هاي بین کهاي شب چرخه رسانه
ها از امکانات مختلـف فضـاي مجـازي و برقـراري ارتباطـات تعـاملی بـا         اي به معناي استفاده کارآمد رسانه چرخه رسانه

هـاي ارتبـاطی کـنش متقابـل      اي به مخاطبی فعال است که به خوبی با رسانه مخاطبان و همچنین تبدیل مخاطب توده
سـایت، رادیـو،    اي خود، از جمله وب از امکانات مختلف رسانه اي جهانی شده، المللی در فضاي رسانه هاي بین شبکه. دارد

اي کارآمـد اسـتفاده نمـوده تـا      هاي اجتماعی، در قالب یک چرخه رسانه بوك و سایر شبکه تلویزیون، فضاي سایبر، فیس
 . اهداف سیاست خارجی خود را عملیاتی کنند

اخبار مختلـف پوشـش داده شـده از طـرف تلویزیـون و       ها که اغلب ماهیت خبري دارند، سایت این شبکه معموالً در وب
هـاي خـود از امکانـات یوتیـوب هـم       زمان برنامه براي پخش اینترنتی و ناهم رادیو در دسترس مخاطب است و همچنین

اي اسـت کـه    اي و صـفحه  هـاي مـاهواره   ترین مرکز فعالیت اینترنتی شبکه بوك مهم در عین حال، فیس. کند استفاده می
اهده مستقیم ویدیوهاي ارسالی به شـبکه یوتیـوب را هـم دارد و بـه ایـن ترتیـب، یـک صـفحه جـامع بـراي           امکان مش

مـن و  «هاي مختلف متمرکز بر ایران از جملـه در   چنین سیاستی در شبکه. رسانی و پخش مستقیم اینترنتی است اطالع
  .شود دنبال می.. .و» سی فارسی بی بی«، »صداي امریکا«، »1تو 

 11اي هـاي چندرسـانه   ، اسـتفاده هدفمنـد از ویژگـی   »1من و تـو  «ترین راه جذب مخاطب در شبکه  مثال، مهم به عنوان
خصـوص فضـاي مجـازي بـراي تهیـه       هاي ارتباطی بـه  با توجه به دو نکته مهم از تمامی گونه» 1من و تو «شبکه . است

  :نماید هاي خود استفاده می محتواي برنامه
  مجازي و ارتباطات اینترنتی؛توجه نسل جوان به فضاي  -
انـدازي دفتـر رسـمی در     عدم امکان دستیابی به تصاویر وقایع اجتماعی، فرهنگی، سیاسی داخـل کشـور از طریـق راه    -

  .ایران
  :از این رو باید مروري بر نحوه جذب مخاطبان فضاي مجازي به وسیله این شبکه کرد

  )سایت رسمی( 1من و تو  استفاده از فضاهاي مجازي در شبکه تلویزیونی) الف
شود، بـه نحـوي کـه از طـرح مسـتقیم       به صورت آشکاري براي مخاطب عامه ساخته می» 1من و تو «شبکه تلویزیونی 

  اهمیت مخاطب عامه به قـدري اسـت کـه، بخـش دوم شـبکه     . کند موضوعات خرافی، جادویی و غیرعقالنی اجتناب نمی
پرداخـت، تعطیـل    و بیشتر به موضوعاتی با بار علمی و استنادي باالتر مـی  معروف بود» 2من و تو «که به » 1من و تو «

با آن که علت این ادغام ذکـر نشـده اسـت، امـا بـه نظـر       . ادغام شد» 1من و تو »  هاي آن با شبکه شد و بخشی از برنامه
و سیاست کلی » 2من و تو « زبان از تر از آن، عدم استقبال بینندگان فارسی رسد عواملی همچون ناتوانی مالی و مهم می

 .شبکه مبنی بر پوشش دادن مخاطبان عامه، باعث چنین تصمیمی شده باشد
هـا را بـه دو بخـش     تـوان آن  کنـد کـه مـی    سایت رسمی خود دنبال مـی  کاربردهاي مختلفی را در وب» من و تو»  شبکه

پردازد و بخشی از آن هم به  آینده می هاي حال و بخش خبررسانی به معرفی برنامه. خبررسانی و نظرسنجی تقسیم کرد
هاي امروزي امکان درج نظر خواننـدگان را هـم    سایت شبکه همچون سایر سایت. تکرار گلچین اخبار روز اختصاص دارد

ایـن ثبـت نـام مسـتلزم     . خواهند نظرات خود را بنویسند باید قبل از آن ثبت نام کنند کنندگانی که می دارد، اما مراجعه
کننده است و به این ترتیب، مـدیران سـایت بـه آدرس پسـت الکترونیـک کـاربران        ست الکترونیک مراجعهدرج آدرس پ

  . هاي متفاوتی را به کاربران ارسال کنند ها، اخبار و نظرسنجی توانند آگهی دسترسی دارند و می
دارد؛ از جملـه ایـن فضـاها    هـایی   در فضاهاي مرسوم اینترنتی هم فعالیت» من و تو»  جداي از این سایت رسمی، شبکه

  . بوك اشاره کرد توان به دو سایت یوتیوب و فیس می
  
  

                                                             
11. Multimedia 
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  یوتیوب) ب
اسـتفاده  . کند هاي خود از امکانات یوتیوب هم استفاده می زمان برنامه براي براي پخش اینترنتی و ناهم» من و تو»  شبکه

انـدازي شـده اسـت کـه بـا       راه 2009آوریل  22ر د» من و تو«حساب یوتیوب . از این امکانات براي همگان رایگان است
با توجه به فیلتر بودن سایت یوتیوب، هزینه به نسبت گران دسترسی بـه  . اندازي خود شبکه فاصله زمانی زیادي دارد راه

 رسد امکانات سایت یوتیوب بیشتر مورد استفاده ایرانیان خارج آن و همچنین سرعت پایین اینترنت در ایران، به نظر می
 . گیرد از کشور قرار می

رسـیده اسـت کـه    میلیون  6باالي به یوتیوب، در زمان نگارش این گزارش به رقم » و تو من «مجموع ویدیوهاي ارسالی 
هـا مربـوط بـه     بیشـترین مراجعـه  . هاي فعال در سایت یوتیوب رقم قابل توجهی است در مقایسه با آمارهاي سایر شبکه

  .است» تاك سالی«و » چرا که نه؟«هاي  است و بعد از آن، برنامه» گوگوشآکادمی موسیقی «برنامه 
  بوك فیس) ج

هـایی در   البته باز هم باید شـک . بوك است فیس  صفحه» من و تو»  ترین مرکز فعالیت اینترنتی شبکه توان گفت مهم می
اي اسـت کـه امکـان     صـفحه بـوك   به هـر حـال فـیس   . خصوص میزان مراجعه ایرانیان داخل کشور از این صفحه داشت

رسـانی و   یوتیوب را هم دارد و به این ترتیب، یک صفحه جامع براي اطـالع   مشاهده مستقیم ویدیوهاي ارسالی به شبکه
  . پخش مستقیم اینترنتی است

 هـا  توانند پاي هر یک از پسـت  افراد می. یک صفحه ساخته شده است» من و تو»  هاي اصلی شبکه براي هر یک از برنامه
هایی که  گذارند، در مقایسه با کامنت کنندگان در این صفحات می هایی که مراجعه کامنت. ها، کامنت بگذارند یا یادداشت

بـوك   از صـفحات اصـلی فـیس   » من و تو«شبکه . تر است گذارند، آزادتر و انتقادي روي صفحات سایت رسمی شبکه می
  . کند اده میخود هم به همان دو منظور خبررسانی و نظرسنجی استف

  :به عنوان یک شبکه تعاملی جهت جذب مخاطب، به قرار زیر است» من و تو«هاي مورد استفاده در  تکنیک
هـاي    هاي اینترنتی براي مشارکت مخاطبان جهت تهیه محتـواي برنامـه   این شبکه از ظرفیت: ها فراخوان براي برنامه -1

ال، از طریق اطالعیه این شبکه درخصوص آزمون حضوري خواننـدگی  به عنوان مث. نماید آتی خود استفاده حداکثري می
  کند؛ براي شرکت در سري برنامه آکادمی گوگوش با مخاطب ارتباط برقرار می

  ها و ثبت نام مخاطبان؛ آنجلسی از طریق شبکه هاي موسیقی خوانندگان لس تبلیغ کنسرت -2
هـا در صـفحه    راي ادامه بحث و تبادل نظر و یا دیدن مجدد آنها از طریق تلویزیون و دعوت مخاطبان ب پخش برنامه -3

در این نقطه . نهایت مخاطب براي درگیر شدن با رسانه در فضاي مجازي است این روش برآمده ایده زمان بی: بوك فیس
بـراي  . شـود  ها دنبـال مـی   این کار در اکثر شبکه. یابد شود و با سایر مخاطبان نیز تعامل می مخاطب تبدیل به رسانه می

به عنوان یک برنامـه سیاسـی و متمرکـز بـر مسـائل      » پرگار «سی فارسی از این روش استفاده کرده و برنامه  بی مثال، بی
  داخلی ایران را تبدیل به یک چالش دائمی بین مخاطبان کرده است؛

  اضی در بین مخاطبان؛هاي اعتر دهی به حرکت هاي اجتماعی در شکل بوك و سایر شبکه استفاده از ظرفیت فیس -4
5-....  

و هاي تعـاملی بـراي تـأثیر مخاطبـان      المللی و تأثیرگذار بر روند تحوالت کشورها، از تکنیک هاي بین بدین ترتیب رسانه
هـاي معنـایی و هـویتی جدیـد بـه       ها استفاده کرده و این مسـیر را بـا دادن چـارچوب    ایجاد سبک زندگی جدید در آن

هـا بـه    تأثیرگـذاري رسـانه  . کننـد  هاي اجتماعی دنبال می ساختن وي در فضاي مجازي و شبکهمخاطب از طریق درگیر 
اي و جهانی نیـز همـواره محـل بحـث و      ها در تحوالت سیاسی منطقه شود، بلکه نقش رسانه تغییرات اجتماعی ختم نمی

ي اصـلی جهـانی تبـدیل شـده     ها  پرسش بوده، به طوري که اعمال دیپلماسی در فضاي مجازي امروزه به سیاست قدرت
  .است
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  گیري هاي اجتماعی؛ نتیجه اعمال دیپلماسی در شبکه
هـاي اجتمـاعی ـ فرهنگـی توسـط بسـیاري از اصـحاب          دهی به تحوالت و حرکـات  هاي اجتماعی در شکل قابلیت شبکه

در بخش پایانی . دهد هاي دیپلماسی را در میان کشورهاي غربی تشکیل می سیاست درك شده و بخش مهمی از اولویت
  .پردازیم اي کشورها می گذاري سیاسی ـ رسانه این نوشتار به ارائه شواهد تجربی از اهمیت دیپماسی دیجیتال در هدف

تواننـد بـه تعامـل بـا یکـدیگر در مـورد        ها می هاي اجتماعی، امروزه همه ملت  با استفاده از تکنولوژي ارتباطات و رسانه«
مشاور ارشد وزیر امور خارجـه آمریکـا تبـادل اطالعـات،     » الک راس«از نظر ). 1390رداب، گ(» موضوعات مهم بپردازند

هاي اجتماعی است و دلیل اصلی تحول شرایط اقتصادي و سیاسی  ابزاري قدرتمند در پیشرفت اقتصادي و ایجاد جنبش
حاکی از تحول رسـانه جمعـی از   ظهور اینترنت . عنوان یک زیرساخت ارتباطی است در سرتاسر جهان، ظهور اینترنت به 

دهنده تحول در ارتباطات از پست به تلگراف، بـه   همچنین نشان. شکل چاپی، به شکل تصویري و سپس دیجیتالی است
هاي اقتصادي، تحول در اسـتفاده   دهنده تغییري عظیم در زیرساخت جایی مجازي است و نهایتاً نشان تلفن و سپس جابه

  .هاي هوایی و در حال حاضر استفاده از فضاي مجازي است هاي دریایی به راه از راه
. اي دارد کننـده  هـاي اعتراضـی نقـش تعیـین     دهی به هویت براي افراد و جریان دادن به حرکـت  فضاي مجازي در شکل

رسانه اجتماعی روابط ضـعیف  . بخشد فکر با یکدیگر، تحوالت سیاسی را سرعت می هاي هم تکنولوژي با پیوند دادن گروه
قـدرت  ). پیشـین (کنـد   تـر مـی   ا با کشاندن فعالیت اعتراضی مردمی به عرصه فضاي مجازي در ارتبـاط هسـتند، قـوي   ر

. هـاي اعتراضـی مبـرهن اسـت     هاي اجتماعی غیرمتمرکز جهت تسهیل جریان آزاد اطالعات و امکان بروز جنـبش  شبکه
هاي مختلف در میان خود بپردازنـد و بـه     تراك دیدگاهدهد که به اش تنها تکنولوژي ارتباطات این اجازه را به مردم می نه

اي به زندگی در سایر نقاط جهان را بـه   اطالعاتی که سابقاً در دسترس نبود دست یابند، بلکه تکنولوژي ارتباطات پنجره
  .گشاید  روي مردم می

هـاي دیجیتـال بـه     ص فنـاوري المللـی بـا کـارکرد خـا     هاي بـین  باشد این است که رسانه اما آنچه بسیار حائز اهمیت می
دیپلماسـی عمومـاً در تعـامالت    . دهـد  تر و ارگانیک مـی  تمند جهت ارتباط با مردم در شکلی محلی حکومت، ابزاري قدر

ها سعی کردند دیپلماسی را با افکار عمومی خـارجی   در قرن بیستم حکومت. گیرد ها شکل می دولت ـ ملت  رسمی میان
یکـم در عرصـه دیپلماسـی، اسـتفاده از      و نـوآوري قـرن بیسـت   . سایر کشورها تنظیم کننـد  هاي خود در و با انتشار پیام

توانند به تعامل با یکدیگر در مـورد موضـوعات    ها می هاي اجتماعی است که با آن، همه ملت تکنولوژي ارتباطات و رسانه
  .مهم بپردازند

و دولت ایاالت متحده امریکا در حال حاضر پرچمدار آید  دیپلماسی دیجیتال واژه جدیدي در دنیاي رسانه به حساب می
بـر اسـاس اخبـار موجـود،     . هاي بسیار کالنی را هم در همین راستا اختصاص داده اسـت  شود که بودجه آن محسوب می

انـدازي فیلترشـکن بـراي ایـران از      میلیون دالر بـراي راه  745میالدي مبلغ  2010براي سال مالی » باراك اوباما« دولت
کنند مسـئله مهـم دیگـر     هاي دیپلماسی دیجیتال امریکا تأکید می استراتژیست. ه این کشور درخواست کرده استکنگر

هاي اجتماعی را بشناسیم و با دیپلماسی مناسبی به  بوك و سایر شبکه این است که مسلمانان تأثیرگذار در توییتر، فیس
هـیالري  «نشـان در وزارت امـور خارجـه امریکـا از سـوي      و همکارا» الـک راس «، »جارد کـوهن « .ها دسترسی یابیم آن

اند تا براي توسعه دموکراسـی و پیشـبرد    نامند، مأموریت یافته می» مادر خوانده دیپلماسی دیجیتال«که او را » کلینتون
 سـایت بررسـی  (هـاي نـوین ارتبـاطی اسـتفاده کننـد       اهداف ایاالت متحده در خاورمیانه و کشورهاي اسالمی از فناوري

هـاي غیرعرفـی بـراي     خواسته شده است تا راه.. .افزار، کارآفرینان و در این کشورها از مهندسین نرم). 1390استراتژیک، 
وزارت خارجه امریکا براي نفوذ در به این ترتیب طرح جدید  .توسعه دموکراسی و پیشبرد امر توسعه در کشور پیدا کنند

باشد، نیازمند تحلیـل   مطرح می» دیپلماسی دیجیتال«ی که در قالب طرح هاي اجتماعی اینترنت کشورها از طریق شبکه
  .تواند همچون درآمدي بر آن تلقی گردد جانبه است که این جستار می همه
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