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چکیده 


ف اینت تحوب دیجیتالی و گست ش نقش رسانههای ارتباطی -اجتماعی باعث تحطوب عمیط
در محیط اج اء و هتایت دیپلماسی و نحوه ارتباط و تعامطل هن بطا مخطاطبین شطته اسطت .در
وادع رسانههای ارتباطی -اجتماعی به یکی از ابزارهای اصلی دیپلماسی در هتایت الگطوریتمی
اطالعاآ تولیت محتوی مخاطب محور و ردابت با روایتهاو داستانهای ردیب به منظور شکل
دهی و جلب حمایت افکار عمومی تبتیل شته انطت .در پاسطب بطه ایطن سطاواب بطه م متط ین
پیامتهای رسانههای ارتباطی -اجتماعی ب دیپلماسی ایست؟ و موث ت ین روش ج ت افزایش
بارامتی هن در استفاده از این رسانههابتام اسطت؟ ادعطای نویسطنته ایطن اسطت بطه موفقیطت
دیپلماسی منوط به درک درست فضطای هن ییطن ف فیطت سطازی ن طادی و ط احطی راهبط د
دیپلماسی دیجیتالی است .ح بت از متب انفعالی و یکسویه انتشار اطالعطاآ بطه سطمت مطتب
تولیت دانش و مشاربت در ساخت معانی و تعامل فعاب با مخاطبین زمینه تبتیل ب ون دادهطای
دیپلماسی دیجیتالی به ب ونتادهای محسوس در سیاست خارجی را تس یل میبنت.

 واژگان بلیتی
تحول دیجیتالی ،رسانههای ارتباطی -اجتماعی ،راهبرد دیپلماسی دیجیتالی ،ظرفیتسازی نهادی،
آموزش مهارتهای جدید ،کاربرد الگوریتم در دیپلماسی ،دیپلماسی توئیتری.

مقدمه
تناوریهای دیجیتالی بهور عام و رسان های ارتیاقی -اجتملاعی بهلور خلا  ،باعلث تحلو،
عمی در محیط اجراء و هدایت دیپلماسی ،نحوه دسترسی و تعامل آ بلا مخلاقیین و هرکلت
آ از تعامل بین دولتها ب سمت تعامل و ارتیاط بیشتر با ملتها شلده اسلت .در واقلز ،توسلع
شیه ها و رسان های ارتیاقی–اجتماعی باعث شهل گیری عرص سیاست شیه  1و تقویت نقش
بازیگرا غیردولتی در ساخت معانی و انتقا ،پیامها و شلفاف و شلیه ای تلر شلد دیپلماسلی
شده است .از دیگر پیامدها ،اهمیت یاتتن بیشتر نقش هویتها و ارزشها در سلاخت معلانی در
مقایس با واقعیتها ،باتت زدایی معانی و پیامها از بستر ترهنگی و اجتماعی و اهمیت روزاتلزو
نقش الگوریتمها 2و بانکهای بلزرگ دیتلا 3در تولیلد محتلوی مخاقلب محلور ملیباشلد .ایلن
تحوالت ،دیپلماسی را با شالش بیشتر مواجل سلاخت اسلت .از اینلرو ،شلاهد اهمیلت تزاینلده
رسان های ارتیاقی-اجتماعی ب عنوا ابزار جدید دیپلماسی جهت هدایت الگلوریتمی اقالعلات
و تعالیت بیشتر در قالب شیه ب منظور جلب همایت اتهار عمومی هستیم ک بعنوا یک ابزار
تخییی قدرت نرم در شارشوب دیپلماسی عمومی و دیجیتالی انجام ملیشلوند.این نوشلتار بل
دنیا ،پاس ،ب این سئوا ،است کل مهمتلرین پیاملدهای رسلان هلای ارتیلاقی -اجتملاعی بلر
دیپلماسی شیست؟ و موثرترین روش جهت اتزایش کاراملدی آ در اسلتفاده از ایلن رسلان هلا
کدام است؟ در پاس ،،ادعای نویسنده این است ک موتقیت دستگاه دیپلماسی در استفاده ملوثر
از رسان های ارتیاقی -اجتماعی ،منوط ب درک درسلت تضلای آنالیلن جهلت اجلرا و هلدایت
دیپلماسی ،رتیت سازی نهادی ،تجهیز دیپلماتها ب مهارتهای جدیلد ،متناسلب بلا محلیط
دیجیتالی ،توسع زیرساختهای تنی و قراهی راهیرد دیپلماسلی دیجیتلالی اسلت .هرکلت از
مد ،انفعالی یهسوی انتشار اقالعات نوشتاری ،صوتی و تیویری ب سمت مد ،تولیلد دانلش و
تعامل تعا ،با مخاقیین در موضوعات گسترده از کانا،های شندگانل ارتیلاقی -اجتملاعی ،بل
اتیا ،برو دادهای دیپلماسی دیجیتالی ب بروندادهای محسلو در سیاسلت خلارجی کملک
می کند .تحق آ  ،باعث خواهد شد ک نفوذ و دسترسی آنالین ب سهولت بیشتری ب نفلوذ آف
الین یعنی کنشها و سیاستها تیدیل شود.
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در بخش او ،مقال  ،تراینلد تحلو ،دیجیتلالی و تلاثیر رسلان هلای ارتیلاقی -اجتملاعی بلر
دیپلماسی بررسی میشود .در بخش دوم ،اهداف دیپلماسی در استفاده از شیه ها و رسلان هلای
ارتیاقی -اجتماعی ب عنوا ابزار جدید دیپلماسی تشریح شده است .در بخش آخر بلا اسلتفاده
از تجارب برخی کشورهای توسع یاتت و پیشگام در دیپلماسی مجازی ،رتیت سازی نهلادی و
قراهی راهیرد دیپلماسی دیجیتالی بعنوا دو راههار اصلی اتزایش کارامدی دیپلماسی در قیا،
رسان های ارتیاقی -اجتماعی پیشنهاد شده است.
دیپلماسی و فرایند تحول دیجیتالی
برای تهم بهتر تاثیر رسان های ارتیاقی -اجتماعی بر دیپلماسی ،ابتدا دو مفهلوم دیپلماسلی
دیجیتالی 1و رسان های ارتیاقی -اجتماعی 2تعریف میشلود .سلپس ویژگیهلای تراینلد تحلو،
دیجیتالی ک ب تقویت نقش رسان های ارتیاقی -اجتماعی در دیپلماسی منجلر شلده ،بررسلی
خواهد شد .دیپلماسی دیجیتالی ،3روشها و شهلهای جدید هلدایت دیپلماسلی بلا اسلتفاده از
اینترنلت و رسلان هلای ارتیلاقی -اجتملاعی و توضلیح پیاملد آنهلا بلر رویل هلای دیپلماتیلک
است )Adesina, 2017(.این نوع دیپلماسی ،دارای روش ها ،تهنیک ها ،ترهن و زبلا خلا
است .استفاده روزاتزو دیپلماسی از تناوریهلای نلوین ارتیلاقی -اقالعلاتی ،باعلث شلده تلا از
دیپلماسی با پسوندهای مختلفی مانند دیپلماسی الهترونیک ،4دیپلماسی شیه ای ،5دیپلماسلی
تناوری ،6دیپلماسی مجازی 7و دیپلماسی ساییری 9یاد کننلد .املا بلرغم کلاربرد آنهلا بل جلای
یهدیگر ،تفاوتهای ریفی بین آنها وجود دارد ک از موضوع این نوشلتار خلار اسلت .بل هلر
ها ،،دیپلماسی دیجیتالی با استفاده از ابزار اینترنت و رسان هلای ارتیلاقی -اجتملاعی ،هملا
و ایف و نقش دیپلماسی رسمی مانند برقراری ارتیاط ،گفتگو ،پیدا کرد زمین مشلترک بلرای
همهاری و توسع دسترسی و نفوذ را انجام میدهد.در واقز ،رسلان هلای ارتیلاقی -اجتملاعی،
6
بسترهای آنالین هستند ک در آنها محتوا توسط خود کاربرا با اسلتفاده از تناوریهلای وب دو
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ایجاد شده و ترایند ویرایش ،انتشار و تیاد ،اقالعات و ایدهها را تسلهیل ملیکنلد .رسلان هلای
ارتیاقی -اجتماعی میتواننلد اشلها ،مختلفلی از جملل انجملنهلای اینترنتلی ،1وبلالگهلای
شخیی ،وبالگهای اجتماعی ،ویهی ها ، 2پادکستها  ،عهسها و تلیلمهلا را بل خلود بگیرنلد.
نمون هایی از رسان های اجتماعی شامل :ویهی پدیا( 3مرجز)  ،تیس بوک( 4شلیه اجتملاعی)،
لست .اف ام( 5موسیقی شخیلی) ،یوتیلوب( 6اشلتراک گلذاری ویلدیو) ،زنلدگی دوم( 7واقعیلت
مجلازی) ،تلیهلر( 9اشللتراک گلذاری عهلس) ،تللوئیتر( 6میهروبالگینل  12و شلیه اجتمللاعی)،
اینستاگرام ،11تلگرام 12و واتس اپ 13ملیباشلند ) Sevin and Ingenhoff, 2018)(.بسلیاری از
این سرویسها ممهن است ب نوب خود در شیه های اجتماعی بعنوا سهوهای تجمیلز ،ادغلام
شوند .الیت  ،باید توج داشت ک شیه هلای اجتملاعی 14و رسلان هلای اجتملاعی 15اگرشل دو
مفهوم هم پوشا هستند ،اما تا هدی متفاوت میباشند .یلک رسلان اجتملاعی ،بسلتری بلرای
انتشار اقالعات ،ایدهها و تیاویر است ،اما شیه اجتماعی ،زیرگروهی از یک رسلان اجتملاعی و
بستری برای برقراری ارتیاط تعاملی میباشد .در نتیج بسیاری از شلیه هلای اجتملاعی ماننلد
تیسیوک ،لینهد  16و اینستاگرام  ،همزملا رسلان اجتملاعی نیلز هسلتند .در ایلن نوشلتار از
شیه ها و رسان های اجتماعی تحت عنوا رسان های ارتیاقی -اجتماعی یاد میشود.مشخیات
و تاثیرات ترایند تحو ،دیجیتالی ک منجر ب تقویت نقلش رسلان هلای ارتیلاقی -اجتملاعی و
تحو ،در دیپلماسی شده ،ب شرح ذیل میباشد:
توسع روزاتزو نقش رسان های ارتیاقی -اجتماعی ک ملاهیتی غیلر سلرزمینی و ترامللی
دارند ،دیپلماسی کالسیک را ک میتنی بر عرص سیاست عمللی 17و قلدرت سلخت بلود ،دشلار
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شالش کرده و باعث شده ک دیپلماسی نوینی میتنی بر عرص سیاسلت شلیه  1شلهل بگیلرد.
عرص سیاست عملی ،دولت محور و میتنی بر قدرت سخت و نیروهای مادی و تضای جغراتیایی
بود ،اما عرص سیاست شیه  ،متهار بوده و بیشتر بر قدرت نلرم و تضلای غیرسلرزمینی متهلی
است .ب عیارت دیگر در عرص سیاست عملی یا واقعی ،کلنش و واکلنش اصللی بلین قلدرت و
سرزمین بود ،اما در عرص سیاست شیه  ،تعامل بین قدرت با دانش و ایلدههلا هسلت .در ایلن
عرص  ،اقلالعات ،دانش ،روایت ها ،گفتما ها ،داستا هلا ،هنجارهلا و معلانی بل منیلز مهلم
قلدرت مللی کشورها تلیدیل شده اند)Bollie, 2003( .
دومین مشخی  ،سرعت رشد تناوری و استفاده از رسلان هلای ارتیلاقی -اجتملاعی اسلت .
هدود  75سا ،قو ،کشید تا استفاده کنندگا از تلفن ثابت بل  122میلیلو نفلر برسلد ،املا
استفاده کنندگا از تلفن همراه هوشمند در کمتر از دو ده ب بیش از  4 .79میلیلارد نفلر در
جها اتزایش یاتت 39 )Bankmycell.com(.سا ،قو ،کشید تا تعداد مخاقیا رادیو بل 52
میلیو نفر برسد ،اما شیه اجتماعی تیسبوک در مدت دو سا ،موتل بل جلذب  52میلیلو
کاربر شد ( )Corneliu, 2018و تعداد کاربرا آ ب بیش از  1 .62میلیارد نفر در سلا2222 ،
رسید )Statista, 2020(.در سالهای گذشت  ،شلاهد انتقلا ،شلیه هلای اجتملاعی از کلامپیوتر
(دسک تاپ) ب تلفنهای همراه هوشمند بلوده ایلم .قیل پلروژه تحقیل جهلانی در خیلو
تعالیتهای آ الین ک توسلط شلرکت تلی ا ا  2در  46کشلور جهلا انجلام شلده اسلت،
دارندگا تلفنهای همراه بهور میانگین  3 .1ساعت در هفت را در شیه های اجتماعی گذرانده
اند؛ در هالیه این آمار برای کامپیوتر  2 .2ساعت است .قی این تحقی  ،استفاده از شیه های
اجتماعی توسط اپهای موبلایلی در هلا ،اتلزایش سلریز اسلت )TNS Research, 2017(.بلر
اسا آمار توری  ، 2222هدود  3 .5میلیارد نفر در جها از رسلان هلای ارتیلاقی -اجتملاعی
استفاده میکنند و روزان هر تردی هدود  2سلاعت و نلیم در ایلن رسلان هلا سلپری ملیکنلد
( .)Statista, 2020با هور و توسع تناوریهای تایو جی ،3هوش میلنوعی ،4شلیی سلازی 5و
واقعیت مجازی 6و آغاز عیر دوم دیجیتالی ،نقش ایلن رسلان هلا و شلیه هلا و اهمیلت تعاملل
دیپلماتیک از قری آنها بسیار بیشتر خواهد شد .تناوریهای تایوجی ،ترکییی از واقعیت ،هلوش
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مینوعی و تناوری بالکچین هستند ک پیش بینی میشود تضا و گستره تیاد ،اقالعات ،تعامل
اجتماعی ،نوآوری و کارآترینی اجتماعی را ب نحو بیسابق ای متحو ،نمایند .دیپلماسی نیلز از
این تحو ،مستانی نخواهد بود.
سومین پیامد تحو ،دیجیتالی ،تغییر شهل ارتیاقات ،تعامل و ترایند تیلمیم گیلری اسلت.
الزم کارامدی در محیط دیجیتالی ،شفاتیت ،تمرکز زدایی ،غیر رسمی بود  ،تعامل و ملدیریت
در زما واقعی 1است .محیط یا تضای مجازی ،دنیای اتقی است و سلسل مراتیی در آ مهلرح
نیست و تعامل در آ دوسوی است و این با مشخیات ساختارهای سلنتی دیپلماتیلک سلازگار
نیست ک محرمانگی ،سلسل مراتیی و ترایند تیمیم گیری تدریجی و از باال ب پائین را تلرجیح
میدهند )Sandre, 2013( .عالوه بر این ،ارتیاقات دیپلماتیک ب قور سنتی میتنی بر ترهن ملتن
محور بوده است ک ابهام سازنده را ب دقت ،ادب و نزاکت را ب صریح و رک بود  ،خلرد و برهلا را
بر اهسا  ،شور و شوق و محرمانگی را بر شلفاتیت تلرجیح ملیدهلد .علالوه بلر ایلن ،رسلان هلای
ارتیاقی -اجتماعی با دور زند تیلترین رسان های سلنتی و دولتلی کل نقلش دروازه بلا  2را ایفلا
میکنند ،زمین ارتیاط مستقیم رهیرا و دیپلماتها را با مردم دیگر کشورها تراهم کرده اند.
شهارمین ویژگی ،اهمیت بیشتر شفاتیت اسلت .تیلویری کل از دیپلماسلی در قلر  22در
اذها عمومی ترسیم شده ،هرت ای سری مملو از دسیس است ک توسط عدهای معلدود پشلت
دربهای بست صورت می گیرد و اتهلار عملومی در آ نقشلی انفعلالی دارنلد .املا رسلان هلای
ارتیاقی -اجتماعی با پرتواتهنی بر این تاریهخان  ،باعلث اتلزایش انتظلارات و زمینل مشلارکت
بیشتر شلهروندا در تیلمیم گیریهلای سیاسلت خلارجی شلده انلدSánchez & Herranz, .
) )2017آنها ،تیمیم گیرندگا را در معرض مخاقیا گسترده داخلی و جهلانی قلرار داده انلد.
لذا دیپلماتها ک بهور سنتی در سای عمل میکردند ،زیر ذره بین قرار گرتت و تشلار بلر آنهلا
برای شفاتیت ،بیشتر شده است .اکنو سئوا ،مهم این نیست ک ش شیزهلایی را ملیتلوا از
هالت مخفی خار کرد ،بله این است ک ش شیزهای نیاز ب مخفلی شلد از اتهلار عملومی
دارد؟ اما بایستی توج داشت ک برخالف رسان ها و شیه های اجتماعی ک نیازمند شلفاتیت و
گشودگی در ارتیاقات و گفت ها است ،ناگفت ها همچنا بخش مهملی از دیپلماسلی را تشلهیل
میدهند .ب دلیلل تشلدید رقابلتهلای ژئوپلیتلک ،اقتیلادی و امنیتلی در جهلا  ،بسلیاری از
موضوعات مرتیط با صلح و امنیت بینالمللی ،تنی و تجاری  ،کماکا محرمان خواهند بود.
. Real time
. Gatekeeper
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مشخی بعدی ،پیامدهای شلناختی 1و هلویتی تحلو ،دیجیتلالی اسلت .رسلان هلای ارتیلاقی-
اجتماعی ،تنها وسیل ارتیاط و تیاد ،پیام نیستند ،بلهل واقعیلت اجتملاعی و هویلت اتلراد را شلهل
میدهند .و ارزشهای اجتماعی و معرتت شناسی اتراد از واقعیت اجتماعی ،تاثیر بیشلتری ملیپلذیرد.
ب بیا دیگر ،رسان های ارتیاقی -اجتماعی ،زمین ایجاد شهروندا آگاه و سازماندهی آنهلا و قلدرت
بازیگری و نفوذ آنها را بیشتر کرده و ب ابزاری برای سازماندهی گروههای مختلف قلومی و ملذهیی و
جوامز دیاسپورا و دور از وقن تیدیل شده اند) Metzel, 2001(.
ویژگی مهم بعدی ،اتزایش نقش اتراد مختلف جامع در ساخت معانی و ب اشلتراک گلذاری
داستا ها ،روایتها و ایدههای جدید در محیط دیجیتالی است و این منجر ب اتلزایش رقابلت
بین پیامها و روایتهای مختلف شده اسلت .بلازیگرا جدیلد از قریل رسلان هلای ارتیلاقی-
اجتماعی ،اقدام ب تیاد ،پیام و ب اشتراک گذاری اقالعلات و ایلدههلا در خیلو موضلوعات
هسا سیاسی ،اقتیاد و اجتماعی داخلی و بینالملللی کلرده و بل نلوعی در خلل تیلاویر و
روایتهای جدید از جوامز خلود نقلش ایفلا ملیکننلد ) Bollie, 2003(.اساسلا ،داسلتا هلا و
روایت ها ،یک ابزار قدرتمند برای ب اشتراک گذاری ،تجارب و تیویرسازی از جها زندگی اتراد
است .این تیاویر بتدریم ب تغییر ارزشهای ترهنگی و اجتماعی و ایجاد ارزشهلا و هویلتهلای
جدید منجر خواهد شد .در نتیج  ،همزما شاهد نوعی شالش بین روایتهای محلی و جهانی و
تعل همزما اتراد ب جوامز محلی و جهانی هستیم .در این میا  ،نقش جوامز دیاسلپورا و بل
هاشی رانده شده در خل روایتهای جدید از یک جامع  ،قابل توج است ،شلو قلیال امهلا
اشتراک گذاری را نداشتند.تحو ،مهم  ،باتت زدایی معنی از بسلتر ترهنگلی و اجتملاعی اسلت.
معموال روی های اجتماعی و بستر ترهنگی  ،معانی اقالعات و پیامهلا را تعیلین ملیکننلد ،املا
رسان های ارتیاقی -اجتماعی ،باعث باتت زدایی معنی و جدایی آ از گوینده ،محیط تیزیهلی
و شرایط اجتماعی شده و لذا تفسیر و درک آنهلا را مشلهل کلرده اسلت .در گذشلت بل دلیلل
ارتیاقات محدود ،اتراد ب راهتی در مورد منشاء اقالعات و اعتیار آنها قضلاوت ملیکردنلد .املا
اکنو اقالعات بیشتر ماهیتی تراملی پیدا کرده و اقالعات کمی در مورد تهیل کننلده و بسلتر
ترهنگللی آ وجللود دارد .از اینللرو ،در هللر جامع ل ای ممهللن اسللت ک ل در تفسللیر پیللامهللا و
سیگنا،های دیپلماتیک ،برداشلتهلای مختلفلی ایجلاد شلود (.)Claudio & Revilla, 2008
تحو ،دیگر ،اهمیت یاتتن بیشتر نقش هویتها و ارزشهلا در سلاخت معنلی ،خلل پیلامهلا و
. Cognitive Outcomes
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روایتها نسیت ب تهتها و واقعیتها است .زیرا داستا ها و روایت ها ،بازتاب اهساسات و باتت
ترهنگی و اجتماعی بوده و تراتر از هقیقت ملیباشلند .از ایلن رو ،نقهل قلوت یلک روایلت در
دیپلماسی ،واقعی بود و میزا انهیاق آ با تهت یا واقعیت بیرونی نیست ،بلهل روشلی اسلت
ک بتواند هویت ،ارزشها و باتت اجتماعی را بل بهتلرین نحلو سلازمانی کنلد .در خلل آ بل
داستا و روایت دیگری و نحوه تعامل بین هویت و تهت توج نماید .ب عیارت دیگلر ،برخلورد
سوژهها تنها مربوط ب اختالف آنها در محتوی نیست ،بله ب اختالف در باتت برای تفسلیر آ
1
نیز بستگی دارد و این بر دیپلماسی و نحوه ارتیاقات تاثیرگذار است .ب عنوا ماا ،،دا جوانلا
بر آ است ک روایت کال همگرایی اروپا ک دالیل مهم اقتیلادی دارد؛ بلرای قیقل متوسلط
اتحادی اروپا جذابیت الزم را ندارد و این در درازمدت بر سرنوشت آ تاثیرگذار اسلت .بل نظلر
ایستر دایسو  2این میتواند نتیج ضعف روایت سازی از همگرایی اتحادی و عدم همخلوانی آ
با باتتهای متعدد ترهنگی و اجتماعی و مواجه هویتها با واقعیتهلا باشلد ).)Bollier,2003
اهمیت روزاتزود نقش الگوریتم ها ،3روبلاتهلا و برنامل هلای هوشلمند کلامپیوتری در تولیلد
محتوی مخاقب محور است ویژگی دیگر میباشد  .این تحولی جدید است ک بتازگی محققین
دیپلماسی ب آ توج بیشتری دارند .برخی از کشورها مانند آمریها ،روسی  ،شلین و بریتانیلا از
این الگوریتمها برای تحلیل و تاثیرگلذاری برگفتملا هلای آنالیلن و رقیلب ،شناسلایی عالیل
مخاقیین و تولید محتوی متناسب با شخیلیت اتلراد اسلتفاده ملیکننلدChamberlain, (. .
 )2017برخی روباتها با تقلید رتتار انسانی در تضای مجازی ،نقلش مهملی در اتلزایش بلرد و
گستره یک پیام و دسترسی ب مخاقیین بیشتر دارند .برخی کشورها هتی از الگوریتمهلا بلرای
ارتیاط با شهروندا ب خیو در مواقلز بحرانلی و بالیلای قییعلی بل منظلور ارائل خلدمات
کنسولی استفاده میکنند.
آخرین مشخی ک مرتیط با ویژگی قیلی است ،شهل گیری بانکهای دادههای بزرگ 4است ک بلا
تاثیرگذاری بر محیط دیپلماسی ،شتاب دهنده جدیدی برای آ محسلوب ملیشلوند .دیتاهلای بلزرگ
هماهند جریا خو برای انقالب دیجیتالی هستند ک بزرگترین سلرمای عیلر جدیلد در جملزآوری،
ثیت و ضیط ،پیش بینی و بهور بالقوه شهل دهی الگوهای رتتاری عملل ملیکننلد)Barbara, 2017(.
تحلیل دیتاهای بزرگ ،ابزار مهمی برای دسلتیابی بل ذائقل  ،نگرانلی و عالئل ملردم و شلهل دهلی
1
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الگوهای رتتاری آنها است .الیت  ،دیتا شیز جدیدی برای دیپلماسی نیست و ثیت تهتها و واقعیتهلا
از گذشت  ،بخشی از و ایف دیپلماسی بوده است ،اما امروزه "هجم"" ،شهل" و "سرعت" تولیلد آ
ب شدت اتزایش یاتت ک در دیپلماسی بعنوا س هرف «وی» 1یاد ملیشلود کل هلروف او ،نلام
انگلیسی آنها است .بهورخالص  ،تحوالت محیط دیجیتلالی ،نشلانگر گسسلت از گذشلت اسلت .ایلن
موضوع ،ضرورت رویهرد دانش و دیتا محور را در دیپلماسلی اتلزایش داده و محلیط اجلرا و هلدایت،
موضوعات ،دستورکار و ابزارهای مورد استفاده دیپلماسی را متاثرکرده است.
رسانههای ارتباطی -اجتماعی ،ابزار جدید دیپلماسی
توسع نقش رسان های ارتیاقی -اجتملاعی در عرصل داخللی و بلینالملللی ،وزارتخانل هلای
امورخارج و سفارتخان ها را بر آ داشت تا ابزارها ،روشها و برنام های خا خلود را بل منظلور
تعامل با میلیو ها مخاقب داخلی و بینالمللی در زما واقعی و با کمترین هزینل قراهلی کننلد.
در ها ،هاضر رسان های ارتیاقی -اجتماعی مانند توئیتر ،2تیس بوک ،3اینسلتاگرام ،یوتلوب ،4وب
سایتها و وبالگها ،5جزو مهمترین ابزارهای مورد اسلتفاده در دیپلماسلی هسلتند .در کمتلر از
یک ده از آغاز ب کار رسان های ارتیاقی -اجتماعی ،بیش از  62درصلد نماینلدگا کشلورها در
سازما ملل اقدام ب هضور در این رسان ها کرده اند 99 .درصد آنها صفح مخیلو خلود را بلا
هدود  325میلیو مخاقب و جمعا  225میلیو الیلک و دنیلا ،کننلده (تلاالورز) 6ایجلاد کلرده
اند( .)Bjola, 2018بر اسا آمار سا ،2216 ،رهیرا  197کشور جها شامل روسای دولت و یلا
وزرای امورخارج  ،دارای هساب شخیی یا دولتی در توئیتر بوده اند .دونالد ترامپ ،رئیس جمهلور
آمریها با  61میلیو دنیا ،کننده و پاپ ترانسیس 7و ناریندرا ملودی ،9نخسلت وزیلر هنلد بلا 49
میلیو در جایگاه بعدی قرار داشت اند )Statista, 2019( .در سا 2216 ،همچنین رهیلرا 192
کشور در تیس بوک هساب کاربری داشت اند ک شامل  129رئیس کشور 93 ،نخست وزیلر و 99
وزیلر امورخارجل ملیشلود( .) Cohn & Wolfe, 2019بهلورکلی ،دسلتگاه دیپلماسلی از ابلزار
رسان های ارتیاقی -اجتماعی ب منظور رسید ب اهداف ذیل استفاده میکند:
1
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 .1شبکه سازی :رسان های ارتیاقی -اجتماعی ،ترصلت بلی نظیلری بلرای دیپلماسلی بل
منظور ایجلاد شلیه ای دیجیتلالی از سیاسلتگذارا  ،روزنامل نگلارا  ،آکادمیسلین هلا ،تجلار،
نمایندگا پارلما  ،رهیرا دیاسپورا ،البی ها ،رهیرا مذهیی و اتراد با نفوذ و تاثیرگذار کل بل
دیپلماسی و روابط دوجانی بین کشورها عالقمند هستند ،تراهم کرده است .هرشل ایلن شلیه
گسترده تر و تعامل با آ عمی تر باشد ،توانایی دیپلماسی در ترایند تاثیرگلذاری ،دسترسلی و
نفوذ بیشتر میشود.
 .2ارتباطی -مشورتی :رسان های ارتیاقی -اجتماعی ،شهاف ارتیاقی بین مردم و رهیرا
جها و دیپلماتها را کاهش داده و ب آنها ،امها برقراری ارتیاط مستقیم و تعامل دوسلوی بلا
مخاقیین جهانی ب منظور اقالع رسانی و بیا منهقی سیاستها و اهداف کشور خود و متقابال
دسترسی مستقیم مخاقیا ب دیپلماتها و سیاستمدارا برای قرح نظلرات و انتظلارات خلود
تراهم کرده است .این نقش ارتیاقی بویژه در زما هلای بحرانلی از قییلل منازعلات و تغییلرات
سیاسی ،بالیای قییعی و ارسا ،کمک های انسا دوستان  ،اهمیت بیشلتری پیلدا ملیکنلد .در
اینگون مواقز ،تک تک اتراد رتیت تیدیل شد ب یک رسان را دارند .کشورهایی مانند کانلادا
و استرالیا قیل از هر گون تیمیم گیری در خیو موضوعات مهم سیاست خلارجی ،اقلدام بل
اقالع رسانی و نظرخواهی از مردم از قری کانا،های متعدد رسان ای ملیکننلد .ایلن رویهلرد،
باعث اتزایش اعتماد متقابل و همایت مردمی بیشتر از اهداف این کشورها میشود.
 .3شکل دهی رفتارهاا :از دیگلر اهلداف دیپلماسلی ،شلهل دهلی دیلدگاهها ،رتتارهلا و
کنشهای بازیگرا سپهر عمومی از قری تیاد ،اقالعات ،اتهار ،ایدهها و گفتما هلا و اسلتفاده
از تهنیکهای مختلف تیویرسازی و اقناع سلازی از قریل شلیه هلا و رسلان هلای ارتیلاقی-
اجتماعی است .هدف اصلی ،تاثیرگذاری غیرمستقیم و درازمدت بر ترایندهای تیلمیم گیلری و
جهت گیری سیاست خارجی کشورهای هدف میباشد.
 .4مدیریت اطالعات :رسان های ارتیاقی -اجتماعی در مقایس با کانالهای رسلمی ،در هلا،
تیدیل شد ب یک منیز مهم برای دیپلماتها ب منظور جمز آوری ،مدیریت و تحلیل اقالعلات،
پیش بینی تحوالت و واکنش ب رویدادها هستند .اکنو بیش از  62درصلد اقالعلات ملورد نیلاز
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دیپلماسللی در رسللان هللای ارتیللاقی -اجتمللاعی وجللود دارد .اتشللای هدتمنللد اقالعللات ،زمین ل
تاثیرگذاری بر روند تحوالت ،ترایند مذاکرات بینالمللی و انتقا ،هدتمند پیام را میسر میسازد.
 .5تعامل با دیاسپورا :شیه های اجتملاعی نقلش مهملی در متحلو ،کلرد رابهل بلین
دیاسپورا( 1جوامز دور از وقن) و کشور مادر را دارند .آنها توانست انلد رابهل ای پراکنلده را بل
رابه ای دوسوی و دائمی تیدیل کنند .این موضوع ،تاثیرگذاری دیاسلپورا را بلر رونلد تحلوالت
سیاسی و توسع اقتیادی کشور مادر اتلزایش داده اسلت .بلرغم ایلن ،وجلود یلک دیاسلپورای
منسجم ،ساختار یاتت و برخوردار از علق قوی ارتیاقی با کشور مادر ،یک ابزار مهم قلدرت نلرم
است .در تعامل با دیاسپورا ،شگونگی تیدیل هس وقن دوستی ب اهلداف محسلو سیاسلی و
اقتیادی و استفاده از رتیتهای آ در همایت از تیویر و روایتهای یک کشور در رسان هلا و
شیه های اجتماعی اهمیت زیادی دارد.
 .6تجاری :استفاده تجاری از رسان ها و شیه های اجتماعی و ارتیاقی ماننلد تلیس بلوک،
توئیتر و لیهند بهور روزاتزونی در دیپلماسی اهمیت پیدا میکند .بخشهای اقتیادی بسیاری
از سفارتخان ها از این شیه ها ب منظور توسع تعالیتهای تجاری کشور خود ،برقلراری ارتیلاط
با تعاال بخش اقتیادی ،شیه سازی ،ارتیاط با مشتری و یلا تحلیلل عالیل آنهلا ،برندسلازی،
تیاد ،اقالعات و بازاریابی دیجیتالی 2استفاده میکنند .بر اسا تحقی انجام شلده بلیش از 2
میلیو کسب و کار تقط در تیسیوک تیلیغاتی 3تعا ،هستند و  71درصد آنها تجرب ملوتقی در
بازاریابی دیجیتالی داشت اند)Smith, 2019( .
.7جنگ روانی و تبلیغاتی :استفاده از رسان های ارتیاقی -اجتملاعی بعنلوا یلک سلالح
برای تضعیف باتت اجتماعی ،اقتیادی ،سیاسی و ترهنگی کشلورهای هلدف و رقیلب از قریل
گستر ش اقالعات و اخیار جعلی و سلخنا نفلرت آمیلز و تفرقل انگیلز بل خیلو در زملا
انتخابات و مواقز بحرانی در ها ،اتزایش اسلت .برخلی از محققلین ماننلد دارد وادی 4ملدعی
هستند ک جنی های مایت دیپلماسی دیجیتالی تحت تاثیر جنی های منفی آ مانند تیلیغلات،
1
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کمپین اقالعات غلط و جن روانی قرار گرتت است .بعنوا ماا ،،کمپلین تیلیغلاتی کشلورهایی
مانند روسی در استفاده از این شیه ها برای تحت تاثیر قرار داد انتخابات در آمریها و اروپا مویلد
این موضوع است )Mellissen, 2012( .املا بلرغم اینهل  ،انتشلار الگلوریتمی محتلوی و دور زد
مهانیسم سنتی تیلترین و راست آزمایی شیه های سنتی توسط رسان های ارتیاقی -اجتملاعی،
ب روند انتشار و توزیز بی سابق اقالعات غلط و گمراه کننده کمک کرده است ،اما این ،از مزایلای
مایت آنها برای دیپلماسی نمیکاهد ،شو هر تناوری ،امها استفاده دوگان را دارد.
ظرفیت سازی نهادی جهت انطباق دیپلماسی با محیط دیجیتالی
نهاد دیپلماتیک در صورتی موت ب تحق اهداف و ماموریتهای ذکر شده در بخلش قیللی
میشود ک اقدام ب تغییر در نهادها ،ترهن سازمانی ،روشهای ارتیاقی و نحوه اجرا و هلدایت
دیپلماسی نماید .رتیت سازی ،شامل تعالیتهلای زیلادی از جملل انهیلاق نهلادی ،اتلزایش
قدرت و مهارت نیروی انسانی ،توسع زیرساختهای تنی ،قراهی راهیرد دیجیتالی ،تعالیلت در
قالب شیه و تولید الگوریتمی محتوی و توج ب دیپلماسی توئیتری میشود.
 .1انطباق نهادی:موتقیت دیپلماسی برای بهره برداری بهتر از رتیت رسان های ارتیاقی و
اجتماعی ،نیازمند ایجاد ساختارهای خالق ،منعهف و رقابتی ،استفاده از دانلش و تنلو جدیلد
مدیریتی و توج ب عمل و اقدام ب جای نظارت و انفعلا ،اسلت .املا هرتل دیپلماسلی تمایلل
درونی ب هفظ روی های سنتی دارد و در برابر تغییر مقاومت ملیکنلدBurt & Robinson, ( .
 )99ب این دلیل ،برخی از کارشناسا مدعی هسلتند کل موتقیلت دیپلماسلی در اسلتفاده از
رسان ها و شیه های جدید اجتماعی – ارتیاقی زیاد دوام نمیآورد و ترهنل سلسلل مراتیلی،
محاتظ کاری و عدم ریسک پذیری ،مانعی مهم در این مسیر است .اما برخی دیگر برآنند ک بلا
توج ب پیامدهای محیط دیجیتالی بلر نحلوه ارتیاقلات و تعاملل ،وزارتخانل هلای امورخارجل
سرانجام مجیور ب پذیرش این واقعیت و تغییرات نهادی خواهند شد)Bjola, 2017( .
 .2آموزش مهارتهای جدید :بخشی از رتیت سازی است و ب معنای استفاده از مهارت
و دانش کاربردی ب منظور مواجه با شالشهای جدید ناشی از محیط دیجیتالی اسلت .تجهیلز
نیروی انسانی در تمامی سهوح ب ابزار درست و کسب مهلارتهلای ملرتیط و تهیل نقشل راه،
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تضمین کننده ارتیاقات موثر با عرص عمومی از قری رسان های ارتیلاقی -اجتملاعی ملیباشلد.
ارزش ابزارهای مجازی 1در مجموع ای از مهارتهای کلیدی است ک الزم است یک دیپلملات بل
آنها مجهز باشد .لذا ،دیپلماتهای نسل آینده برای موتقیت در دنیای مجازی ،عالوه بر مهارتهلای
سنتی مانند مذاکراه ،ارتیاقات ،تشریفات ،هقوق ،جللب همایلت سیاسلی ،شلیه سلازی و اقنلاع
سازی ب مهارتهای نوین از قییل :نحوه کار با شیه ها و تناوریهای جدید ارتیلاقی ،نحلوه هضلور
آنالین ،تحلیل دادههای بزرگ ،تجزیل و تحلیلل شلیه ای 2،اسلتدال ،بیلری ،3تفهرانهیلاقی،4
خوانش الگوهای رتتاری آنالین و تیویرسازی نیازمند هستند ) Mudric,2016( .از اینلرو ،تلالش
برای اتزایش سواد دیجیتالی نیروی انسانی شاغل در دسلتگاه دیپلماسلی بل یلک ضلرورت مهلم
تیدیل شده است .الزم ب ذکر است ک تراگیری مهارتهای ذکرشده در مدت زما کوتاهی میسر
نمیشود و درک درست تضای مجازی و قالب بندی درست پیامهلا و تراگیلری ترهنل هرتل ای
تعامل مجازی با دیگرا  ،نیازمند کسب آموزش و دانش مرتیط است.
 .3توسعه زیرساختهای فنی :مراکز دیپلماتیک در کشورهای توسع یاتت اروپلا ،شلما،
آمریها و جنوب شرق آسیا ب منظور بهره برداری مناسب از تضای دیجیتالی ،اقدام بل قراهلی
پلتفرم ها ،ابزارها و روشهای جدید تعامل با اتهار عمومی جهانی ب خیو در مواقز بحرانی و
قراهی اپهای مختلف برای ارائ خدمات ارتیاقی ،کنسولی و تجاری کرده اند .تقلط در وزارت
امورخارج آمریها 152 ،نفلر از کارکنلا تملام وقلت در مرکلز و  622نفلر در سلفارتخان هلا و
کنسللولگریهای ایللن کشللور بللرای پوشللش بخللشهللای مختلللف دیپلماسللی دیجیتللالی تعللا،
هستند )Sandre, 2013(.تجرب کشلورهای پیشلرو در دیپلماسلی مجلازی ،نشلانگر توجل بل
موضوعات ذیل در توسع زیرساختهای تنی است:
 قراهی شیه واهد کنتر ،و مدیریت تعالیتها در شیه های اجتماعی
 قراهی پلتفورمهای مناسب
 قراهی وب سایت یهپارش و کمک تنی ب سفرا و دیپلماتهای ارشلد جهلت ایجلاد
وب الگ و نحوه هضور تعا ،در شیه هلای مجلازی و پیونلد آنهلا بل سلایت اصللی
سفارت و یا وزارت امورخارج
1

E- Tools.
. Social Network Analysis
3
. Visual Reasoning
4
. Adaptive Thinking
2

ظرفیتسازی نهادی و طراحی راهبرد دیجیتالی :راهکار افزایش کارامدی11/...

 قراهی نرم اتزارهای الزم برای مدیریت محتوی در شیه های اجتماعی
 ایجاد زیرساختهای تنی و نرم اتزاری برای تحلیل دادههای بزرگ
 قراهی نرم اتزارها و ابزارهای تحلیلی برای اندازه گیری میزا نفوذ آ الین
 ایجاد کتابخان دیجیتالی
 ایجاد بانک دیجیتالی مستقل و بومی جهت هفظ و آرشیوسازی سواب تعالیتهلا در
شیه های اجتماعی ب منظور جلوگیری ازهک و هذف محتلوی توسلط شلیه هلای
عمومی ارتیاقی -اجتماعی
ب قورخالص  ،رتیت سازی ،نیازمند تغییرات نهادی و ترهنگی است ک ترایندی قلوالنی
مدت است و تنها راه هلهای سلاده ماننلد ایجلاد سلاختارهای تنلی ،باعلث اتلزایش کاراملدی
دیپلماسی نمیشود.
 .4طراحی راهبارد دیپلماسای دیجیتاالی :دیپلماسلی دیجیتلالی ،نیازمنلد اسلتراتژی و
تاکتیکهای خا خود است .سئوا ،مهم اکنو نحلوه هرکلت از تاکتیلک بل سلمت راهیلرد در
دیپلماسی دیجیتالی است .زیرا ،موتقیت دیپلماسلی در اسلتفاده ملوثر از رسلان هلا و شلیه هلای
اجتماعی -ارتیاقی ،ب داشتن قرح و برنام جلامز و درازملدت جهلت رتیلت سلازی ،نلوآوری،
کاهش مقررات زائد ،توانمند شد نیروی انسانی و کمک ب انعهاف بیشترسازمانی ،وابسلت اسلت.
عدم قراهی راهیرد یهپارش ب ناکارامدی دیپلماسلی و جلدایی دیپلماسلی واقعلی از دیپلماسلی
مجازی منجر خواهد شد .بر اسا تحقی انجام شده توسط وزارت امور خارج اسلترالیا ،علواملی
مانند تقدا نقش راهنما و ناآشنایی دیپلماتها با مهارتهلای دیجیتلالی ،از جملل موانلز اصللی
ناکارامدی دیپلماسی دیجیتالی است .از اینرو ،راهیرد دیپلماسی دیجیتالی جدید این کشور میتنلی
بر پنم مولف تجهیز ،تشریح ،شلنید  ،تعاملل و نفلوذ 1اسلت )DEFAT, 2016(.بررسلی راهیلرد
دیجیتالی کشورهای توسع یاتت  ،نشانگر توج ب عوامل ذیلل در قراهلی دیپلماسلی دیجیتلالی
کارآمد ب منظور استفاده بهتر از شیه ها و رسان های جدید ارتیاقی -اجتماعی میباشد:
تعامل خالقانه :تعالیت در شیه ها و رسان های ارتیاقی -اجتماعی ،نیازمند تعاملل خالقانل
و تعا ،در شارشوب یک راهیرد مشخص و هرکت از رویهرد انتشار یهسلوی مهاللب نوشلتاری،
صوتی و تی ویری ب مرهل تعامل دوجانی است .زیرا ،توسع ارتیاقات آنی از قری شیه هلای
ارتیاقی -اجتماعی ،مدلهای سنتی ارتیاط را بلا شلالش مواجل سلاخت و باعلث تشلردگی بیشلتر
. Equip, Listen, Explain, Engage & Influence.
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محیط ارتیاقی و تشدید رقابت برای جلب توج شده است .در نتیجل  ،دسلتگاه دیپلماسلی بلرای
جلب همایت عمومی ،شنیده شد صدای خود ،تاثیرگزاری بر رتتارهلا و شلهل دهلی و ملدیریت
میاهث و انتظارات عمومی ،نیازمند برقراری ارتیاط دوسوی با مخاقیا و توج ب مالهظلات آنهلا
است .در قراهی رویهرد تعامل خالقان با مخاقیین ،توج ب موضوعات ذیل اهمیت زیادی دارد:
حفظ توازن بین خاص بودگی و تعامل با مخاطبان :دیپلماسی ،هرتل ای بلا ملاهیتی خلا
است ک بر آ نوعی ترهن نخی گرا و رسمی هاکم اسلت .للذا ،برقلراری تلواز بلین خلا
بودگی و رسمی بود و هل پارادوکس اقدام در شارشوب دستورالعملها و مالهظلات کشلور بلا
هفظ تعامل و ارتیاط مستقیم با مخلاقیین بیشلمار بلا پیشلین متنلوع و در موضلوعات بسلیار
گسترده ،از جمل شالشهای دستگاه دیپلماسی میباشد.
ظرافت ورود به مباحث جنجالی :شالش مهم دیگر ،ارتیاط با اتلراد غیرهرتل ای اسلت کل
دقت و مالهظات دیپلماتیلک را ندارنلد .اقتضلای ترهنل دیپلماسلی ،علدم ورود بل میاهلث
جنجالی است ،اما ماهیت شیه های اجتماعی -ارتیاقی ،در برخی مواقز ،آ را ایجاب ملیکنلد.
از اینرو ،ورود ب میاهث قرح شده در شیه های اجتملاعی ،نیازمنلد مهلارت و راتلت خاصلی
است و بایستی ب نحوی باشد ک باعث سوء استفاده نشود.
تقویت مهارتهای شنیداری :ب هدف درک بهتلر میاهلث و گفتملا هلای قلرح شلده در
محیط مجازی ،مشارکت در میاهث آنالین ،پاس ،ب مالهظلات مخلاقیین و ضلرورت تشلهر از
همایت و همراهی آنا نقش مهمی در ایجاد اعتماد متقابل ایفاء میکند.
حضور مشهود در مباحث عمومی :موتقیت دیپلماسی یک کشلور بل توانائیهلای ارتیلاقی
کارگزارا آ و میزا در دستر و در دیلد بلود تعالیلتهلا و هضلور تعلا ،آنلا در تولیلد
گفتما های عمومی بستگی دارد کل نشلانگر نلوع شخیلیت ،دانلش ،توانلاییهلای نوشلتاری،
سخنوری و نوع تیویر کارگزار یک کشور میباشد .هضور هداقل در یک شیه اجتملاعی بلرای
سفارتخان های استرالیا از سا 2217 ،اجیاری شلده اسلت )Sharma, 2019( .در جهلا املروز
هویت ناآشنا در شیه اجتماعی تاثیرگذار نیست و لذا در عهس و معرتلی ،اهمیلت زیلادی در
برقراری ارتیاط و اعتماد متقابل دارد .الیت صرف هضور در شیه هلای اجتملاعی ،بلدو تولیلد
محتوی رقابت پذیر ،تاثیرگذار نیست .بررسی  264اکانت مقامات دولتی در تیس بلوک در 125
کشور ،نشا دهنده آ است ک ب علت کارهای اجرایی ،آنها وقت کاتی برای ارتیاط مستمر بلا
مخاقیین و شیه دنیا ،کنندگا را نداشت و بسیاری از اکانتهای آنهلا توسلط اتلراد دیگلری
مدیریت میشود ،لذا اثرگذاری الزم را ندارند)Inocencio, 2016( .
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مدیریت رسانه ای :رسان های سنتی ،یک ابزار مهم و مهمل در راهیرد دیجیتالی و تعامل بلا
شیه های اجتماعی و پیشیرد اهداف دیپلماسی هستند .ضعف دیپلماسی در مدیریت این رسان
ها ،باعث ناکارامدی و شهست راهیرد دییجتالی و تولید گفتما ها و تیویرسازیهلای متنلاقض
میشود .هند از جمل کشورهای موت در مدیریت رسان ای در دورا دولت نارندرا مودی 1بلوده
است .دولت هند از سا 2214 ،با راهیرد مدیریت کارامد رسلان ای 2و اسلتفاده هوشلمندان از
رتیت شیه ها و رسان های ارتیاقی -اجتماعی ،توانست قدرت نرم ایلن کشلور و تیلویر آ را
در عرص بینالمللی ارتقا بخشد)Heng, 2016( .
 .5فعالیت در قالب شبکه :بلا توجل بل شلهل گیلری عرصل سیاسلت شلیه  ،موتقیلت
دیپلماسی منوط ب همهاری با بازیگرا متعدد و همهاری در قالب شیه ها است کل بهلور روز
اتزونی ب صورت دیجیتالی عمل میکنند .در واقز ،قدرت ب شیه منتقل شده و شیه از مرکز
هدایت میشود .لذا تعامل شیه ای ب دستگاه دیپلماسی ،ترصت ارتیاط بهتلر بلا سلازما هلای
دولتی و غیردولتی ،گروههای جامع مدنی و تجاری جهت ارائ سیاسلتهلای ملوثر و برنامل و
خدمات بهتر تراهم می کنلد .شلیه دیجیتلالی دیپلماسلی ،بایسلتی ترکییلی از دیپلملات هلا،
سیاستگذارا  ،روزنام نگارا  ،آکادمیسن ها ،سیاستمدارا بازنشست  ،رهیرا دیاسپورا ،و غیلره
باشد ک مناتز قوی در همایت از سیاستهای دستگاه دیپلماسی داشت باشند .همهلاری درو
و برو سازمانی با این شیه ها میتواند از قری ب اشتراک گذاری و تیاد ،اقالعات و ایدههلا و
همایت از سیاستها و اقدامات خا ب صورت مجازی صورت گیرد .ب قور خالص  ،تعالیت در
قالب شیه  ،نیازمند پاس ،ب این سئواالت است .شل شلیه دیجیتلالی بلرای پیشلیرد اهلداف
دیپلماسی مناسب تر است؟ شگون بایستی از آ در جهت همایت از اهلداف سیاسلت خلارجی
استفاده کرد؟ سیاست ،اهداف و تاکتیک رقیاء در استفاده از شیه های آ الین شیست؟
 .6تولید الگوریتمی محتوی آنالین :از جمل اهداف مهم دیپلماسی ،تالش برای اقمینا
از همایت مخاقیین از اهداف سیاست خارجی یک کشور و کاهش شلهاف بلین برداشلت اتهلار
عمومی و تیویر آ است .با توسلع تناوریهلای تولیلد محتلوی هوشلمند متناسلب بلا سلالی
مخاقیین ،نقش رسان های سنتی و غیر دیجیتالی بعنوا تنها وسیل شهل دهی اتهلار عملومی
. Narendra Modi
. Effective Media Management Strategy
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تا هد زیادی تضعیف شده است .از اینرو ،از دیگر مولفل هلای مهلم در رتیلت سلازی نهلادی،
تمرکز بیشتر بر ایجاد محتوی آنالین بر اسا ارزیابیهای الگوریتمی اسلت .الگلوریم ،تیلاویر،
اهساسات و غیره ویژگی اصلی رسان های دیجیتلالی اسلت و هلر بلازیگری در اسلتفاده از آنهلا
مهارت بیشتری داشت باشد؛ موت تر خواهد بود .ب عیلارت دیگلر ،ماهیلت ارتیاقلات مجلازی،
تولید محتوی مناسب و جذاب و اقناع کننده بر اسا محاسیات دقیل الگلوریتمی اسلت .للذا،
صرف تولید و انتشار پیام ،موتقیت آمیز نیست .در نتیج  ،وزارتخان های امورخارج نیازمند یک
استراتژی جامز با همهاری شرکتهای تناوری جهلت قراهلی و تولیلد روایلتهلا و پیلامهلای
جذاب ،هوشمندان  ،قابل پذیرش و اقناع کننده هستند .انعهلاف سلازمانی در همهلاری بلا ایلن
شرکتها اهمیت زیادی دارد.
در مجموع ،تولید محتوی مجازی رقابت پذیر ،وابست ب مولف های ذیل است:
استفاده از بانکهای بزرگ دیتا :ب منظور جمز آوری ،سازما دهی و تحلیل برداشتهلای
مخاقیین در شیه های اجتماعی و قراهی گفتما ها و پیامهای هدتمند و مناسب با مخاقب
پیوند پیامها با ترجیحات و چارچوبهای شناختی افراد :ب مدیریت برداشتهلا و انتظلارات
آنها کمک میکند .لذا تحلیل داده ها ،تحلیل اهساسات و نشان های بیری در ارتیاقات ،توج بل
شخییت ،عادت و گرایشات و عالئ دریاتت کنندگا پیام و واکنشها و بازخوردها و گفلت و گلو
با آنا مهم است .ب عنوا ماا ،اگر هدف وزارت امورخارج تالش بلرای اتلزایش پلو ،برگشلتی
توسط دیاسپورا ب کشور مادر باشد .بایستی ابتدا برداشلت هلا ،اهساسلات و انتظلارات مخلاقیین
(دیاسپورا) تحلیل شود .سپس ،روایتهای مناسب در شارشوب تهم آنهلا تولیلد شلود .در نهایلت،
برنام عمل ،قراهی و اجراء شود و پیامدها و بازخوردها ب صورت آ الین و آف الین رصد شود.
توجه به حبابهای فیلتری :1ترایند شخیی شلد محتلوی اینترنلت بل دلیلل تیلترهلای
اعما ،شده درشارشوب الگوریتمهای قراهی شده ،باعث توسع ارائ محتوی بر اسلا سلالی
اتراد شده است ،لذا الزم است برای دسترسلی بل مخاقلب بیشلتر ،بلرای دور زد ایلن گونل
تیلترها تالش شود.
دیالوگ باز و شفاف :از جمل اولویتهای مهم در دیپلماسی دیجیتلالی اسلت .دیپلملاتهلا
بایستی صدای شفاف دولتهای خود باشند .الیتل موتقیلت در دیلالوگ بلاز و شلفاف ،نیازمنلد
. Filter Bubbles
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مدیریت ریسک است .شو کوشهترین اشتیاهی در ارتیاط و گفتار ملیتوانلد بل سلرعت ملورد
سوء استفاده رقیاء قرار گرتت و هزین ساز باشد.
تولید پیام های 1ساده ،کوتاه و انتقال در زمان مناسب :نقش مهمی در موتقیت دیپلماسلی
دیجیتالی دارد .در عیر ارتیاقات آنی ،اقالعاتی ک ب صورت دقی  ،شفاف ،خالص و بل موقلز
منتقل شوند ،تاثیرگذارتر خواهند بود .بر اسا تحقیل شلرکت مایهروسلاتت ،2اتلراد در عیلر
شیه ب علت تراوانی اقالعات ،ب خواند متو کوتاه توج بیشتری دارنلد .تحقیقلات شلرکت
بادی مدیا 3نیز نشانگر آ است ک تولید پیامهای کوتاه بین  72تلا  122کلمل در رسلان هلای
ارتیاقی -اجتماعی ،باعث اتزایش  17درصدی مخاقب میشود)Lee, 2014(.
توجه به رقابتهای رقیب :شیه ها و رسان های ارتیاقی -اجتماعی ،عرص رقابت روایتهلا
و داستا های مختلف است .لذا در تولید پیام ،بایسلتی بل روایلتهلای رقیلب 4و هجلم بلاالی
اقالعات غلط و دروغین ک از قری شیه های اجتماعی منتشلر ملیشلود و باعلث سلردرگمی
مخاقیین شده ،توج کرد .از اینرو ،استفاده از زبا نرم ب جای زبلا انتقلادی و ایجلاد جریلا
مستمر از پیامها و روایتهای واقعی ،معتیر ،منسلجم و مایلت میتنلی برهساسلیتهلای میلا
ترهنگی و ارزشهای مشترک بیناذهنی و انتقلا ،آ از کانلا،هلا و شلیه هلای متعلدد مجلازی
تاثیرگذاری بیشتری دارد .نوآوری و خالقیت :در عیر شیه  ،نوآوری و قرح ایدههای جدیلد،
نقش اصلی را در موتقیت بازیگرا متعدد در رسلان هلای ارتیلاقی -اجتملاعی ایفلاء ملیکنلد.
دیپلماتها نسیت ب قیل آزادی عمل بیشتری برای قرح ابتهارات جدید دارند .الیتل  ،میلزا و
زما استفاده از شیه های اجتماعی برای دیپلماتها مهم است .دیپلمات خیرنگار نیست ک هر
ساعت و هر روز توئیت بزند و ب هر رویداد سیاسی ،واکنش نشا دهد .در ایلن صلورت ،جلدی
گرتت نمیشود .دیپلماسی عرص تفهر و اقدام خالقان و هساب شده است.
 .7دیپلماسی توئیتری :در مقایس با دیگر شیه های اجتماعی ،توئیتر و تا هدودی وبالگو
یا تیس بوک ،بیشتر توسط رهیرا کشورها و دیپلماتها استفاده میشود .بهلورکلی ،ابزارهلایی
مانند توئیتر و یا وبالگ ،ترصت بی نظیری برای تعامل دیپلماسی بلا دوللتهلای محللی ،ملردم
 .1پیام ،اقالعاتی است ک ب صورت دقی  ،شفاف و هرت ای در زما درست و متناسب با سالی و برداشت های مخاقب،
تولید و منتقل می شود.

2

. Microsoft Corporation
. Buddy Media
4
. Counter- Narratives
3

 /11فصلنامه سیاست خارجی ،سال  ،33شماره  ،4زمستان 9318

عادی ،نهادها و گروههای ذی نفز تراهم کرده و زمینل اثرگلذاری و مشلارکت سلفارتخان هلا و
دیپلماتها را در میاهث عمومی و شنیده شد و توج ب صداهای گروههای هاشلی ای و مخاقیلا
خا را تراهم میکند .الیت قی تحقی سلایت ترانسلویای دیپلماسلی ،1ایجلاد صلرف اکانلت در
شیه های اجتماعی توسط دیپلمات ها ،منجر ب اتیا ،بین مردم و آنها نمیشلود)Sandre, 2013ُ( .
از اینرو ،در استفاده از دیپلماسی توئیتری یا وبالگی بایستی ب عوامل ذیل توج شود:
توئیتر یا وبالگ ،تنها محلی برای انتشار صرف بیانی ها و اعال های سیاسلی و انتقلا ،پیلام
نیست ،شو مها ها و ابزارهای دیگری برای این منظور وجود دارند .بله هدف اصلی ،تعاملل و
گفت و گو با مردم ،تولید محتوی جدید ،قرح هدتمند میاهث و موضوعات بل منظلور شلنید
نظرات آنا و اتزایش امها نفوذ بر آنها میباشد .دیپلماتها از صلفح تلوئیتر یلا وبلالگ خلود
نمیتوانند ب عنوا سهو و پلتفورمی برای مخالفت با سیاستهای کشلور خلود اسلتفاده کننلد.
هدف آنها بایستی همایت از مناتز ملی و ارتقاء سیاستها و دیدگاههای کشور خود ب خیلو
در مواقز بحرانی باشد ک جریا های اصلی رسان ای آ را تحریف کرده و یا پوشش نمیدهنلد.
در این گون موارد ،رسلان هلای ارتیلاقی -اجتملاعی ،ابلزار ارزشلمندی بلرای اقلالع رسلانی و
تیویرسازی هستند .نهت مهم دیگر این است ک دیپلماسی توئیتری یا وبالگی درصورتی موت
و تاثیرگذار است ک بخشی از کمپین بزرگ تر دیپلماتیک بوده و با آ هماهن باشد .نهت آخر
اینه توئیتر و وبالگ در صورتی موت ب نفوذ ب الی های زیرین یک جامع ملیشلوند کل بل
2
زبا محل نوشت شده و ارتیاط با مخاقیا عمومی با زبا محلی صورت گیرد.
نتیجهگیری
بررسی دیپلماسی دیجیتالی کشورهای پیشرتت  ،نشانگر آ است ک اولویت وزارتخانل هلای
امورخارج از انجام صرف دیپلماسی دیجیتلالی بل انجلام کیفلی آ تغییلر یاتتل اسلت .آقلای
کورنیلو بجوال ،3اصهالح دیپلومتریک 4را برای ارزیابی دیپلماسی دیجیتالی کشورها مهرح کلرده
است .یعنی عالوه بر اندازه گیری عوامل کمی مانند میزا انتشار اقالعات ،اهلداف قابلل انلدازه
گیری ،شاخصهای پیشرتت ،میزا تعامل و بازخوردها ،بایستی ب عوامل کیفی از جمل میلزا
تاثیرگذاری تعامل دیجیتالی بر دیدگاه مخاقیین کشورهای هدف توج شود)Bjola, 2016( .
1
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 .2برای مهالع بیشتر در مورد اهمیت زبا در دیپلماسی ب مقال اینجانب با عنوا " :زبا دیپلماتیک ،ابزار مهم دیپلماسی
عمومی جدید" در مجل سیاست خارجی ،پاییز  67مراجع شود.
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بهور خالص موتقیت دیپلماسی در استفاده موثر از شیه ها و رسان های ارتیاقی -اجتماعی
ب عوامل ذیل بستگی دارد:
 بدو داشتن راهیرد جامز برای تیدیل نفوذ دیجیتالی ب عملی ،دیپلماسی دیجیتلالی از
مرهل توزیز و انتشلار صلرف پیلام و اقالعلات و تعاملل محلدود تراتلر نخواهلد رتلت.
دیپلماتها کماکا نقشی منفعالن داشت و ب جای اینه سازنده تحلو ،باشلند ،بیشلتر
تحت تاثیر تحوالت ،واکنش نشا خواهند داد .از اینرو ،قراهی راهیرد دیجیتالی و تفهلر
در مورد روشهای اجرای آ  ،اهمیت زیادی دارد.
 مدیریت و ارزیابی مستمر راهیرد دیپلماسی دیجیتالی و کسب توانائی مدیریت انتقلاد از خلود
ب منظور رتز کاستیها و ارتقاء آ ضروری اسلت .بل عیلارت دیگلر ،بلازبینی ،جملز آوری،
بررسی و ارزیابی بازرخوردهای مخاقیلا نسلیت بل سیاسلتهلا و اقلدامات یلک کشلور در
شیه ها و رسان ها اجتماعی ،ب ترایند بازبینی و قراهی سیاستهای کارامد کمک میکند.
 توسع صرف زیرساختهای تناوری دیجیتالی ،باعث اتزایش نفوذ دیپلماتیک و دسترسلی بل
مخاقیا بیشتر در کشورهای هدف نمیشود .رسان های ارتیاقی– اجتماعی ،تنها یلک سلهو
و پلتفورم برای توسع دامن نفوذ دیپلماسلی یلک کشلور تلراهم ملیکننلد ،املا کاراملدی و
تاثیرگذاری آ ب راهیرد و توانائیهای رهیرا یک کشور در استفاده از دیگر ابزارهای قلدرت
5
نرم بستگی دارد .برخی کشورهای کوشک مانند سوئد ،1هلند ،2مهزیک ،3ژاپلن 4و اسلترالیا
توانست اند تراتر از وز سیاسی بینالمللی بل خلوبی از مزیلت دیپلماسلی دیجیتلالی بلرای
اتزایش قدرت ملی استفاده کنند)Mellissen, 2016 & Adesina, 2017( .
 دیپلماسی دیجیتالی ،نیازمند سرمای گذاری در منابز و آموزش هرت ای نیلروی انسلانی و
مهارتهای استفاده از تناوریها و رسان های ارتیاقی-اجتماعی است تا بتوا از این ابزارهلا
برای تولید و شهل دهی و نفوذ بر گفتما ها و روایتها در سپهر عرصل عملومی اسلتفاده
کرد و آ را ب قدرت نرم تیدیل نمود .مهارتهای جدید بایسلتی از ملد ،انفعلالی انتشلار
اقالعات ب سمت مد ،تولید دانش و تولید محتوی هوشمند و جذاب با کمک شرکتهای
تناوران و استفاده هدتمند از پلتفرمهای متعدد اجتماعی -ارتیاقی هرکلت کنلد .انعهلاف
سازمانی در همهاری با این شرکتها و دیگر بازیگرا غیر دولتی اهمیت زیادی دارد.
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 اما باعث تغییر بنیادی در. جایگزینی برای دیپلماسی رسمی نیست، دیپلماسی دیجیتالی
 تناوریهلای دیجیتلالی. تعامل و مذاکره ملیشلود، ارتیاط،انجام و ایفی مانند نمایندگی
 ارائل خلدمات کنسلولی و، در هدایت دیپلماسی عمومی،نشا داده اند ک توانائی تحو
 ارتیاط سلازی، اما نیاید تراموش کرد ک و یف اصلی دیپلماسی.مدیریت بحرا را دارند
و مدیریت روابط خارجی است ک بدو برقراری روابط نزدیک و شخیی ممهن نیست و
. مهمل دیپلماسی رسمی میباشد،دیپلماسی دیجیتالی
 هسلتند و، بخشی از واقعیتهای عیر دیجیتا، اجتماعی- شیه ها و رسان های ارتیاقی
 للذا علدم.نحوه اجرا و هدایت دیپلماسی و روش تعامل آ را با مخاقیا متاثر کرده اند
سرمای گذاری وزارت امورخارج در رتیت سازی و انهیلاق نهلادی و قراهلی راهیلرد
 تهیل، تهی نقش راه، انعهاف سازمانی. ب انزوا و ناکارامدی آ منجر خواهد شد،مناسب
 قراهی ابزارهای تنی و آملوزش مهلارت هلا نقلش مهملی در موتقیلت،دستورالعمل ها
.راهیرد دیپلماسی دیجیتالی ایفا میکند
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