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چکیده

ــادی  ــان زی ــته مخاطب ــرد، توانس ــه ف ــر ب ــای منحص ــی ویژگی ه ــتن برخ ــل داش ــر« به دلی ــی »توییت ــبکۀ اجتماع ش

را در میــان سیاســتمداران پیــدا کنــد؛ به گونــه ای کــه اصطــاح جدیــدی بــا عنــوان »توئیپلماســی« یــا »توییتــر- 

دیپلماســی« وضــع شــده اســت؛ سیاســتمداران از طریــق توییتــر، بــا مخاطبــان گســترده ای در کشــورهای مختلــف 

ارتبــاط برقــرار کــرده و از ایــن طریــق، مرزهــای دیپلماســی عمومــی خــود را توســعه داده انــد. ایــن پژوهــش، بــه 

دنبــال بررســی تطبیقــی نحــوۀ اســتفادۀ سیاســتمداران ایــران و آمریــکا از پلتفــرم توییتــر اســت؛ مــورد مطالعــه 

در ایــن پژوهــش، شــهادت ســردار قاســم ســلیمانی، فرمانــدۀ ســپاه قــدس پاســداران انقــاب اســامی اســت. 

بــازۀ زمانــی موردنظــر در بررســی توئیپلماســی دو کشــور، از روز شــهادت ســردار ســلیمانی بــه مــدت ده روز )از 13 

تــا 23 دی مــاه ســال 1398( بــوده اســت. جمــع آوری داده هــا بــا روش غیراحتمالــی هدفمنــد انجــام شــده و بــه 

دلیــل محــدود بــودن حجــم داد ه هــا، از روش تمام شــماری بــه جــای نمونه گیــری اســتفاده شــده اســت. ســپس 

بــا اســتفاده از روش تحلیــل مضمــون، تحلیــل داده هــا انجــام شــده و نهایتــًا 7 مضمــون فراگیــر در توئیپلماســی 

ایــران و 6 مضمــون فراگیــر در توئیپلماســی ایــاالت متحــدۀ آمریــکا اســتخراج شــده اســت. در پایــان پژوهــش، 

بــا تأییــد فرضیــۀ اســتفادۀ حداکثــری جریــان راســت از توییتــر- در مقایســه بــا جریــان دموکــرات- مشــخص شــد 

کــه توئیپلماســی ایــاالت  متحــدۀ  آمریــکا عمدتــًا بــه دنبــال اقنــاع افــکار عمومــی درمــورد قانونــی بــودن اقــدام 

خــود در تــرور ســردار ســلیمانی و همچنیــن ضــرورت اتحــاد سیاســی داخلــی در برابــر ایــران بــوده اســت. در حالــی 

کــه توئیپلماســی ایــران، عمدتــًا مبتنــی بــر گفتمــان عاطفــی و حــول محــور بیــان ویژگی هــای شــخصیتی ســردار 

ســلیمانی و حتمــی بــودن انتقام گیــری از عامــان تــرور ایشــان بــوده اســت.
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