راهبردهای دیپلماسی عمومی
ایاالت متحده آمریکا در خاورمیانه؛
ارزیابی تطبیقی دوران بوش و اوباما
سید داوود آقایی
یاسر نورعلیوند
علیرضا ثمودیپیلهرود
ابراهیم باقری

چکیده
مقاله حاضر به بررسی مقایسه ای سیاست دیپلماسی عمومی ایاالت متحده در دوران بوش و اوباماا
در منطقه خاورمیانه میپردازد .پرسش اصلی مقاله این است که دیپلماسی عمومی ایاالت متحاده
آمریکا در دوران بوش و اوباما در قبال خاورمیانه چه تفاوتهایی دارد؟ در این راستا فرضیهای کاه
طرح میشود این است که وقوع حادثه  11سپتامبر سبب افزایش اهمیت نقش دیپلماسی عماومی
در سیاست خارجی ایاالت متحده در خاورمیاناه شاده و ایان سیاسات در دوران باوش و اوباماا از
رویکردهای متفاوتی برخوردار بوده است .طبق یافتههای این مقاله ،در دوران باوش کاه سیاسات
خارجی ایاالت متحده بر منطق یکجانبهگرایی و سیاست جنگطلبی اساتوار باود ،اعتقااد قلبای
چندانی به قدرت نرم و کاربرد دیپلماسی عمومی وجود نداشت .بنابراین ،دیپلماسی عمومی در این
چارچوب به «جنگ ایدهها» تعبیر شد .از اینرو ،برای پیروزی در این جنگ هدف اصلی رسانهها نه
تعامل ،بلکه جنگ رسانهای برای معرفی ارزشها و ایدههای آمریکایی بهمنظور تأمین هر چه بهتار
منافع ملی ایاالت متحده آمریکا بود .در مقابل ،در دوران اوباما اگرچه هدف اصلی که همان معرفی
ارزشها و ایدههای آمریکایی است ،همچنان پا بر جاست ،اما با تغییری رویکردی این هادف ناه از
طریق جنگ ایدهها ،بلکه بر پایه منطاق چندجانباهگرایای و تعامال دنباال شاده اسات ،تعامال و
گفتگوی مستقیمی که در قالب ارسال پیامهایی همانند تبریک نوروز و تبریک حلول مااه رمااان
نمود یافته است.
واژگان کلیدی
دیپلماسی عمومی ،قدرت نرم ،سیاست خارجی ،خاورمیانه و ایاالت متحده آمریکا
 عاو هیئت علمی دانشگاه تهران -استاد مطالعات منطقهای دانشکده حقوق و علوم سیاسی (نویسنده مسئول)
Email: sdaghaee@ut.ac.ir
 دانشجوی دکتری مطالعات اروپا دانشگاه تهران -پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک
Email: yaser.norali@ut.ac.ir
 دانشجوی دکترای مطالعات اروپا دانشگاه تهران
 دانشآموخته کارشناسی ارشد مطالعات اروپای دانشگاه تهران -پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک
Email: bagheri68@ ut.ac.ir

تاریخ پذیرش1394/11/8 :
تاریخ ارسال1394/6/24 :
فصلنامه راهبرد  /سال بیست و پنجم  /شماره  / 78بهار  / 1395صص 63-84

 64راهبردهای دیپلماسی عمومی ایاالت متحده آمریکا در خاورمیانه

جستارگشایی
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جناگ سارد ،بارای مادت یاک دهاه اهمیات نقاش
دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی ایاالت متحده کااهش چشامگیری پیادا کارد .در واقاع،
آمریکا در دهه  1990شاهد کاهش فعالیتهای خود در زمینه دیپلماسی عمومی بود ،بهطاوری
که حتی آژانس اطالعات آمریکا در این دهاه تعطیال و در ساال  1998در وزارت خارجاه ایان
کشور ادغام شد .پس از حوادث یازده سپتامبر  2001بود کاه باار دیگار موضاوع ارتبااا افکاار
عمومی و سیاست خارجی در قالب دیپلماسی عمومی توسط حاکمان ایاالت متحده مورد توجاه
قرار گرفت .این حوادث باعث شد که یکبار دیگر ،تحلیلگران و کارشناساان بار نقاش غیرقابال
انکار دیپلماسی عمومی در مناسبات بینالمللی تأکید کنند .آنها بر این باور بودند که نسابت باه
منطقه خاورمیانه و مسلمانان آن بی توجهی شده است .در همین راستا ،صاحبنظرانای همانناد
جوزف نای معتقد بودند که نادیدهگرفتن دیپلماسی عمومی بهعنوان اولویت اصلی آمریکا پس از
فروپاشی کمونیسم یکی از دالیل عمده نفرت موجود در جهان اساالم علیاه ایان کشاور اسات.
بنابراین ،وقوع حادثه یازده سپتامبر باعث شد که پاس از یاک دهاه کااهش فعالیات در زمیناه
دیپلماسی عمومی ،این مسئله یکبار دیگر پس از جنگ سرد ،اما این بار در منطقاه خاورمیاناه
مورد توجه دولتمردان ایاالت متحده قرار گیرد.
در نتیجه تحوالت پس از یازده سپتامبر دیپلماسی عمومی از جایگاه واالیی در رویکردهاای
سیاست خارجی آمریکا در قبال خاورمیانه برخوردار شاد و لاذا مطالعاه و شاناخت آن باه یاک
ضرورت تبدیل شده است .بنابراین ،تمرکز اصلی مقاله حاضر بر پاسخگویی به این پرساش قارار
دارد که دیپلماسی عمومی ایاالت متحده آمریکا در دوران بوش و اوباما در قبال خاورمیاناه چاه
تفاوتهایی دارد؟ در یک پاسخ اجمالی میتوان گفت که دیپلماسی عماومی ایااالت متحاده در
دوران بوش و اوباما در قبال خاورمیانه از رویکردهاای متفااوتی برخاوردار باوده اسات .در ایان
چارچوب میتوان گفت منطق یکجانبهگرایی حاکم بر سیاست خارجی نومحافظاهکااران جاای
چندانی برای اعمال قدرت نرم و کاربرد دیپلماسی باقی نگذاشت ،بناابراین ،دیپلماسای عماومی
در این چارچوب به «جنگ ایدهها» تعبیر شد و برای پیروزی در این جنگ هدف اصلی رسانهها
نه تعامل ،بلکه جنگ رسانهای برای معرفی ارزشها و ایدههای آمریکایی بهمنظور تأمین هر چاه
بهتر منافع ملی ایاالت متحده آمریکا بود .در مقابل ،در دوران اوباما ،اگر چه هدف اصلی معرفای
همان ارزشها و ایدههای آمریکایی است ،اما با یک تغییر رویکردی این هدف نه از طریق جنگ
ایدهها ،بلکه بر پایه منطق چندجانبهگرایی و تعامل دنبال شده است.
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بنابراین ،پژوهش پیش رو با هدف ارزیابی رویکردهای متفاوت سیاسات دیپلماسای عماومی
ایاالت متحده در دوران بوش و اوباما در منطقه خاورمیانه به نگارش درآمده است .ایان تحقیاق
توصیفی -تحلیلی بوده و از روششناسی استنباطی برای نیل به اهداف پاژوهش اساتفاده شاده
است .الزم به ذکر است که برای تبیین روشنتار بحاث از نظرسانجیهاایی کاه توساط برخای
مؤسسات معتبر سنجش افکار عمومی صورت گرفته ،استفاده شده است .برای این منظور ،مقاله
از سه بخش تشکیل شده است .در بخش نخست ،قدرت نرم بهعنوان چارچوب نظاری پاژوهش
مورد بررسی قرار گرفته است .بخش دوم مقاله به جایگاه دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی
ایاالت متحده اختصاص داده شده است .در بخاش ساوم و اصالی پاژوهش دیپلماسای عماومی
ایاالت متحده در منطقه خاورمیانه در قالب دو دوره بوش و اوباما مورد ارزیاابی و مقایساه قارار
گرفته است .در پایان نیز نتیجه پژوهش ارائه شده است.

 .1چارچوب نظری :قدرت نرم
مقوله قدرت نرم نخستین بار در چارچوب نظریه ای مستقل در سال  1990توسط جوزف ناای

1

درباره بازبینی ماهیت و نتایج قدرت آمریکا مطرح شد .از نظر نای این ناوع قادرت را مایتاوان
چهره دوم قدرت نامید .از نظر نای قدرت نرم بهمعنای توانایی جلب و ترغیب است ،ناه اجباار و
تحمیل .این یعنی دیگران چیزی را میخواهند که ایاالت متحده آمریکاا مایخواهاد؛ لاذا نیااز
چندانی به استفاده از تنبیه ،تهدید و تشویق نیست .قدرت سخت توانایی اجبار و تحمیل ناشای
از قدرت نظامی و اقتصادی کشور اسات ،اماا قادرت نارم نتیجاه جاذابیت فرهناگ ،ارزشهاا ،
هنجارها ،آداب و رسوم ،آرمانهای سیاسی و سیاستهای حکومت اسات .باهطاور کلای از ساه
طریق میتوان به خواستههای خود دست یافت؛ تهدید و اجبار ،پرداخت هزینه و پاداش و ایجاد
جذابیت .راه سوم یعنی ایجاد جذابیت در واقع همان قدرت نرم است .بنابراین قدرت نرم توانایی
شکلدادن/تغییردادن ترجیحات و اولویتهای دیگران از طریق جاذابیت اسات

(Nye, 2003: 63-

).70
از نظر نای ،قدرت نرم دربرگیرنده مؤلفههای فرهنگی ،ایدئولوژیک ،سیاسی و هناری اسات.
همچنین ارزشهایی نظیر مردمساالری و حقوق بشر که دارای جذابیتهای جهانشمول است ،از
دیگر منابع قدرت نرم بهحساب میآید ( .)Nye, 1991: 25-32مصادیق قدرت نارم در یاک نماای
کلی ،ساماندادن نوعی ترتیبات ایدئولوژیک ،سیاسی و فرهنگی و تغییر در نگارشهاا ،باورهاا و
هنجارها در فرآیندی درازمدت است که عمدتاً شامل تمامی روشهاای غیرخشاونتآمیاز بارای

1. Joseph Nye
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اعمال قدرت یعنی تغییر در افکار و رفتار جامعه مخاطب است ،بهگوناهای کاه مطاابق خواسات
صاحبان قدرت بیندیشند و بر اساس آن عمل کنند ).(Nye, 2004
همچنین نای یکی از نخستین صاحب نظرانی است که به وجود ارتباا میاان قادرت نارم و

دیپلماسی عمومی اشاره کرده است .در همین رابطه ،وی در مقالاه خاود باا عناوان دیپلماسای
عمومی و قدرت نرم میگوید« :دیپلماسی عمومی ابزاری مهم در زرادخاناه قادرت نارم اسات».
(نای .)7 :1389 ،از نظر نای ،دیپلماسی عمومی تالش برای ارتبااا باا عماوم ماردم و ناهتنهاا
حکومتها است .دیپلماسی عمومی اقداماتی برای تعامل و ارتبااا باا دیگار ملال و اندیشاههاا
دانسته شده که هدف از آن استقرار و استمرار روابط درازمدت فرهنگ ،ارزشها و سیاستهاای
نظام مورد نظر با جوامع دیگر است .بنابراین ،هنگامیکاه دیپلماسای عماومی تأثیرگاذار باشاد،
میتواند به شکلگیری قدرت نرم بینجامد .بهبیاندیگر ،اگر دیپلماسای عماومی از راه مباادالت
فرهنگی یا راههای دیگر بتواند در بین دیگر ملل جهاان جاذابیت ایجااد کناد ،در شاکلگیاری
قدرت نرم در درون کشور مبادأ از تأثیرگاذاری بیشاتری برخاوردار خواهاد باود .البتاه برخای
تالشهای مربوا به دیپلماسی عمومی الزاماً به شکلگیری قدرت نرم نمیانجاماد (بارای مااال
زمانی که این تالشها در کشور مقصد تبلیغاات تلقای شاود) .بناابراین ،هار تالشای در عرصاه
دیپلماسی عمومی لزوماً به تولید قادرت نارم منتهای نخواهاد شاد .از ایانرو ،مایتاوان گفات
دیپلماسی عمومی راهبردی ویژه و هدفمند است که بر نتایج کوتاهمدت متمرکز است و درصدد
ساخت تصویری مابت از کشوری نزد افکار عمومی خارجی است .ایان رویاه در کال باهمعناای
قدرت نرم است .بر اساس این تعریا ،،منباع اساسای و مبناای دیپلماسای عماومی را بایاد آن
چیزی دانست که نای به مفهوم قدرت نرم ارائه میدهد (عطایی و دیگران.)195 :1390 ،
البته میتوان ردپای استفاده از قدرت نرم و دیپلماسی عمومی را در گذشتههای بسایار دور
نیز سراغ گرفت ،اما تالش در جهت بهرهگیری علمای و نظااممناد از قادرت نارم و دیپلماسای
عمومی در عرصه سیاست خارجی و روابط بینالمللی به دو دهه گذشته محدود میشود .در این
راستا ،در دهههای اخیار کشاورهای دارای تاوان قادرت نارم باا اساتفاده از شایوهای ناوین در
دیپلماسی که دیپلماسی عمومی خوانده میشود ،تالش کردهاند تا با توسل به افکاار عماومی در
سایر کشورها و بهرهگیری از قدرت رسانهها و فناوریهای ارتباطی ،ضمن ایجاد تصویری مابات
از خود ،منافع ملی و آرمانهای خود را نیز پی گیرند .با گساترش ارتباطاات و اهمیات بایش از
پیش رسانههای ارتبااجمعی در قرن حاضر و بهتبع آن افزایش نقش افکاار عماومی جهاان در
سیاستگذاری دولتها ،دیپلماسی عمومی بهعنوان یکی از ابزارهای قدرت نارم و تأثیرگاذار بار
اراده توده مردم از راه یکسانسازی ارزشها از جایگاه ویژهای در سیاستهای داخلی و خاارجی
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دولتها برخوردار شده است .شکلگیری احزاب سبز ،جنابشهاای ضادجناگ و اعتارا هاای
عمومی علیه سرکوبگری حکومتها و نقض حقوق بشر همگی از مؤلفههای اهمیت نقاش افکاار
عمومی جهانی است .بناابراین ،حکوماتهاا بارای پیشابرد بهتار سیاساتهاای خاود نیازمناد
تأثیرگذاری بر افکار عمومی داخلی و خارجی هستند ،این مهم از طریق دیپلماسی عمومی و در
چارچوب راهبرد قدرت نرم امکانپذیر است.

 .2جایگاه دیپلماسی عمومی در ساختار سیاست خارجی آمریکا
تاکنون تعاری ،مختلفی از دیپلماسی عمومی ارائاهشاده اسات و نقاش دیپلماسای عماومی در
سیاست بینالملل ،بارها تغییر کرده است .اصطالح دیپلماسای عماومی بارای نخساتین باار در
دانشکده حقوق و دیپلماسی دانشگاه تاافتز 2آمریکاا در ساال  1965توساط آلموناد گولیاون-3
زمانی که ادوارد آر .مورو 4مرکز دیپلماسی عمومی را تأسیس کرد -بهکاار رفات کاه دیپلماسای
عمومی با تأثیر افکار عمومی بر روی شکلگیری و اجرای سیاست خارجی در ارتباا است

(The

) .Fletcher School, 2014وزارت خارجه آمریکا دیپلماسی عمومی را بهعنوان «برنامههایی کاه باا
هدف ارائه اطالعات و تأثیرگذاری مابت بر افکار عمومی کشورهای خارجی اجرا مایشاوند و از
سوی دولت مورد حمایت قرار میگیرند» تعری ،کرده است ) .(Wolf and Rozen, 2004بناابراین،
هدف اصلی ایاالت متحده از دیپلماسی عمومی تأمین منافع ملی این کشاور باهوسایله تابیات
قاادرت ناارم اساات تااا از ایاان راه بتوان اد حمایاات و احتاارام سااایر کشااورها را بااهدساات آورد.
بهعبارتدیگر ،هدف دیپلماسی عماومی تفااهم ،تعامال ،اطاالعرساانی و نفاوذ در عماوم ماردم
خارجی با هدف دستیابی به منافع ملی ایاالت متحده آمریکا عنوان شده است.
بر اساس این تعاری ،و اهداف ،شاخصهای دیپلماسی عماومی در مفهاوم آمریکاایی خاود،
شامل دو گونه دیپلماسی فرهنگی (رویکردهای فرهنگی سیاست خارجی) و ارتباطی میشاود و
به کاربرد ابزارهای بین فرهنگی و ارتباطات بینالمللی و سیاست خارجی اشااره دارد (عطاایی و
دیگران .)194 :1390 ،بهطورکلی فیلمها ،ایدهها ،ایدئولوژی و زبان اغلب بهعنوان شااخصهاای
عینی دیپلماسی عمومی در نظر گرفته میشود .فعالیتهایی از قبیل فعالیتهای اماور عماومی،
فعالیت مطبوعات ،مبادالت آموزشی و فرهنگی ،مبادالت باینالمللای ،فعالیاتهاای مرباوا باه
اطالعات و فرهنگ ،برنامههای رادیو و تلویزیون بینالمللی و فعالیتهاای ماورد حمایات دولات
آمریکا و همچنین برنامههای مربوا به سازمانهای غیردولتی از عناصر اصلی دیپلماسی عمومی

2 .Tufts University Fletcher School of Law and Diplomacy
3 .Dean Edmond A. Gullion
4. Edward R. Murrow
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ایاالت متحده آمریکا محسوب میشود (سیمبر و قربانی .)48 :1388 ،در یک صاورتبندی کلای
میتوان شاخصهای دیپلماسی عمومی آمریکا را در چهار حوزه ارتباطات ،برنامههای آماوزش و
تبادل (قلب دیپلماسی عمومی) ،اعمال دیپلماسی عمومی (از قبیال؛ آماوزشوپارورش ،توساعه
اقتصادی و بهداشتی که بر روی زندگی مردم تأثیرگذار اسات) ،رادیاو و تلویزیاون باینالمللای
) ،(Glassman, 2010: 3-5تقسیمبندی کرد .این فعالیتها باهوسایله اختیاارات و قاوانین مصاوب
ایاالت متحده در زمینه دیپلماسی عمومی پیگیری میشوند ،این قوانین بهقرار زیر میباشند:

قانون تبادل اطالعات آموزشی مصوب  .1948این قانون که به نام مصوبه اسامیت مانادت

5

نیز شناخته میشود برای برنامهها و فعالیتهاای مبادلاه اطالعاات و آماوزش در دوران پاس از
جنگ جهانی دوم به تصویب رسید .هدف از تصویب این قانون توانمندشدن دولت ایاالت متحده
برای ایجاد تصویر و شناختی بهتر از آمریکا در سایر کشورها و افزایش درک متقابل میان آمریکا
و مردم سایر کشورها است .طبق این قانون ،وزیر اماور خارجاه مایتواناد اطالعاات مرباوا باه
شهروندان و سیاستهای ایاالت متحده را از طریق رادیو ،رسانههای تصاویری ،انتشاار کتااب و
مجالت و سایر مراکز اطالعرسانی در اختیار ماردم ساایر کشاورها

دهاد (Nakamura and Weed,

).2009: 4
قانون اختیارت بنیادی وزارت خارجه مصوب  .1956طبق این قانون میباید یک معااون در
سطح وزارت خارجه برای حوزه دیپلماسی عمومی تعیین شود .مهامتارین وییفاه ایان معااون
کمک به وزیر خارجه و معاون وزیر خارجه در تدوین و اجارای سیاساتهاای آمریکاا در حاوزه
دیپلماسی عمومی ازجمله برنامه مبادله فرهنگای و آماوزش در ساطح باینالملال و راهانادازی
شبکههای بینالمللی رادیویی و تلویزیونی است .از دیگر مسئولیتهای این معاونت میتاوان باه
به آمادهساختن طرح راهبردی ساالنه بارای دیپلماسای عماومی ،تادوین و اجارای برناماههاای
مناسب در این حوزه و کمک به آژانس توسعه بینالمللی ایاالت متحده در پیشبرد سیاستهاای
این کشور اشاره کرد ).(Nakamura and Weed, 2009: 5
قانون مبادله آموزشی و فرهنگی متقابل مصوب سال  .1961این قاانون کاه باه ناام قاانون
فولبرایت– هیس 6نیز شناخته میشود برنامههای مبادله آموزشی و فرهنگای را باهعناوان ابازار
دیپلماسی عمومی به رسمیت میشناسد .در این قانون چهار هادف اصالی در نظار گرفتاهشاده
است :افزایش درک متقابل میان شهروندان ایاالت متحده و شهروندان ساایر کشاورها از طریاق
برنامه تبادل فرهنگی و آموزشی ،تقویت روابط با ساایر ملاتهاا ،از طریاق نشاان دادن عالیاق
5. Smith- Mundt
6. Fulbright - Hays
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آموزشی و فرهنگی و دستاوردهای ملت آمریکا به سایر ملتها؛ ارتقای همکااری باینالمللای باا
هدف پیشرفت در حوزه فرهنگی و آموزش و کمک به توسعه رواباط مساالمتآمیاز و دوساتانه
میان ایاالت متحده و سایر کشورهای جهان ).(Nakamura and Weed, 2009: 5
قانون پخش برنامههای بینالمللی ایاالت متحده مصوب  .1994طبق این قانون ،شورایی باا
عنوان شورای رؤسای پخش برنامه 7در ساال  1999از ساوی کنگاره آمریکاا تشاکیل شاد کاه
اعاای آن نه نفر هستند و از سوی رئیسجمهور و با مشاوره و رضایت سنا منصاوب مایشاوند.
همچنین تمام شبکههای بینالمللی آمریکا تحت مدیریت این شورا قرار مایگیرناد

(Nakamura

).and Weed, 2009: 7
به موجب این قوانین ،بسترهای الزم برای فعالیت سازمانها و نهادهای ایاالت متحده در امر
دیپلماسی عمومی فراهم میشود .برخی از مهمترین سازمانهایی کاه از ایان اختیاارات قاانونی
بهره میگیرند و در اجرای دیپلماسی عمومی ایفای نقش میکنند ،بهقرار زیر هستند.
 .1-2آژانس اطالعات ایاالت متحده

8

این آژانس در سال  1953توسط آیزنهاور تشکیل و بهعنوان مجری اقادامات ایااالت متحاده در
حوزه دیپلماسی عمومی انتخاب شد .هدف این آژانس تفاهم ،تعامال و نفاوذ در افکاار عماومی
مردم جهان و همچنین گسترش گفتگو بین آمریکاییها و نهادهاای ایااالت متحاده و همتایاان
خارجی آنها در خارج از کشور برای ارتقای منافع ملی ایاالت متحده بود .آژانس اطالعات آمریکا
مسئول پخش برنامههای بینالمللی همانند صدای آمریکا 9و وردنت 10و تمام برنامههاای تباادل
فرهنگی و آموزشی همانند برناماه فولبرایات 11باود ).(United States Information Agency, 2014
البته این آژانس در حال حاضر فعالیتی ندارد؛ چرا کاه قاانون اصاالح و تجدیاد سااختار وزارت
خارجه آمریکا در سال  ،1998آژاناس اطالعاات آمریکاا را در تااریخ  1اکتبار  1999منحال و
اقدامات فرهنگی و آموزشی را به بوروکراسی وزارت خارجه و امور رادیو و تلویزیون بینالمللی را
به شورای رؤسای پخش برنامه واگذار کرد ).(Fitzpatrick, 2008: 5
 .2-2شورای رؤسای پخش برنامه
شورای رؤسای پخش برنامه وییفه انتقال پیام ایاالت متحده آمریکاا باه ساایر نقااا جهاان را
برعهده دارد .مأموریت آن ارتقای دموکراسی و آزادی و افزایش ساطح درک ارزشهاای ایااالت
)7 . Broadcasting Board of Governors (BBG
8 .United States Information Agency
)9 .Voice of American (VOA
10. World Net
11. Fulbright Program
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متحده از راه پخش اخبار و اطالعات دقیق از ایاالت متحده است .این شورا همانطور که گفتاه
شد پس از ادغام آژانس اطالعات آمریکا در سال  1999تشکیل شد و هیئت نظاارت بار صادای
آمریکا ،رادیو اروپای آزاد ،رادیو آسیای آزاد ،خاورمیانه ،دفتر پخش شبکه رادیو و تلویزیون کوباا
که همگی حدود  60زبان بینالمللی را شامل مایشاود ،دربرمایگیارد

(Committee on Foreign

) .Relations, 2010نمودار سازمانی این شورا بهصورت زیر است.
نمودار شماره ( -)1سازمان شبکههای بینالمللی ایاالت متحده

12

مقام ارشد مالی

دفتر مشاوره
عمومی

برنامه
پخشبرنامه
رؤسایپخش
شورای حکام
شورای
BBG

رادیو اروپای آزاد/
رادیو آزادی
رادیو آسیای آزاد

اداره شبکههای بینالمللی
سواوا
رادیو سا
رادیوالحرا
الحرادفتر شبکههای کوبا

مهندسی و عملیاتهای فنی

صدای آمریکا VOA

گذاری
سیاستگذاری
دفتر سیاست
دفتر

دفتر حقوق مدنی

)(BBG, 2011

 .3-2وزارت دفاع ایاالت متحده
هرچند وزارت خارجه مسئول اصلی اجرای سیاستهاای آمریکاا در حاوزه دیپلماسای عماومی
است ،اما وزارت دفاع نیز در این عرصه دارای شارح ویاای ،و مأموریاتهاای مشخصای اسات.
بهعنوانماال ،وزارت دفاع در مناطقی که ارتش آمریکا در آن دست به اقدامات نظامی مایزناد،
همواره درصدد ارتقای سطح ارتباطات خود با شهروندان آن کشاور باهمنظاور ایجااد ،تقویات و
حفظ شرایط مورد نیاز برای پیشبرد سیاستها ،منافع و اهداف آمریکا از راه برنامههای مختلا،
است .وزارت دفاع آمریکا چهار هدف را در حوزه دیپلماسی عمومی مورد نظار قارار داده اسات،
استفاده از شبکههای رایانهای در کنار بخش افکاار عماومی بارای تعیاین موضاوعات کلیادی و
مخاطبان؛ استفاده از نرمافزارهای جدید برای تحلیل احساسات و نگارش افاراد باومی و محلای؛
تشخیص اقدامات و ایستارهای رهبران کلیدی افکار عماومی و اساتفاده از گاروههاای بازرسای
12. Organization of U.S. International Broadcasting
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مستقل برای تعامل مستقیم با مردم با هدف مورد پذیرش قرارگارفتن اقادامات وزارت دفااع در
حوزههای عملیاتی این وزارتخانه ).(Nakamura and Weed, 2009: 28
نمودار شماره ( -)2سازمان دیپلماسی عمومی در چارچوب وزارت خارجه آمریکا

)(Congressional Research Service, 2009

 .3دیپلماسی عمومی ایاالت متحده در منطقه خاورمیانه
خاورمیانه ،چالشی ویژه برای قدرت نرم و دیپلماسی عماومی آمریکاا محساوب مایشاود .ایان
منطقه خاستگاه تروریستهایی بود که در یازده سپتامبر  2001به ایاالت متحده حملاه کردناد.
به باور بسیاری از کارشناساان ،دلیال اصالی وقاوع ایان حماالت نادیاده گرفتاهشادن اجارای
دیپلماسی عمومی ایاالت متحده در بسیاری از مناطق جهان ،بهخصوص خاورمیانه بود .بنابراین،

 72راهبردهای دیپلماسی عمومی ایاالت متحده آمریکا در خاورمیانه
یکبار دیگر پس از جنگ سرد نقش و اهمیت دیپلماسی عمومی در چارچوب سیاست خاارجی
ایاالت متحده در منطقه خاورمیانه مورد توجه دولتمردان آمریکایی قرار گرفت .به همین خااطر
نیز ،مقامات آمریکایی بالفاصله با تمرکز فعالیتهای خود در قالب سیاسات دیپلماسای عماومی
درصدد تأثیرگذاری بر افکار عمومی مردم منطقه در راستای اهداف کلی سیاست خاارجی خاود
برآمدند.
از اینرو ،اجرای سیاست دیپلماسی عمومی در منطقه خاورمیانه بهعنوان یکی از مهامتارین
بخشهای سیاست خارجی آمریکا چه در دوره حاور جمهاوریخواهاان و چاه در دوره حااور
دمکراتها در کاخ سفید ،در دستور کار مقامات این کشور قرار داشاته اسات .بخاش حاضار باه
ارزیابی این سیاست در دوران ریاست جمهوری جورج بوش و باراک اوباما میپردازد.
 .1-3دوره جورج بوش
حمالت تروریستی  11سپتامبر که با سالهای آغازین رویکارآمدن باوش هماراه باود ،موجاب
توجه بیشتر سیاستمداران آمریکایی به بحث دیپلماسی عمومی شد .نومحافظاهکااران 13بعاد از
 11سپتامبر درصدد تغییر ساختار و کارکرد دیپلماسی عمومی برآمدناد .دیپلماسای عماومی از
نظر آنان ،معرفی فرهنگ و اعتقادات آمریکایی نیست .در همین راستا ،نومحافظهکارانی همچون
جاشوا موراوچیک ،دیپلماسی عمومی آمریکا را جنگ ایدهها 14عنوان میکنند .پیروزی در جنگ
ایدهها از تغییر ،ترغیب و واداشتن طرف مقابل حاصل میشود .این استراتژی سه هدف را دنبال
میکند؛ محکومیت تروریسم به هر شکل ممکن ،تقویت مسلمانان سکوالر که عبادت و پرستش
را جااایگزین جهاااد کااردهانااد و توضاایح اهااداف آمریکااا در اسااتفاده از قاادرت ایاان کشااور
(درویش.)145:1384،
بالفاصله پس از حمالت  11سپتامبر ،کالین پاول وزیر خارجه وقت آمریکا با شابکه خباری
الجزیره به گفتگو نشست و در کمتر از یک ماه شارلوت بیرز بهعنوان معاون وزیر خارجه در امور
عمومی و دیپلماسی عمومی برگزیده شد .در ماه ناوامبر هماان ساال نیاز ،مجلاس نماینادگان
نخستین جلسات استماع خود را در این حوزه برگزار کرد .همچنین دونالد رامسفلد وزیر دفاع و
کاندولیزا رایس مشاور امنیت ملی ایاالت متحده ،مصاحبههایی با شبکه الجزیاره انجاام دادناد و
بالفاصله شبکههای جدید رادیویی عربی ،دری ،پشتو و فارسی زبان آغاز بهکاار کردناد .در ایان
راستا کنگره نیز قانونی با عنوان «قانون ارتقای آزادی» در ساال  2002باه تصاویب رسااند کاه
طبق آن ساالنه  49میلیون دالر به بودجه دیپلماسی عمومی اختصاص یافت .همچنین پنتاگون
13. Neoconservative
14 .War of Ideas
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و کاخ سفید دفاتری در این ارتباا دایر کردند ( .)Zaharna, 2003: 1باا ایان هماه ،باوش عالقاه
چندانی به فعالیت در حوزه دیپلماسای عماومی از خاود نشاان نمایداد .وی پاس از باهقادرت
رسیدن ،سمت معاونت این بخش را خالی نگه داشت و تنها پس از وقوع حوادث  11ساپتامبر و
ضرورتهای ناشی از آن بود که شارلوت بیرز را به این سمت منصوب کرد .شارلوت بیرز پاس از
انتصاب ،وی یک برنامه رسانهای با عنوان «ارزشهای مشترک» 15و مجلهای عربی زبان با عنوان
«سالم» 16را راهاندازی کرد ).(Rugh, 2007
شورای رؤسای پخش برنامه بهعناوان یکای از مهامتارین نهادهاای مسائول در دیپلماسای
عمومی ایاالت متحده در مارس  2002خدمات شبکه صدای آمریکا به زبان عربی را لغاو کارد و
بهجای آن به راهاندازی «رادیو ساوا »17مبادرت ورزید که تنهاا بارای جواناان موسایقی پخاش
میکرد .البته این اقدام اشتباه بزرگی بود؛ چرا که شبکه عربی صدای آمریکاا توانساته باود ساه
میلیون مخاطب برای خود دست و پا کند که نیمی از آنها از عربستان سعودی بودند .همچناین
در فوریه سال  ،2004شورای حکام پخش برنامه ،کانال تلویزیونی عربزبانی به نام «الحرا» 18را
راهاندازی کرد که هدف اصلی آن رقابت با الجزیره و سایر کانالهای خبری عربی بود .البته ایان
شبکه به دلیل برنامههای ضعی ،آن در جذب مخاطب ناکام ماند؛ زیرا نتوانسات باه موضاوعات
جنجالی بپردازد و به باور نایران مستقل ،این شبکه با شکست روبهرو شد ).(Linzer, 2003:3
از سوی دیگر ،دولت بوش از مخابره پیامهای بنالدن 19از سوی شبکه الجزیره ناخرسند بود
و کالین پاول وزیر خارجه آمریکا در دیدار با شیخ حمد بن خلیفه در اکتبر  2001اعالم کرد که
این شبکه به تریبونی شخصی برای بنالدن تبدیل شده است .پاول همچناین در آوریال 2004
نیز از نحوه پوشش اخبار عراق در الجزیره انتقاد کرد و ایهار داشت که برنامههاای ایان شابکه
مخاطبان عرب را به انجام اقدامات خشونتآمیز علیه نیروهای آمریکایی تحریک میکند .دونالاد
رامسفلد ،وزیر دفاع وقت ایاالت متحده نیز گزارشهاای الجزیاره را غیرقابالقباول ،غیردقیاق و
شیطانی نامید ) .(Rugh, 2004در آن زمان مقامات آمریکایی بهصورت اعالمنشده شابکه الجزیاره
را تحریم کردند و از شرکت مقامات ارشد این کشور در برنامههای آن ممانعت بهعملآوردند؛ اما
20

این سیاست ناکارامد در سال  2005با حاور کارن هیوز در وزارت خارجه آمریکا تغییر کارد.
هیوز در دوران مسئولیت خود دستاوردهای نسبتاً مهمی در اجرای دیپلماسی عمومی به دسات
15. Common Values
16. Hi
17. Radio Sawa
18 .Al- Hurra
19 . Bin Laden
20 .Karen Hughes
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آورد .برنامه تبادل دانشجو را گسترش داد و تالشهای قابلتاوجهی را در بخاش آماوزش آغااز
کرد .وی همچنین تعامل بیشتری با رسانههای عربی داشت

)2007

 .(Rugh,هیوز به ایان نتیجاه

رسید که تحریم رسانههای میتواند موجب آسیبزدن به تالشهای آمریکا در اجرای دیپلماسی
عمومی شود و فعالیتهای آن کمتر در رسانههای عربای مانعکس شاود؛ بناابراین وی مقاماات
آمریکایی را به حاور فعال در رسانههای عربی تشاویق کارد ) .(Rugh, 2006در راساتای چناین
سیاستی ،وزارت خارجه با تشکیل مراکز رسانهای در لنادن و دبای و اساتفاده از کارشناساان و
متخصصان حوزه دیپلماسی عمومی به تعامل بیشتر با رسانههای عربی پرداخت .بهعناوانمااال،
در مواردی که شرایط امنیتی در عراق رو به وخامت میگذاشت ،این کارشناساان باا حااور در
رسانههای عربی به تشریح مواضع ایاالت متحده میپرداختند .همچناین زماانی کاه انتقادهاا از
سیاستهای واشنگتن در جنگ  33روزه لبنان افازایش یافات ،حااور ایان کارشناساان بارای
تبیین مواضع این کشور افزایش چشمگیری پیدا کرد ).(Rugh, 2009: 2
نکته جالب توجه این است که وزارت دفااع آمریکاا نیاز باهعناوان یکای دیگار از نهادهاای
مسئول ،پس از حوادث  11سپتامبر بهطاور چشامگیری تاالشهاای خاود را بارای ارتبااا باا
مخاطبان خارجی افزایش داده است .درگذشته در دوره پس از جنگ جهانی دوم تا اواخار قارن
بیستم ،تنها مراکز غیرنظامی مسئول برقراری ارتباا با مخاطبان خاارجی بودناد و برناماههاای
وزارت دفاع تنها به مخاطبان آمریکایی محدود میشاد .باهعناوان مااال ،مقاماات پنتااگون باا
هالیوود برای ارائه تصویری مابت از آمریکا همکااری نزدیکای مایکردناد .تنهاا در یاک ماورد
پنتاگون برای ساخت فیلم گرین بریتس 21بالگردها ،هواپیماها ،نیروها و مشااوران فنای خاود را
در اختیار عوامل تولید قرار داد و برای ساخت آن چندین میلیون دالر هزینه کرد

(Turse, 2004:

) .104- 110یکی از فعالیتهای دیگری که بعد از  11سپتامبر در دستور کار پنتاگون قرار گرفت،
استخدام شرکتهای خصوصی همانند گروه لینکلن 22و گروه رندون 23برای کنترل جریان ورود
اطالعات در کشورهای مسلمان بوده است .این اقدامات بهعنوان عملیات نظاامی-روانای ایااالت
متحده بارای انتقاال اطالعاات انتخاابشاده و شااخص باه مخاطباان خاارجی بارای نفاوذ در
احساسات ،انگیزهها و در نهایت رفتار دولتها ،گروهها ،سازمانها و افراد خارجی است

(Kilbane,

).2009:187-192
بالفاصله پس از حمله به عراق ،پنتاگون با تأسیس یک شبکه و راهانادازی روزناماه درصادد
تبیین برنامههای این کشور برای مردم عراق برآمد و پس از آن با تسلط بر سازمانهای مسائول
21. Green Berets
22. Lincoln
23. Rndvn
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در تصویب قوانین نایر بر رسانهها ،انتشار روزنامههای مخال ،دولت آمریکاا را متوقا ،سااخت.
فعالیت های پنتاگون در این عرصه حتی بعد از واگاذاری کنتارل برخای از شاهرها باه مقاماات
عراقی نیز ادامه یافت .سال  2005آشکار شد که پنتاگون با اساتخدام یاک پیمانکاار خصوصای
(گروه لینکلن) و پرداخات مباالغی باه ساردبیران روزناماههاای عراقای از آنهاا خواساته اسات
تحلیلهای مابتی در مورد اشغال این کشور از سوی نیروهای آمریکایی ارائه دهناد .در آن دوره
مقامات وزارت دفاع انجام چنین فعالیتهایی را در زماان جناگ ضاروری مایدانساتند
)5

(Rugh,

 .2009:جیمز گلسمن بهعنوان آخرین معاون دولت باوش در بخاش دیپلماسای عماومی در

ژوئن  2008به این سمت انتخاب شد .وی درصدد استفاده از فاای مجازی به شیوههای جدیاد
برآمد .در راستای چنین هدفی ،دولت آمریکا به اساتفاده از شابکههاای اجتمااعی آنالیان روی
آورد .استفاده از وبسایت یوتیوب برای ایجاد گفتگو میان جوانان در حوزه مسائل دموکراسای و
گفتگوهای بین فرهنگی ،ایجاد یک وبسایت برای افاراد عالقاهمناد باه تعامال و مشاارکت در
برنامههای آموزشی و تسهیل دسترسی به معااون دیپلماسای عماومی از طریاق ایجااد وباال
ازجمله اقدامات صورتگرفته در این زمینه بود

)2009

 .(Kirova,از نظر ادوارد ماورو ،دیپلماسای

عمومی همزمان دو کارکرد را برعهده دارد .نخست ،باید صادقانه و معتبر باشد و دوم ،باهعناوان
ابزار مورد حمایت دولت ،موی ،است به تبیین سیاستهای ایاالت متحده بپردازد

(Tuch, 1990:

) .87-88به جرأت میتوان ادعا کرد که هیچیک از چهار معاون بوش در حوزه دیپلماسی عمومی
نتوانستند به کارکردهای مورد نظر ادوارد مورو دسات یابناد .نظرسانجی زیار نیاز تأییدکنناده
همین نکته است.
نگاره شماره ( -)1میزان محبوبیت ایاالت متحده در منطقه در دوران بوش
کشور
اندونزی
لبنان
مصر
اردن
پاکستان
ترکیه

2002
 61درصد
 36درصد
 25درصد
10درصد
 30درصد

2003
 15درصد
 27درصد
 1درصد
 13درصد
 15درصد

2005
 38درصد
 42درصد
 21درصد
 23درصد
 23درصد

2006
 30درصد
 30درصد
 15درصد
 27درصد
 12درصد

2007
 29درصد
 47درصد
 21درصد
 20درصد
 15درصد
 9درصد

این نظرسنجی نشان میدهد کاه بااوجود تادوین و اجارای برناماههاای مختلا ،در حاوزه
دیپلماسی عمومی در دوران بوش ،در عمل این اقدامات به دالیل مختلا ،،توفیاق چنادانی باه
دست نیاورد که میتوان در چند مورد آن را خالصه کرد.
نخست ،عدم تمایل دولت بوش به کاربرد قدرت نرم و استفاده از دیپلماسای عماومی بارای
اقناع افکار عمومی مسلمانان از نیات و اهداف آمریکا در منطقه بود .در همین رابطه بایاد افازود
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که سیاست خارجی بوش در خاورمیانه تحت تأثیر رویکرد سنتی واقعگرایانه و بر اسااس ادراک
سختافزاری ا ز محیط امنیتی در منطقه ،در ابعاد راهبردی و سخت شکل گرفت و تداوم یافات.
اگر چه در این دوران با توجه به تحوالت ساختاری در جهاان و منطقاه شارایط و ویژگایهاای
متفاوتی پدیدار شد .این تحوالت به تغییر منطق رفتاری حااکم بار سیاسات منطقاهای آمریکاا
منتج نگردیاد .در ایان دوران ،نارمافازارگرایای آمریکاایی در بساتر حمایات از اقتادارگرایی در
خاورمیانه یاهر شد و بنابراین از جایگاه ویاژهای در راهبارد منطقاهای آمریکاا برخاوردار نباود
(هرسیج.)175:1388 ،
دوم ،هدف دیپلماسی عمومی آمریکا نوعی جنگ اطالعاتی و نه گسترش تعامل و ارتباطاات
با مردم جهان اسالم بود .نحوه برقراری ارتباا نیز همانند خیاباانی یاکطرفاه باود و باه ناوعی
مسلمانان مورد آماج حمالت اطالعاتی و تبلیغاتی رسانههای آمریکایی قرار گرفته بودناد و تنهاا
بهعنوان مخاطبان منفعل در این میان عمل میکردند .بسایاری از منتقادان داخلای در آمریکاا
معتقد بودند که رویکرد تهاجمی دیپلماسی عمومی آمریکا غیرمؤثر و ناکارآمد بوده است.
سوم ،مقامات مجری دیپلماسی عمومی درک و شناخت کافی از مخاطبان خاود نداشاتند و
جهان اسالم را به چشم یک توده یکپارچه و ثابات ماینگریساتند .از ساوی دیگار ،تاالشهاای
آمریکا برای پیشبرد ارزشهاا و فرهناگ خاود در جهاان اساالم موجاب ناوعی بیاداری میاان
مسلمانان شد و آنها بهناوعی درصادد صایانت از ارزشهاا و فرهناگ خاود برآمدناد

(Zaharna,

).2009(A): 3
از اینرو ،میتوان نتیجه گرفت که سیاستهای بوش در قبال دنیای اسالم و عرب ،شکستی
کامل بوده است .بوش در سخنان بیستم سپتامبر با مردم ،نگرش و رفتار ایاالت متحده باا تماام
جهان -بهویژه مسلمانان و اعراب -را بهصورت روشنی بیان کرد .بوش در سخنرانیش در کنگاره
آشکارا به تمام دنیا هشدار داد که «شما یا با ماا هساتید یاا باا تروریساتهاا» .ایااالت متحاده
اشخاص ،رهبران و حتی ملتهایی را که مخاال ،سیاساتهاای ایان کشاور بودناد در اردوگااه
«دیگران» قرار داد که در نتیجه بمباران خواهند شاد یاا دولاتهایشاان ساقوا خواهاد کارد.
تالشهای بعدی وی برای اصالح سخنانش تأثیر چندانی نداشت (لنون.)344 :1389 ،
از سویی ،هنگامی که دیپلماسی عمومی از نگااه ناومحافظاهکااران باه جناگ ایادها تعبیار
میشود ،تقابل جای تعامل را میگیرد و بهصورت طبیعی با واکنش طرف مقابال بارای دفااع از
داشتههای خود میانجامد .بهکاربردن واژه جنگ در این تعریا ،خاط روشانی میاان خاودی و
دشمن است .به نظر میرسد این تعری ،نه تنها مشاکل دیپلماسای عماومی آمریکاا در جهاان
اسالم را حل نکرد ،بلکه منجر به فاصله هر چه بیشتر مسلمانان از ارزشهای مدنظر این کشاور
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شد .با وجود اینکه حادثه یازده سپتامبر و حوادث مشابه ،نقش و اهمیت دیپلماسای عماومی در
سیاست خاورمیانهای ایاالت متحده را بیش از هر زمان دیگری روشن ساخت ،اماا باوش و تایم
سیاست خارجیش با درک نادرستی که از دیپلماسی عمومی داشتند ،به نفرت ماردم خاورمیاناه
نسبت به سیاستهای خود در این منطقه و جهان دامن زدند.
 .2-3دوره باراک اوباما

اوباما یک سال قبل از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ،در مقالاهای کاه در فاارین افارز

24

منتشر کرد ،مینویسد که «حمله به عاراق و زنادان ابوغریاب 25باعاث شاده اسات کاه جهاان
اعتمادش را به اهداف و اصول ما از دست بدهد» .وی در ادامه میافزاید که برای تجدید رهبری
آمریکا در جهان ،ابتدا باید جنگ عراق را به پایان رسانده و سپس در ساطح گساتردهای توجاه
خود را به خاورمیانه متمرکز کنیم ) .(Obama, 2007از اینرو ،تجارب ناشی از دیپلماسی عماومی
در دوران بوش و ناکامیهای آن منجر به ارائاه تحلیالهاا و راهکارهاایی در دوران اوباماا بارای
جبران این ناکامی و شکستها از سوی تحلیلگران شد .در هماین خصاوص در نشساتی کاه در
ژانویه  2009با حاور کارشناسان حوزه دیپلماسی عمومی در فلوریدا برگزار گردید ،توصیههاا و
پیشنهادهایی در قالب سند وایت اوک 26ارائه شد.
اتخاذ یک رویکرد یکپارچه و گسترش گفتمان دیپلماسی عمومی آمریکا به ساایر منااطق و
حوزهها با هدف ایجاد تعامل با سایر مخاطبان ،ضرورت هماهنگساختن ساختار درونی ،استفاده
از کارکنان مجرب ،افزایش تعداد برنامهها و افزایش بودجه از مهمترین موارد پیشنهادی در ایان
نشست بود .منسجمساختن ساختار درونی برنامههای حاوزه دیپلماسای عماومی کلیادیتارین
بخش برای ارتقای اعتبار بیرونی حوزه دیپلماسی عمومی بود .در این سند ،همچناین بار ایجااد
تعادل میان فناوریهای اطالعاتی جدید با ضرورت اساتفاده از رواباط و تمااسهاای فاردی باا
شهروندان سایر کشورها و افزایش نقش شاهروندان آمریکاایی در پیشابرد دیپلماسای عماومی
ایاالت متحده تأکید شده بود .یکی از کارهای مهم دیگری که در این نشست صورت گرفت ارائه
تعری ،جدیدی از دیپلماسی عمومی بود« :دیپلماسی عمومی صرفاً جنگ ایدههاا نیسات ،بلکاه
تالش چندجانبه برای ایجاد فهم ،اطالعرسانی ،تعامل و تأثیرگذاری بر ایستارها و رفتار رهباران
و افکار عمومی سایر کشورها است تا از این طریق آنها به شناختی بهتر از اهداف ،سیاساتهاا و
ارزشهای آمریکا دست پیدا کنند» .در سند وایت اوک ،همچنین شاهد چرخش و تغییر نگاه از

24. Foreign Affairs
25. Abu Ghraib
26. White Oak
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دیپلماسی عمومی بهعنوان قدرت نرم و تبدیل آن به دیپلماسی عمومی بهعنوان قدرت هوشمند
هستیم ).(White Oak Document, 2009
همچنین در سند دیگری با عنوان «شیوه در حال تغییر :مسیری تاازه بارای رواباط ایااالت
متحده با جهان اسالم» که از سوی رهبران  34گاروه ماذهبی از جملاه یاازده گاروه مسالمان
آمریکایی در سپتامبر  2008منتشر شد ،موضوعاتی در خصوص ترسیم روابط تخریبشده میان
ایاالت متحده و جهان اسالم مطرح شد .در این سند چهار حوزه اصلی بارای ارتقاای مناسابات
مسلمانان و ایاالت متحده پیشنهاد شد .کاربرد دیپلماسی برای استفاده از تمام متحدین و رقباا
برای انجام گفتگو با هدف رفع منازعات کلیدی و حمایت از تالشهای صورت گرفته باهمنظاور
ارتقای سطح حکمرانی و ارتقای مشارکت بخش مدنی در کشورهای مسالمان ،کماک باه رشاد
کار آفرینی در کشاورهای مسالمان و افازایش ساطح احتارام و درک متقابال میاان شاهروندان
آمریکایی و مسلمانان در سرتاسر جهان مهمترین راهکارهای این گروهها بود .در بخاش ارتقاای
سطح درک متقابال ،تأکیاد فراوانای بار دیپلماسای عماومی بارای ایجااد تغییار در اقادامات و
سیاستها شده است .همچنین در این گزارش ،عالوهبر تأکید بر دیپلماسای عماومی ،گساترش
برنامه های آموزشی ،ارتقای دیپلماسی فرهنگی ،افزایش پوشش خبری در مورد روابط مسلمانان
و آمریکا و استفاده از جامعه مسلمانان آمریکا بهعنوان پلی با جهان اسالم نیز ماورد توجاه قارار
گرفته است .در این گزارش به رئیسجمهور پیشنهاد شده است که در نخستین سخنرانی خاود
بهطور مستقیم بر اهداف و نیات آمریکا برای بهبود روابط با جهان اسالم تأکید شاود
)Leadership Group on U.S-Muslim Engagement, 2008:17

(Report of

 .theشااید در راساتای پیشاانهاد

مذکور بود که اوباما در نخستین سخنرانی خود در مراسم تحلیفش ،بهطاور مساتقیم باا جهاان
اسالم سخن گفت« :به جهان اسالم میگوییم ما به دنبال راهی جدید برای پیشرفت ،بر اسااس
منافع متقابل و احترام دوجانبه هستیم» ).(Naughton, 2009
از سویی به نظر میرسد یکی دیگر از چالشهاای باهجااماناده از دوران باوش وجاه غالاب
فعالیتهای نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه و بهویژه در افغانستان و عاراق اسات .در هماین
راستا ،برخی از تحلیلگران معتقدند حااور نیروهاای نظاامی آمریکاا در منطقاه خاورمیاناه بار
ذهنیت مردم این منطقه تأثیر منفی گذارده است و آمریکا باید با کمرنگکردن حاور نظاامی و
انجام عملیات های خود در چارچوب چندجانبه و از طریق ساازمان ملال در جهات بهباود ایان
نگرش منفی تالش کند ).(Kull, 2008
از سوی دیگر ،انتخاب باراک اوباما در نوامبر  2008بارای ماردم منطقاه ،نویادبخش تغییار
درک دیپلماسی عمومی ایاالت متحده در خاورمیانه بهوسیله تعری ،شخصیت خاود اوباماا باود.
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انتخاب باراک اوباما در جهان عرب با ترکیبی از احتیاا و خوشبینی همراه بود .نخست به ایان
دلیل که اوباما نخستین رئیسجمهور سیاهپوست با ریشاه آفریقاایی و انادونزیایی اسات و ایان
امیدواری وجود داشت که سیاست ایاالت متحده در عمل نسبت به جهان اسالم و عارب تغییار
کند .دوم ،فصاحت و بالغت اوباما بهخصوص بعد از سخنرانی معاروف خاود در قااهره در ژوئان
 2009مردم سراسر جهان عرب را تحت تأثیر قرار داد ) .(Khatib, 2011در همین زمیناه ،زماانی
که در یک نظرسنجی از مردم برخی کشورهای منطقه پرسیده شد کاه وقتای بااراک اوباماا باه
ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد چقدر امیدوار بودید که سیاست ایااالت متحاده در جهاان
عرب تغییر کند ،غیر از مردم لبنان و امارات متحده عربی اکار اعراب امیدوار بودند کاه انتخااب
اوباما تغییر سیاستهای آمریکا در جهان اسالم و عرب را به دنبال خواهد داشت.
نگاره شماره ( -)2میزان امیدواری به تغییر سیاستهای آمریکا در منطقه در دوران اوباما
امارات
عربستان
اردن
لبنان
مصر
مراکش
کشور
متحده
 10درصد
 57درصد
 42درصد
11درصد
 61درصد
 66درصد
امیدوار
 72درصد
 33درصد
 38درصد  89درصد  56درصد
 33درصد
ناامید
)(Arab Attitude, 2011

بنابراین ،همانگونه که انتظاار مایرفات ،اوباماا پاس از باهقادرترسایدن ،درصادد تغییار
سیاستهای آمریکا در حوزه دیپلماسی عمومی و ترمیم چهره مخدوش شده ایااالت متحاده در
جهان اسالم برآمد .از اینرو ،سطح تعامل با شهروندان جهان اسالم افزایش یافته و سیاستهای
دولت اوباما در این حوزه در مقایسه با دولت بوش اصطکاک کمتری با مسالمانان داشات .اوباماا
در هفته نخست دوران ریاست جمهوری خود ،نخستین مصاحبه خود را با یک کانال تلویزیاونی
عربی انجام داد و دو فرستاده ویژه برای منازعه اعراب -اسرائیل و حاوزه افغانساتان و پاکساتان
تعیین کرد .یکی دیگر از سیاستهای اوباما تأکید مکرر بر گوش فرادادن به نظرات جهان اسالم
است .وی در مصاحبه خود با العربیاه 27بارهاا از واژه گاوشدادن و احتارام اساتفاده کارد .واژه
گوشدادن تغییری تاریخی در دیپلماسی عمومی ایااالت متحاده محساوب مایشاود .اصاطالح
دیپلماسی عمومی ایاالت متحده در این دوره «دستهای باز» بهجای «مشاتهاای گارهکارده»
عنوان شده است ).(Zaharna, 2009(B): 6
به طور کلی در مورد دوره اوباما باید گفت ،شواهد و مدرک دال بار ایان دارد کاه سیاسات
دیپلماسی عمومی در این دوره باوجود شعارهایی مبنی بر تغییر ،دچار دگرگونی چندانی نشاده
و نه تنها نتوانسته است نگاه مردم کشورهای خاورمیانه را نسبت به ایاالت متحاده تغییار دهاد،
27. Al-Arabiya
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بلکه حاکی از این است که محبوبیت ایاالت متحاده همچناان در حاال افاول اسات .در هماین
رابطه میتوان افزود ،زمانی که هیالری کلینتون 28با عنوان وزیر خارجه ایاالت متحده آمریکا به
خاورمیانه سفر کرد ،توسط رسانههای منطقهای به وی عنوان کاندولیزا کلینتاون 29اطاالق شاد
که تأکیدی بر این نکته است که سیاستهای دولت جدید ،در واقع تکارار هماان سیاساتهاای
گذشته است )(Zaharna, 2009(B): 7؛ بنابراین ،هر چند اوباما در زمینه دیپلماسی عمومی شاروع
فوقالعادهای با ارسال پیام تبریک نوروز و ماه رماان در منطقاه داشات ،اماا باا گذشات زماان
نظرسنجی ها نشان داد که محبوبیت اوباما در جهان عرب و برای مردم این منطقه که امیدوار به
تغییر سیاست آمریکا بودند ،رو به کاهش نهاده است ).(Khatib, 2011
نگاره شماره ( -)3میزان محبوبیت ایاالت متحده در دوران اوباما (درصد)
کشور
2009
2010
2011

اندونزی
63
59
54

لبنان
55
52
49

مصر
27
17
20

فلسطین
15
18

اردن
25
21
13

پاکستان
16
17
11

ترکیه
14
17
10

)(Pew, 2011

اگر نظرسنجی شماره ( )1را با نظرسنجی شماره ( )3مقایسه کنیم ،به دو نکته پی خاواهیم
برد .نخست اینکه با انتخاب باراک اوباما و رویکارآمدن دموکراتها دیدگاه مردم منطقه نسابت
به محبوبیت ایاالت متحده در اکار کشورهای منطقه در سال  2009نسبت باه ساال  2007باه
طرز معناداری افزایش پیدا کرده است ،اما بالفاصله در سال بعاد ایان محبوبیات دوبااره رو باه
کاهش گذارده؛ بهطوری که در سال  2011در پایینترین ساطح خاود قارار گرفتاه اسات .دوم
اینکه اگرچه با روی کار آمدن اوباما و به یمن شخصیت متفاوتش نسبت رئیسجمهاوران قبلای
ایاالت متحده و همچنین سر دادن شعار تغییر توانست تاأثیر مابتای بار افکاار عماومی ماردم
منطقه ایجاد کند ،اما نتوانست به این تأثیرات مابت تداوم بخشیده و در بلندمدت نیاز دیادگاه
مردم منطقه را نسبت به ایاالت متحده تغییر دهد.

فرجام
دولت بوش اعتقاد چندانی به قدرت نرم و کاربرد دیپلماسی عمومی نداشت .اگر چه از سر اجبار
و ضرورت فعالیتهای خود را در زمینه سیاست دیپلماسی عمومی از همان فردای  11ساپتامبر
آغاز کرد ،اما مطابق با منطق جمهوریخواهان دیپلماسی عمومی را نه معرفی ارزشهاا بار پایاه
تعامل ،بلکه جنگ ایدهها تعری ،کرد؛ جنگی که در آن فقط یکطرف پیاروز داشات .از ایانرو،
28. Hillary Clinton
29. Condoleezza Clinton
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هدف از تأسیس شبکههای ماهوارهای و رادیویی و انتشار روزنامهها و نشریات مختل ،نه تعامال
بر پایه احترام متقابل ،بلکه بیشتر جنگ رسانهای بود .این سیاست ،ناهتنهاا باه کااهش بیشاتر
محبوبیت آمریکا در منطقه خاورمیانه منجر شد ،بلکه باعث انزجار افکار عمومی داخلای ایااالت
متحده از سیاستهای جنگطلبانه بوش شد.
در مقابل ،اوباما با زیر سؤالبردن سیاستهای جنگطلبانه بوش از آن پلی ساخت تاا افکاار
عمومی آمریکا و جهان را بهسوی خود جذب کند .اعتقاد دولت اوباما و دموکراتهاا باه کااربرد
دیپلماسی و قدرت نرم ،نه بر مبنای جنگ ایدهها ،بلکه در چارچوب چندجانباهگرایای و تاالش
برای تعامل و تأثیرگذاری بر افکار عمومی مسلمان ،آن را از سیاستهای یکجانباهگرایاناه باوش
متمایز ساخت .اوباما که نخستین رئیسجمهور سیاهپوسات تااریخ آمریکاا اسات و از ناام خاود
(حسین) و تبار آفریقایی -اندونزیایی خود سود میبرد ،با اتخاذ رویکرد برقراری ارتباا مساتقیم
با مسلمانان (در قالب پیامهای ویادیویی تبریاک ناوروز و حلاول مااه رمااان و  )...و تکیاه بار
سیاستهایی همانند «گوش فرادادن و احترامگذاردن» تا حدودی موفق به تأثیرگذاری بر افکاار
عمومی مردم منطقه شد .به طور کلی روند نظرسنجیهایی کاه توساط مؤسساات افکارسانجی
معتبر در چند سال گذشته انجام شده نشان داده است که اوباما نیز نتوانسته به این تأثیر مابت
خود تداوم بخشد.
باوجود تفاوت در رویکرد دیپلماسی عمومی بوش و اوباما در منطقه خاورمیانه ،به طباع هار
دوی آنها مطابق با اهدافی که برای دیپلماسی عمومی تعری ،شده است ،درصدد تاأمین مناافع
ملی آمریکا از طریق معرفی ارزشها و ایدههای آمریکایی بودهاند و در این زمیناه تفااوتی میاان
بوش و اوباما مشاهده نمیشود ،اما دستکم با استناد به نظرسنجیهای صاورت گرفتاه و روناد
تحوالت منطقه میتوان نتیجه گرفت که هیچیک از دو دولت بوش و اوباما نتوانساتهاناد در امار
دیپلماسی عمومی در منطقه خاورمیانه موفق باشند.
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