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بررسی دیپلماسی عمومی امریکا در تحوالت 
بيداری اسالمی خاورميانه

مصطفی محمدی1
چکيده

ديپلماس��ي عمومي همواره در سياس��ت خارجي اياالت متحده وجود داش��ته و اين 
كشور به ميزان و درجات مختلف از جنگ جهاني اول به بعد از آن استفاده كرده است. 
خاورميانه منطقه اي اس��ت كه ديپلماس��ي عمومي اياالت متحده در آن تمركز يافته و 
اياالت متحده در روابط خود با خاورميانه همواره از ديپلماسي عمومي و قدرت نرم براي 
رسيدن به منافع و اهداف خود و همراه ساختن افكار عمومي مردم منطقه استفاده كرده 
اس��ت. امروزه با وقوع جنبش های بيداری منطقه نقش ديپلماسی عمومی در مديريت 
تحوالت منطقه ای بسيار با اهميت شده اس��ت. خاورميانه به عنوان منطقه اي كه براي 
امريكا هم داراي منافع سياسي، اقتصادي است و هم منافع اياالت متحده را با چالش هاي 
جدي مواجه مي كند، نقش مهمي در اهميت يافتن ديپلماس��ي عمومي در سياس��ت 

خارجي اياالت متحده در منطقه داشته است. 
به نظر می رسد وقوع پديده بيداری اسامی در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا به دليل 

1. كارشناس ارشد روابط بين الملل 
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پيامدهای ژئوپلتيك كه داشته است، موجب شد تا سياست های اوباما نيز تحت تأثير قرار 
گيرد. به همين دليل به نظر می رسد امريكا در عرصه ديپلماسی عمومی در قلب جهان 
اسام با مشكات اساسی مواجه است. بر اساس مبحث اجمالی فوق مقاله حاضر درصدد 
است، ضمن بررسی نقش ديپلماسی عمومی در سياست خارجی اياالت متحده امريكا، 
به بررسی تحوالت ديپلماسی عمومی امريكا در دوره رياست جمهوری اوباما نسبت به 

تحوالت منطقه خاورميانه )بيداری اسامی( بپردازد. 
کليدواژه ه�ا: بيداری اسامی، ديپلماس��ی عمومی، جنبش های خاورميانه، سياست 

خارجی امريكا، مطالعات منطقه ای. 

مقدمه 
ديپلماس��ي مهمترين روش تأثيرگذاري يك دولت بر ديگر دولت ها و مهمترين ابزار 
سياست خارجي به شمار مي رود. اهميت و تأثير ديپلماسي در كسب منافع ملي سبب 
شده است كه از زمان شكل گيري روابط بين الملل تاكنون، استفاده از ديپلماسي براي 
مديريت سياست خارجي كشورها استمرار داشته باشد، اما با وجود اين، شيوه استفاده 
از ديپلماسي در طول تاريخ و به مرور زمان متحول ش��ده و ابعاد جديدي از ديپلماسي 
در سياست خارجي كشورها مورد استفاده قرار گرفته اس��ت. در اين ميان، بدون شك 
يكي از مهمترين تحوالت كاربرد ديپلماس��ي در سياس��ت خارجي كش��ورها به دوره 
پايان جنگ سرد باز مي گردد؛ چنانكه هنري كس��ينجر در كتاب ديپلماسي امريكا در 
قرن 21 گفته اس��ت محورهاي اصلي سياس��ت خارجي بازيگران بين المللي در فرداي 
جنگ سرد به شدت دس��ت خوش تغيير و تحول ش��ده و اين مهم در كليه عرصه ها از 
جمله ديپلماسي نمود بارز دارد.1 در واقع، تغيير و تحول گسترده در ديپلماسي، ناشي 
از شرايط جديد نظام بين الملل بوده است. پايان جنگ س��رد و پيچيدگي روابط ميان 
دولت ها، گراي��ش از دوجانبه گرايي ب��ه چندجانبه گرايي در چهارچوب س��ازمان هاي 
بين المللي، زوال قدرت تصميم گيري س��فرا و بهره گيري بيش��تر از متخصصان، توجه 
بيشتر به اقتصاد در سياس��ت هاي جهاني، مطرح شدن بازيگران جديد و اهميت يافتن 
افراد و نهادهاي غير دولتي در صحنه روابط بين الملل، رش��د اعجاب انگيز تكنولوژي و 
رس��انه هاي ارتباط جمعي به ويژه اينترنت و ماهواره ها، همه و همه از عوامل تأثيرگذار 
در تغيير و تحول در ديپلماسي هستند. اين تغييرات باعث شده تا كشورها براي تأمين 

1. هنری كيسينجر، ديپلماسی امريكا در قرن بيست و يك، تهران، ابرار معاصر، 1381، ص34. 
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منافع ملي خود به فكر استفاده از راه هاي جديد بيفتند كه مهمترين اين راه ها را مي توان 
بهره گيري از ديپلماسي عمومي دانست؛ اصطاحي كه زياد استفاده مي شود، اما كمتر 
در معرض تحليل جدي قرار گرفته است. اگر ديپلماسي س��نتي غالباً بر قدرت سخت 
يا اس��تفاده احتمالي از توان نظامي و اقتص��ادي تكيه دارد تا به اهدافش دس��ت يابد، 
ديپلماسي عمومي غالباً از قدرت نرم )نيروهاي فرهنگي و نرم افزاري( استفاده مي كند. 
به عبارتي بايد فرهن��گ را به عنوان مهمترين ويژگي ديپلماس��ي در قرن جديد لحاظ 
كرد. ديپلماسي موفق مبتني بر قدرت سخت  شايد بتواند مردم را به اطاعت وادارد، اما در 
كنار آن باعث ترس و انزجار و بي اعتمادي مردم به استفاده كنندگان آن نيز مي شود؛ در 
حالي كه در ديپلماسي عمومي موفق، كشور استفاده كننده نه تنها بيشتر مورد احترام 
قرار مي گيرد، بلكه بيشتر تحسين مي شود و مورد اعتماد قرار مي گيرد و به صورتي بسيار 
كم هزينه تر منافع دولت اكتساب می گردد. از اين روست كه كميسيون مشاوره در امور 
ديپلماسی عمومی امريكا،1 ديپلماسی عمومی را به مثابه فرآيند »اطاع رسانی، تعامل و 
تأثيرگذاری بر مردمان كشورهای خارجی به گونه ای كه بتوانند در مقابل، حكومت های 

خود را ترغيب كرده تا از سياست های كليدی امريكا حمايت كنند«2 تعريف می كند. 
از آنجايی كه ديپلماسي عمومي همواره در سياست خارجي اياالت متحده وجود داشته 
و اين كش��ور به ميزان و درجات مختلف از جنگ جهاني اول به بعد از آن استفاده كرده 
است و خاورميانه به عنوان منطقه اي كه ديپلماسي عمومي اياالت متحده در آن تمركز 
يافته است نقش مهمي در اهميت يافتن ديپلماسي عمومي در سياست خارجي اياالت 
متحده داشته است، اياالت متحده فعاليت هاي ديپلماسي عمومي خود را بر اين منطقه 
حس��اس از جهان به عنوان مناطقي كه داراي تهديدهاي بافصلي براي امريكا هستند 
قرار داد و دليل اين تهديد نيز به خاطر قوي بودن احساسات ضد امريكايي است كه در 

اين مناطق رخنه كرده است.
از زمان ترومن به بعد تمامي رؤساي جمهوري اياالت متحده منافع اياالت متحده در 
خاورميانه را حياتي توصيف مي كردند، نيكسون در مورد اين منطقه چنين گفته است: 
خاورميانه كان��ون توج��ه منافع قدرت هاس��ت و به خاط��ر اهميت 
اس��تراتژيك منطقه، كش��ورهاي خارجي به دخالت در آن و گاه رقابت 
با يكديگر ادامه داده اند. خاورميانه از جن��گ دوم جهاني تاكنون بارها 

1. The U.S. Advisory Commission on Public Diplomacy
2. مهدی جاودانی مقدم و رضا درويشی، »جايگاه ديپلماس��ی عمومی در استراتژی سياست خارجی امريكا در 

قبال ايران«، رهيافت انقاب اسامی، س5، 1390، ش16، ص45. 
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قرباني بحران هاي بزرگ شده است.1
بنابراين سؤالی كه در اينجا مطرح می شود، اين اس��ت كه ديپلماسی عمومی امريكا 
در دوره رياس��ت جمهوری اوباما در منطقه خاورميانه با توجه به جنبش های منطقه از 
چه خصوصياتی برخوردار است؟ و به دنبال چه هدفی اس��ت؟ برای پاسخ دادن به اين 
سؤاالت كلی ابتدا بايد به سؤاالت فرعی ديگر مانند: ديپلماسی عمومی چه جايگاهی در 
سياست خارجی امريكا دارد؟ چالش های ديپلماسی عمومی امريكا در منطقه كدام اند؟ 

پاسخ داده شود. 
فرضيه نگارنده در مقاله حاضر اين است كه اگر چه از زمان جنگ سرد تمامي سياست ها 
در خاورميانه متأثر از »ابعاد ژئوپلتيك« بوده و درك سخت افزاري از محيط خاورميانه 
كمترين فضايي را براي توجه به عوامل نرم افزاري در شكل دادن به سياست هاي امريكا 
پديد نياورده بود. اما به قدرت رس��يدن جورج دبليو بوش اين ديدگاه را به طور كلي در 
هم فرو ريخت. بستر شكل دهنده عملكرد حكومت هاي خاورميانه و بازيگران غير دولتي 
به شدت مورد توجه قرار گرفت و از اين رو، اين نظريه حيات يافت كه ترويج دموكراسي 
غربی منجر به ايجاد بستري خواهد گرديد كه نفي كننده بنيادگرايي، تروريسم و ضرورت 
نياز به ساح هاي كش��تار جمعي خواهد بود.2 از اين رو با روی كار آمدن باراك اوباما، و 
وقوع بيداری اسامی در منطقه اهميت ديپلماسی عمومی در سياست خارجی امريكا 
برجسته تر شد. اما از س��وی ديگر، چالش هايی را هم برای ديپلماسی عمومی امريكا در 

منطقه به وجود آورده است. 

ديپلماسی عمومی و ابعاد آن 
در فرهنگ واژگان روابط بين الملل )منتشره سال 1985 توسط وزارت خارجه امريكا( 

در تعريف ديپلماسی عمومی آمده است: 
ديپلماس��ی عمومی به برنامه های تحت حمايت دولت اشاره دارد كه 
هدف از آنها اطاع رس��انی و يا تحت تأثير ق��رار دادن افكار عمومی در 
كشورهاي ديگر است؛ ابزار اصلی آن نيز انتشار متن، تصاوير متحرك، 

مبادالت فرهنگی، راديو و تلويزيون است.3

1. محمدحسين طباطبايي، روابط ايران و غرب، تهران، بی نا، 1356، ص38. 
2. حسين دهشيار، »هابزي هاي ليبرال در سياست خارجي امريكا و ترويج دموكراسي در خاورميانه«، سياست 

خارجي، 1384، ش1، ص6-7. 
3. حسان الدين آش��نا، » ديپلماس��ی عمومی؛ تأمين منافع ملی از طريق اطاع رسانی«، چش��م انداز ارتباطات 

فرهنگی، 1382، ش2، ص12. 
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از مفهوم ديپلماس��ی عمومی تعابير و تعاريف گوناگونی صورت گرفته اس��ت. عبارت 
ديپلماس��ی عمومی در حوزه مطالع��ات روابط بين الملل اصطاحی اس��ت كه در دهه 
1960 عمدتاً برای توصيف جنبه های جديد ديپلماس��ی بين المللی رايج شد. اصطاح 
ديپلماسی عمومی نخستين بار در سال 1965 در امريكا توسط الموند گوليون،1 رئيس 
مدرسه »حقوق و ديپلماسی فلچر«2 در دانشگاه »تافتز«3 به كار گرفته شد.4 »گوليون« 
ديپلماس��ی عمومی را علت و معلول نگاه ها و ديدگاه هاي عمومی، كه طراحی و اجراي 

سياست خارجی را تحت الشعاع قرار می دهند معرفی می كند.5
مركز مورو،6 ديپلماسی عمومی را تأثيرگذاري بر نگرش هاي عمومی براي شكل دهی 
و اجراي سياست خارجی و شامل ابعادي از روابط بين المللی می داند كه ساير كشورها، 
تعامل ميان منافع گروه هاي خصوصی يك كشور با منافع گروه هاي خصوصی در كشوري 
ديگر، برقراري ارتباط بي��ن ارتباطات گران نظير ديپلمات ها و فرس��تادگان به خارج و 

سرانجام فرآيندهاي ارتباطات ميان فرهنگی از جمله اين ديپلماسی هستند.7
يكی از تعاريفی كه می تواند گويای ماهيت ديپلماس��ی عمومی باشد، از سوی آژانس 
تبليغات امريكا ارايه شده است و بر مبنای اين تعريف، فعاليت ديپلماسی عمومی درك 
توده های مردم كش��ور مخاطب، دادن پيام برای آنان، فعاليت به منظور تأثيرگذاری بر 
آنها و توسعه گفت وگو ميان شهروندان و نهادهای يك كشور از يك سو و نهادهای كشور 
مخاطب از سوی ديگر است؛ كه اين امر باعث تقويت منافع ملی می شود.8 از طرف ديگر 
پل شارپ معتقد است ديپلماسی عمومی »فرآيندی اس��ت كه به وسيله آن ارتباطات 
مستقيم با مردم در يك كشور برای پيش بردن منافع و گسترش ارزش هايی كه معرفی 

می شوند تعقيب می شود.«9
1. Almond Gulion 
2. Fletcher School of Law and Diplomacy
3. Tufts University
4. ناصر هاديان و افسانه احدی، »جايگاه مفهومی ديپلماسی عمومی«، روابط خارجی، 1388، ش3، ص90. 

5. حسن حسينی، »ديپلماسی عمومی؛ ساز و كارها و ساختارها، كتاب امريكا«، مجموعه مقاالت، ويژه ديپلماسی 
عمومی در امريكا، 1384، ش6، ص63. 

6. مركز مورو، برای مطالعات اطاع رسانی و ارتباطات بين المللی، يك مركز اختصاصی در امريكا )دانشگاه تافت( 
http://www. murrow.org :برای آموزش و پژوهش درباره ديپلماسی عمومی می باشد. رك

7. محمدعلی خسروی و عباسعلی جباری ثانی، »ظرفيت های فرهنگی جمهوری اسامی ايران در ديپلماسی 
عمومی«، مطالعات سياسی، 1390، س3، ش11، ص86. 

8. پروين دادانديش و افسانه احدی، »جايگاه ديپلماسی عمومی در سياست خارجی جمهوری اسامی ايران«، 
روابط خارجی، 1390، س3، ش1، ص147. 

9. Melissen, Jan, the New Public Diplomacy: Soft Poewr in International Relation, 
Hampshire: Palgrave Macmillan, 2007, p.141.
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اما به طور كلی می توان تعريف زير از ديپلماسی عمومی را تعريف جامع تری دانست: 
فرآيندی دولتی از برقراری ارتباط با مردمان خارج، در راستای ايجاد فهمی از ايده ها و 

ايده آل ها، نهادها و فرهنگ و نيز هدف های سياسی و خط مشی های ملت خود.1
در خصوص ابع��اد ديپلماس��ی عمومی ديدگاه ه��اي مختلفی وج��ود دارد. برخی از 
ديدگاه ها، ديپلماسی عمومی را به س��ه بعد تقسيم می كند: 1. رس��انه اي و اطاعاتی 
)تلويزيون و راديوي كشورهاي هدف و سياست ها و كتابخانه هاي بين المللی(؛ 2. هنري 
و ورزش��ی )تبادل هنرمندان و ورزش��كاران، صادرات و واردات محصوالت فرهنگی و 
جشنواره ها(؛ و 3. فرهنگی و علمی )مبادالت آكادميك و اعزام و دعوت استاد، دانشجو 

و پژوهشگر(. 

)منبع(2

برخی ديگر ضمن سه بعدي تصور كردن ديپلماس��ی، در عبارت گزينی هر يك از اين 
ابعاد نگاه متفاوتی ارايه داده اند؛ به عنوان نمونه جوزف ن��اي3 در كتاب قدرت نرم ابعاد 

سه گانه ديپلماسی عمومی را بدين گونه مطرح كرده  است: 
اول؛ ارتباطات روزانه در قالب مطبوعات داخلی و خصوصاً مطبوعات 

1. فؤاد ايزدی، »ساختارشناسی و هدف شناسی ديپلماسی عمومی امريكا عليه جمهوری اسامی ايران در زمان 
جرج دبليو بوش«، مطالعات جهان، 1390، دوره اول، ش1، ص130. 

2. محمدعلی خسروی و عباسعلی جباری ثانی، همان، ص87.
3. Joseph Nye

ابعاد ديپلماسی عمومی

بعد رسانه ای و اطالعاتی
)تلويزيون و راديو 
کشورهای هدف 
و سياست ها و 

کتابخانه های بين المللی(

بعد فرهنگی و علمی
)در برگيرنده مبادالت 

آکادميك و اعزام 
و دعوت استاد و 

دانشجو(

بعد هنری و ورزشی
)تبادل هنرمندان و 

ورزشكاران، صادرات 
و واردات محصوالت 

فرهنگی و جشنواره ای(
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خارجی كه چهارچوب و زمينه تصميمات سياس��ت داخلی و خارجی 
را تبيين می كند. دوم؛ ارتباطات اس��تراتژيك و س��وم؛ روابط پايدار با 
افراد تأثيرگذار از طريق س��مينارها، كنفرانس ه��ا، تبادالت فرهنگی- 

دانشگاهی- آموزشی، اعطاي بورسيه و دسترسی به رسانه ها. 
از نظر ناي هر س��ه بعد ديپلماسی عمومی نقش اساس��ی در كمك به ايجاد تصويري 
جذاب از يك كشور بازي می كند و در بهبود چشم انداز كس��ب نتايج مطلوب براي آن 

كشور، تأثيرگذار می باشد.1

تاريخچه ديپلماسي عمومي در سياست خارجي اياالت متحده امريکا 
ديپلماس��ي عمومي از جنگ جهاني اول، به صورت رس��مي به عنوان ابزاري مهم در 
سياست خارجي امريكا به رسميت ش��ناخته شده است؛ هنگامي كه وودرو ويلسون در 
جنگ جهاني اول كميته اطاعات عمومي را تأسيس كرد. ويلسون اولين رئيس جمهوري 
بود كه به اهميت ديپلماسي عمومي پي برد.2 پس از وی فرانكلين روزولت، رئيس جمهور 
وقت امريكا در س��ال 1938 اقدام به تأس��يس كميته اي به نام كميته بين س��ازماني 
همكاري هاي علمي و فرهنگي نمود.3 در همان سال، وزارت امور خارجه امريكا، بخش 
روابط فرهنگي را بني��ان نهاد. در س��ال 1940، نهاد جديدي كه بعده��ا تحت عنوان 
هماهنگ كننده امور بين امريكايي )امريكاي شمالي و جنوبي( خوانده مي شد، تأسيس 
شده و رياست آن را نلسون راكفلر4 بر عهده گرفت. هدف و مأموريت اين نهاد گسترش 
اتحاد و همبستگي، از جمله در حيطه روابط فرهنگي با كشورهاي امريكاي التين بود. 
در سال 1940 وابس��ته هاي مطبوعاتي امريكا فعاليت هاي خود را در برخي از كشورها 
آغاز كردند. نخستين و مهم ترين وظيفه آنها تش��ريح و تبيين سياست خارجي امريكا 
براي مردم آن كشورها بود. بدين ترتيب امريكا پيش از ورود به جنگ جهاني دوم، برنامه 
كوچكي را براي به دست آوردن قلب ها و اذهان مردم ساير كشورها در زمان صلح طراحي 

و تدوين كرده بود.5
1. جوزف ناي، قدرت نرم، ترجمه مهدي ذوالفقاري و س��يد محس��ن روحاني، تهران، دانشگاه امام صادق)ع(، 

1387، ص23.
2. Tiedeman, Anna, U.S. Public Diplomacy in The Middle East, 2004, p. 8,  avalibel at:  

www.sagepub.com.
3. محمود واعظی، ديپلماسی عمومی و سياست خارجی، تهران، پژوهشكده تحقيقات راهبردی، 1389، ص168.

4. Nelson Rockefller
5. والترآر رابرتس، ديپلماس��ي عمومي؛ گذش��ته، حال و آينده، ترجمه فيروزه ميررضوي، مؤسس��ه فرهنگي 

مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر، 1386، ص16.  
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در جريان جنگ جهاني دوم، زماني كه در سال 1942 رئيس جمهور امريكا طي حكمي 
دستور داد »اداره اطاع رساني جنگ«1 تأسيس شود، ديپلماسي عمومي به عنوان بخشي 
از س��اختار دولت امريكا تعيين شد. اداره اطاع رس��اني جنگ براي نخستين بار برنامه 

»صداي امريكا«2 را در 24فوريه1942 در اروپا پخش كرد.3
وزارت خارجه امريكا در اواخر س��ال 1944 اقدام به ايجاد سمتي در ساختار سازماني 
خود تحت عنوان معاونت امور عمومي و فرهنگي نمود. اقدام وزارت خارجه در حقيقت 
از اين ديدگاه نشئت مي گرفت كه اهميت سياست خارجي در دوران جنگ ارتقا يافته 
و از اين رو توجه و تمركز بيش��تر بر روابط ميان وزارت خارجه با مردم امريكا و در واقع 
مردم ساير كشورها امري الزامي اس��ت. امور عمومي و روابط فرهنگي، يكي با گرايش 
و جهت گيري سياس��ي و ديگري فرهنگي، هر دو از فعاليت هاي وزارت خارجه به شمار 

مي آمده و تحت يك معاونت قرار مي گرفتند.4
در سال 1950 ترومن فعاليت هاي ديپلماسي عمومي را به منظور خطرناك نشان دادن 
كمونيست ها براي ارزش ها و عقايد غربي به جريان انداخت. او در يكي از سخنراني هاي 
مشهور خود هشدار داد كه آزادي توسط نيروهاي كمونيسم امپرياليست در معرض خطر 
قرار گرفته است. پس از جنگ جهاني دوم ديپلماسي عمومي تمركز خود را بر كشورهاي 
توتاليتري كه براي به دست آوردن دموكراسي با شكس��ت مواجه شده بودند، قرار داد. 
اين فعاليت ها عموماً از طريق مبادالت، كتابخانه ها، مراكز فرهنگي، مدارس، برنامه هاي 
اجتماعي و دانشگاه صورت مي گرفت. ديپلماسي عمومي در زمان كندي توجه و تأييد 
قابل ماحظه اي به دست آورد. در 1963 سازمان اطاع رساني اياالت متحده به طور قابل 
ماحظه اي تغيير كرد و وظيفه آن از تحت تأثير قرار دادن مخاطب خارجي و تشريح و 
توضيح اهداف اياالت متحده تغييركرد و به دست آوردن اهداف سياست خارجي اياالت 
متحده از طريق تأثيرگذاري بر نگرش هاي عمومي در ديگر كش��ورها مورد توجه قرار 

گرفت.5
در دوره ريگان »اداره اطاع رس��اني اياالت متحده« تغيير قابل ماحظه اي را به خود 
ديد. ريگان به اهميت وجهه و تصوير اياالت متح��ده در جهان پي برده بود. چاراز ويك 

1. Office OF War Inrormation (OWI)
2. Voice of America

3. سوزان بي اپستين و ليزا مگز، ديپلماسي عمومي؛ بازنگري توصيه هاي گذشته، تهران، دانشكده و پژوهشكده 
اطاعات و امنيت، 1387، ص123. 
4. والترآر رابرتس، همان، ص18.

5. Tiedemane, 2004, Op.cit. p. 12.
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مدير سازمان اطاع رس��اني امريكا با به كارگيري منابع اين سازمان از ريگان چهره اي 
مبارز عليه كمونيسم در سراسر جهان ساخت. ريگان موفق شد يكي از پروژه هاي بزرگ 
خود را كه برنامه هاي مبادله فرهنگي بين اياالت متحده و كشورهاي صنعتي شده بود را 
به جريان بيندازد.1 يكي از اين برنامه ها برنامه مبادله بين المللي جوانان ريگان بود، كه 
در سال 1982 به كار گرفته شد. ريگان همواره به نقش تلويزيون به عنوان يك ابزار در 
ديپلماسي عمومي توجه داشت و معتقد بود كه نقش تلويزيون براي نشان دادن تصوير 
اياالت متحده در اروپاي غربي، جايي كه اروپايي ها تصويري تحريف شده و وارونه اي از 

اياالت متحده دارند يك ضرورت است.2
در دوره پس از جنگ س��رد در دهه 1990، ديپلماسي عمومي داراي اولويت كمتري 
بود و نمايندگان كنگره اغلب آن را به عنوان يك منبع بودجه براي ساير برنامه ها تلقي 
مي كردند. در واقع از سال 1987 تا دهه 1990 تمام كاركردهاي »اداره امور آموزشي و 
فرهنگي«3 وزارت خارجه و فعاليت هاي اطاع رساني و خبرپراكني بين المللي با يكديگر 
ادغام شده و به تشكيل »س��ازمان ارتباط بين المللي«4 منجر ش��د. پس از آن در سال 
1982 سازمان ارتباط بين المللي به »س��ازمان اطاع رساني اياالت متحده«5 تغيير نام 
داد. در س��ال 1994 فعاليت هاي پخش برنامه هاي بين المللي طبق قانون تثبيت شد و 
تحت مديريت نهاد جديدي كه به عنوان »شوراي حكام سخن پراكني«6 شناخته مي شد، 
قرار گرفت. اوج بي توجهي به ديپلماسي عمومي در سال 1999 رخ داد؛ همان زماني كه 
كنگره سازمان اصلي مرتبط با ديپلماسي عمومي، يعني »سازمان اطاع رساني اياالت 
متحده«7 را منحل كرد و كاركردهاي ديپلماسي عمومي آن را به وزارت خارجه واگذار 
نمود. از اول اكتبر 1999 كه سازمان اطاع رساني اياالت متحده منحل و كاركردهايش 
به وزارت خارجه واگذار گرديد. »معاون وزير خارجه در امور ديپلماسي عمومي و روابط 
عمومي« وظيفه نظارت بر »اداره برنامه هاي اطاع رس��اني بين المللي«8 و اداره »امور 

1. مهدی جاودانی مقدم و رضا درويشی، همان، ص50-51. 
2. محمد بهرامی، »بررس��ی نقش ديپلماسی عمومی در سياس��ت خارجی اياالت متحده امريكا در خاورميانه 
)2009-2001(«، پايان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، دانشكده علوم اداری و اقتصاد، 1389، ص55. 
3. Bureau of Education and Cultural Affairs
4. International Communication Agency
5. United State Information Agency
6. Broadcasting Board of Governors
7. United State Information Agency
8. Bureau for International Programs
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آموزشي و فرهنگي«1 را بر عهده دارد و »شوراي سران« بر پخش برنامه هاي بين المللي 
نظارت مي كند. كاخ سفيد، »سازمان توسعه بين الملل امريكا«2 و وزارت دفاع نيز ساير 

فعاليت هاي ديپلماسي عمومي را بر عهده دارند.3 

حادثه يازده سپتامبر تمرکز جديد بر ديپلماسي عمومي 
پس از انحال سازمان اطاع رساني اياالت متحده در س��ال 1999 و پس از حمات 
تروريستي يازده سپتامبر به مركز تجارت جهاني و پنتاگون در دو سال بعد، دولت امريكا 
براي كمك به پيروزي در جنگ با تروريسم، اجراي ديپلماسي عمومي را سرعت بخشيد.4 
بافاصله دولت بوش جنگ نظامي و ديپلماسي عمومي را به طور همزمان براي مقابله 
با تروريسم به كار گرفت و واكنش خود را تحت عنوان »عمليات جنگ صليبي پايدار« 
ناميد، كه نش��ان دهنده اهميت درك فرهنگي و به عبارتي تفاوت ه��اي فرهنگي بود؛ 
عنواني كه به اعتقاد كارشناسان، از نگاه مسلما نان، تحريك آميز تلقي مي شد.5 حمات 
يازده سپتامبر موجب ش��د تا بار ديگر به كارگيري فعاليت هاي ديپلماسي عمومي در 
رأس سياس��ت هاي اياالت متحده قرار بگيرد. يازده س��پتامبر به وضوح نش��ان داد كه 
احساسات ضد امريكايي در خارج مي تواند پيامدهاي ناگواري چه در داخل كشور و چه 
در خارج براي منافع و امنيت اياالت متحده در پي داش��ته باشد. از آنجايي كه حكومت 
اياالت متحده به طور سنتي مس��ئول حفاظت از وجهه امريكا در خارج است، معاونت 
ديپلماس��ي عمومي در وزارت خارجه را براي كمك به اين منظور بعد از حوادث يازده 
سپتامبر منصوب كرد. بنابراين اياالت متحده بار ديگر با به كارگيري ديپلماسي عمومي 
و در قالب ابزارهايي مانند برندينگ، روابط عمومي و تبليغات سعي در ترميم وجهه خود 

و مقابله با چالش هاي پيش رو دارد.6
از يازده س��پتامبر به اين س��و، عاوه بر اينكه بر ديپلماس��ي عمومي به عنوان ابزاري 
ضروري در سياست خارجي و امنيت ملي امريكا تأكيد شده، اين عقيده نيز قوت گرفته 

1. Bureau for Educational and Cultural Affairs
2. U.S. Agency for Internatinal Development (USAID)

3. سوزان بي اپستين و ليزا مگز، همان، ص124-125. 
4. فرهاد عطايی، روح اهلل قادری كنگاوری و نبی اهلل ابراهيمی، »ديپلماسی عمومی و قدرت نرم؛ ايران و امريكا در 

عراق جديد«، سياست، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسی، 1390، دوره41. ش3، ص196. 
5. Epstein, Susanb, U.S. Public Diplomacy : Background and The 9/11 Recommendations, 

Congressional Research Service – The Library of Congress, 2005. P.1.
6. Tiedeman, Anna. An Examination of U.S. Public Diplomacy Efforts After September 

11/ 2001, The Fletcher School,2005, P.5.
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كه كاركنان مسئول در اجراي سياس��ت خارجي امريكا بايد درباره اهميت ديپلماسي 
عمومي آموزش ببينند و از مهارت هاي الزم براي بهره برداري كامل و مؤثر از ديپلماسي 

عمومي برخوردار شوند. 

ديپلماسی عمومی امريکا در خاورميانه 
در ميانه دهه 1990 پس از س��قوط ديوار برلي��ن، دولت اياالت متحده بس��ياری از 
ابزارهای ديپلماسی عمومی را كه به پيروزی در جنگ سرد كمك كرده بود كنار گذاشت. 
سرمايه گذاری برای سازمان اطاع رسانی اياالت متحده مكرراً كم می شد به طوری كه 
انزواگرايان و بازها هر دو به صف مخالفين استفاده از »تبليغات« پيوستند. برای مثال، 
در طول دهه 1980 و 1990، تعداد افرادی كه در زمينه برنامه های ديپلماسی عمومی 
فعاليت می كردند 35درصد تن��زل يافت، و بودجه فعاليت های ديپلماس��ی عمومی بر 
اس��اس تورم، 26درصد تنزل پيدا كرد. ب��ه طور توجيه ناپذيری از مي��ان بودجه اندك 
فدرال كه چيزی حدود يك و نيم ميليارد دالر در موضوع ديپلماسی عمومی است، تنها 
9/5درصد آن )140ميليون دالر( به خاورميانه و آسيای جنوبی، كه مناطق اصلی جهان 

اسام هستند اختصاص داده شده است.1
به طور كلی اين فرض وج��ود دارد كه مخاطبين در خاورميانه، آس��يا و جاهای ديگر 
تصورشان در مورد اياالت متحده بيش از هر چيزی برگرفته از مجموعه های تلويزيونی 
و فيلم های اياالت متحده است. تأثير اين پيام ها و فيلم ها بيشتر از هر توصيفی از اياالت 

متحده امريكا و ارزش های آن می باشد كه از طريق كانال های حكومتی ارايه می شود. 
كميسيون مشورتی اياالت متحده در مورد ديپلماس��ی عمومی بيان می كند: وظيفه 
ديپلماس��ی عمومی جس��ت وجو در مورد ارزش های اصلی مخاطب خارجی از طريق 
اس��تفاده از تكنيك های جديدی اس��ت كه غالباً از فعاليت های تجارتی، ديپلماس��ی 
عمومی گرفته می ش��وند و درصدد تغيير ديدگاه های جهان��ی مخاطبين خارجی و پل 
زدن به ش��كاف بين نواحی فرهنگی مختلف است. صنعت رس��انه ای اياالت متحده به 
ويژه به عنوان يك حامی با ارزش در اين رويكرد جديد است و قدرت عاطفی به انگاره ها 
و تصاوير و موضوعات می بخشد. پيام های بازرگانی تلويزيونی، فيلم های هاليوود و ساير 

1 .  GAO (Government Accountabi l i ty Office) (2006), US Public Diplomacy 
Interagency Coordination Efforts Hampered by the Lack of a National Communication 
Strategy, Avai lable at: web.ebscohost.com.proxy. l ibrary.carleton.ca/isc/
pdf?vid=14&hid=115&sid=0899ed2b-be74–4247-b2bbcf3910efe%40sessionmgr102
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محصوالت فرهنگی )از ش��عر و ساير اش��كال فرهنگی گرفته تا آشپزی و فرهنگ عامه 
مردم( همگی برای برقراری ارتباط بهتر همراه با درك پايدار از ماهيت كشور امريكا به 

كار گرفته می شود.1
امروزه ارتباطات نسبت به دوره جنگ سرد سريع تر شده است و تبليغات ضد امريكايی 
پيچيده تر شده است و اين مس��ئله تا حدودی به خاطر اين اس��ت كه دشمنان اياالت 
متحده فاقد قدرت نظامی ب��رای مقابله با اياالت متحده هس��تند؛ بنا براين بيش��تر بر 
شيوه های غير نظامی تمركز كرده اند. تلويزيون يكی از مهمترين و مؤثرترين ابزارهای 
انتشار و گسترش عقايد در جهان عرب و اسام است و شرح و توضيح دقيق سياست های 
اياالت متحده در تلويزيون به طور قابل توجهی مفقود اس��ت. اعراب و مس��لمانان تنها 
به فيلم های كمدی و خشن امريكا دسترس��ی دارند، در حالی كه فاقد پيش زمينه های 
فرهنگی مشترك هستند. بنابراين در شناخت خود از امريكا دچار اشتباه می شوند. لذا 
الزم است تا دولت با استفاده از ديپلماسی عمومی شناخت و درك مناسب از امريكا را 
برای مخاطبين فراهم آورد. اليحه 3969 اليحه ای بود كه در كنگره در سال 2000 برای 
افزايش بكارگيری ديپلماسی عمومی مطرح شد و بيان می دارد كه تاش های موجود 
ديپلماسی عمومی اياالت متحده برای مقابله با اطاعات غلط در مورد آن كشور ناكافی 
بوده و نياز است تا فعاليت های ديپلماسی عمومی هم از نظر ماهيت و هم از نظر كاربرد 

افزايش پيدا كند.2
بر همين اس��اس روابط امريكا با اعراب و مس��لمانان خاورميانه ب��ه خصوص از زمان 
حمات يازده س��پتامبر در س��طوح دولتي و مردمي با تنش هايي مواجه شده است، به 
گونه اي كه برخي دولت ها و گروه هاي شبه ملي منطقه آشكارا با اياالت متحده دشمن 
هس��تند، با سياس��ت هاي آن در طيفي گس��ترده مخالفت مي كنند و به دنبال آسيب 
رساندن به منافع آن در منطقه و جهان هس��تند. دولت هاي دوست امريكا نيز به دنبال 
قيام هاي مردم منطقه سرنگون شدند و اين كشور براي حفظ منافع خود با چالش هاي 

اساسي در خاورميانه روبه رو شده است.3

1 .  Vanham, Peter. Improving American᾽s Image After 9: 11: The Role of 
PublicDiplomacy, 2003, P 434: Availableat: www.real institute oelcano.orgwpswcm…A.

2. Djerejian, Edward, Changing Minds Winning Peace a New Strategic Direction for U.S. 
Public Diplomacy in Arab and Muslim World, A Report of The Advisory Group on Public, 
2003: P.21.

3. علی آدمی، مهدی يزدان پناه و حسينعلی توتی، »جايگاه ديپلماسی عمومی در سياست خاورميانه ای امريكا: 
با تأكيد بر دوران اوباما«، جستارهای سياسی معاصر، س4، ش1، 1392، ص2.
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عاوه بر اين نظرس��نجي هاي افكار عمومي نشان داده اند كه نگرش هاي منفي نسبت 
به اياالت متحده در بس��ياري از كش��ورهاي جهان و به ويژه جهان اسام پس از يازده 
سپتامبر2001 و به خصوص پس از شكل گرفتن جنبش های منطقه ای در سال 2010 
رشد زيادي داشته است. براي مثال در نظرسنجي كه در سال 2003 از مردم خاورميانه 
صورت پذيرفت تنها يك درصد از مردم اردن و فلس��طين ديد خوبي نس��بت به اياالت 
متحده داشتند. اين رقم در مورد ديگر كشورهاي خاورميانه زير 30درصدبود.1 مؤسسه 
پيو در جدولی كه در سال 2014 منتشر كرده نشان می دهد كه محبوبيت امريكا در بين 

كشورهای خاورميانه از سال 2000 تا 2014 رو به كاهش بوده است. 

کاهش محبوبيت امريكا در بين کشورهای منطقه از سال 2000 تا 2014 2

سال
كشور

1999 -  
20002002200320042005200620072008200920102011201220132014

523015302312912141710152119تركيه

302122271720191610-----مصر

251521152019252113121412-اردن

4751555249484741-42-3627-لبنان

1630-18-15-13---0--فلسطين

454242-----------تونس

همچنين در نظرس��نجي صورت گرفته از س��وي مؤسس��ه »زاگبي اينترنشنال« در 
مارس 2008 از شهروندان كش��ورهاي مصر، اردن، لبنان، مراكش، عربستان سعودي 
و امارات عربي متح��ده، 83 درصد از پاس��خ دهندگان نظري منفي نس��بت به اياالت 

1. Americanism in the Gentzkow, M.A, Shapiro, J.M. (2004), Media, Education and Anti
Muslim World, Journal of Economic Perspectives, Vol. 18, No. 3, Summer 2004. 

Available at: http://home.uchicago.edu/~jmshapir/antiamer.pdf
2.http://www.pewglobal.org/2014/07/14/global-opposition-to-u-s-surveillance-and-

drones-but-limited-harm-to-americas-image/pg-2014-07-14-balance-of-power-1-02/
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متحده داش��تند و 70 درصد بيان كردند كه هيچ اعتمادي به اين كشور ندارند.1 از اين 
رو، امريكا برای برقراری ارتباط با مردم خاورميانه بكارگيری ديپلماس��ی عمومی را در 
صدر برنامه های خود قرار داده و در اين راستا با برنامه های مبادالتی و آموزشی و پخش 
برنامه های بين المللی مهمترين ابزار در ديپلماس��ی عمومی را برای برقراری ارتباط با 

مردم خاورميانه در نظر گرفته است. 
ديپلماسی عمومی امريكا از سوی ملت های منطقه متهم به حمايت از فرآيندهای غير 
دموكراتيك است؛ چرا كه به نظر می رسد پديده بيداری اسامی كه در ذات خود ماهيت 
ضد استكباری و ضد صهيونيستی دارد، بيش از هر زمان موجب تقويت چهره مقاومت 
شده اس��ت. بنابراين امريكا برای جلوگيری از افزايش قدرت مقاومت سعی می كند تا 
مجدداً به سياست های اشتباه گذشته خود مانند حمايت از گروه های تروريستی و سلفی 
)القاعده، داعش و...( در منطقه بپردازد.2 لذا امريكا توسط برخی از حاكمان كشورهای 
اسامی و تروريست هايی كه  پرورش داده و به جان جهان اسام انداخته منطقه را به نفع 

سياست خويش به آشفتگی كشانده و مشتاق سركوب مراكز مقاومت است.  

ديپلماسی عمومی امريکا در منطقه خاورميانه در دوره باراک اوباما 
توجه جدی به ديپلماس��ی عمومی بعد از يازدهم س��پتامبر و آگاهی امريكا از شدت 
احساسات ضد امريكايی در جهان در دستور كار دولت بوش قرار گرفت و در دوره حضور 
باراك اوباما در كاخ سفيد نيز دستياران وی مكرراً از ضرورت تقويت ديپلماسی عمومی 

برای تأثيرگذاری بر افكار مردم جهان صحبت كردند.
در دوران اوباما نيز اگر چه اياالت متحده امريكا براي تأمين امنيت و مقابله با حمات 
تروريستي بر سياست ترويج دموكراسي به خصوص در خاورميانه تأكيد كرد، اما در عمل 
حفظ ثبات و امنيت منطقه اي بر دموكراسي برتري داده شد. زيرا زماني كه اوباما به قدرت 
رسيد اصول سياس��ت خارجي خود را با تكيه بر ديپلماسي، دفاع و توسعه عنوان كرد و 
به دموكراسي اشاره اي نداش��ت.3 با وجود اين امريكا براي دستيابي به اهداف سياست 
خارجي خود در منطقه از زمينه س��ازي براي تغييرات سياسي در كشورهاي منطقه به 

1. Telhami, Sh, 2008 Annual Arab Public Opinion Poll Surcey of the Anwar Sadat Chair 
for Peace and Development at the university of mary;and(with zogby International march 
2008)

2. علی آدمی، مهدی يزدان پناه و حسينعلی توتی، همان، ص20. 
3. Carpenter, J.S., Wittes, T. C, ditching democracy in Egypt?, Middle East StrategyAt 

Harvard,May 29, 2009.
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عنوان ابزاري براي ديپلماسي عمومي خود استفاده نمود كه بر سه محور تمركز داشت: 
1. سياست كمك به ترويج دموكراسي امريكايی؛

2. تأمين بودجه براي برنامه هاي دموكراسي مورد نظر؛
3. برنامه هاي تشويقی برای ايجاد دموكراسي مورد نظر.1

اما پس از وقوع جنبش های منطقه ای و س��رنگوني حكومت هاي فاسد نگرش منفي 
نسبت به سياس��ت هاي امريكا در منطقه افزايش يافت؛ به گونه اي كه بر اساس آخرين 
نظرسنجي صورت گرفته به وسيله مؤسسه »پيو« بسياري از مردم كشورهاي مسلمان 
منطقه به خصوص در تركيه، اندونزي و اردن ديد منفي نس��بت به سياست هاي اوباما 
دارند. بر اس��اس نتايج اين نظرس��نجي 85درصد ازمردم كش��ورهاي مصر، اندونزي، 
لبنان، پاكستان، اردن و تركيه از سياست هاي امريكا در منطقه احساس تنفر مي كنند. 
يك جانبه گرايي، همكاري با دولت هاي مس��تبد به رغم مطرح كردن ش��عار حمايت از 
دموكراسي، حمايت از رژيم صهيونيستي، ترس از تهديدات نظامي امريكا از مهمترين 
عوامل افزايش نگرش منفي در ميان مردم منطقه نس��بت به سياس��ت هاي اين كشور 

است.2 

جنبش های منطقه ای و ديپلماسي عمومي امريکا در خاورميانه 
شكل گرفتن جنبش هاي اعتراضي در جهان عرب نش��ان از بيداري مسلمانان از يك 
خواب عميق دويست ساله دارد. رويگرداني از فرهنگ اصيل ديني، استبداد و استعمار 
سه عامل اصلي به غفلت كشاندن مسلمانان است. جنبش هاي اعتراضي در خاورميانه در 
واقع در واكنش به زياده خواهي هاي امريكا، عقب ماندگي اقتصادي، استبداد سياسي، جا 

ماندن از پيشرفت علمي و از خودبيگانگي از آغاز قرن بيستم شكل گرفتند.
در تحليل ريشه هاي شكل گرفتن جنبش هايي كه خود را در دسامبر 2010 در اعتراض 
به افزايش قيمت مواد غذايي و سوخت، بيكاري و بحران اقتصادي در تونس نشان داد و به 
ديگر كشورهاي منطقه سرايت كرد، نمي توان تنها نقش عوامل و خواسته هاي اقتصادي 
را دخيل دانس��ت. بلكه بايد منظومه اي از عوامل سياسي، اقتصادي و اجتماعي داخلي 

1. مهسا ماه پيشانيان، »ديپلماسی عمومی ابزار امپرياليسم فرهنگی امريكا در خاورميانه«، مطالعات قدرت نرم، 
1390، س1، ش1، ص140. 

2. Pew Research Center’s Global Attitudes, bama’s Challenge in the Muslim World,Arab 
Spring Fails to Improve U.S. Image. May 17, 2011.image//1 us improve to fails spring, 
Available at:http://www.pewglobal.org/2011/05/17/arab.
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به همراه واقعيات منطقه اي را در نظر گرفت. به طور اجمال مي توان اين عوامل را شامل 
موارد ذيل دانست: 

محدوديت هاي سياسي بر توسعه انساني؛ استبداد و فساد مقام هاي دولتي خاورميانه 
و حمايت اياالت متحده امريكا از آنها، وجود اقتدارگرايي سياسي، اضمحال پارلمان و 
فساد اقتصادي، توزيع نابرابر ثروت و فقدان يك طبقه متوسط و فقدان شرايط آموزشي 

مناسب از مهمترين موانع توسعه  انساني در كشورهاي خاورميانه است.
افزايش حضور سياسي و فعاليت اسالم گرايان؛ در دو دهه گذش��ته، اسام گرايان به 
واس��طه يك س��ري تحوالت و همچنين تاش هاي خود، در كانون صحنه فعاليت هاي 
سياس��ي در ش��ماري از كش��ورهاي عربي قرار گرفته اند. اين نيروها حتي در دوره اوج 
ملي گرايي در خاورميانه نيز به حيات خود ادامه دادند و به عنوان رقيب ملي گرايان براي 
رويارويي با پيشروي كمونيسم در منطقه مطرح بودند. شايد استبداد داخلي و استعمار 
خارجي، مهمترين داليل تجديد حيات اين نهضت هاي اسامي در سال هاي اخير بوده 

باشد.
افزايش نقش اسالم در زندگي روزمره مسلمانان؛ و به خصوص بهره گيري از آن به عنوان 

وسيله اي در راستاي بسيج سياسي. 
تالش هاي دولت هاي منطقه براي دست اندازي به حيطه مذهب؛ محدود كردن شعائر 

مذهبي و يا تغيير موازنه قدرت به نفع خود.
شكست برنامه هاي توسعه اقتصادي و سياسي به سبك غربي در کشورهاي خاورميانه؛ 
وجود دولت هاي تصنع��ي ميراث اس��تعمار كه رهبران��ش براي ايج��اد هويت ملي و 
مشروعيت بخشي به س��لطه خود بر قدرت، به ايدئولوژي هاي غرب محور و پان عربيسم 

متوسل شدند.
شكل گرفتن بحران هويتي گسترده؛ پس از شكست نيروهاي عربي توسط اسراييل در 
جنگ شش روزه )1967( كه منجر به فراري شدن توده ها از دولت ملت هاي سكوالر شد.

واقعيات سياس�ي و اقتصادي- اجتماعي خاورميانه؛ كه عواملي مانند محروم ماندن 
اكثر مردم خاورميانه از درآمدهاي نفتي، اش��غال س��رزمين هاي اسامي توسط رژيم 
صهيونيستي و تنفر از اياالت متحده امريكا به علت حضور نظامي در كشورهاي اسامي 
به بهانه ترويج دموكراسي حمايت از رژيم صهيونيستي در قالب تاش براي حل منازعه 
عربي اس��راييلي و حل منازعات منطقه اي، حمايت از رژيم هاي خودكامه در منطقه به 
بهانه انجام اصاحات سياسي، جنگ با اسام به بهانه نبرد ضد تروريسم، ترسيم چهره اي 
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مخدوش از اسام و مس��لمانان، معرفي اسام به عنوان منش��أ اصلي خشونت در قرن 
معاصر و معرفي مسلمانان به عنوان »تروريست«، معرفي دنياي اسام به عنوان »دشمن 
اصلي غرب«، ناديده گرفتن پيشرفت هاي علمي تخصصي مسلمانان و ترسيم چهره اي  
عقب افتاده و منحط از كشورهاي اسامي، توجيه تمامي جنايات و فجايعي كه غرب در 
حق مسلمانان انجام مي دهد به عنوان يك حركت دفاعي و حتي پيشگيرانه و تاش براي 
تشكيل گروه هاي تروريستي در دنياي اسام و معرفي آنها به عنوان گروه هاي اسامي 

را در برمي گيرد.
در زمان حيات سياسي حكومت هاي مس��تبد منطقه، اياالت متحده امريكا به راحتي 
مي توانست منافع خود را تأمين كند. اما با از ميان رفتن اين حكومت ها به دنبال خيزش 
اسامي مردم منطقه، اين كشور مي كوشد با اس��تفاده از شيوه هاي ديپلماسي عمومي 
خود به خصوص تشويق دموكراسي، حفظ رابطه نزديك و ائتاف امنيتي با حكومت هاي 

جديد منافع خود را در منطقه تأمين كند. 
بر همين اساس براي اياالت متحده امريكا بيش از گذشته، ديپلماسي عمومي و ابزار آن 
همانند صداي امريكا يا راديو اروپاي آزاد براي مقابله و پيروزي در برابر رقيبان از اهميت 

بسيار زيادي برخوردار شد.1
در شرايط كنوني نيز به رغم تغيير و تحوالتي كه در چشم اندازهاي امنيت ملي رخ داده 
است ديپلماس��ي عمومي براي امريكا به عنوان يكی از ابزارهاي بسيار مهم براي دست 
يافتن به اهداف سياست خارجي خود در منطقه نه تنها باقي مانده بلكه از اهميتي بيش 
از گذشته برخوردار شده است؛ زيرا با شكل گرفتن انقاب هاي عربي و روبه رو شدن اين 
كشور با خطر افزايش حضور اسام گرايان در ساختار سياسي جديد كشورهاي منطقه 
اهميت و توجه اين كشور به ديپلماسي عمومي افزايش يافت. تأكيد بر گسترش و تشويق 
دموكراسي به منظور نزديك ش��دن به هيئت حاكمه جديد كشورهاي عربي مهم ترين 

ابزار ديپلماسي عمومي امريكا در منطقه در شرايط كنوني محسوب مي شود.2

باراک اوباما و بيداری اسامی 
اوباما در سخنرانی خود كه به طور مس��تقيم و از طريق شبكه های رسانه ای مربوط به 
دولت اياالت متحده در كشورهای ش��مال آفريقا و خاورميانه دريافت می شد، با مردم 

1. Arndt, R.T. American Cultural Diplomacy in the Twentieth Century, Washington,D.C.: 
Potomac Books, 2005.

2. مهسا ماه پيشانيان، همان، ص141. 
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به گفت وگو پرداخت و به تش��ريح سياس��ت خارجی اياالت متحده در منطقه پرداخت 
و در اين راس��تا خود را حامی جنبش ه��ای مردمی خواند و اي��ن حركت ها را حركتی 
دموكراس��ی خواهانه و آزادی طلبانه ناميد ك��ه از طرف جوانان و زن��ان منطقه هدايت 
می شود. جوانانی كه از هر گونه ايدئولوژی افراطی و راديكاليسم به دور هستند و خواهان 
به دست گرفتن سرنوشت خود در كشورهای شان می باشند. همچنين از حمايت اياالت 
متحده از اين جنبش ها ياد كرد. اوباما از اين طريق همچنين به بررسی اهميت و نقش 
رسانه های جديد در انتقال وقايع جديد و گسترش اطاعات و كمك به معترضين اشاره 

كرد.
در واقع هدف از اين اقدامات جلب توجه جوانان و مردم منطقه به سوی ارزش های مورد 
نظر اياالت متحده است تا از اين طريق بتواند از ميان گروه جديدی كه در آينده قدرت را 
در اين كشورها در اختيار خواهد داشت، جايگاه و نفوذی كسب كند و به تضعيف مواضع 

و ديدگاه گروه های اسامی بپردازد. 
رئيس جمهور امريكا با اين هدف اين س��خنرانی را انجام داد تا وجهه از دس��ت رفته 
اياالت متحده در جهان اسام و خاورميانه را باز يابد. و در واقع با چالش بلندمدتی به نام 
بنيادگرايی اسامی )از ديد اياالت متحده( مقابله كند. همان طور كه گفته شد ديپلماسی 
عمومی به شاخص جمعيتی جوامع مختلف توجه دارد. به طور كلی باراك اوباما با انجام 
اين سخنرانی كه خاورميانه و ش��مال آفريقا را مخاطب خود قرار داد درصدد دستيابی 

به چهار هدف بود.
افزايش پرستيژ ملی اياالت متحده و از بين بردن وجهه نامناسب آن در منطقه؛ كه به 
دليل دفاع از حكومت های اس��تبدادی و ناديده گرفتن نقش مردم به وجود آمده است. 
اوباما به مردم اين اطمينان را داد كه در اس��تراتژی امري��كا در قبال دولت های منطقه 
تجديد نظر می كن��د و به جای همكاری ب��ا دولت ها از اين پس در كن��ار مردم برای به 
دست آوردن حقوق خود در زمينه دموكراسی و به دست گرفتن سرنوشت سياسی آنها 

می باشد. 
بهبود ارتقای منافع ملی در کشورهای شمال آفريقا و خاورميانه؛ چرا كه اياالت متحده 
در حال از دست دادن متحدين خود در منطقه و به خطر افتادن منافع ملی كشور خود 
می باشد. لذا تاش دارد تا با اعمال نفوذ و همراه نشان دادن خود بتواند از ميان مردمی 
كه در آينده ای نه چندان دور س��كان هدايت سياس��ت خارجی كشور خود را در دست 
خواهند گرفت يارگيری كند تا همچنان بتواند موازنه قوا را در منطقه حساس خاورميانه 
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به نفع خود حفظ كند. 
شست وشوی مغزی در زمينه مس�ائل سياس�ی و مذهبی؛ در اين زمينه باراك اوباما 
با س��تايش از تس��اهل و تس��امح مذهبی در خاورميانه آن را به عنوان يكی از ابزارهای 
موفقيت در آينده سياسی كشورهای منطقه دانست. و از اين طريق سعی داشت تا تفكر 

و ايدئولوژی نيروهای اسام گرا در منطقه را در موضع ضعف قرار دهد. 
برجسته س�ازی برخی از موضوعات و ارزش ها؛ باراك اوباما با حمايت از دموكراسی، 
حقوق بشر، آزادی بيان، حاكميت قانون و... همچنين تخطئه و مذمت ارزش های ديگری 
كه منافع امريكا را با خطر مواجه می كند، مانند تروريس��م س��عی در برجسته  ساختن 
موضوعات مورد نظر خود و در اين راس��تا حاكم كردن گفتمان مطلوب از اعتراضات و 
تحوالت اخير در منطقه را دارد. اين مس��ئله از آن جهت دارای اهميت است كه حاكم 
شدن اين گفتمان نقشی اساسی در نوع نگاه و پيشبرد تحوالت منطقه خواهد داشت. چرا 
كه برخورد با موضوعات و تحوالت تا حد زيادی از دريچه همان گفتمان صورت می گيرد. 
در تحوالت اخي��ر، امريكا درصدد حاكم كردن اين گفتمان اس��ت كه تحوالت اخير در 
منطقه عمدتاً در قالب گسترش دموكراسی و آزادی بيان و به طور كلی ارزش های غربی 

است كه در تقابل با جريان های تأثيرگذار اسامی در منطقه شكل گرفته است.1

چالش های ديپلماسی عمومی اوباما در منطقه 
امروزه ديپلماس��ی عمومی به عنوان يكی از جنبه های مهم سياس��ت خارجی امريكا 
مطرح است. ارزش و جايگاه اين جنبه از ديپلماسی تا حدی است كه وزارت امور خارجه 
امريكا س��اختارهای جديدی را برای پيگيری اين مس��ئله ايجاد كرده است. مهم ترين 
وظيفه اين ساختارها، ساماندهی وجهه عمومی اياالت متحده در جهان و همچنين توليد 
ظرفيت های جديد برای پيشبرد اهداف و منافع سياست خارجی امريكاست. بدين ترتيب 
راهبردهای سياست خارجی امريكا به شكل جدی و گسترده متكی بر ديپلماسی عمومی 
است و هر گونه چالش و ضعف در اين عرصه به شدت بر ميزان قدرت امريكا تأثير منفی 

خواهد گذاشت. 
حمايت از رژيم اسراييل 

يكی از مهم ترين چالش هايی كه امروزه نش��انه های آن به شدت قابل مشاهده است، 

1. محمد بهرامی، »تحوالت شمال آفريقا و خاورميانه عرصه ديپلماسی عمومی اوباما«، 1390، قابل دسترسی 
در سايت: 

http://kurdpress.com/Fa/NSite/FullStory/Print/?Id=8973
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تناقضی اس��ت كه امريكا در موضوع حمايت از رژيم صهيونيستی با آن مواجه است. به 
عبارت ديگر، ديپلماسی عمومی امريكا با اين تعارض مواجه است كه چگونه می تواند در 
عين حال كه برای كاهش نفرت  عمومی جهان اسام نسبت به خود تاش می كند، خود 

را نسبت به تأمين امنيت كامل رژيم صهيونيستی متهم بداند؟ 
البته از مدت ها پيش اين نظريه از سوی كانون های فكر و انديشمندان غربی مطرح شد 
كه امروزه هزينه های حمايت از رژيم صهيونيستی برای غرب و امريكا به شدت افزايش 
يافته است و بايد برای آن چاره انديشی كرد. اين نظريه به خصوص از زمان جنگ 22روزه 
غزه در زمستان 2008 ميادی در غرب به شدت دارای طرفدار شد. پيدايش اين تفكر 
بدين معنی است كه امريكا هم در چگونگی حمايت از رژيم صهيونيستی و هم در توجيه 

آن برای افكار عمومی جهان و مسلمانان منطقه دچار مشكات اساسی است. 
البته باراك اوباما كه طی چهار سال گذشته در الگوی رفتاری خود سعی كرد با دوری 
از مواضع رژيم صهيونيستی چهره امريكا در جهان اسام را بهبود ببخشد، اخيراً به دليل 
فشارهايی كه در جريان رقابت های انتخابات رياست جمهوری به وی وارد شد، تأكيد كرد 

دولت امريكا همواره خود را نسبت به امنيت رژيم صهيونيستی متعهد می داند. 
چالش اصلی ديپلماسی عمومی اوباما، پيوند خوردن منافع ملی امريكا با منافع اسراييل 
اس��ت. چرا كه حمايت بدون چون و چرای امريكا از اين رژيم، خود به خود موجب تنفر 
ملت ها به خصوص مسلمانان از امريكا شده و فرصت های بسياری را از ديپلماسی عمومی 

اوباما گرفته است. 
ماهيت بيداری اسالمی 

بيداری اسامی و رش��د آن در ميان كش��ورهای اس��امی كه نمونه هايی از آن را در 
كشورهايی مثل تونس، مصر، اردن و يمن می توان ديد، نيز از ديگر چالش های ديپلماسی 
عمومی اوباما در قبال اسام تلقی می شود. ناگفته نماند كه امريكا هنوز از سوی ملت های 
منطقه متهم به حمايت از فرآيندهای غير دموكراتيك اس��ت؛ چرا كه به نظر می رسد 
پديده بيداری اسامی كه در ذات خود ماهيت ضد استكباری و ضد صهيونيستی دارد، 
بيش از هر زمان موجب تقويت چهره محور مقاومت شده اس��ت. بنابراين امريكا برای 
جلوگيری از افزايش قدرت مقاومت س��عی می كند تا مجدداً به سياس��ت های اشتباه 
گذش��ته خود مانند حمايت از جريان های القاعده و س��لفی در منطق��ه بپردازد كه در 
گذشته امريكا در اين زمينه دارای تجربه های تلخی می باشد. از طرف ديگر، كشورهای 
شكننده ای مانند عربستان و قطر كه به شدت نگران آينده خود هستند، خواستار حفظ 
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جايگاه راهبردی برای امريكا در منطقه هستند.1
ضرورت تحكيم اتحاد کشورهای اسالمی

چالش ديگر اوباما، تأكيد كشورهای اسامی و علمای مسلمان بر ضرورت تحكيم اتحاد 
است، كه در اعتراض گسترده و يكپارچه مسلمانان و عقب نشينی كشيش افراطی امريكا 
متجلی شد و بر اين واقعيت مهم و با ارزش صحه گذاشت كه اگر مسلمانان دنيا وحدت 
اسامی را جدی بگيرند و با يكديگر هم سو باشند، دشمنان چاره ای جز عقب نشينی در 

برابر آنان را نخواهند داشت.
بدبينی افكار عمومی خاورميانه به سياست های امريكا

از آنجا كه افكار عمومی مردم منطقه خاورميانه برای اياالت متحده اهميت و جايگاه 
وااليی در تعيين سياست ها يافته اس��ت، لذا ش��ناخت مؤلفه هايی كه نقش مهمی در 
ش��كل گيری افكار عمومی منطقه در قبال اياالت متحده دارند از اهميت ويژه ای برای 
تصميم گيرندگان سياس��ت خارجی اياالت متحده برخوردار اس��ت. نظرس��نجی های 
»زوگبای اينترنشنال« در س��ال 2004 نش��ان می دهد كه افكار مردم عرب نسبت به 
سياس��ت خارجی اياالت متحده به طرز چش��مگيری رو به وخامت نهاده اس��ت. اين 
نظرسنجی كه در شش كشور عربی صورت گرفت نشان داد در شرايطی كه مردم به طور 
كامل با فرهنگ امريكا مخالف نيس��تند، اما از سياست خارجی اياالت متحده متنفرند. 
زمانی كه در نظرسنجی اين سؤال مطرح شد كه »بدترين چيزی كه با شنيدن نام امريكا 
به ذهن شما می آيد چيست؟« تقريباً هشتاد درصد از پاسخ دهندگان سياست خارجی 
اياالت متحده را ذكر كردند و اين تقريباً جوابی بود كه مردم هر شش كشور دادند. اكثراً 
سياس��ت های اياالت متحده را عامل بدبختی مردم خاورميانه می دانستند )به ويژه در 
عراق و فلس��طين( و می گفتند چيزی كه باعث توجه اياالت متحده به خاورميانه شده 
اس��ت، نفت اين منطقه می باشد. تحقيق ديگری كه توس��ط مركز تحقيقی »پيو«2 در 
سال 2004 صورت گرفت نشان داد كه اكثريت مردم در كشورهای مسلمان مانند اردن 
و تركيه اعتقاد دارن��د كه امريكا در تصميم گيری های سياس��ت خارجی خود به منافع 

1. رضا مؤمن زاده، »چش��م انداز ديپلماس��ی عمومی امريكا در منطقه خاورميانه و جهان اسام«، 1392، قابل 
دسترسی در سايت: 

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13910720000006
2. Pew Research Center for the People and the Press
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كشورهای آنان توجهی نمی كند.1
جدول زير نش��ان دهنده مهم ترين فاكتورها در تعيين نگرش نسبت به اياالت متحده 

امريكا می باشد.

كشورها 

فاكتور
عربستان مراكشلبناناردنمصر

سعودی
امارات 

متحده عربی

574834454931جنگ در عراق

ترويج دموكراسی و 
4616299اصاحات از طرف بوش

پيشرفت های در منازعه 
81319887اعراب و اسراييل

رفتار امريكا با اعراب و 
282822403241مسلمانان

034205ساير

(Suroce: Ministry of Awqaf and Islamic Affairs-State of Kuwait: 2006, 17)2

از دست دادن بسياری از راهبران هم پيمان
به هر جهت وقوع پديده بيداری اس��امی در منطقه موجب شد تا بسياری از رهبران 
كش��ورهای هم پيمان امريكا كه طی چند دهه گذشته همواره خود را ملزم به تبعيت از 
سياست های امريكا می دانس��تند، از صحنه قدرت كنار و حذف شوند. در مقابل، شاهد 
افزايش و اوج گيری نقش مردم و ملت ها در تعيين سرنوشت خودشان هستيم. بنابراين 
در حالی كه امريكا باي��د در فرآيند انتقال قدرت داخل كش��ورهای تحت تأثير بيداری 
اسامی جايگاه مش��روعی برای خود تعريف نمايد و در اين خصوص به شدت نيازمند 

1. Pew Research Center for the People and the Press (2004), A Year after the Iraq War: 
Mistrust of America in Europe Ever Higher, Muslim Anger Persists’, URL (consultedMar. 
2005): Available at: http://www.people-press.org

2. Ministry of Awqaf and Islamic Affairs-State of Kuwait (2006), Arab Perception of The 
West A Study of  Public Opinion, Foreign Policy and The Role of The Media in The Middle 
East, Available at: www. advisoryme. com/ Arab %20 perception %2 of 20 the %20 west. 
pdf. 
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بهره گيری از شيوه های ديپلماس��ی عمومی است، رويكردهای تندروانه صهيونيستی- 
نومحافظه كاری به دليل نگرانی از چگونگی تعامل امريكا با جهان اس��ام بسيار شدت 

گرفته است و قطعاً به دنبال اخال در اين تعامل هستند. 

نتيجه گيری 
ديپلماس��ی عمومی به عنوان يك ابزار همواره در سياس��ت خارجی اياالت متحده به 
درجات مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است. در زمان جنگ سرد و در رقابت اياالت 
متحده با كمونيس��م اياالت متحده برای همراه س��اختن افكار عمومی به خصوص در 
كشورهای اروپايی برای به دس��ت آوردن قلب ها و اذهان مردم از اين ابزار در سياست 

خارجی خود استفاده می كرد. 
پس از فروپاش��ی اتحاد جماهير شوروی سابق نقش ديپلماس��ی عمومی در سياست 
خارجی اياالت متحده كمرنگ شد و اين احساس در ميان سياست گذاران اياالت متحده 
به وجود آمد كه ديگر نياز چندانی به استفاده از ديپلماسی عمومی وجود ندارد. با گذشت 
زمان و پس از حمات تروريس��تی يازده س��پتامبر بار ديگر ب��ه كارگيری فعاليت های 

ديپلماسی عمومی در رأس سياست های اياالت متحده قرار گرفت.
امروزه ديپلماسی عمومی از طرف سياستگذاران به عنوان ابزاری برای حفظ و ارتقای 
امنيت ملی محسوب می شود؛ با درك اين موضوع، امريكا از ديپلماسی عمومی به منظور 
مقابله با چالش های پيش رو اس��تفاده می كند كه در نتيجه سقوط دولت های وابسته و 
همچنين افزايش نقش مردم در سياست كشورهای منطقه روی داده است. باراك اوباما 
با بهره گيری از ابزارهای رسانه ای در سخنرانی اخير خود درصدد تضعيف ايدئولوژی های 
رقيب و ارايه جايگزينی برای آن و جذب جوانان منطقه نسبت به سياست ها و ارزش های 
امريكايی اس��ت. امريكا بر اين باور اس��ت كه جوانانی كه در نتيجه تبعيضات سياسی و 
اقتصادی به نيروی محركه اصلی جنبش های اخير تبديل شده اند امكان دارد كه در آينده 
گروه های تروريس��تی قصد داشته باشند از آنها برای دس��تيابی به اهداف و منافع خود 
اس��تفاده كنند و همين موضوع اهميت به كار گيری ديپلماسی عمومی را در سياست 

خارجی اياالت متحده نشان می دهد. 
دولت اوباما به كارگيری ديپلماس��ی عمومی را در رأس سياست های خارجی خود در 
خاورميانه قرار دهد. دولت هايی كه مخالف سياست های اياالت متحده در منطقه هستند 
چنانچه افكار عمومی داخلی آنها با اياالت متحده همراه ش��ود ديگر قدرت چندانی در 
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مخالفت با سياست های اياالت متحده نخواهند داشت. در واقع می توان گفت كه اياالت 
متحده با بهره گيری از ديپلماسی عمومی سعی در يكسان سازی هويت مردم منطقه با 

ارزش ها و سياست های خود دارد. 
با توجه به تهديده��ای جديد عليه اي��االت متحده همچون تروريس��م كه به صورت 
نامتقارن صورت می گيرد اياالت متحده به اين نتيجه رس��يده اس��ت ك��ه در مبارزه با 
تروريس��م نياز به همراه س��اختن افكار عمومی مردم منطقه دارد؛ چرا كه تا زمانی كه 
تروريس��ت ها از محبوبيت بين جوانان و مردم منطقه برخوردار باشند و اياالت متحده 
را دش��من خود بدانند نمی توان با تروريس��ت ها به مقابله پرداخت. عاوه بر اين اياالت 
متحده برای مبارزه با تروريست ها نياز به همكاری دولت های منطقه دارد و چنانچه افكار 
عمومی در خاورميانه عليه اياالت متحده باش��د دولت های منطقه به دليل وجود افكار 
عمومی مخالف با اياالت متحده قادر به همكاری با اين كش��ور در جنگ عليه تروريسم 

نخواهند بود.
هدف دوم اوباما از به كارگيری ديپلماسی عمومی كسب وجهه و اعتبار و از بين بردن 
وجهه نامناس��ب خود در منطقه خاورميانه پس از حمله نظامی به افغانس��تان و عراق 
می باشد كه موجب كاهش ش��ديد محبوبيت اياالت متحده در خاورميانه گرديد و اين 

می تواند برای منافع و امنيت اياالت متحده خطرناك باشد.
در كل مي توان گفت تاش هاي ديپلماسي عمومي اياالت متحده در منطقه خاورميانه 
بيش��تر س��عي در تأمين منافع امنيتي امريكا دارد و تداوم اين سياست ها بيشتر جهت 
گسترش، بهبود و ارتقاي سياست خارجي و امنيت ملي اياالت متحده است تا به وجود 
آوردن عاقه بين خاورميانه و اياالت متحده و اين تاش ه��ا براي كاهش مخالفت ها با 

اهداف سياسي امريكا بسيار مهم هستند.
با توجه به شكل گيری تحوالت اخير در منطقه می توان گفت كه در حال حاضر امريكا 
با يك جهان به سرعت در حال تغيير مواجه است كه با ويژگی هايی همچون مراكز جديد 
قدرت، رسانه های جديد ارتباطی، پر رنگ ش��دن نقش مردم در سياست و فرصت ها و 
خطرهای جديد مشخص می شود. حفظ و به دس��ت آوردن امنيت ملی در اين محيط 
نيازمند مشروعيت و حمايت عمومی هم در داخل و هم در خارج است. بنابراين تنها راه 
برآورده كردن اين الزامات اس��تفاده از قدرت نرم و ديپلماسی عمومی است كه از طرف 

آقای اوباما مورد توجه قرار گرفته است. 
اما آنچه امريكا بايد بداند اين اس��ت كه بس��ياری از مردم خاورميانه و ش��مال آفريقا 
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تمايلی برای پذيرش ارزش های اين كشور كه در قالب برنامه های ديپلماسی عمومی كه 
از طرف دولت و وزارت خارجه برای انتقال به مردم طراحی شده است را ندارند. البته اين 
بدان معنا نيس��ت كه مردم خاورميانه اين ارزش ها را قبول نداشته باشند بلكه عمدتاً از 
اين موضوع نشئت می گيرد كه مردم منطقه اين گونه اقدامات را تنها شعارهای توخالی 
می دانند كه اياالت متحده از آنها به عنوان يك پوشش ايدئولوژيك برای رسيدن به منافع 

و امنيت ملی خود استفاده می كند.


