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     ؛  امريكا   اي خاورميانه   سياست   در   عمومي   ديپلماسي   جايگاه
 اوباما   دوران   بر   تأكيد   با

  *آدمي   علي

  **توتي   حسينعلي   ،**پناه زداني   يمهد

  چكيده
اي    خاورميانـه    سياسـت    در   عمـومي    ديپلماسـي    كـه    سؤال   اين   طرح   با   حاضر   ةمقال

 ايـن    اسـت،    داشـته    جايگاهي   چه   اوباما   جمهوري   رياست   دوران   بر   تأكيد   با     امريكا  
 در     امريكـا    خـارجي    سياسـت    در   عمومي   ديپلماسي   كه   است   كرده  مطرح    را   فرضيه  
 سياسـت    ميراث   كه جايي آن   از   است؛   داشته خاصي   اهميت   همواره   خاورميانه   قبال  
 ميان   در   متحده   اياالت   ضعيف   بسيار   عمومي   ةوجه   اوباما   براي   بوش   دولت   خارجي  
 احيـاي    را   خـود    تغييـر    راهبـرد    اركـان    از   يكي   اوباما   بود؛   خاورميانه   در   و   مسلمانان  
 سياسـت    در   ،مـثالً  .كـرد    معرفـي    خاورميانـه    ةمنطقـ    در     امريكا   افزاري   نرم   مديريت  
 معرفـي    همـان    اصلي   هدف   اگرچه   نيز،   اسالمي   بيداري   قبال   در   اوباما  اي  خاورميانه  
 از   نـه    هـدف    ايـن    رويكـردي    تغيير   يك   با   اما   ،است   يي  امريكا   هاي  ايده   و   ها  ارزش  
 نمادين   گرايي  چندجانبه   منطق   ةپاي   بر   بلكه   بوش،   جرج   دوران   هاي  ايده   جنگ   طريق  
 هـاي   خواسـته    و   يدموكراس   رينظ   هايي  ارزش   ترويج   مدعي   منافع،   مينأت   بر   تأكيد با  
   .است   يمردم  
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 مقدمه .1
 به   بخشيدن   مشروعيت   خواهان   خاورميانه   در   امريكا   خارجي   سياست   كلي،   ينگاه   در

 ليبراليسم   هاي  ش  ارز   بر   مبتني   ساختارهاي   و   نهادها   به   بخشيدن اعتبار   و   ليبرال   هنجارهاي  
 همين   به   و   است   طوالني يزمان   نيازمند   فرايند   اين   .است   اجتماعي   و   ،سياسي   اقتصادي،  
 براي   امريكا   اين بر   عالوه   ؛باشد   طوالني   منطقه   در   امريكا   حضور   داشت   انتظار   بايد   دليل  
 از   است  اش  امپرياليستي   هاي   برنامه   راستاي   در   كه   اهدافي   چنين   به   پوشاندن   عمل   ةجام  
 گذاري   پايه عمومي   ديپلماسي   مبناي   بر  ها  آن ةهم   كه  د كن مي   استفاده   گوناگوني   راهكارهاي  
 ةپروژ   11   شامل   اسالم   جهان   قبال   در     امريكا   يعموم   يپلماسيد   كه طوريه ب   .است   شده  
 پنج   ،ها پروژه   نيا   مجموع   از   .است   دالر   ونيليم   400   بر   بالغ   آن   ةبودج   كه   است ياصل  
 شامل   را   يالملل نيب   ارتباطات   و   مبادالت   پروژه   سه   .است   يغاتيتبل   و   يا رسانه   پروژه  
 خورده   شكست   هم   يبرخ   و   است   بوده   زيآم تيموفق   ها  تالش   نيا   از   يبرخ   كه   شود يم  
 استيس   و   يعموم   افكار   ارتباط   موضوع   گريد   بار   2001   سپتامبر   11   حوادث   از   پس   .است  
 قرار   متحده   االتيا  حاكمان  توجه   مورد   شدت  به   يعموم   يپلماسيد   قالب   در   يخارج  
 ريغ   نقش   بر   كارشناسان   و   گران  ليتحل   گريد   بار   كي   كه   شد   باعث   حوادث   نيا   .گرفت  

     .كنند   تأكيد   يالملل نيب   اسباتمن   در   يعموم   يپلماسيد   انكار   قابل
 خصوص  به   خاورميانه   مسلمانان   و   اعراب   با   امريكا   عمومي   ديپلماسي   اساس   همين بر

 است،   شده   مواجه   هايي   تنش   با   مردمي   و   دولتي   سطوح   در   اسالمي   بيداري   وقوع   زمان   از  
 يدشمن   متحده   اياالت   با   آشكارا   منطقه   ملي   شبه   هاي   گروه   و   ها   دولت   برخي   كه   اي   گونه   به  
 به   رساندن   آسيب   دنبال   به   و   كنند  مي   مخالفت   گسترده   طيفي   در   آن   هاي   سياست   با   ،دارند 
 مردم   هاي  انقالب   دنبال   به   نيز   امريكا   دوست   هاي دولت   .اند جهان   و   منطقه   در   آن   منافع  
 در   اساسي   هاي   چالش   با   خود   منافع   حفظ   براي   كشور   اين   و   شدند   سرنگون   منطقه  
 ياستراتژ   سوم   ضلع   عنوان   به   نكيا   يعموم   يپلماسيد   .است   شده   رو   روبه   خاورميانه  
  .است   شده   ظاهر   ياسالم   يداريب   تيريمد   و   سميترور   هيعل   تهاجم   در     امريكا   ةگان سه  

 متحده   اياالت   عمومي   ديپلماسي   سياست   واكاوي   هدف   با   رو   پيش   پژوهش   بنابراين،
 سه   از   مقاله   منظور،   اين  به    .است   آمده  در   نگارش   به   اوباما   دوران   در   خاورميانه   ةمنطق   در  
 نظري   ارچوبهچ   عنوان   به   نرم   قدرت   نخست،   بخش   در   .است   شده   تشكيل   بخش  
 سياست   ساختار   در   عمومي   ديپلماسي   جايگاه   به   مقاله   دوم   بخش   شود؛ مي بررسي     پژوهش  
 در  ؛ است   شده   داده   اختصاص   سپتامبر   11   از   بعد   مقطع   بر   تأكيد   با   متحده   اياالت   خارجي  
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 خاورميانه   ةمنطق   در   اوباما   باراك   عمومي   ديپلماسي   جايگاه   به   پژوهش   اصلي   و   سوم   بخش  
 ةنتيج   نيز   پايان   در   .است   هشد ارزيابي     مصر   موردي   بررسي   اسالمي،   بيداري   بر   تأكيد   با  
   .است   شده   ارائه   پژوهش  

  
  نظري   ارچوبهچ   .2
 تـر،    جامع   نييتب   و   حيتوض    »يعموم   يپلماسيد   بر   تأكيد   با   نرم   قدرت«   افتيره   كه جايي آن   از

 يبررسـ    مقالـه    در  كـه    ييفضـا    و   الملل  نيب   نظام   طيشرا   از   را   يتر   يدسترس   قابل   و   تر مناسب  
ـ    نيا   در   ينظر   چهارچوب   منزلة به   مقاله   اين   در   افتيره   نيا   دهد،  يم   ئهاار   د،شو يم     ژوهشپ
 بـه    ينظـر    چهـارچوب    نيـ ا   از   استفاده   با   شود  مي   سعي   پژوهش   اين   در   .است   شده   انتخاب  
 اساس،   اين   بر   .شود   پرداخته   خاورميانه   ةمنطق   قبال   در     امريكا   يعموم   يپلماسيد   بهتر   يبررس  
 بـه    رسـيدن    بـراي    اسـت    ابزاري   بلكه   ندارد؛   اهميت   گذرا   يتيمقبول   ليدل   به« فقط   نرم   قدرت  
 بـه    اعتقاد با   ييامريكا   مداران سياست     .)Nye, 2004: 3( »است   آن   خواستار   امريكا   كه   نتايجي  
هـاي   خاسـتگاه    اخالقـي،    برتـري    كـه    كننـد   يمـ    اشـاره    نكتـه    اين   به     امريكايي   متمايزانگاري   
 هـاي  ارزش   و   مـذهبي    و   فرهنگـي    ميـراث    اجتمـاعي،    سـازمان    دموكراتيك،   و   فرد منحصربه  
 در   فاضـله    ةمدين   مانند   امريكا   رو، اين از   .بخشند مي   مشروعيت   را     امريكا   هاي سياست   امريكا،  
 شـده    داده   قـرار    يبـاالتر    اخالقيِ   موقعيت   در   جهان،   هاي قدرت   و   كشورها   ديگر   با   مقايسه  

 هــاي ارزش   و   ،افكــار   انديشــه،   امريكــاييِ   ســبك   گســتراندن   بــه   موظــف   را   خــود   اســت و
  ).DeFleur, 2003: 108( اندد مي   جهان   در   سياسي   نظام   و   دموكراتيك  

 و   فكـري    هـاي    سياسـت    تغييـر    بـراي    را   بلندمدتي   هاي   برنامه   متحده   اياالت   كه   حالي در
 نويني   جايگاه   سپتامبر   11   ةحادث   .است   بسته   كار   به   و   كرده   تدوين   خاورميانه   ةمنطق   فرهنگي  
 مهندسـي    آن   اساس   بر   و   بخشيد   متحده   اياالت   اي   منطقه   سياست   در   افزارگرايي نرم   بحث   به  
 دسـتور    در   اقتصـادي    و   ،سياسي   اجتماعي،   فرهنگي،   ابعاد   در   اي  خاورميانه   جوامع   ساختاري  
 در   متحـده    االتيـ ا   تيمشـروع    دادن   دسـت   از   با   اما   ؛گرفت   قرار   ييامريكا   راهبردپردازان   كار  
 در   جنـگ    .شـد    متحمـل را    ياديز   خسارات     امريكا   شد، يم   يناش   بوش   نيدكتر   از   كه   منطقه  
 دولـت    طـرف    از   بشر   حقوق   نقض   و   بيابوغر   و گوانتانامو   در   ييرسوا   و   افغانستان   و   عراق  
 فيضـع ت   را     امريكـا    نـرم    قدرت   عرب،   جهان   در   ياستبداد  هاي    دولت   از   تيحما   و   لياسرائ  
 فراواني   توجه   اوباما   دوران   در     امريكا   ةخارج   وزارت   گذشته،  هاي    تجربه   به   توجه   با   لذا   .كرد  
 خاورميانـه    ةمنطقـ    در   كه   هايي   چالش   با   مواجهه   در   همچنين   .داد   نشان   عمومي   ديپلماسي   به  
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 و   متحده   اياالت   افزاري   نرم   هاي   مؤلفه   از   استفاده   موضوع   است،   شده   ايجاد   اوباما   باراك   براي  
 .گرفت   قرار   كشور   اين   مداران  سياست   و   انديشمندان   بحث   مورد   تفصيل به   عمومي   ديپلماسي  
 بايـد    را   متحـده    ايـاالت    سياسـي    و   علمي   محافل   سوي   از   نرم   قدرت   موضوع   تبيين   درواقع،  
 جملـه    از   مختلـف    جغرافيـايي    هـاي    حوزه   در   امريكا   امنيتي   خطرهاي   و   تهديدها   به   پاسخي  
  .دانست   خاورميانه  

 
    امريكا   خارجي   سياست   در   عمومي   ديپلماسي   جايگاه   .3

 ةارائ   هدف   با   كه   هايي  برنامه  «   عنوان   به   را   عمومي   ديپلماسي     امريكا   ةخارج   وزارت
 از   و   شوند  مي   اجرا   خارجي   كشورهاي   عمومي   افكار   بر   مثبت   ثيرگذاريأت   و   اطالعات  
 هدف   بنابراين،   .)www.rand.org( است   كرده   تعريف  » شوند مي حمايت    دولت   سوي  
 تثبيت   ةوسيله ب   كشور   اين   ملي   منافع   مينأت   عمومي   ديپلماسي   از   متحده   اياالت   اصلي  
 .آورد   دسته ب   را   كشورها   ساير   احترام   و   حمايت   بتواند   طريق   اين   از   تا   است   نرم   قدرت  
 خود،   يي  امريكا   مفهوم   در   عمومي   ديپلماسي   هاي  شاخص   اهداف،   و   تعاريف   اين   اساس   بر   
 ارتباطي   و   )خارجي   سياست   فرهنگي   رويكردهاي(   فرهنگي   ديپلماسي   گونه   دو   شامل  
 اشاره   خارجي   سياست   و   المللي  بين   ارتباطات   و   فرهنگي بين   ابزارهاي   كاربرد   به   و   شود  مي  
    ).194   :1390   ديگران،   و   عطايي(   دارد  

 حـوزه    چهـار    در      امريكـا    عمـومي    ديپلماسـي    هـاي   شـاخص     كلي   بندي  صورت   يك   در
  :شود مي  بندي  تقسيم  

 ؛ارتباطات. 1
 ؛)عمومي   ديپلماسي   قلب(   تبادل   و   آموزش   هاي  برنامه. 2
 كه   بهداشتي   و   اقتصادي   ةتوسع   پرورش،   و   آموزش   قبيل   از(   عمومي   ديپلماسي   اعمال. 3

 ؛)است   ثيرگذارأت   مردم   زندگي در   
  .المللي  بين   تلويزيون   و   راديو. 4

 در   متحـده    ايـاالت    مصـوب    قوانين   و   اختيارات   ةوسيله ب   باال   در   شده   اشاره   هاي  فعاليت
     :دنزير   قرار   به   قوانين   اين   شوند،  مي   پيگيري   عمومي   ديپلماسي   ةزمين  

    1948   مصوب   ،آموزشي   اطالعات   تبادل   قانون. 1
 1956   مصوب   ،خارجه   وزارت   بنيادي   تااختيار   قانون. 2
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 1961     مصوب   ،متقابل   فرهنگي   و   آموزشي   تبادل   قانون. 3
  1994   مصوب   ،متحده   اياالت   المللي  بين   هاي  برنامه   پخش   قانون. 4
)Nakamura and Weed, 2009: 4.(  

 متحده   اياالت   نهادهاي   و   ها سازمان   فعاليت   براي   الزم   بسترهاي   قوانين   اين   بر اساس
 ايـن    از   كـه    هـايي  سـازمان    تـرين  مهم   از   برخي   .شود  مي   فراهم   عمومي   ديپلماسي   امر   در  
 بـه    كننـد   مـي    نقش   ايفاي   عمومي   ديپلماسي   اجراي   در   و   گيرند  مي   بهره   قانوني   اختيارات  
   :ندزير   قرار  

  
  متحده   االتيا   اطالعات   آژانس   1,3

در   متحده    االتيا  اقدامات    يمجر  عنوان   به   و    ليتشك   زنهاوريآ  توسط    1953  سال   در   آژانس    نيا
 يافكار عموم  در   نفوذ   و    ،تعامل  تفاهم،   آژانس    نيا  هدف   . شد  انتخاب    يعموم   يپلماسيد   ةحوز  
 انيهمتا  و   متحده    االتيا   ينهادها  و    ها يي  كايامر   نيب  گو و گفت  گسترش    نيهمچن  و   جهان   مردم   
اطالعـات    آژانـس    . بود  متحده    االتيا   يمل  منافع    يارتقا   يبرا  كشور   از    ارجخ  در   ها  آن   يخارج  
تبـادل     يهـا   برنامـه    همـة و      كـا يامر   يصـدا   همانند    يالملل  نيب   يها  برنامه  پخش   مسئول      كايامر  
  .)www.publicdiplomacy.wikia.com( است   تيفولبرا   ةبرنام  همانند    يآموزش  و    يفرهنگ  

  
  خارجه   امور   وزارت   2,3
 يـازدهمين كـه   اسـت شده  يمترس 2004خانه در سال  وزارت ينا يبرا يهدف راهبرد 12

 يفرهنگ تبادالت. 1 ةاست كه در قالب سه حوز »يو روابط عموم يعموم يپلماسيد«هدف 
 . اجرا شده است يعموم روابط. 3و  ي،الملل يناطالعات ب يها برنامه. 2 ي،و آموزش

  
  يدموكراس   يبرا   يمل   وقف   اديبن   3,3
 يكي   ةمنزل   به     1983   سال   در   كنگره   توسط   يقانون   موجب   به   يدموكراس   يبرا   يمل   وقف   اديبن
 سيسـ أت   خوانـد،   يم   جهان   در   يدموكراس   جيترو   را   آن   چه آن   يبرا     امريكا   متعدد   يابزارها   از  
 ينهادهـا    رشـد    ار   تيـ حما   يبـرا    را   كنگره   توسط   بودجه   بيتصو   نيهمچن   قانون   نيا   .شد  
 الملل   نيب   ةتوسع   يبرا     امريكا   آژانس   ،  امريكا   ياطالعات   آژانس   قيطر   از   خارج،   در   كيوكراتدم  
     .دانست   مجاز   خارجه   وزارت   و  
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  يرانتفاعيغ   و   يردولتيغ  هاي    برنامه   قالب   در   كشورها   اتباع   تبادل 4,3
 از   مطلـوب،    نخبگـان    ييشناسـا    و   سوم   جهان   در   مناسب   يعلم   آموزش   سساتؤم   ييشناسا

 فـورد،    يادهـا يبن   بـه    وابسـته    مراكـز    ژهيو   به   يردولتيغ   سساتؤم   يدولت  هاي   تيمورأم   جمله  
 صـورت    يمـال    تيـ حما   دالر   هـا  ونيـ ليم   اختصـاص    با   هدف   نيا   كه   بود   راكفلر   و   ،يكارنگ  
 ةتوسـع    مدل   ريثأت   تحت   سوم،   جهان   در   ياجتماع   ومعل   سيسأت   تازه  هاي    دانشكده   .گرفت   مي  
  ).Gerth and Shane, 2005: 30-33( گرفتند   شكل   يغرب   يدار   هيسرما  

  
  كيالكترون  هاي    رسانه   و   انتشارات   5,3

 بـا    يجـد    تعامل   به   ياستراتژ   نيا   .است   يعموم   يپلماسيد  هاي    برنامه   از   يكي   نشر   ياستراتژ
هـاي     يازمنـد ين   همة كه   كند  يم   تالش   و است   پرداخته   )اسالم   و   عرب   جهان(   منطقه   ساكنان  
 ها آن   يمحتوا   با   )مجله   و   كتاب   نشر(   ياستراتژ   نيا   شكست   اي   تيموفق   .دكن  ييشناسا   را   آنان  
  .دارد ميمستق   ةرابط    

  
  يعموم   يپلماسيد   يمشورت   ونيسيكم   6,3
 كشـور،    نيـ ا   يعموم   يپلماسيد  هاي    تيفعال   بر   نظارت   منظور   به     امريكا   ةكنگر   1948   سال   در

 ونيسيكم   نيا   .كرد  يم   منصوب   جمهور   سيرئ   را   آن   ياعضا   كه   نهاد   بنا   را   يمشورت   ونيسيكم  
 سپتامبر   24   در   ونيسيكم   گزارش   نيآخر   در   .شد   ساختار   ديتجد   2000   و   1977  هاي    سال   در  
 ارتباطـات    و   مـدت    كوتـاه   «   ارتباطـات    قالـب    در   را     امريكا   يعموم   يپلماسيد   عملكرد   2004  
 در   ،يراهبـرد   هـاي     برنامـه    چهارچوب   در   كه  است  داشته   حيتصر   و   كرده   يابيارز   »بلندمدت  
 هـا    فرهنـگ    انيـ م   يگو  و گفت   يطوالن  هاي    مدت   كه   است   آمده   ونيسيكم   گزارش   از   يقسمت  
 بـه    زمـان    از   مرحلـه    نيـ ا   كـه    سـت ين   يديـ ترد   و   بـوده    يعمـوم    يپلماسيد   از   يمهم   بخش  
 از   هـراس    كه   ژهيو   به   ؛است   داده   شيپ   از   شيب   يتياهم   انياد   و   ها  فرهنگ   انيم   يگوها  و   گفت  
  .است   افتهي   شيافزا   يي  امريكا   فرهنگ   و   ياسالم  هاي    فرهنگ   انيم   نزاع  

  
  يمل   تيامن   يشورا   7,3

علـت     ينهم  به   و    استگوناگون    يها   دوره  در    گوناگون   يها   دولت  در    يا   مجموعه  شورا    ينا
و   ثبـات    از   هرگز    دليل اين بهو  است  بوده   مواجه   ساختارها   و    ،اعضا   يان،مجر  برنامه،    ييرتغ  با   
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 يتامن  و    ،مشاور  انتصاب    ينه،كاب   ياعضا   ي،جمهور   ياستر   يمت   يينتع   ي،طراح   يبرا  استمرار   
اتمـام    بـا    و    كنـد  يم   يتفعال  به   شروع    يدسف  كاخ    در  مجموعه    ينا   .برخوردار نبوده است يمل  
  .رسد  يم   يانپا  به   آن    يها   ياستس  و   ها    يتفعال  عمر    يزن  دوره   

  
  برنامه   پخش   حكام   يشورا   8,3
 را   جهـان    نقـاط    ريسا   به     امريكا   ةمتحد   االتيا   اميپ   انتقال   ةفيوظ   برنامه   پخش   حكام   يشورا

 يهـا   ارزش   درك   سـطح    شيافـزا    و   يآزاد   و   يدموكراس   يارتقا   آن   تيمورأم   .دارد   برعهده  
 شـورا    نيـ ا   .اسـت    متحـده    االتيا   از   قيدق   اطالعات   و   اخبار   پخش   قيطر   از   متحده   االتيا  
 و   شـد    ليتشك   1999   سال   در     امريكا   اطالعات   آژانس   دغاما   از   پس   شد   گفته   كه   طور همان  
 دفتـر    انـه، يخاورم   آزاد،   يايآسـ    ويـ راد   آزاد،   ياروپـا    ويراد   ،  امريكا   يصدا   بر   نظارت   ئتيه  
 شود، يم   شامل   را   المللي نيب   زبان   60   حدود   يهمگ   كه   ،كوبا   ونيزيتلو   و   ويراد   ةشبك   پخش  
  .رديگ مي   دربررا   

  
  خاورميانه   در   امريكا   نرم   قدرت   راهبرد   هاي   مؤلفه   .4

 مـالي،    كمـك    همچـون    ابزارهـايي    با   و   اطالعات   كنترل   با   امريكا   عمومي   ديپلماسي   دستگاه
 كتـاب،    مجلـه،    اينترنـت،    ماهواره،   تلويزيون،   راديو،   روزنامه،   تبليغاتي،   پوسترهاي   و   جزوات  
 هاي   قابليت   از   گيري   بهره   گردشگري،   صنعت   گسترش   دانشجو،   و   استاد   تبادل   موسيقي،   فيلم،  
 عامـل    تـرين    مهم   مثابة   به   مذهبي   مباحث   به   جدي   ورود   نيز   و   آموزشي   هاي   فعاليت   مهاجران،  
 هـاي    سـال    در   امريكـا    نـرم    قدرت   همچنين  . كند  مي   اعمال   خاورميانه   در   را   خود   نرم   قدرت  
 اسـت؛    بوده   استوار   ها   رسانه   و   اخبار   طريق   از   جهان   مردم   اذهان   در   كشور   اين   نفوذ   بر   اخير،  
 اهـداف    پيشبرد   براي   هايي   راه   دنبال   به   پيش   ها مدت   از   امريكايي   هاي   رسانه   حال،   عين   در   اما  
 ).USIA, 2011(   اند بوده   خاورميانه   در   كشور   اين   سردمداران   سياسي  

 خاورميانـه،    در   متحـده    اياالت   نرم   قدرت   تقويت   براي   ابزار   بهترين   كه   كرد   بيان   توان  مي
 و   دشـوارترين    سـازترين،    مشـكل    حـال،    عـين  در   كـه    اسـت    تلويزيـون    و   راديـو    از   استفاده  
 اي هسـابق      متحـده    ايـاالت    گرچـه    اسـاس،    همين   بر   .شود مي   محسوب   نيز   ها   آن   ترين   ظريف  
 ايـن    راهبـردي    متحدان   براي   ها   برنامه   اين   پخش   ،دارد راديويي   هاي   برنامه   پخش در   طوالني  
 بـه    غربي   هاي   ارزش   گسترش   منظور   به   همچنين   امريكا     .است   دشوار   بسيار   منطقه   در   كشور  
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 كـار    بـه    منطقـه    كشورهاي   در   را   عقيدتي   و   فرهنگي   نفوذ   راهبرد   پيش   ها   مدت   از   خاورميانه،  
  ).148: 1383درويش، ( است   بسته  

 و   ليبراليسم   القاي   ازجمله   متحده   اياالت   عقيدتي   هاي   برنامه   جدي   تعقيب   درواقع،  
 كه   بود   اساس   همين   بر   .است   بوده   خاورميانه   در   امريكا   اهداف   از   جزئي   همواره   مسيحيت،  
 تعداد   خاورميانه،   در   كمونيستي   ضد   آثار   انتشار   بر   عالوه   سرد،   جنگ   طي   در   كشور   اين  
را    ليبراليسم   مرام   و   مسيحيت   مذهب   ةحوز   در   عقيدتي   مباحث   شامل   جزوه   و   كتاب   زيادي  

 امريكا   هاي   خانه سفارت   منظور،   اين   به   .كرد   منطقه   كشورهاي   هاي   خانه كتاب   و   بازارها   ةروان
 فلسفة   غرب،   معاصر   تاريخ   مذاهب،   تاريخ   موضوع   با   را   مجالتي   و   ها   كتاب   منطقه،   در  
 در   دولت   يا   سفارت   به   اي اشاره   هيچ   ها آن   در   كه   كردند  مي   منتشر   افراد   نام   به   رمان   و   سياسي  
 ).USIA, 2011( شد  نمي   امريكا  

از    عربي   و   اسالمي   كشورهاي   درسي   و   آموزشي   متون   تغيير   طرح  به  حاضر   حال در
 دارد   سعي   واشنگتن   اساس،   اين   بر   .است   شده جدي   توجهي   ييامريكا   نامدار   سياست  جانب 

 عليه   را   منطقه   اين   عمومي   افكار   نفرت   خاورميانه،   كشورهاي   آموزشي   متون   در   تغييرات   با  
 كند  مي   احساس   متحده   اياالت   زيرا   دهد؛   پايان   درنهايت   و   كاهش   كشور   اين   هاي   سياست  
 ويژه   به   كشورها   اين   آموزشي   متون   در   خاورميانه   كشورهاي   در   غربي   ضد   احساسات   علت  
 افزايش   براي   دارد   بنا   امريكا   ديپلماسي   دستگاه   .است   نهفته   درسي   و   مذهبي   هاي   كانون   در  
 هاي   چهره   و   كند   مقابله   منطقه   در   اسالم   پويايي   و   اقتدار   با   خاورميانه   در   كشور   اين   نفوذ  
 از   تدريج   به   منطقه   سرنوشت   در   تأثيرگذار   اسالمي   اماكن   با   همراه   را   منطقه   در   اسالمي   مؤثر  
 23   و   خانه   سفارت   15 قالب   در   خود   سياسي   هاي   ظرفيت   از   جهت   اين   در   و   بردارد   ميان  
  .كند مي   استفاده   خاورميانه   كشور   15   در   فرهنگي   رايزني  

 هاي   برنامه   قالب   در   خاورميانه   كشورهاي   از   دانشجو   هزاران   اكنون   هم   راستا،   همين   در  
 نيز   تعداد   اين   از   تر بيش   بسيار   و   دارند   حضور   متحده   اياالت   هاي   دانشگاه   در   دانشجو   تبادل  
 منطقه   كشورهاي   شهرهاي   ديگر   و   دبي   بيروت،   قاهره،   در   مستقر   ييامريكا   هاي   دانشگاه   در  
 اياالت   دولت   ةشد  ارائه   آمار   اساس   بر   كه   است   اين   توجه   جالب   ةنكت   .كنند  مي   تحصيل  
 سپتامبر،   11  انفجارهاي   از   بعد   را   تروريسم   عليه   ائتالف   رهبران   از   %50   از   بيش   متحده،  
 امريكا   در   متحده   اياالت   در   دانشجو   تبادل   هاي   برنامه   در   زماني   كه   دهند مي   تشكيل   افرادي  
 ).Beers, 2002: 16  ( اند   كرده   تحصيل  

 نشان   خاورميانه   شهروندان   و   مسلمان   گردشگران  هاي   پاسخ   و   ها  نظرسنجي   نتايج   بررسي
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 را   جا آن   بودند،   شده   امريكا   وارد   كه   زماني   به   نسبت   مثبت   يذهنيت     با   ها   آن   تر بيش   كه   دهد مي  
 متحده   اياالت   دولت   هاي   سياست   با   ها آن   موافقت   معناي   به   لزوماً   البته   كه   كنند مي   ترك  
 خواهد   كشور   اين   نرم   قدرت   تقويت   بر   اي مالحظه   درخور تأثير   حال،   هر   به   اما   نيست؛  
 هاي   سياست   با   مرتبط   نهادهاي   همچنين   .داد   خواهد   نشان   بلندمدت   در   را   خود   كه   داشت  
 گذاران   قانون   و   مداران   سياست   از   دسته   آن   كه   باورند   اين   بر   خاورميانه   در   متحده   اياالت  
 دارند   كشور   اين   به   بهتري   احساس   اند،   داشته   را   امريكا   مردم   با   فردي   روابط   تجربة   كه   عرب  
 .)Sharp, 2010: 3( دارند  بسياري   اهميت    اند،   اندك   تعداد   اين   گرچه   كه  

 كـه    است   اين   واقعيت   خاورميانه،  ر د   متحده   اياالت   نرم   قدرت   تمركز   رغم  به   درمجموع،
 يطـ    در   .سـت امريكا   ويـژه    بـه    و   غـرب    منـافع    مغـاير    منطقه   اين   در   جاري   روند   و   وضعيت  
 آن   بـر    اي   خاورميانـه    جوامـع    .اسـت    كـرده    پيدا   تنزل   غرب   موقعيت   و   وجهه   اخير   هاي   سال  
 كشورهايشان   امور   در   خارجي   هاي   دخالت   به   بنابراين   و   كنند   دفاع   خود   استقالل   از   تا   شدند  
 ترين   مهم   واقعي،   استقالل   براي   خاورميانه   مردم   اشتياق   گفت   توان  مي   كه   طوري   به   اند؛   بدبين  
  .شود  مي   شناخته   خاورميانه   در   متحده   اياالت   نرم   قدرت   اعمال   راه   در   مانع  

    
  سپتامبر   11 از   پس   امريكا   عمومي   ديپلماسي .5

 امريكا   حكومت   برون   و   درون   از   بسياري   2001   سپتامبر   11   تروريستي   حمالت   از   پس
 از   شماري   امريكا،   حكومت   كارگزاران  . شدند   امريكا   عمومي   ديپلماسي   احياي   خواستار  
 دوباره   را   عمومي   ديپلماسي   دانشگاهيان،   و   خارجي   سياست   كارشناسان   كنگره،   اعضاي  
   .كردند   برجسته   خود   مطبوعاتي   مقاالت   و   ها سرمقاله   علمي،   مقاالت   طريق   از  

 خاورميانه   در   اقتدارگرايي   از   حمايت   بستر   در   يي  امريكا   افزارگرايي  نرم   دوران   اين   در  
 ديپلماسي   هدف   .نداشت   امريكا   اي  منطقه   راهبرد   در   اي  ويژه   جايگاه  بنابراين   و   شد   ظاهر  
 ةنحو   .اسالم   جهان   مردم   با   ارتباطات   و   تعامل   نه   بود   اطالعاتي   جنگ   نوعي   به     امريكا   عمومي  
 آماج   مورد   مسلمانان   نوعي   به   و   بود   طرفه يك   خيابان   يك   همانند   نيز   ارتباط   برقراري  
 عنوان   به  فقط    و   بودند   گرفته   قرار   يي  امريكا   هاي  رسانه   تبليغاتي   و   اطالعاتي   حمالت  
 معتقد     امريكا   در   داخلي   نامنتقد   از   بسياري   .كردند  مي   عمل   ميان   اين   در   منفعل   نامخاطب  
 مقامات   .است   بوده  ناكارامد    و   ثرؤغيرم     امريكا   عمومي   ديپلماسي   تهاجمي   رويكرد   كه   بودند  
 را   اسالم   جهان   و   نداشتند   خود   نامخاطب   از   كافي   يشناخت   و   درك   عمومي   ديپلماسي   مجري  
 براي     امريكا   هاي  تالش   ديگر   سوي   از   .نگريستند  مي   ثابت   و   پارچه يك   ةتود   يك   چشم   به  



 ...   ؛  امريكا   اي خاورميانه   سياست   در   عمومي   ديپلماسي   جايگاه         10

  1392  بهار   اول،   شمارة   چهارم،   سال   ، سياسي معاصر جستارهاي 

 و   شد   مسلمانان   ميان   بيداري   نوعي   موجب   اسالم   جهان   در   خود   فرهنگ   و   ها  ارزش   پيشبرد  
  .)Zaharna, 2009 a: 3( برآمدند   خود   فرهنگ   و   ها  ارزش   از   صيانت   درصدد   ها آن  

 اين   پيشين   اقدامات   كه   باور   اين   با   سپتامبر،   11 رويدادهاي   پي   در   بوش   دولت   هرچند
 به   است،   شده   رو روبه   شكست   با   خاورميانه   در   امنيتي   سيستمي     آوردن   فراهم   براي   كشور  
 يورش   رويكردي،   چنين   بارز   نمونة  . بخشيد   برتري   امنيتي   نظر   از   منطقه   در   زور   كاربرد  
 سوم   جنگ   انداختن   راه   و   عراق   به   پيمانانش   هم   از   برخي   و   كشور   اين   نيروهاي   خودسرانة  
 عصر   توان مي   را   فارس   خليج   سوم   جنگ   از   پس   دوران   سان،   بدين  . بود   فارس   خليج  
 با   مواجهه   در   اين،   وجود   با  . دانست   منطقه   در   امريكايي   نيروهاي   فزايندة   حضور  
 براي   خاورميانه   منطقة   در   ويژه  به   تروريسم   با   مبارزه   جريان   طي   كه   هايي چالش  
 اياالت   افزاري   نرم   هاي   مؤلفه   از   استفاده   موضوع   بود،   شده   ايجاد   امريكايي   كاران نومحافظه  
 كشور   اين   مداران   سياست   و   انديشمندان   بحث   مورد   تفصيل به   عمومي   ديپلماسي   و   متحده  
 .)Gordon, 2002: 155-165(   گرفت   قرار  

 ديپلماسـي    اهميـت    و   نقش   مشابه،   حوادث   و   سپتامبر   11  حادثة    كه اين   وجود   با   واقع،  در
 سـاخت؛    روشن   ديگري   زمان   هر   از   بيش   را   متحده   اياالت   اي  خاورميانه   سياست   در   عمومي  
 بـه    داشـتند،    عمـومي    ديپلماسي   از   كه   نادرستي   درك   با   اش  خارجي   سياست   تيم   و   بوش   اما  
     .زدند   دامن   جهان   و   منطقه   اين   در   خود   هاي  سياست   به   نسبت   خاورميانه   مردم   نفرت  

  
  اوباما   باراك  اي    خاورميانه   سياست   و   عمومي   ديپلماسي   .6

 فارين   در   كه   اي  مقاله   در   جمهوري،   رياست   انتخابات   در   پيروزي   از   قبل   سال   يك   اوباما
 زندان   و   عراق   به   حمله« كه   نويسد  مي   است   شده   منتشر   )Foreign Affairs( افرز  
 از   ما   اصول   و   اهداف   به   را   اعتمادش   جهان   كه   است   شده   باعث   )Abu Ghraib( ابوغريب  
 بايد   ابتدا   جهان،   در     امريكا   رهبري   تجديد   براي   كه   افزايد  مي   ادامه   در   وي  . »بدهد   دست  
 خاورميانه   به   را   خود   توجه   اي  گسترده   سطح   در   سپس   و   رساند   پايان   به   را   عراق   جنگ  
 بوش   دوران   در   عمومي   ديپلماسي   از   ناشي   تجارب   رو،   اين   از   .)Obama, 2007(كرد    متمركز  
 و   ناكامي   اين   جبران   براي   اوباما   دوران   در   راهكارهايي   و   ها  تحليل   ةارائ   به   آن   هاي  ناكامي   و  
ژانوية    در   كه   نشستي   در   خصوص   همين   در   .شد   منجر   گران تحليل   سوي   از   ها  شكست  
 و   ها  توصيه   ،شد   برگزار   فلوريدا   در   عمومي   ديپلماسي  حوزة    كارشناسان   حضور   با   2009  
    .شد   ارائه   »White Oak«   سند   قالب   در  پيشنهادهايي   
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 ريسا   به     كايامر   يعموم   يپلماسيد   گفتمان   گسترش   و   پارچه كي   كرديرو   كي   اتخاذ
 ساختار   ساختن  هماهنگ   ضرورت   مخاطبان،   ريسا   با   تعامل   جاديا   هدف   با   ها  حوزه   و   مناطق  
 نيتر مهم   از   بودجه   شيافزا   و   ها  برنامه   تعداد   شيافزا   مجرب،   پرسنل   از   استفاده   ،يدرون  
 يپلماسيد   ةحوز   يها  برنامه   يدرون   ساختار   ساختن منسجم  . بود   نشست   نيا     يهاشنهاديپ    
 نيا   در  . بود   يعموم   يپلماسيد   ةحوز   يرونيب   اعتبار   يارتقا   يبرا   بخش   نيتر  يديكل   يعموم  
 از   استفاده   ضرورت   با   ديجد   ياطالعات   يها  يفناور   انيم   تعادل   جاديا   بر   نيهمچن   سند  
 يي  كايامر   شهروندان   نقش   شيافزا   و   كشورها   ريسا   شهروندان   با   يفرد   يها  تماس   و   روابط  
 يگريد   مهم   يكارها   از   يكي  . بود   شده   ديتأك   متحده   االتيا   يعموم   يپلماسيد   شبرديپ   در  
 يپلماسيد«  : بود   يعموم   يپلماسيد   از   يديجد   فيتعر   ةارائ   ،انجام شد  نشست   نيا   در   كه  
 ،يرسان  اطالع   فهم،   جاديا   يبرا   چندجانبه   تالش   بلكه   ست،ين   ها  دهيا   جنگ   صرفاً   يعموم  
 از   تا   كشورهاست   ريسا   يعموم   افكار   و   رهبران   رفتار   و   ستارهايا   بر   يرگذاريثأت   و   تعامل  
 دايپ   دست     كايامر   يها  ارزش   و   ،ها  استيس   اهداف،   از   بهتر   يشناخت   به   ها آن   قيطر   نيا  
 به   يعموم   يپلماسيد   از   نگاه   رييتغ   و   چرخش   شاهد   نيهمچن   White Oak   سند   در  . »كند  
 ميهست   هوشمند   قدرت   عنوان   به   يعموم   يپلماسيد   به   آن   ليتبد   و   نرم   قدرت   عنوان  

)White Oak Document, 2009.(  
 ايـاالت    روابط   براي   تازه   مسيري   :تغيير   حال   در  شيوة «   عنوان   با   ديگري   سند   در   همچنين

 مسـلمان    گـروه    11   جملـه    از   مـذهبي    گـروه    34   رهبران   سوي   از   كه     »اسالم   جهان   با   متحده  
 شده   تخريب   روابط   ترسيم   خصوص   در   موضوعاتي   شد،   منتشر   2008   مبرسپتا   در   يي  امريكا  
 مسلمانان   مناسبات   ارتقاي   براي   اصلي  حوزة    4  ، شد   مطرح   اسالم   جهان   و   متحده   اياالت   ميان  
 رقبـا    و   نامتحـد    تمام   از   استفاده   براي   ديپلماسي   كاربرد   .است   شده   پيشنهاد   متحده   اياالت   و  
 به   گرفته   صورت  هاي  تالش   از   حمايت   و   كليدي   منازعات   رفع   هدف   با   گوو گفت   انجام   براي  
 كمك   مسلمان،   كشورهاي   در   مدني   بخش   مشاركت   ارتقاي   و   حكمراني   سطح   ارتقاي   منظور  
 ميـان    متقابـل    درك   و   احتـرام    سـطح    افـزايش    و   مسـلمان    كشـورهاي    در   كارآفريني   رشد   به  
 در   .بـود    ها گروه   اين   راهكارهاي   ترين مهم   جهان   سراسر   در   مسلمانان   و   يي  امريكا   شهروندان  
 در   تغييـر    ايجـاد    بـراي    عمومي   ديپلماسي   بر   فراواني   تأكيد   متقابل   درك   سطح   ارتقاي   بخش  
 ديپلماسـي    بـر    تأكيـد    بـر    عـالوه    گزارش   اين   در   همچنين   .است   شده   ها  سياست   و   اقدامات  
 خبري   پوشش   افزايش   فرهنگي،   ديپلماسي   ارتقاي   آموزشي،   هاي  برنامه   گسترشبه    عمومي،  
 جهـان    با   پلي   عنوان   به     امريكا   مسلمانان  جامعة    از   استفاده   و     امريكا   و   مسلمانان   روابط   بارةدر  
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 اولين   در   كه   است   شده   پيشنهاد   جمهور   رئيس   به   گزارش   اين   در   .است   شده توجه    نيز   اسالم  
 اسـالم    جهـان    بـا    روابط   بهبود   براي     امريكا   نيات   و   اهداف   به   مستقيم   طور   به   خود   سخنراني  
  ).Report of the Leadership Group on U.S-Muslim Engagement, 2008: 17( شود   تأكيد  

 مراسم   در   خود   يسخنران   نياول   در   اوباما   كه   بود   مذكور   شنهاديپ   يراستا   در   ديشا  
 دنبال   به   ما   م،ييگو  يم   اسالم   جهان   به«  : گفت   سخن   اسالم   جهان   با   ماًيمستق   فش،يتحل  
 »ميهست   دوجانبه   احترام   و   متقابل   منافع   اساس   بر   شرفت،يپ   يبرا   ديجد   يراه  

)Naughton, 2009: 14.(  
 منطقه   مردم   براي   2008   نوامبر   در   اوباما   باراك   انتخاب   رسد،  مي   نظر   به   سويي   از

 تعريف  ه وسيلة ب   خاورميانه   در   متحده   اياالت   عمومي   ديپلماسي   درك   تغيير   نويدبخش  
 از   تركيبي   با   عرب   جهان   در   بوش   از   بعد   اوباما   باراك   انتخاب   .بود   اوباما   خود   شخصيت  
 جمهور   رئيس   نخستين   اوباما   كه   دليل   اين   به   نخست   .بود   همراه   بيني   خوش   و   احتياط  
 كه   داشت   وجود   اميدواري   اين   و   است   تبار   اندونزيايي   و  ريشة افريقايي    با   پوست سياه  
 و   فصاحت   دوم،   .كند   تغيير   عرب   و   اسالم   جهان   به   نسبت   عمل   در   متحده   اياالت   سياست  
 مردم   2009   ژوئن   در   قاهره   در   خود   معروف   سخنراني   از   بعد   خصوص   به   اوباما   بالغت  
 در   كه   زماني   زمينه   همين   در  ). Khatib, 2011( داد   قرار  تأثير    تحت   را   عرب   جهان   سراسر  
 به   اوباما   باراك   وقتي   كه   شد   پرسيده   منطقه   كشورهاي   برخي   مردم   از   سنجي  نظر   يك  
 در   متحده   اياالت   سياست   كه   بوديد   اميدوار   چقدر   شد،   انتخاب     امريكا   جمهوري   رياست  
 بودند   اميدوار   اعراب   اكثر   عربي  متحدة    امارات   و   لبنان   مردم   از   غير   كند،   تغيير   عرب   جهان  
    .داشته باشد   دنباله ب   را   عرب   و  اسالم    جهان   در     امريكا   هاي  سياست   تغيير   اوباما   انتخاب   كه  

 تغيير   صدد  در   رسيدن،  قدرت   به   از   پس   اوباما   رفت،  مي   انتظار   كه   گونه همان   بنابراين،
 متحده   اياالت  شدة   مخدوش  چهرة    ترميم   و   عمومي   ديپلماسي  حوزة    در     امريكا   هاي  سياست  
 و   كرد   پيدا   افزايش   اسالم   جهان   شهروندان   با   تعامل   سطح   رو، اين   از   .برآمد   اسالم   جهان   در  
 تر كم   اصطحكاك   موجب   بوش   دولت   با   مقايسه   در   حوزه   اين   در   اوباما   دولت   هاي  سياست  
 را   خود  مصاحبة    اولين   خود،   جمهوري   رياست   دوران   اول  هفتة    در   اوباما   .شد   مسلمانان   با  
 و   اسرائيل   ـ اعراب  منازعة    براي   ويژه  فرستادة    دو   و   داد   انجام   عربي   تلويزيوني   كانال   يك   با  
     .كرد   تعيين   پاكستان   و   افغانستان  حوزة   

 اسـالم    جهـان   نظرهـاي     به   دادن  فرا گوش   بر   مكرر   تأكيد   اوباما   هاي سياست   از   ديگر   يكي
» احتـرام «   و  » دادن گـوش «  واژة    از   بارها   )Al-Arabiya( العربيه   با   خود  مصاحبة    در   وي   .است  
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 محسـوب    متحده   اياالت   عمومي   ديپلماسي   در   تاريخي   تغييري   دادن   گوش  واژة    .كرد   استفاده  
 جـاي    بـه   » بـاز    هاي  دست«   دوره   اين   در   متحده   اياالت   عمومي   ديپلماسي   اصطالح   .شود  مي  
  .  )Zaharna, 2009 b: 6( است   شده  ناميده » كرده   گره   هاي  مشت«  

رغم   به دوره   اين   در   عمومي   ديپلماسي   سياست   كه   دارد   اين   بر   دال   مدراك   و   شواهد
 مردم   نگاه   است   نتوانسته   تنها   نه   و   نشده   چنداني   دگرگوني   دچار   تغيير،   بر   مبني   شعارهايي  
 كه   است   اين   از   حاكي   بلكه   دهد،   تغيير   متحده   اياالت   به   نسبت   را   خاورميانه   كشورهاي  
 زماني   افزود،   توان  مي   رابطه   همين   در   .است   افول   حال   در   همچنان   متحده   اياالت   محبوبيت  

 كرد،   سفر   خاورميانه   به   )Hillary Clinton( كلينتون   هيالري   خارجه   امور   وزير   كه
 كه   دادند )Condoleezza Clinton   (» كلينتون   كاندوليزا«  نام  وي   به   اي  منطقه   هاي  رسانه  
 هاي  سياست   همان   تكرار   واقع   در   جديد   دولت   هاي  سياست   كه   است   نكته   اين   بر   يتأكيد  
 در   اوباما   محبوبيت   كه   داد   نشان   ها  نظرسنجي   زمان   گذشت   با   و   )ibid: 7( است   سابق  
 به   شروع   بودند،     امريكا   سياست   تغيير   به   اميدوار   كه   منطقه   اين   مردم   براي   و   عرب   جهان  
  ).Khatib, 2011( است   نهاده   كاهش  

  %)  (   اوباما   دوران   در   متحده   االتيا   تيمحبوب   زانيم   .1   جدول
)The Pew Research Center for People and the Press, 2011(  

  تركيه پاكستان  اردن فلسطين مصر لبنان اندونزي  كشور
2009  63 55 27 15 25  16  14  
2010  59 52 17 - 21  17  17  
2011  54 49 20 18 13  11  10  

 انتخاب   با   كه اين   نخست   برد؛   خواهيم   پي   نكته   دو   به   ها   نظرسنجي   اين   برآورد   از   بعد
 اياالت   محبوبيت   به   نسبت   منطقه   مردم   ديدگاه   ها  دموكرات   آمدن  كار  روي   و   اوباما   باراك  
 معناداري  نحو  به   2007   سال   به   نسبت   2009   سال   در   منطقه   كشورهاي   اكثر   در   متحده  
 كاهش   به   رو   دوباره   محبوبيت   اين   بعد   سال   در   بالفاصله   اما  ، است   كرده   پيدا   افزايش  
 دوم   .است   گرفته   قرار   خود   سطح   ترين پايين   در   2011   سال   در   كه طوري   بهاست    گذارده  
 رئيس   به نسبت   متفاوتش   شخصيت   يمن   به   و   آمدنش   كار   روي   با   اوباما   اگرچه   كه اين  
 بر   مثبتي  تأثير    توانست   ،تغيير   شعار   دادن   سر   همچنين   و   متحده   اياالت   قبلي   جمهوران  
 در   و  ببخشد    تداوم   مثبت  تأثيرات    اين   به   نتوانست   اما   كند،   ايجاد   منطقه   مردم   عمومي   افكار  
     .دهد   تغيير   متحده   اياالت   به   نسبت   را   منطقه   مردم   ديدگاه   نيز   بلندمدت  

 متحده   االتيا   يتيامن   منافع   است   ممكن   كه   يساز مشكل   يها طيمح   در   يعموم   يپلماسيد
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 تـا    دهـد   يمـ    اجازه   متحده   االتيا   سازان ميتصم   به   باشد،   داشته   اختالف     امريكا   يها ارزش   با  
 انيـ ب   ميمسـتق    طور   به   را   بشر   حقوق   و   مدارا   قانون،   حكومت   ،يدموكراس   ،يآزاد   يها آل دهيا  
 را   هـا  دولـت    بـا    يتـ يامن   يهمكار   و   كينزد   ةجانب  دو   يوندهايپ   كه   است   يحال   در   نيا   و   كند  
 درحقيقت   خاورميانه،   در   امريكا   وجهة   مورد   در   اوباما   جديد   دولت   نگراني   اما   .كنند يم   حفظ  
 بـه    ها   دولت   است،   منفور   اي  چهره   خاورميانه   در   متحده   اياالت   وقتي   .نيست   دليلي   بي   نگراني  
 نيـز    داخلـي    تبليغات   و   سياسي   لحاظ   به   و   داد   نخواهند   را   كشور   اين   با   همكاري   اجازة   خود  
 زمـان،    هم   طور   به   كه   است   حالي   در   اين   .كنند   مخالفت   واشينگتن   با   دهند   مي   ترجيح   رهبران  
 موضـوع  ايـن    و   شـود   مـي    مواجه   عموم   استقبال   با   خاورميانه   در   امريكا   از   دهعالقا   انتقادهاي  
 گـران    تحليـل    ديـدگاه    از   .آورد   مـي    فراهم   را   القائده   سازمان   به   جديد   نيروهاي   گرايش   امكان  
 جلـوه    رنگ   كم   جهت   هايي   فرصت   دنبال   به   بايد   كشور   اين   يي،امريكا   انديشمندان   و   سياسي  
 چـه    امريكـا    رهبران   كه   نيست   مهم   نظر،   اين   از   .باشد   خاورميانه   در   خود   نظامي   پيشينة   دادن  
 تهديدآميز   جنبة   عنوان   به   خاورميانه   مردم   عمومي   افكار   در   ناخواه   خواه   عوامل   اين   گويند،  مي  
  .ستامريكا   منفي   نفوذ   از   حاكي   واست    شده   حك   واشينگتن  

  
  مصر   در   ياسالم   يداريب   قبال   در   اوباما   باراك   يعموم   يپلماسيد   ؛يمورد   يبررس   .5

 خاصي   خصوصيات   و   ها ويژگي     كشور،   اين   در   مردمي   قيام   و   اعتراضات   و   مصر   تحوالت
 وقوع   و   ناپذيري   بيني پيش   .دارد   اساسي   اهميتي   تحوالت   تبيين   در   ها آن   به   توجه   كه   دارد

 كه   است   هايي ويژگي   جمله   از   شد،   آغاز   تونس   اعتراضات   از   پس   كه   تحوالت   اين   ناگهاني  
 نوعي   با   ،  امريكا   و   غرب   در   خصوص  به   اطالعاتي،   هاي دستگاه   ةعمد   بخش   شد   باعث  
 انقالب   بر   آن   بودن   مبتني   و   اعتراضي   جريانات   برخي   بودن  جديد   .شوند   مواجه   شكست  
 11   از   بعد   مسائل   از   تحوالت   تأثيرپذيري   رهبري،   و   دهي سازمان   منظر   از   جمله   از   ارتباطات،  
 اين   ديگر   هاي ويژگي   از   مصر   انقالب   در   جمعي   خواست   و   روح   برجستگي   و   سپتامبر  
 آغاز   از   مظاهري  رؤيت    و   سنتي   اي منطقه   نظم   بر   مصر   تحوالت   تأثيرگذاري   .بود   تحوالت  
 عمومي   ديپلماسي   دستگاه   در   يديگر   مهم   ةنكت   نيز  اي  منطقه   سياسي   نظم   از   جديدي   ةمرحل  
  .)Purushothaman, 2011: 20  ( است   بوده   متحده   اياالت  

 قبال   در   اش  خارجي   سياست   بحران   كنترل   و   مهار   در   متحده   اياالت   هاي  شيوه   بيان   از   قبل
شده منجر      امريكا   عمومي   ديپلماسي   دستگاه   براي   بحران   اين   اهميت   به   كه   عواملي   ذكر   مصر  
   .رسد  مي   نظر   به   ضروري   است،  
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 حـوادث    از   قبـل    تـا    .اسـت    منطقه   امنيتي   ترتيبات   و   استراتژيك   توازن   تغيير   ،عامل   اولين  
فريقـا  ا شـمال    و   خاورميانـه    ةمنطقـ    در     امريكا   كليدي   و   بزرگ   پيمان  هم   در نقش   مصر   اخير،  
در   را    يكاسـتراتژ   تـوازن    واشـنگتن،    و    يـو آو  تل  محور    در   قاهره   حضور   و  د ش  مي   محسوب  
 موضـوع    از   نگراني   با     امريكا   ،مصر  در   انقالب   وقوع   با   اما    كرد؛ يم  حفظ      امريكا  نفع   به   منطقه   
 از   .دكر بررسي   را   احتمالي   هاي  گزينه   خاورميانه   در   استراتژيك   توازن   و   امنيتي   ترتيبات   تغيير  
 نظـام    در   تغيير   واست    شده   ياد   محور   ژئوپلتيك   بازيگر   در نقش   مصر   از   همواره   كه   جايي  آن  
 محسوب   منطقه   امنيتي   ترتيبات   و   استراتژيك   توازن   در   تغيير   كليد   ةمثاب   به   كشور   اين   سياسي  
 مقاومت   جريان   و   ايران   نفع   به   استراتژيك   ةموازن   غرب،   محور   از   مصر   خروج   با   لذا   ؛دشو مي  
  .)ibid( كرد   خواهد   پيدا   تغيير   منطقه   در  

 متحده   اياالت   با   پيمان  هم   عرب   كشورهاي   ساير   تأثيرپذيري   امكان   عامل،   دومين
 با   موضوع   اين   .ست امريكا   منافع   تهديد   نتيجه  در   و   مصر   تحوالت   از   )اردن   و   عربستان(
است   تأمل   قابل   مصر   حوادث   پي   در   مذكور   كشور   دو   در   اعتراضات   وقوع   به   توجه  

)  Sharp, 2010: 5(.  
 اصـلي    نگرانـي    حقيقت  در   .است   منطقه   در   گرايي  اسالم   رشد   باالي   امكان   ،عامل   ومينس

 بـا    مخالفـت    ضمن   در   كه   است   گرايي  اصول   و   گرايي  هويت   جريان   تشديد   و   تكوين     امريكا  
 .اسـت    مخـالف    نيز     امريكا   و   غرب   سياست   و   سلطه   با   منطقه   ةخودكام   حاكمان   اقتدارگرايي  
 زمـاني    ،زبـان  عرب   كشورهاي   ميان   در   مصر   معنوي   جايگاه   به   توجه   با   ،موضوع   اين   اهميت  
 ساير   به   آن   تسري   امكان   ،بپيوندد   وقوع   به   كشور   اين   در   اتفاقي   چنين   اگر   كه   شود  مي   آشكار  
 و   جنگ   و ناصر   عربي   ناسيوناليسم   موضوع   طرح   جريان   در   گذشته   در   كه، عربي   كشورهاي  
 بـود    نخواهـد    ذهن   از   دور   نيز  ، كردند   الگوبرداري   مصر   از   همواره   صهيونيستي   رژيم   با   صلح  

)  Purushothaman: 2011.(  
در  يكـا مرا يكاسـتراتژ  يكشـر  ينتر همم، صهيونيستي رژيم، قرارگرفتن عامل ينمچهار

از  ،2010در سـال   يلاسـرائ  يكبر اساس گزارش استراتژ. است يبحران يتدر وضع ،منطقه
عنـوان   مبارك بـه  يو از حسن ،در منطقه يوآو تل يكگاه استراتژ يهتنها تك ةمثاب كشور مصر به

 يمـان پ يكـه مصـر بـا امضـا     اسـت  يدر حال ينا. بود هشد ياد يا منطقه يمانپ هم ينتر مهم
ـ   يربه سا يهرو ينا يتسر يو تالش برا يلاسرائ يرشدر پذ يويدد كمپ گـام   يشكشـورها پ
الشعاع  در منطقه تحت يلاسرائ يها ياستو س يتسازش، امن ةخروج مصر از جبهلذا با . بود

  .)Sharp, 2010: 5( يردگ يقرار م
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 بحـران    مـديريت    از   هـايي  جلوه   اساس   بر   اي  منطقه   تحوالت   با   ارتباط   در  مريكا ا   رويكرد
 شده   واقع   اي  منطقه   و   سياسي   ةكنند  گير غافل   شرايط    در  مريكا ا كه   اين   يعني   .است   گرفته   شكل  

 ايـن    بـر    .اسـت    كرده   استفاده   بحران   مديريت   الگوي   از   شرايطي   چنين   از   عبور   براي   و   است
 داده   قرار   محور   چند   بر   را   تحوالت   اين   قبال   در   خود   خارجي   سياست   متحده   اياالت   اساس  
  :از   ندا عبارت   كه   است  

  ؛ليبرال   و   سكوالر   هاي   دولت   گيري  شكل   از   حمايت. 1
  ؛ايران   اسالمي   انقالب   الگوي   از   جلوگيري. 2
  .صهيونيستي   رژيم   امنيت   حفظ. 3
 مفهوم   اين   به   .است   محور  مديريت   رفتار     امريكا  رفتار   در    تأمل   درخور   ةنكت   زمينه   اين   در

 مـديريت    .كند   مديريت   خود   منافع   راستاي   در   را   جاري   مسائلي   است   كرده   سعي     امريكا   كه  
 منطقه   در   مسائل   بخواهد     امريكا   كه   معني   اين   به   و   ،است   نظر مد   آن   كالن   مفهوم   به   جا  اين   در  
 بـه    .كنـد    حل   خاورميانه   در   را   مسائل   برخي   تواند  نمي   اساساً     امريكا    زيرا   ،نيست   كند   حل   را  
 هـر    بـه    امـا    .است   مواجه   زيادي   هاي محدوديت   با   منطقه   اين   در   متحده   اياالت   كه   دليل   اين  
  .است   كرده   حركت   تحوالت   و   مسائل   مديريت   جهت   در   حوادث،  طي  در   كشور   اين   ،حال  

 ديگـر  يـك    بـا    گونـاگون    مسـائل    در   متحده   اياالت   مديريت   دادن  تطبيق   لزوم   ،ديگر   ةنكت
 در     امريكـا    رويكرد   لحاظ   اين   زا   .است   تحوالت   قبال   در   كشور   اين   رويكرد   شناسايي   جهت  
 و   بحـرين    موضـوع    در   كشور   اين   رويكرد   همچنين   و   ؛مصر   و   تونس   در   رويكردش   با   ليبي،  
 :8/4/1390( گيـرد   نمي   قرار   واحدي   الگوي   در  كدام  هيچ   سوريه،   مورد   در   رويكردش   با   يمن  
  http://irdiplomacy.ir(.   يي هـا  چـالش    آفريقا   شمال   و   خاورميانه   سراسر   در   انقالبي   تغييرات
 قـاهره    در   اوباما   2009   سال   ژوئن   در   كه   حالي   در   .اند كرده  جاد يا اوباما   دولت   براي   را   جدي  
   امريكا   دولت   اكنون   گفت،   سخن   اسالم   جهان   با   يي  امريكا   روابط   در   نوين   و   آغازين   روابط   از  
 براي   اش  خارجي   سياست   دكترين   بهبود   به   زمان هم   و   است   مصر   بحران   به   رسيدگي   حال   در  
  .انديشد  مي   آينده   هاي  بحران   به   رسيدگي  

 تـأمين    مصـر    بحـران    مديريت   در   متحده   اياالت   هاي  گيري  تصميم   اساس   رسد  مي   نظر   به
 چهارچوب   در   را   منافع   تأمين  يند افر   توان  مي   .است   هبود   ييامريكا   يها  ارزش   اشاعة   و   منافع  
 طبـق    .داد   قـرار    ليبراليستي   تئوري   مقوله   در   را   ييامريكا   يها  ارزش   اشاعة   و   رئاليستي   تئوري  
 و   ثبـات    حفظ   راستاي   در   مبارك   حفظ   ابتدا   مصر،   تحوالت   در   متحده   اياالت   منافع   نظر،   اين  
 از   حمايـت    شاهد   لذا   .بود   خاورميانه   ةمنطق   در   خود   مهم   و   استراتژيك   شريك   دومين   امنيت  
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ـ    كه  اين   از   پس   اما   .ييمامريكا   منافع   تأمين   راستاي   در   مبارك    دسـتورات    از   مصـر    ارتـش    ةبدن
 مـداران   سياسـت    بـر    امر   اين   و  د كر   سرپيچي   معترضان   تر بيش   سركوب   خصوص   در   مبارك  
 راسـتاي    در   البتـه ، هـا   ارزش   حفظ   بر   تأكيد   با   نيست،   ماندني   مبارك   كه  د ش   مسلم   سفيد   كاخ  
  .دش   حمايت   مبارك   رفتن   ةگزين   از   ،منافع   حفظ  

 لذا   ؛است   مشخص   كامالً   ليبرال   و   رئال   نگاه   كردن   متعادل   در     امريكا   پتانسيل   روند   اين   در
 رسيدن   قدرت   به   امكان   و   اسرائيل   موقعيت   تهديد   دليل   به   اول،   ةمرحل   در   متحده   اياالت  
 با   بعدي   گام   در   اما   ؛كرد  مي   نگاه   بحران   به   رئاليستي   عينك   از   منافع،   تهديد   و   گراها  اسالم  
 و   آزادي   و   دموكراسي   نظير   يي  امريكا   هاي  ارزش   حامي   همواره   واشنگتن   كه  اين   بر   تأكيد  
 داد   رضايت   مبارك   رفتن   ةگزين   به   ليبراليستي   رويكرد   قالب   در   است   مردمي   هاي  خواسته  

)8/4/1390:   http://irdiplomacy.ir(.  
 و   اقتدارگرايي   از   حمايت   نه   مصر   تحوالت   قبال   در   متحده   اياالت   سياست   پس،   اين   از

 ليبرال   نيروهاي   تقويت   بر   مبتني   سومي   راه   بلكه   ،گرايي  اسالم   از   حمايت   نه   مشخصاً  
 طي   اوباما   باراك   راستا   همين   در   .)Mustafa, 2006: 1(است  كشور   اين   در   دموكراتيك  
 داشته   را   اين   توانايي   بايد   مردم   ةهم   كه   دارد   عقيده   او   كه   كرد   اظهار   مصر   در   اش  سخنراني  
 اداره   خواهند  مي   چگونه   بگويند   كه  اين   و   بياورند   زبان   بر   را   دارند   ذهن   در   چه  آن   كه   باشند  
 از   امريكا   كه   است   نكته   اين   رسد،  مي   نظر   به   مسلم   چه  آن   اما .)Byman, 2011: 126( شوند  
  .ندك   مي   حمايت   ايدئولوژيك   دولت   مقابل   در   سكوالر   و   ليبرال   دولت  

 قابل غير   موضوعي   خاورميانه   ثبات  بي   ةمنطق   در   صهيونيستي   رژيم   امنيت   حفظ   كه  اين   با
 به   را   مصر   ةجامع   كه   است   تالش   در   كشور   اين   ،ستامريكا   خارجي   سياست   در   اغماض  
 خواهد   غرض   نقض   مدت  طوالني   در   راهبردي   چنين   اما   .دهد   سوق   سياسي   باز   فضاي   سوي  
 داشته   مصر   حكومتي   ساختار   در   ريشه   كه  آن   از   بيش   اسرائيل   ماهيت   با   ضديت   زيرا   ؛شد  
 براي   را   شرايط   تر، بيش   آزادي   سوي   به   مصر   ةجامع   هدايت   .دارد   مصر   ةجامع   در   ريشه   باشد  
 المسلمين  اخوان   مانند   اسالمي   هاي  گروه   جمله   از   سياسي   مختلف   هاي  گروه   نمو   و   رشد  
 منظور   اين   دهه   سه   به   نزديك   طي   كه   بود  » مباركيسم« پارادايم   اين   زيرا   .آورد   خواهد  هم افر  
  ).Elliott, 2011: 2( بود   ساخته   برآورده   را   صهيونيستي   رژيم   امنيت   حفظيعني  امريكا  

 آموزش   و   مشاوره   نوع   از   را   هايي  برنامه   نيز   حاضر   حال   در     امريكا   ديپلماسي   دستگاه
 كه   است،   داده   ارائه   مصر   در   خصوص  به   عرب   هاي دولت   شدن كيدموكرات   يبرا  
 منتقدان   از   ياريبس   .است   كشور   اين   خارجي   سياست   در   كشورها   اين   تاهمي   دهندة  نشان  
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 ينسب   كاهش   بارةدر   و   دانند  يم   كم   را   تعهدات   نيا     امريكا   يفعل   هاي  استسي   كار  محافظه  
 مالي   يها  كمك   كه   كنند  يم   دييتأ   گريد   يبرخ   .كنند  يم   ينگران   ابراز   نطقهم   در     امريكا   نفوذ  
 دنبال   به   ديبا   متحده   االتيا   هاي  كمك   و   است   شده   رتأثي  يب   ياديز   حد   تا   يدموكراس   يبرا  
    .باشد   مردم   يزندگ   بهبود  

 در   يمردم  هاي    زشيخ   يريگ شكل   با   كه   شد   غافل   دينبا   زين   نكته   نيا   از   كه اين   پايان   در
 از   ياريبس   مثال   يبرا   .است   شده   دهيكش   چالش   به     امريكا   سخت   قدرت   عرب   و   اسالم   جهان  
 رونيب   به   هيناح   نيا   در   تريتو   و   بوك   سيف   قيطر   از   اسالمي   بيداري   از   بخش   الهام   اتيروا  
 ار   نرم   قدرت   امكانات   و   ازهاين   هم   منطقه   يكشورها   انقالبي   تحوالت   نيبنابرا   .ابدي  يم   انتقال  
 ديبا   متحده   االتيا   كه   است   كرده   جاديا   را   يطيشرا   هم   و   است   كرده   مطرح     امريكا   يبرا  
  .دهد   نشان   واكنش   آن   به   نسبت  

  
  گيري   نتيجه   .7

 خاورميانه   در   عمومي   ديپلماسي   هاي  تالش   كه   دكن مي   ثابت   خاورميانه   اسناد   تاريخي   بررسي  
 عنوانه ب   هميشه   تقريباً   ارتباط   جريان   صحنه،   اين   در   .است   تأثيرگذاري   و   دهي شكل   زمينة   در  
 جايي آن   از   .است   خاورميانه   به   متحده   اياالت   طرف   از   اقناعي   هاي استراتژي   طرفة يك   جريان  

 و   ادراكات   و   ها  نگرش   در   تغييرات   ايجاد   نهايي   هدف   هاست، پيام   فرستندة   متحده   اياالت   كه
 طرفة يك   هاي  كانال   از   استفاده   طريق   از   )خاورميانه   مخاطبان  ( سنتي   گيرندگان   رفتارهاي  
منطقة    در   عمومي   ديپلماسي   سياست   اجراي   رو،   اين   از   .است   شده   جمعي   هاي رسانه  
 حضور  دورة    در   چه     امريكا   خارجي   سياست   هاي  بخش   ترين مهم   از   يكي   عنوان   به   خاورميانه  
 مقامات   كار   دستور   در   سفيد   كاخ   در   ها  كراتودم   حضور  دورة    در   چه   و   خواهان  جمهوري  
     .است   داشته   قرار   كشور   اين  

 از   چه   اگر   نداشت؛   عمومي   ديپلماسي   كاربرد   و   نرم   قدرت   به   چنداني   اعتقاد   بوش   دولت
 همـان    از   عمـومي    ديپلماسـي    سياسـت   زمينـة     در   را   خود   هاي  فعاليت   ضرورت   و   اجبار   سر  
 نـه    را   عمـومي    ديپلماسي   خواهان، جمهوري   منطق   با   مطابق   اما   كرد،   آغاز   سپتامبر   11   فرداي  
تأسـيس     از   هـدف    رو،   ايـن    از   .كرد   تعريف   ها  ايده   جنگ   بلكه   تعامل  پاية    بر   ها  ارزش   معرفي  
پايـة     بـر    تعامـل    نـه    مختلف   نشريات   و   ها  روزنامه   انتشار   و   راديويي   و   اي  ماهواره   هاي  شبكه  
 تـر  بـيش    كـاهش    بـه    تنهـا  نـه    سياسـت    اين   .بود   اي  رسانه   جنگ   تر بيش   بلكه   متقابل،   احترام  
 داخلـي    عمـومي    افكـار    انزجـار    باعث   بلكه   شد،   منجر   خاورميانه  منطقة    در     امريكا   محبوبيت  
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 بـردن    سـؤال   زيـر    بـا    اوبامـا    مقابـل،    در   .شد   بوش  طلبانة   جنگ   هاي  سياست   از   متحده   اياالت  
 سوي   به   را   جهان   و     امريكا   عمومي   افكار   تا   ساخت   پلي   آن   از   بوش  طلبانة   جنگ   هاي  سياست  
 بـر    نـه    نرم   قدرت   و   ديپلماسي   كاربرد   به   ها  دموكرات   و   اوباما   دولت   اعتقاد   .كند   جذب   خود  
تأثيرگذاري    و   تعامل   براي   تالش   و   گرايي  چندجانبه   چهارچوب   در   بلكه   ها،  ايده   جنگ   مبناي  
     .ساخت   متمايز   بوش  گرايانة   جانبه يك   هاي  سياست   از   را   آن   ن،نامسلما   عمومي   افكار   بر  

 برقراري   رويكرد   اتخاذ   با   ست، امريكا   تاريخ   پوست سياه   جمهور   رئيس   نخستين   كه   اوباما
 تا  » گذاردن   احترام   و   دادن  فرا گوش«   همانند   هايي  سياست   بر   تكيه   و   مسلمانان   با   مستقيم   ارتباط  
 قضاوت   به   پرداختن   اگرچه   شد؛   منطقه   مردم   عمومي   افكار   بر  تأثيرگذاري    به   موفق   حدودي  
 هـايي   نظرسنجي   روند   اما   رسد،  مي   نظر   به   زود   كمي   اوباما   عمومي   ديپلماسي   سياست   بارةدر  
 كـه    است   داده   نشان   شده   انجام   گذشته   سال   چند   در   معتبر   افكارسنجي  مؤسسات    توسط   كه  
 اسـالمي    بيداري   قبال   در   اوباما   باراك   .بخشد   تداوم   خود   مثبت  تأثير    اين   به   نتوانسته   نيز   اوباما  
 تـرويج    .كـرد    مشـخص    بحـران    مـديريت    ارچوبهچ   در   را   اي  دوگانه   موضع   خاورميانه   در  
 روابـط    برقـراري    سـنتي    سياسـت    ،  امريكا   خارجي   سياست   اصلي   شعار   عنوان   به   دموكراسي  
 ةمنطقـ    در   متحـد    عـرب    اقتـدارگراي    و   كار  محافظه   هاي  حكومت   حفظ   و   ،اسرائيل   با   خاص  
 سـخن،    ديگـر    بـه    .گـذارد   مـي    نمـايش    بـه    را     امريكا   خارجي   سياست   پارادوكس   خاورميانه  
 و   ،مبـارك    از   حمايـت    بـا    نخست   ةمرحل   در   شانمنافع   حفظ   براي   سفيد   كاخ   مداران سياست  
 در   قـدرت    تـرك    بـراي    مبـارك    بـر    فشـار    و   تشويق   و   مردمي   موج   به   شدن متمايل   با   سپس  
  .زدند   شان  ديپلماسي   دستگاه   ةدوگان   هاي  سياست   بر   تأييدي   مهر   ها،  ارزش   حفظ   چهارچوب  

 ساير   و   بودن  ناپذير  بيني پيش   به   توجه   با   مصر،   اخير   تحوالت   به     امريكا   رويكرد
 اين   داخلي   سياست   هاي مؤلفه   و   خارجي   سياست   هاي مؤلفه   برخي   و   آن   هاي ويژگي  
 در   هويت   مشكل   .است   بوده   سردرگمي   و   ابهام   با   توأم   و   نامنسجم   رويكردي   كشور،  
 و   ملي   امنيت   تهديدات   و   ،منافع   اهداف،   تعريف   جهت   در     امريكا   خارجي   سياست  
 در   كشور   اين   متحد   ترين اصلي   عنوان   به   اسرائيل،   مقامات   با     امريكا   دولت   نظر   اختالف  
 ساختار   در  المسلمين  اخوان   مشاركت   مانند   مهمي   موارد   در   ديدگاه   اختالف   خاورميانه،  
 موضوعات   ترين مهم   از   خاورميانه،   در   سازي دموكراسي   كليت   حتي   و   مصر   قدرت   جديد  
 قبال   در     امريكا   خارجي   سياست   در   سردرگمي   و   انسجام   عدم   باعث   كه   است   مسائلي   و  
  .است   شده   مصر   تحوالت  

 رهبـران    از   ياريبسـ    تـا    شـد    موجب   منطقه   در   ياسالم   يداريب   ةديپد   وقوع   جهت   هر   به
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 از   تيـ تبع   بـه    ملـزم    را   خـود    همـواره    گذشـته    ةده   چند   يط   كه     امريكا   مانيپ هم   يكشورها  
 شـاهد    مقابـل،    در   .شـوند    حـذف    و   كنـار    قـدرت    ةصحن   از   دانستند،  يم     امريكا  هاي    استيس  
 در   نيبنـابرا    .ميهسـت    خودشان   سرنوشت   نييتع   در   ها   ملت   و   مردم   نقش   يريگ   اوج   و   شيافزا  
 ياسـالم    يداريـ ب   ريثأتـ    تحت   يكشورها   داخل   قدرت   انتقال   نديفرا   در   ديبا     امريكا   كه   يحال  
 از   يريـ گ   بهـره    ازمندين   شدت   به   خصوص   نيا   در   و   دكن   فيتعر   خود   يبرا   يمشروع   گاهيجا  
 بـه    يكـار   نومحافظـه ـ  يستيونيصه   ةتندروان   يكردهايرو   است،   يعموم   يپلماسيد  هاي    وهيش  
 بـه    قطعـاً    و   اسـت    گرفته   شدت   اريبس   اسالم   جهان   با     امريكا   تعامل   يچگونگ   از   ينگران   ليدل  
  .هستند   تعامل   نيا   در   اخالل   دنبال  

 ريغ   يندهايفرا   از   تيحما   به   متهم   منطقه  هاي    ملت   يسو   از   هنوز     امريكا   كه   نماند   ناگفته
 ضد   تيماه   خود   ذات   در   كه   ياسالم   يداريب   ةديپد   رسد   مي   نظر   به   كه  چرا   است؛   كيدموكرات  
 مقاومت   محور   ةچهر   تيتقو   موجب   زمان   هر   از   شيب   دارد،   يستيونيصه   ضد   و   ياستكبار  
 مجدداً   تا   كند   مي   يسع   مقاومت   قدرت   شيافزا   از   يريجلوگ   يبرا     امريكا   نيبنابرا   .است   شده  
 منطقه   در   يسلف   و   القاعده  هاي    انيجر   از   تيحما   مانند   خود   ةگذشت   اشتباه  هاي    استيس   به  
 يكشورها   گر،يد   طرف   از   .دارد   يتلخ  هاي    تجربه   نهيزم   نيا   در   گذشته   در   امريكا     كه   بپردازد  
 گاهيجا   حفظ   خواستار   خودند،   ةنديآ   نگران   شدت به  كه   قطر   و   عربستان   مانند  اي    شكننده  
  .ندا منطقه   در     امريكا   يبرا   يراهبرد  

هاي    استيس   كنترل   و   تيريمد   يچگونگ   است،   مواجه   آن   با     امريكا   كه   يگريد   چالش
اي    انهيخاورم   راهبرد   كند   مي   يسع   يزيآم   جنون   شكل   به   كه   هاست ستيونيصه   ةطلبان   جنگ  
 دو   از   خسته     امريكا   كه   يحال   در   گر،يد   عبارت   به   .دكن ناخواسته   يجنگ   ريدرگ   را     امريكا  
 قدرت  هاي    وهيش   و   ابزارها   مجدد   يده سامان   ازمندين   شدت   به   قعرا   و   افغانستان   اشتباه   جنگ  
 منافع   بر   را   خود   يتيامن  هاي    تياولو   كند   مي   تالش   يستيونيصه   ميرژ   است،   منطقه   در   نرم  
 ةلفؤم   3   رسد   مي   نظر   به   گفت   ديبا   يريگ   جهينت   براي   نيبنابرا   .دكن   ليتحم     امريكا   يراهبرد  
 راهبرد   در   يسنت   شكل   به   كه   اسالم   و   ،نفت   ،يستيونيصه   ميرژ   تيامن   يكيتيژئوپل  
 ياساس  هاي    ييجا   جابه   ها   آن   ارزش   و   نقش   زانيم   در   اند،   بوده   رگذاريثأت     امريكا  اي    انهيخاورم  
 حدود   تا   است   توانسته   »منطقه   يها   ملت   ةاراد« ةلفؤم   گر،يد   طرف   از   و   است   شده   جاديا  
   امريكا   كه   است   يمعن   نيبد   امر   نيا   .دكن  ليتحم   مزبور  لفه ؤم   3   بر   را   خود   ارزش   ياديز  
 يراهبرد   اهداف   بود   نخواهد   قادر   خود   يعموم   يپلماسيد   بهبود   ةلئمس   به   توجه   بدون  
  .سازد   محقق   را   خود   يخارج   استيس  
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