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اصلیترین رحورهای سیاست خارجی آرریکا بادل شادهاسات در ایان
رطالعه رفهوم «تأثیر هیالری» بهعنوان عارلی تعیینکننده در سیاست
رداخلهجویی آرریکا در ارور نان رسالمان خاورریاناه و شامال آفریقاا
رورد بررسی و تدقیق قرار ریگیرد نکته رورد تأکید در ایان رقالاه آن
است که آرریکا ا تبادالت آکادریک و برنارههای دانشگاهی باه رنظاور
به تحرک درآوردن نسلی ا نان تح یلکرده رسلمان بهعناوان رنبا
«تغییر» و «دروکراسی سا ی» در رنطقه استفاده ریکند
دو پروژه تِکویمِن 1و نِکستاساکالر  2بارای رطالعاه راوردی و جهات
رعرفی کلیتی ا استراتژیهای آرو شای عماده آرریکاا در خاورریاناه و
شمال آفریقا انتخا شدهاند نتایج رطالعه روردی حاکی ا بهکاارگیری
استراتژیهایی که ذکر خواهد شد هستند :الف) تشویق نان برای ایفای
نقش رهبری و دروکراسی سا ی آینده؛ ) رحوریت بخشیدن به باان
انگلیسی بهعنوان ابزار ارتباطی؛ ج) برناراهریازی براساا انگیازههاای
دوسویه؛ د) ایجاد حس توانمندی افزایش حس رشارکت و تقویت حس
تعلقخاطر به فرهنگ و تفکر سیاسی آرریکایی.
واژگان کلیدی

ن رسلمان قدرت نرم آرریکا دیپلماسی آکادریک خاورریانه

مقدمه

در قرن  21نان و دختران حیاتی رتفاوت ا رادران خود را تجرباه رایکنناد و توساعه
ربتنی بر «برابری جنسیتی» پنجمین هدف در ریان اهداف توساعه پایادار 3بارای پساا
 2۰1۵سا ران رلل رتحد را تشکیل ریدهد بشر پا به نظا ناوین جهاانی گا ارده کاه
رشخ ه آن به قول ریتا کِلی «تغییر نظام جنسیتی» است ()1۵4 :2۰۰1
اگر در سالهای نهچندان دور جنسیت بهساادگی باا توضایح ویژگایهاای بادیهی و
اعضای بدن و اندام جنسی همراه بود اررو تمام این سیست فکری بره ریخته اسات؛ و
باور به اینکه جنسیت برخاسته ا طبیعت نیست آن را به حاو های پررناقشاه و بیشاتر
1. TechWomen
2. NeXXt Scholars Initiative
3. Sustainable Development Goals
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یک برساخته فرهنگی رتبلاور در تکراری ا با نمااییهاای نماادین تبادیل کاردهاسات
(سندی و دیگران  )۵ : 199۰رفهوم جنسیت در بیان شلِگِل شارل «شیوهای است کاه
ا اعضای دو جنس انتظار ریرود طبق آن درک و ار یابیشده و رفتار کنند» (به نقال ا
فِرارو و دیگاران  )282 :1992لا ا طباق ت اریح کلار راسموسان ( )4 :2۰۰9کشاف
هرگونه «تو ی قدرت در طول خطوط تفاوت جنسیتی» کاری نبوغآریز خواهد بود.
نظام جنسیتی شارل «دستهای ا روابا رتقابال جنسایتی و نهادهاای جنسایتی »
شدهاست (والبی و دیگاران « )3۰1 :2۰۰9رعاانی» بخ وصای را بار تماایزات روجاود
بیولوژیکی تحمیل رینمایاد (راسموسان  )4 :2۰۰9نظاام جنسایتی فعلای در جهاان
رح ول دوران بعد ا جنگ سرد و تفوق «ار شهای ردرن» است غار در ایان راان
خود را در روقعیت برتار و دارای «گفتماان غالا » بارای تعریاف رفهاوم ن و کیفیات
رناس ندگی او ریدانست درنتیجه نظام غال جهانی جنسیت که بخ وص تبلور آن
در سا ران رلل رتحد قابل پیگیری است اررو همه کشورها را رتعهد به با نگری ررتا
وضعیت نان و ارائه گزارش برطبق آن صرفنظر ا تماری تفاوتهایی کارده اسات کاه
ریان استانداردهای بینالمللی و رالکهای این «جایگاه» در فرهناگهاای غیار غربای و
رتنهای تمدنی رختلف وجود دارد
«جایگاه زنان» :رویکردی جهانی

نظام جهانی جنسیت که ا عناصر اصلی و ره تغییر در جهان رعاصر و آغا راه گفتماان
رحوری «جایگاه نان» در توسعه رحسو ریشود خود نیاز دارای قابلیات تغییراسات
همانطور که نادیا حجا ریگوید اررو «جایگاه نان تبدیل به شاخص اصلی ردرنیتاه
جوار شده است» (به نقل ا حداد و دیگران  )7 :1998الرا دی نیز تأکید ریکند که
«جایگاه نان» همان استاندارد جهاانی بارای ار یاابی درجاه «ردرنیتاه» فرهناگهاا و
کشورهاست ()3۰ :2۰۰6
نقش آرریکا در برساختن رفروضات جهانی «جایگاه نان» بسایار قابالتوجاه اسات
آرریکا نسخه اولیه این رفهوم را در داخال و در دورانای پایریازی کارد کاه نهاادگرایی
جهانی را در قال تأسیس لیگ رلتها 1در ساالهاای  192۰و  193۰دنباال راینماود

1. League of Nations
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(هیویت  )1۵3 :2۰1۰ا شکلگیری جنبش اتحادیه پان آرریکن 1تاا ت اوی «الیحاه
جایگاه نان )1946( »2که بهنوبه خود رنجر باه تشاکیل کمیسایون ریاسات جمهاوری
جایگاه نان 3گشت4؛ روضوع جایگاه نان ریرفت تا در ابعاد رختلاف جارعاه آرریکاایی
جای خود را با کند.
نظام در حال تغییار جنسایت حاصال شابکهای ا ایادهپاردا یهاا کارساا رانی و
رجموعه برنارههایی است که رفهوم «جایگاه نان» را ساخته پرداخته و آن را بهعناوان
یک پروژه جهانی ا  1948تا  199۵تربیت نمودند با شکلگیری سا ران رلل بهعناوان
یک ابزار حکورت جهانی ا سوی آرریکا فرصتی برای غر و بهخ اوص آرریکاا ایجااد
شد تا تدریجاً بان رشترکی در رینه «جایگاه نان» استداللها و ساختارهای رربوطاه
ریان کشورهای عضو ایجاد نمایند (برت و فرانک  )1999دوره رانی بین ارضاء رنشاور
سا ران رلال در  194۵و چهااررین کنفارانس جهاانی ناان در پکان ( )199۵را بایاد
لحظات تاریخی برای درک نظام «جهانی» جنسایت در اکناون دانسات بادین ترتیا
رنشور سا ران رلل ( )194۵و بیانیه جهانی حقوق بشر ( )1948ا رناب اصالی هساتند
که به برابری حقوق بشر و حقوق و آ ادیهای کارل برای همه ا جمله ناان قائالاناد
رنشور سا ران رلل بر استانداردهای «عاری ا هرگوناه تبعایض براساا ناژاد جانس
بان یا ر ه » و بیانیه جهانی حقوق بشر بر استانداردهای «بادون هایچ ناوع تبعایض
اع ا نژاد رنگ پوست جنس بان ر ه  ...رحل تولد و غیره» تأکید ریکند
نان دولتی آرریکایی ا پیش آهنگان فرایند تشکیل گفتمان حاضر بودناد :ویرجینیاا
گیلدراِسلیو تنها ن رنتخ ا سوی فرانکلین رو ولت برای عضویت در هیئت آرریکاایی
تقریر رنشور سا ران رلل و یکی ا رجموع چهار ن ۵حاضر در ریاان  16۰ارضااءکننده
این رنشور بود (اسالم  )1۵ :2۰14و یا در نمونه دیگر دوروتی کنیان نماینده آرریکاا و
یکی ا پانزده عضو اصلی کمیسیون رقام ن بوده است.6
1. Pan-American Union
2. Women’s Status Bill
3. Presidential Commission on the Status of Women

 4این طرح آرریکا را تبدیل به یکی ا اولین کشورهایی نمود که «جایگاه سیاسی اقت ادی اجتماعی و ردنی نان و راهیت و
ابعاد تبعیض ربتنی بر جنیست» بهصورت ساالنه باید رورد بررسی و ررور قرار ریگرفت هرچند ایان طارح تاا دهاه  196۰در
عمل به اجرا درنیارد (هیویت )1۵4 :2۰1۰
 ۵سه ن دیگر :رینروا باراردینو (جمهوری چک) برتا لوتز (بر یل) و وو یی فنگ (چین)
 6این یرکمیته در کمیسیون حقوق بشر سا ران رلل ایجاد شد که در سال  1946تبدیل به کمیتهای رستقل شد
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«جایگاه زنان»« :تعهد» سیاست خارجی آمریکا

ایاالت رتحده ارتباط رعناداری ریان پیشبرد حقوق و آ ادی نان و بهاصطالح «رساالت»
خود در صیانت ا صلح جهانی در دوران بعد ا جنگ جهانی دوم رت ور بودهاست اِلِناور
رو ولت همسر رئیس جمهور سابق آرریکاا در اجاال هاای ابتادایی خاود در رجما
سا ران رلل در لندن (فوریاه  « )1946ناان جهاان» را ایانگوناه راورد خطاا قارار
ریدهد:
را دولتهای جهان را فراریخاوانی تاا ناان را در هار گوشاه ا ایان جهاان بارای
رشارکت فعال در ارور رلی و بینالمللی تشویق نمایند و ا نان آگاه به روقعیتهایشاان
دعوت ریکنی تا پیش بیایند و ارر صلح و با سا ی را نیز همچون ارور جنگ و رقاورت
عهدهدار شوند (به نقل ا گزارش ویژه سا ران رلل رتحد)2۰1۵ 1
آرریکا برای چند دهه و تا روعد برگزاری چهاررین کنفرانس جهاانی ناان در ساال
 199۵در پکن بهطور جدی درگیر ساخت گفتمانی برای نان باود در نشسات را کور
اسناد اصلی شارل بیانیه و راهنمای عمل پکن 2به ت وی رسید کاه همچناان ا اساناد
باالدستی در تبیین استانداردهای جهانی برابری جنسیتی و توانمندسا ی نان رحساو
ریشود
«بگ ارید حقوق بشر حقوق نان و حقوق ناان حقاوق بشار باشاد یاکباار بارای
همیشه» ایراد این کلمات در بیانیه پکن بود که نام هایالری کلینتاون باانوی اول کاا
سفید در آن ران را به ناری جهانی تبدیل کرد وی جنبشی جهانی برای ناان را تحات
قیموریت و رهبری آرریکا راهاندا ی کرد که هنو ه با عنوان «تأثیر هیالری »3شناخته
ریشود (پارکر )2۰13
هیالری کلینتون هنو ه بهعنوان نماد «تعهد جهانی آرریکا «برای پیشابرد حقاوق
بشر نان و رشارکت سیاسی -اجتماعی آناان شاناخته رایشاود هماانطاور کاه ساند

استراتژی آرریکا بارای پیشاگیری و پاساخ باه خشاونت جنسایت  -رحاور در جهاان

4

( )2۰12تأکید ریکناد« :براباری جنسایتی و پیشارفت ناان و دختاران» باه رهباری
کلینتون در دوره و ارتش در ارور خارجه «به صف اول سه رحور سیاست خارجی آرریکا
1. UN Special
2. Beijing Declaration and its Plan of Action
3. Hillary Effect
4. United States Strategy to Prevent and Respond to Gender-based Violence Globally
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یعنی دیپلماسی توسعه و دفاع پیوست»؛ بنابراین در این بخش به گوشاهای ا اقادارات
کلینتون در همین راستا ریپردا ی :
 1هیالری کلینتون ابتدا تالش کرد روان روجود در داخل رر های آرریکاا را
بر طرف کند رادلین برودین ستون نویس رو ناره گاردین ( )2۰11رعتقد
است هیالری کلینتون روفاق شاد روضاوع حقاوق ناان را باه «روضاوع
حیریتی» آرریکا در سیاست خارجی بدل کند
 2کلینتون ساختارهای سا رانی و ردیریت رناب انسانی را نیز با همین هادف
رورد تغییر و نوسا ی قرارداد پستهای جدیدی چون فرساتاده ویاژه اراور
جهانی نان و ارت خارجاه 1و هماهناگکنناده ارشاد براباری جنسایتی و
توانمندسا ی نان در برناره اداره توسعه بینالمللی آرریکا 2را او ایجاد کرد
رشاوران حو ه جنسیت در فرراندهی ررکزی آرریکا 3نیروی کمکی ارنیت
بینالملل ناتو 4تی های عملیات نان نیروی دریایی و تای هاای پشاتیبانی
فرهنگی ارتش در صحنههای جنگ همچون افغانستان رن و شدند تا باه
اینترتی رشارکت نان رحلی در فرایند ایجاد «ثبات» رورد با نگری قارار
گیرد.
 3در طول ت دی کلینتون در و ارت خارجه بود که راهنمای سیاسی پیشبرد
برابری جنسیتی برای کارکنان و ارت ارور خارجه ( )2۰12برای اولاین باار
رنتشر شد و هدف ا آن تأرین اطالعاات روردنیاا کارکناان و ارتخاناه در
رینه «چگونگی پیشبرد برابری جنسیتی در جهت رناف سیاست خاارجی
آرریکا» بود.
 4کلینتااون در طااول دوره و ارت خااود ا  112کشااور ا چ این گرفتااه تااا
یمبابوه دیدن کرد در طول تمام این سافرها بارای اولاین باار در تااریخ
آرریکا فرستاده ویژه وی در ارور جهانی نان رالنی وِرویر ۵وی را همراهی
ریکرد (پارکر  )2۰13در حقیقت در تمام این دوران کلینتاون در تاالش
بود جغرافیاای قادرت آرریکاا را توساعه دهاد او پتانسایل فراراوششاده
1. Department of State’s Ambassador-at-Large for Global Women’s Issues
2. USAID’s Senior Coordinator for Gender Equality and Women’s Empowerment
3. U.S. Central Command
)4. NATO's International Security Assistance Force(ISAF
5. Melanne Verveer
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شهروندان ن در کشورهای در حال گ ار سیاسی را به رنبعی برای «قدرت
ردنی» آرریکا در سطح بینالمللی بدل کرد کلینتاون خاود ایان فرایناد را
«تالش رستمر برای ارتقاء رردری «توصیف ریکناد» کاه رهباران جوارا
خودشان حتی آنها را نمیشناسند  ...آردن رن عرصهای بارای وجاود باه
آنها ریبخشد که ریتواند شانس تالش برای تغییر در اولویتهای دولتها
را ایجاد کند» (به نقل ا شریدان )2۰۰9
 ۵در سطح بینالمللی هفت قطعناره دررابطه با نان صالح و ارنیات توسا
شورای ارنیت سا ران رلل 1به ت وی رسید درحالیکه آرریکاا را بایاد ا
حاریان تماری آن ها دانست طبعاً هیالری کلینتون رشارکت نان در صلح
و ارنیت را بر ربنای دغدغههای ارنیتی آرریکا برساخته است این ایاده در
اسناد استراتژیک رهمی همچون استراتژی ارنیت رلی آرریکا ( )2۰1۰قابل
رشاهده است؛ در این سند آرده« :تجربه نشان داده اسات کاه کشاورهایی
صلحآریزتر و ثروتمندترند که نان در آن ا تماری حقوق و فرصتهاا برابار
هستند»
 6هیالری رویکرد ارنیتی ررسوم آرریکا را که رانی با گساترش تسالیحات و
توان نظاری سنجیده ریشد ا نو بنا کرد برای او پیشرفت نان و توساعه
رشاارکت سیاسای آناان طیفای ا دغدغاههااا را اعا ا «نااابرابری رحااض
جنسیتی و تندروی سیاسی» در برریگیرد (بانتینگ )2۰11
کا سفید اولین برناراه عمال رلای آرریکاا 2بارای ناان صالح و ارنیات
(دساربر  )2۰11را بهعنوان سندی تاریخی رنتشر کرد این اولین چارچو
حقوقی و سیاسی است (شوریکر  )2۰12که تأکید رایکناد «رشاارکت و
حمایت ا نان بهعنوان عارالن صلح و ثباات در رأ تاالش آرریکاا بارای
توسعه ارنیت پیشگیری واکانش و حال نازاع و با ساا ی جوارا اسات»
(تأکید افزودهشده)
 7پیش ا دوره ت دی هیالری بررسی ابعاد سیاسات خاارجی کاساتیهاایی
داشت؛ بنابراین اولین ساند رارور چهارسااله دیپلماسای و توساعه 3در آن
 1قطعنارههای  21۰6 )2۰1۰( 1889 )2۰۰9( 1888 )2۰۰8( 182۰ )2۰۰۰( 132۵و )2۰13( 2122

2. NAP, National Action Plan
)3. Quadrennial Diplomacy and Development Review (QDDR
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ران ا سوی هیالری کلینتون و بهرنظور ار یابی دقیق تماری تاالشهاای
دیپلماتیک و کمکهای بینالمللی آرریکا راهاندا ی شد این سند باا هماان
تأکید رؤکد استراتژی کلینتاون بار توانمنادیهاای ناان و دختاران قابال
با شناسی است «لحاظ کردن جنسیت در دیپلماسی و توساعه» باهعناوان
اصلی ره در این سند ار شیابی چهارساالنه تجویز شده است همچنین در
این سند آرده است «جایگاه نان جهان ناه فقا روضاوعی اخالقای -کاه
روضوع رربوط به ارنیت رلی [ایاالت رتحده[ است» (سند ررور چهارسااله
دیپلماسی و توسعه )2۰1۰
درنهایت باید گفت هیالری کلینتون را ریتوان چهاره اصالی دانسات کاه
ذهنیت آرریکایی را بارای «ارتقااء روضاوع جنسایت در سیاسات و عرصاه
عمل» آراده ساخت ورود او به و ارت خارجه ریراثی را بهجاای گا ارد کاه
«تضمین ریکند [فاکتور[جنسیت در تماری نماینادگیهاا و رأروریات هاا
تخ یص بودجه و برنارهریزی و تعریف شاخصهای توسعه و نظاام ار یاابی
برنارهها و سیاستهای را (آرریکا) در رابطه با نان و دختران رادنظر قارار
گیرد» (سند ررور چهارساله دیپلماسی و توسعه )2۰1۰
توانمندسازی زنان مسلمان

تح یل نان در کشورهای اسالری با بی ها اریدها و پیچیدگیهای خاص خاود هماراه
اساات گاازارش جهااانی شااکاف جنس ایتی ا سااوی فااروم اقت ااادی جهااان)2۰14( 1
شکافهای ریان راردان و ناان را در عوارال اساسای چاون توانمندساا ی و رشاارکت
سیاسی رشارکت اقت ادی برخورداری ا تح یل و سالرت و طاول عمار بررسای رای
کند این گزارش حاکی ا آن است که ا ریان  142کشور  2۰کشور با بدترین رتباههاا
ا حیث شاخصهای ر کور یمن پاکستان چاد سوریه رالی ایران ساحل عاج لبنان
اردن رراکش گینه روریتانی عربستان سعودی ر ر عمان اتیوپی الجزیاره ترکیاه
بحرین و تونس هستند این بادان رعناسات کاه غیار ا اتیاوپی تمااری ایان کشاورها
کشورهای با جمعیت غال رسلمان 2هستند.
1. World Economic Forum

 2البته این روضوع را نمیتوان صرفاً به فاکتور دین در ریاان جمعیات را کور ربا داد بلکاه اغلا ایان کشاورها در ساطح
حکورتی توس حکورتهای دیکتاتوری و یا سکوالر تحت حمایت غر اداره ریشوند
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ا بین ده کشوری که بدترین آرار رربوط به برخورداری ا تح یل کودکان را دارناد
نیز شش کشور رسلمان هستند :رالی پاکستان ساحل عاج 1بورکینافاسو نیجر و یمان
(اسداهلل )2۰14
تح یل نان در کشورهای عربی نیز آرارهای جال توجهی دارد :دختران نسابت باه
پسران کمتر به ردرسه ریروناد و دختاران  ۵4درصاد ا جمعیات کودکاان رحاروم ا
تح یل را تشکیل ریدهند رقمی که ا سال  2۰۰۰بدون تغییر راناده اسات (هماان)
طبق سند آرو ش برای همه :گزارش رنطقاهای کشاورهای عربای  2۰14ناان بخاش
اعظ جمعیت بیسواد در این کشورها را تشکیل رایدهناد در کشاورهایی ررال اردن
لیبی روریتانی فلسطین سوریه تونس و یمن نان  7۰درصد ا جمعیت بیسواد و در
کشورهای کمی توسعهیافتهتر همچون بحرین کویت و عمان نان کمی بیش ا ن اف
بزرگساالن بیسواد را تشکیل ریدهند.
خاورریانه و شمال آفریقا بهعنوان قل دنیای اسالم ه باهلحااظ جغرافیاایی و ها
تاریخی بخ وص در شرای اررو کاه راوج انقاال هاا و گا ار سیاسای در رنطقاهای
استراتژیک واق شده است نان این رنطقه یکی ا آسی پ یرترین گروههاای اجتمااعی
هستند که با چالشهای رتعددی در رینه توسعه آرو ش رواجهاناد :رشاکالت رنااطق
درگیر رنا عه برو و ظهور گروههای تندرو و تروریستی فاکتورهای خشاونتآریاز باین
المللی و یکسویه همچون تحری ها و تأثیرات رخر آن و رسائل دیگر ا ایندست
ا اینرو «کسری عل ( »2اساره  )2۰۰6در ریان نان رسلمان فوریت دارتر و ظریف
تر ا هر کاستی دیگری است و درنتیجه همین خ وصایت خاورریاناه و شامال آفریقاا
حک با ار تضمینشدهتری را برای «کاالی» عل و فناوری آرریکا دارد.
توجه به عق راندگی و ناکارآرادی آراو ش ناان در کشاورهای اساالری نمایبایاد
چشمان را را به روی دیگر همین سکه ببندد :اشتیاق وافار باه کسا داناش و علا در
ریان نان رسلمان و رکوردهای فزاینده آنها در سالهای اخیر.
آرو ش چه در ردار و چه در دانشگاههای کشورهای خاورریانه و شمال آفریقاا ا
بسیاری جهات رو به بهبود بوده است
 1درصد جمعیت رسلمانان در برخی ا این کشورها همچون اتیوپی ( 33.9درصد) و ساحل عاج ( 38.6درصد) کمتار ا ن اف
جمعیت اصلی است
”2. “Science deficit
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دادهها حاکی ا آن است که رابین ساالهاای  198۵و  2۰1۰نار ساواد ناان در
رنطقه با رشد رتوس  1.۵درصد در سال افزایش یافته است که این جزء بااالترین نار
های رشد در جهان است (بانک جهانی  )2۰13همانطور که گزارش نابرابری جنسیتی
و کارآفرینی در خاورریانه و شمال آفریقا ( )2۰13رطرح رایکناد« :ناابرابری جنسایتی
تاحد یادی برطرف شده است و سیاستهای کلی آرو شی بارای دختاران و پساران در
این رنطقه تقریباً به ساوی براباری اسات» (ا ای سای دی )2۰13 1تقریبااً در تمااری
کشورهای رنطقه آرو ش ابتدایی رایگان و در دستر عموم رردم اسات در بسایاری ا
کشورهای رنطقه همچون الجزایر بحرین کویت قطر و ارارات رتحاده عربای ثباتناام
دختران بر پسران در ردار پیشی گرفته است (همان) رخ وصاً در آرو ش رتوساطه
ثبتنام دختران بهطر قابل تاوجهی ا پساران بیشاتر اسات 31.۵ :درصاد در برابار 26
درصد (بانک جهانی )2۰13
آرارهای رربوط به آرو ش عالی در ایران نیز حاکی ا روندی رو به رشد است :طباق
گزارش رلی ایران ( )2۰1۵نان نزدیک به  6۰درصد دانشاجویان قباولی آ راون ورودی
دانشگاهها را تشکیل رایدهناد و تعاداد دانشاجویان رؤناث دانشاگاههاا در رقایساه باا
دانشجویان ر کر در سال  97.6 2۰11درصد افزایش داشته است در کشاورهای عربای
نیز به گزارش نان خاورریانه فوربس ( )2۰14اکناون ناان بااالترین نار ثباتناام در
دانشگاههای ارارات رتحده عربی فلسطین لیبی تونس و کویت را دارا هستند (کجارف
)2۰14
شواهدی ا این دست هیالری کلینتون را به این نتیجه رساندهاند کاه «راادام کاوری
بعدی در جهان اررو ریتواند در کال های دبیرستانی در قاهره جاکارتا یا روگادیشاو
نشسته و در پی کس فرصتی برای کشف تواناییهایش باشد آرریکا ر م است تاا باه
وی کمک کند این فرصت را بیابد» (به نقل ا جونز )2۰12
کلینتون ا دانشگاهها و نهادهای آکادریک بهعناوان «کنشاگران چنادرلیتی» بارای
تحکی قدرت نرم آرریکا در ریاان ناان رسالمان دانشامند اساتفاده کارد طارح او در
حقیقت پیشبرد نفوذ آرریکا در ریان نانی است که ندگی روشنفکرانه آینده رنطقاه را
با دلبستگی به ندگی روشنفکرانه بان و هنجارهای لیبرال آرریکایی شکل خواهناد داد
(برتلسن )2۰14
1. OECD
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در بخش بعد دو رطالعه روردی بهعنوان نمونه ا ریان دهها برناره و پروژه آرو شای
تشریح خواهد شد که در دوره و ارت خارجه هیالری کلینتون راهاندا ی شدند و تا اررو
اداره و توسعهیافتهاند تِاکویمان 1و نِکساتاساکالر  2دو برناراهای هساتند کاه نشاان
ریدهند چگونه رحافل آکادریک و دانشگاهها بهعنوان جناح کمکی دیپلماسای عماوری
آرریکا فعال هستند.
چارچوب تئوری و روش تحقیق

رطالعه حاضر یک رطالعه کیفی با بهکارگیری روش رطالعه روردی است که باه بررسای
عمیق دو رورد ا برنارههای و ارت خارجه آرریکا با همکااری نزدیاک نهااد دانشاگاه در
کشورهای خاورریانه و شمال آفریقا ریپردا د چارچو نظری در رطالعه حاضار ربتنای
بر رفهوم «قدرت نرم» است «قدرت نرم» طبق نظار جاو ف ناای بار تأثیرگا اری بار
جمعیت هدف باه نحاوی اطاالق رایشاود کاه «آناان آن چیازی را بخواهناد کاه راا
ریخواهی » ( )181 :199۰درواق قادرت درهرصاورتی ا رهباری وجاود دارد اراا در
فرهنگها و جوار رختلف رفهوم خاص خود را رییابد ا نظر نای قدرت باه «تواناایی
نفوذ در رفتار دیگران برای دستیابی به اهدافی کاه ررجا قادرت رایخواهاد» اطاالق
ریشود ()2 :2۰۰4؛ ارا قطعاً این تغییر حاصل نوعی دگرگونی در فضای رعرفتشناسای
جمعیت هدف است
پس ا دهه  197۰و الغااء اساتعمار غار باهصاورت فیزیکای رفهاوم قادرت نارم
جنبههای جدیدی یافته است که ا آن جمله ریتوان به قول آنیبال کوییجانو «روقعیات
استعمار جهانی» 3اشاره کرد که در آن «استقالل بدون استعمار دایی» حاصل شده است
(به نقل ا گراسفوگل  )2۰11این بدان رعنی است که با پایان یافتن اساتعمار و خاروج
ارتشها قدرت فرهنگی آنها همچنان روا ناه قادرت را باه سامت ایشاان رربات نگااه
ریدارد بهعبارتدیگر با وجود ساختارهای قدرت نهادینه شده «جنو » هماواره تحات
همان «راتریکس قدرت استعماری» ری ید (گراسفوگل )2۰11
در تعارالت تاریخی غر (شمال) و شرق (جنو ) رفهوم قدرت نرم همواره به ناوعی
رطرح بوده است در ع ر برتری نئوکلونیالیس آرریکایی نیز عرصه تولید دانش به یکای
به رعنای برناره نان فناوری 1. TechWomen Initiative

به رعنای دانشمدان آینده 2. NeXXt Scholars Initiative
”3. “global coloniality
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ا رراکز اعمال قدرت نرم بدل شده است بهنحویکه نان رسالمان نیاز در آن رشاارکت
دادهشده و تأثیرگ اری آن دوچندان شده است هماانطاور کاه ریشال فوکاو اساتدالل
ریکند« :دانش قدرت ریبخشد قدرت بیشتر دانش بیشتر را ریطلبد و ایان چرخاه در
یااک دیالکتیااک رااؤثر بااین (تولیااد) اطالعااات و کنتاارل ادارااه دارد» ()36 :1979
بهعبارتدیگر «تولید دانش ا ره ترین حو ههایی است کاه ارپریالیسا در آن فرصات
عمل ری یابد» (چن  )211 :2۰1۰بدین ترتی در رطالعه حاضر ربحث «قادرت نارم»
ایاالت رتحده در عرصه دانشگاهها و رحافل آکادریاک و در ارتبااط باا ناان دانشاگاهی
خاورریانه و شمال آفریقا رورد نظر قرار گرفته است
رطالعه حاضر ا روش رطالعه روردی بهره گرفته است که بهعناوان یاک روش راؤثر
برای شناخت طیف وسیعی ا پدیدهها اع ا «افراد وقای ت میمات با ههاای راانی
پروژهها سیاستها نهادها و دیگار سیسات هاا » شاناخته رایشاود (توراا )2۰11
رطالعه حاضر با تعمق در رناب آکادریک و سایت رسمی و ارت خارجه آرریکا رنااب
رسانهای پشتیبان سیاست خارجی آرریکا و وبالگهای تأسیس شاده بارای هار یاک ا
پروژههای روردرطالعه به بررسی ابعاد رختلف این پروژهها ریپردا د
مطالعه موردی  :1برنامه تِکویمن

برناراه تِاکویمان توسا و یار خارجاه وقات آرریکاا هایالری کلینتاون ( )2۰11در
کمیسیون ارور آرو شی و فرهنگی و ارت خارجه راهاندا ی شد و در حال حاضار تحات
نظر ررکز رهبری نان و انستیتو آرو ش بینالملل به کار خود اداره ریدهد.
طبق اعالم و ارت خارجه آرریکا برناره تِکویمن رنطباق باا قاانون  1961آراو ش
رتقابل و تبادل فرهنگی 1صورت ریپ یرد که ا سوی سناتور جی ویلیاام فولبرایات باه
رنظور «افزایش درک رتقابل ریان رردم آرریکا و رردم سایر کشورها» و توسعه «روابا
دوستانه ه گرایانه و صلحآریز» فیرابین راهاندا ی شد؛ بنابراین تِکویمن قرار است با
کشورهای رسلماننشینی چون الجزیره ر ر اردن لبناان راراکش رنااطق فلساطین
نشین تونس یمن لیبی نیجریه سیرا لئون آفریقاای جناوبی یمباابوه و کشاورهای
آسیای ررکزی در  2۰1۵در ارتباط باشد (درباره را)2۰1۵ 2
1. Mutual Educational and Cultural Exchange Act
2. Who We Are
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این برناره در حال ج دانشمندان ن جوان رسلمان است و در طول سه سال اول
راه اندا ی آن  1۵6داوطل در این برناره پ یرفته شدهاند (رارور تاک ویمان)2۰1۵ 1
این تعداد قطعاٌ ا ریان تعداد بسیاری ا رتقاضیان پ یرفته شده اند چراکه بارای رراال
تنها در سال  2۰12تعداد  18۵۰نفر رتقاضی پ یرش در این برناره بودند و تنها  78نفر
به لیست نهایی وارد شدند (یادداشت روسسه آرو ش بینالملل )2۰13 2ایان اشاتیاق
رسئوالن تک ویمن را بر آن داشته است که تعداد پ یرشهای هار دوره را تاا  2۰۰الای
 3۰۰نفر افزایش دهند
برناره تِکویمن بر توانمندسا ی علمی نان بهرنظور نیل به پتانسیلهاای کارال در
صنعت تأکید دارد ل ا برنارههای آن در رناطق صنعتی همچاون رنطقاه سااحلی ساان
فرانسیسکو و سیلیکون ولی و برای برخی رشتهها در واشنگتن برگزار ریشود.
تک ویمن ا سوی برخی نهادهای بینالمللی نیز حمایت ریشاود :پنالهاای افتتااح
برناره در سال  2۰13شاهد حضور نمایندگانی ا بانک جهانی نهاد ناان ساا ران رلال
اتحادیه جهانی رخابرات و رؤسسه گررین 3بود (ررزی  )2۰13همچنین این برناراه ا
حمایتهای بخش خ وصی برخاوردار اسات 91 :شارکت در رنطقاه ساانفرانسیساکو
ریهمانان تِکویمن را رورد حمایت قرار ریدهند (رروری بر شبکه تک ویمن)2۰1۵ 4
در این ریان غولهای صنعتی تجاری و فن آوری همچون ادو گا و بارق پاسایفیک
شبکه جونیپر رک کافی و لینکد این به چش ریخورند (شرکای تاک ویمان)2۰14 ۵
برناره تِکویمن ا سررایههای خارجی نظیر همکاری نزدیاک باه بیساتوپانج شارکت
کانادایی همچون کی ام پی جی پاگمیل پارتنر آر بی سی و نیز بهرهرند رایگاردد
(پشتیبانهای کانادایی تک ویمان )2۰1۵ 6گ شاته ا هماه عوارال یااد شاده ایاده
تِکویمن بادون رشاارکت و همکااری رراکاز آکادریاک رراکاز تحقیقااتی و نهادهاای
آرو شی هرگز ریسر نمیشد لیست برخی ا این رراکز ا این قرارند:

1. TechWomen Overview
2. IIE Interactive Newsletter
3. Grameen Foundation
4. TechWomen Network at a Glance
5. TechWomen Partners
6. TechWomen Canada Sponsors
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جدول  .1شرکای آکادریک تِکویمن
دانشگاه بریتیش
کلمبیا
(کانادا)

آ رایشگاه رلی
الرنس برکلی

سانفرانسیسکو
دانشکده
رحی یست

ررکز رطالعات
آفریقای نوکیا
دانشگاه استنفورد

انستیتو آرو ش
بینالملل و ررکز
ساحل غربی آن در
سانفرانسیسکو

دانشگاه سانتا کالرا

دانشکده طراحی
استنفورد

کالج علوم و فنآوری
دانشگاه رواندا

کالج کینگ لندن

انستیتو نان و
تکنولوژی آنیتا
بورگ

انستیتو
یستشناسی
سلولهای بنیادی
دانشگاه استنفورد

دانشگاه کاراون
(رراکش)

انستیتو رلی پست و
رخابرات
(رراکش)

کالج دو بانه سنت
بندیکت
(کاررون)

انستیتو پاستور
تونس

دانشکده صنعتی
کولبیسون
(کاررون)

دانشگاه علوم و
فنآوری شاهزاده
سمیه
(اردن)

برنامه تِکویمن :موتور تغییر اجتماعی

برناره تِکویمن ا جهاتی نقش روتور تغییر اجتماعی را ایفا ریکند:

اول رهبری جهانی رفهوری کلیدی در قل برناره تِکویمن اسات ایان برناراه قارار
است:
نسل بعدی رهبران ن را در حو ههای عل فنآوری رهندسی و ریاضیات توانمناد
کرده رورد حمایت قرار دهد و با یکدیگر ررتب سا د این کار ا طریق تأرین دسترسی
1

1. STEM
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این افراد به رناب و ایجاد فرصت برای پیشرفت شغلی پیگیری ایدهها و بدل گشاتن باه
1
الگویی برای نان و دختران در اجتماع خودشان صورت ریگیرد (رروری بر تک ویمن
)2۰1۵
به گفته نشریه اینترنشنال بیزنس تای ( )2۰12و ارت خارجه آرریکاا ا ایان برناراه
در جهت هدایت تغییرات سیاسی-اجتماعی در کشورهای رنطقاه خاورریاناه و آفریقاای
شمالی استفاده ریکند این برناره نان تح یلکرده در حو ه علوم پایه را باه «اساتفاده
ا دانشی که در آرریکا کس کردهاند در جهت ایجاد تغییرات اجتماعی رربت در کشاور
خودشان تشویق ریکند».
برناره تِک ویمن آرو شهایی را در قال «روارد عملی» همچون آرو ش رهارتهاای
دیجیتال رشارکت سیاسی رشاغل حو ه فناوری اطالعاات کاارآفرینی و تولیاد رحتاوا
(ررزی  )2۰13توس اساتیدی ا سوی شرکتهای رایکروسافت گوگل رو یال توئیتر
سیمنتک ارائه ریدهد.
توجه به نظرات ارائهشده ا سوی شرکتکنندگان در برناره تک ویمن نشان ریدهاد
که نان جوان کشورهای حو ه خاورریانه و شمال آفریقاا ا فرصاتی کاه تِاکویمان در
اختیارشان قرار داده است بهرنظور یک فرآیند گ ار روفقیاتآریاز اساتقبال رایکنناد
ررالً هبه حسنی شرکتکنندهای ا ر ر در نوشتههای شخ یاش اذعان رایدارد کاه
«در حال حاضر را داری ر ر جدید را ریسا ی و به اعتقاد رن ضروریترین رنااب در
شرای فعلی دانش و علوم هستند» (به استیو جابز بیاندیش)2۰12 2
دوم رتقاضیان جوان تِکویمن در صورتی ریتوانند بورسایههاا را باه خاود اخت ااص
دهند که ثابت کنناد «انگیزه کافی را برای برنامههای تبادلی» دارا هساتند (شارای

رناس و تقاضای بورسیه )2۰1۵ 3جاذبه فرهنگ و ار شهای آرریکایی ربناایی اسات
برای اجرای روفق قدرت نرم آرریکا به نحویکه جو ف نای ( )16 :2۰۰۵ت ریح ریکند
قدرت نرم آرریکا رتکی بر «تمایل و خواست دریافتکنندگان و رفسران باانگیزه است»

1. TechWomen Overview
2. Think Steve Jobs
3. Eligibility and Application
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سوم ،لذت جزء دیگر برناره تِکویمن است شرکتکنندگان تک ویمن دارای همراهان

دائمی هستند :الف) رربیان حرفهای ایشان را در رراکز علمی و صنعتی همراهی ریکنند
و ) رربیهای فرهنگی که حک «سفیرانی» را دارناد کاه ایان «رهباران آیناده» را باا
جاذبههای رحلی رویدادها و فرصتهای فرهنگی رواجه ریکنند
رربیهای فرهنگی نان جوانی هستند که در سانفرانسیسکو کار و ندگی ریکنناد و
گفته ریشود که در خود «تعهد شخ ی» برای توانمندسا ی نانی احسا ریکنند که
ا رنطقه خاورریانه و شمال آفریقا ریآیند هریاک ا ایان رربیاان پا یرایی و آراو ش
دانشمندان جوان را یک رو در هفته و همچنین در آخر هفته پوشش ریدهند فعالیات
آن ها در برناره سال  2۰13شارل تورهای فرهنگی جزیره آلکاترا برناراههاای راو ه و
گالری پیادهروی در حوره سانفرانسیسکو با ی بیسبال و فوتبال چترباا ی پیاادهروی
در پارکهای رلی و ایالتی و دیدار ا رراکز ر هبی ررل اتحادیه جمعیات اساالری باوده
است (رروری بر رربیان فرهنگی)2۰1۵ 1
رربیان اعتماد کارلی در شرکتکنندگان ایجاد ریکنناد و دوساتیهاای پایاداری باا
آنها برقرار ریسا ند اِعمال یک دیپلماسی عموری راؤثر باه گفتاه ناای ()1۰۵ :2۰11
وابسته به «ارائه ت ویری رربت و درعینحال برقراری رابطهای است فضای رناس برای
اجرای سیاستهای دولتی را ایجاد کند» بهبیاندیگر «قادرت در راتن روابا اسات کاه
اعمال ریشود» (الک در پاررر و دیگران  )46 :2۰1۰و آرو ش روفق رایتواناد عاارلی
کلیدی در رشروعیت بخشی و اعتبار افزایی در برنارههاای تباادلی همچاون تِاکویمان
رحسو شود.
ا رربیهای فرهنگی خواسته ریشود تا «الهامبخش رهبران ن آینده بارای تبادیل
شدن به عارل تغییر در کشور خود» باشند (رروری بر رربیان فرهنگی« )2۰1۵ 2رواب
رربیان و رهبران آینده ارتباطی است که با هدف راندگاری برقرار رایشاود» ( 11چیاز
که نمیدانستید )2۰1۵ 3این ارار بُعاد ساوم دیپلماسای نارم در نظریاه جاو ف ناای
( )1۰9 :2۰۰4را به ذهن رتبادر ریکند که توسعه «رواب راندگار» را با افاراد جمعیات
هدف «کلیدی» ریداند و در این رورد درواقا قارار اسات ساه بسازایی در برسااختن
آینده اندیشه در خاورریانه و شمال آفریقا را داشته باشد
1. Cultural Mentor Overview
2. Cultural Mentor Overview
3. 11 Things You Didn’t Know
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بررسی دقیق رربیان تِکویمن حاکی ا آن است که رربیهاای فرهنگای افارادی باا
انگیزههای صرفاً اقت ادی-صنعتی نیستند بلکه انگیزه رشارکت آنهاا رااهیتی رساالت
گونه دارد ن جوانی بهنام لکسی کرتیس نمونه خوبی است که فرایند پیچیده و ظریاف
هویتبخشی در این برناره را نشان ریدهد پیشینه وی حاکی ا آن است که او در ساال
 2۰11به انستیتو آرو ش و سپس به تِکویمن پیوسته است (لکسی کورتیس )2۰1۵
کرتیس عضو یک انجی اُی صهیونیساتی باهناام ایار عمای  1واقا در رنااطق اشاغالی
فلسطین است نام این سا ران در بان عبری به رعنی «شهر رلاتهاا یاا شاهر راردم»
است کرتیس نیز همچون سایر اعضای این سا ران رسئول با نمایی اورشالی باهعناوان
شهری پایدار و عدلگستر است که در آن راهحل سیاسی قابل دستیابی است (ایر عمی
خالصه برنارههای اورشلی  )2۰1۰ 2ایر عمی نهادی چپگرا در نظر گرفته ریشود کاه
علناً پروژههای اسکان اراضی دولت اسرائیل را رورد انتقاد قارار رایدهاد اراا درنهایات
رربی فرهنگیای ررل لکسی کرتیس در رقاله خود تحت عنوان بهساوی اورشالی بهتار:
فعالیتهای ایر عمی ( )2۰11خود را ا «را اسرائیلیها» رعرفای رایکناد و نسابت باه
تحلیل رفتن جارعه و رناطق فلسطینی نه به خاطر حقاوق بشار فلساطینیهاا بلکاه ا
آنجاکه «تهدیدی جدی برای [اسرائیل] بوده ...به تشدید نزاع و خشونت دارن ری ند و
ریتواند روند رتزلزل ر اکره را خارا کناد» ابارا نگرانای رایکناد لکسای در حاال
یادگیری عربی است (لکسی کورتیس  )2۰1۵و دوستی نزدیک وی با دانشمندان جاوان
و رسلمان در تِکویمن این سؤال را پیش ریآورد که ذهنیت دانشجویان تک ویمان در
رابطه با روضوع فلسطین راهحل پایان رنا عات و ایجاد صلح در رنطقه باا حضاور وی و
اررال وی چگونه شکل خواهد گرفت
درنهایت چهارمین عملکرد عمده تِکویمن را ریتوان ایجاد فرصت بارای ناان جاوان

جهت «حس» شیرین ترین ایدهآلها و تفکرات سیاسی آمریکایی ذکار کارد اوج

برناره تِکویمن را شاید بتوان رالقاتهاای باپرساتیژ و صامیمانه آنهاا در کاا سافید
دانست برای ررال در یکی ا این رالقاتها در سال  1۰۰ 2۰12ن دانشمند ا رنطقاه
خاورریانه و شمال آفریقا در رشایعت سخنگوی رسانهای ساابق کاا سافید و نویسانده
1. Ir Amim
2. Ir Amim: Jerusalem Program Outline
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کتا چرا باید نان بر جهان حکورت کنند در ریزگردهایی شرکت کردند که در وصاف
سیست سیاسی دوحزبی اهمیت نهادینهسا ی رویاههاای رأیگیاری و تاالش ناان در
آرریکا و رنطقاه بارای پیشابرد اهاداف دروکراتیاک تشاکیل شاد (ام ا آی وی پای
ریگوید )2۰12 1ج ابیتهای رتعددی که تجربه حضاور در تِاکویمان و آشانایی باا
تفکر سیاسی آرریکایی همراه دارد در نظرات شرکتکنندگان آن در وبالگهای شخ ی
ایشان قابلرؤیت است نجال عطاءاهلل ( )2۰13ا رناطق فلسطین رینویسد:
جارعه آرریکایی یکی ا دروکراتترین و توسعه یافتهترین جوار در تماام دنیاسات
بسیار دوست دارم ا الگوی آرریکایی نحوه انتقاال اجتمااعی باه رقطا دروکراتیاک را
بیارو م رقطعی که در آن شهروندان ن و ررد حقوق و آ ادیهاای برابار داشاته و در
برابر قانون یکسان باشند کاش بتوان به خانه برگردم و روی پیشبرد این اصول و کماک
به ایجاد آن در کشور خودم کار کن .
مطالعه موردی  :2نِکستاسکالرز

در دساربر  2۰11بود که درست در رو اهدای جایزه نوبل و در صادرین ساالگرد اهاداء
جایزه نوبل علوم به راری کوری هیالری کلینتون بهعنوان و یار اراور خارجاه آرریکاا
برناره روسوم به نِکستاسکالر را برای «بزرگداشت ناان در علا » افتتااح نماود (و یار
کلینتون اعالم کرد )2۰12 2دو حرف بازرگ ایکاس ( )Xدر عناوان ایان برناراه نمااد
کرورو وم نان است (برناره نکست اسکالر )2۰12 3
براسا گزارش و ارت خارجه آرریکا ( )2۰12این برناره بیش ا هر چیاز بار ناان
جوان در کشورهای اساالری رتمرکاز اسات و رویکارد آن هماان رویکاردی اسات کاه
کلینتون درباره «رسالت آرریکا برای توانمندسا ی نان سراسر جهان ا طریاق آراو ش
آن ها بهعنوان رهبران فردا» اعالم داشته است این برناره ردعی کشاف اساتعدادهای در
حال ظهور نان در حو ه روساوم باه اسات ( 4علاوم فانآوری اقت ااد و ریاضایات) در
کشورهای رسلمان است و آنها را با رراکز آرو شای آرریکاا رارتب رایساا د (برناراه
نکست اسکالر )2۰13 ۵
1. MSI VP Discusses
2. Secretary Clinton Announces
3. NeXXt Scholars Program
4. STEM
5. NeXXt Scholars Program
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برناره نِکستاسکالر جمعیت گستردهای ا نان رسلمان را در کشاورهایی همچاون
افغانستان آلبانی الجزیره آذربایجاان بحارین بانگالدش برونئای بورکینافاساو چااد
کورور جیباوتی ر ار گاربیاا گیناه انادونزی ایاران عاراق اردن کاو وو کویات
قرقیزستان لبنان نیجریه عمان پاکستان قطر عربستان سعودی سانگال سایرالئون
سورالی سودان سوریه تاجیکستان تونس ترکیه ترکمنستان اراارات رتحاده عربای
ا بکستان یمن نوار غزه و کرانه غربی رورد هدف قرار دادهاست (همان)
نحوه پ یرش در نکست اسکالر بدین ترتی است که هر دانشآرو دبیرساتانی رای
تواند رستقیماً بارای یکای ا  ۵۰کاالج و دانشاگاه حااری ایان برناراه بارای یاک دوره
کارشناسی در حو ه علوم فنآوری رهندسی و ریاضیات اقدام به ثبت درخواست نماید
برناره نِکستاسکالر با پشتیبانی شبکهای جار ا  38کالج نان در آرریکاا باه فعالیات
خود اداره ریدهد جدول یر دربرگیرنده بخش وسیعی ا این حاریان آکادریک نکسات
اسکالر است:
جدول  .2همکاران آکادریک برناره نِکستاسکالر

کالج اسکریپس

کالج کانور

کالج اسمیت

کالج شبانهرو ی داگال
دانشگاه راجر

کالج سیمونز

کالج اسپلمن

کالج کاتی

دانشگاه هولینز

کالج اگنس اسکات
کالج برنارد

کالج بی پث
کالج نان بنت

دانشگاه سنت کاترین

کالج رری بالدوین

دانشگاه برنیو

کالج سوییت برایر

کالج ریلز

دانشگاه کارلو

کالج ولسلی

دانشگاه نوتردام رریلند

دانشگاه گاتام

کالج سنت رری وود

کالج سنت الیزابت

کالج سال

کالج کلمبیا

کالج استیفنز

کالج اورسولین
کالج ویلسون

کالج نان دانشگاه دنور

کالج رردیت

کالج رانت هولیوک
کالج سنت جو ف
کالج سنت رری

کالج برن راور
کالج سدار کرست
کالج سنت بندیکت
کالج سنت رری
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برای نمونه فرصتهایی در اختیار نان جوان پ یرفتهشده در این برناره قارار رایگیارد
که بسیار اشتها برانگیز است ایشان با رؤسسات با پرستیژهای بینالمللی آشنا ریشاوند
و به عضویت آکادری علوم نیویورک و گروههای حرفاهای دررایآیناد ایان دانشاجویان
خارجی که وارد آرریکا ریشوند ابتدا در رراکاز رشااوره راورد حمایات و ارت خارجاه
آرو ش های اولیه را دریافت ریکنند و آکادری علاوم نیویاورک یاک دانشاجوی هماراه
بوری برای هریک ا آنان در نظر ریگیرد تا بهلحاظ علمی و فرهنگی او را پوشاش دهاد
(برناره نکست اسکالر )2۰13 1
2
رربیان و یا دانشجویان علوم که با این تا هواردها همراه ریشاوند خاواهران اِساتِ
خوانده ریشوند (نکست اسکالر در کالجهای آرریکایی پ یرفته ریشاوند )2۰12 3ایان
دو خواهر در بسیاری ا کال ها در کنار ه نشسته و در خوابگاه رشاترک نادگی رای
کنند (دانشجویان راجر اولین گروه نکست را راه انداختند)2۰1۵ 4؛ ل ا انتظار رایرود
تا ایشان طبق نظار و ارت خارجاه آرریکاا «احتارام و درک رتقابال را باهعناوان اصالی
فرهنگی» بیارو ند (برناره نکست اسکالر در کالجهای دخترانه آرریکا)2۰12 ۵
رقاله حاضر تالش ریکند به فعلیت رساندن این «احترام رتقابل» را رسئلهرند کند
آن طور که الگا نئولوا ( )2۰14ریگوید خلق طیفی ا «رتقابل[ها]» که وعده برنارههای
تبادل دانشجو بر ربنای آن بنا شدهاسات «تاوهمی ا رنفعات اعتمااد احتارام و درک
رتقابل است» و نه با تابی ا واقعیت؛ بنابراین روضاوع اساتفاده صاحیح ا قادرت نارم
است که دولتی فرضی همچون آرریکا را قادر به «نفوذ در فرایندهای سیاسی و انساانی»
جهان و یا برخی شرکای خاص ررالً کشورهای اسالری رینماید.
تبادالت علمی نظیر نِکستاسکالر در خأل بنا نشدهاند و رارتب باا حاو ه رساتقی
قدرت هستند غداء تفش یک دختر دانشپاژوه جاوان پ یرفتاهشاده در رشاته یسات
شناسی ا غزه فلساطین اسات وی راانی در دوره دبیرساتان تحات سرپرساتی یاک
خانواده آرریکایی قرار داشته است ا آن ران وی همواره آر وی «برگشتن به آرریکاا»
را در سر داشته و نظرش ( )2۰12درباره قبولی در یک کالج آرریکایی چنین است« :یک
فرصت طالیی برای رن  -یک شانس که فق یکبار پایش رایآیاد ران رتعلاق باه
1. NeXXt Scholars Program
2. STEM-sisters
3. NeXXt Scholar Matriculate at US Women’s Colleges
4. Rutgers Student Tapped for First Group of NeXXt
5. NeXXt Scholars Program at US Women’s Colleges
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جارعهای هست که نان در آن فرصتهای یادی کس نمیکنند و این کالج رتمرکز بر
1
توانمندسا ی نان است» (ویلسون دانشجویان فلسطینی نکسات را ثباتناام رایکناد
)2۰12
غداء بهطور خاص هنگام رقایساه آراو شهاایی کاه در آرریکاا دیاده و آراو ش در
کشورش رعتقد است[« :فلساطین [کشاوری اشاغالشاده اسات کاه [در آن] ارکاناات
آرو شی و پزشکی خوبی نداری این بزرگترین انگیزه رن برای آردن به اینجا بود ران
عاشق یست و آ رایشگاه هست را اینها را [در کشورران] نداری » (همان)
رشابه چنین نظراتای در وباالگ هاای فاردی و یادداشاتهاای بسایاری ا دریافات
کنندگان این فرصت تح یلی به چش ریخورد نگاهی به نوشتههای این افراد فوجی ا
شکایات درباره فقر رحروریت فرهنگی فالکت و ندگی بیثبات و ناارن در شرای نبود
برنارههای آیندهنگرانه در کشورهای ادگاهشان را نمایان ریکند این نظرات ا بسایاری
جهااات انعکااا دهنااده واقعی اتهااای جاااری در خاورریانااه و شاامال آفریقاساات؛ ارااا
درعینحال ربادالت آرو شی نیز بهخوبی باهدف دستکااری تفکار انتقاادی رشاارکت
کنندگان آن برنارهریزی شده است.
«اغوا» و «اقناع» دو هدف پیش فرض در اعمال قدرت نارم هساتند اراا فراتار ا آن
باید عوارلی وجود داشته باشد که بدین نحو بینش دانشمند جوانی ا غازه را خدشاهدار
کند؛ بنابراین این واقعیت که «دولت آرریکا همواره کمکهای ساخاوتمندانه خاود را در
قال کمک های نقدی و سالح و فنآوریهای جاسوسای کاه نقاش رهمای در حماالت
اسرائیل به همسایگانش دارد به سوی اسرائیل سرا یر کرده است» (گارینوالاد )2۰14
ا سوی غداء و اررال وی رغفول واق ریشود
بدین ترتی به نظر ریرسد ایجاد نوعی ا خودبیگانگی عمیق در قل چناین برناراه
هایی رشهود است ا خودبیگانگی در اینجا به وضعیت روانی-اجتماعی داللت دارد که در
آن جمعیت کشور «شریک» به قال «افرادی» رستحیل ریشاود کاه قابالً ا هرگوناه
هویت جمعی شارل هویتهای ر هبی قوری و رلی تهی گشته و ل ا عاری ا هرگوناه
حس تاریخ رشترک هستند این فرآیند بهگونهای است که این افراد تفریدی شده ا هار
فرصتی برای توسعه شخ ی و فردی خود بیتوجه با تعارض رمکن باا رنفعات جمعای
بهعنوان تنها رسیر باقیمانده برای نجات استقبال ریکنند.
1. Wilson Enrolls Palestinian Students as NeXXt Scholars
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دیپلماسی آکادمیک آمریکایی در قبال زنان مسلمان :استراتژیها و تکنیکها

براسا رطالعات روردی صورت گرفته بر دو برناره تِکویمن و نِکستاسکالر برخای ا
استراتژیهای رشترک در این دو برناره ا این قرارند:

 .1تشویق زنان بهعنوان رهبران و دموکراسی سازان آینده

این برنارهها اهتمام خود را بر تربیات ناان جاوان و توانمندساا ی آناان بارای تغییار و
رهبری در آینده قرار دادهاند دولت آرریکا در برنارههای تبادل آکادریک رختلاف اعاالم
نموده است که ا «دروکراسی سا ان» حمایت کارده و دانشاجویان رساتعد کشاورهای
هدف را با انگیزه «توسعه رهارتهاای رهباری و توساعه درک آنهاا ا جارعاه رادنی و
فرایندهای دروکراتیک» ج ریکنند (برناره رهبران دانشجوی خاورریانه)2۰14 1
طبق اظهارات هیالری کلینتون در ریان شرکتکنندگان برناره تِاک ویمان در ساال
 2۰11نان حو ه علوم و صنعت نقش رهمی در این راستا بر عهده دارند:
اررو یک ررکز فنی فرصتی اسات
اکنون شاهد تأثیر فنآوریهای نوین هستی
برای گرد ه آوردن فعاالن جارعاه رادنی حاریاان حقاوق بشار نمایناده سامنهاا ا
کشورهای رختلف این ها عالقهرند به ایجاد تغییار سیاسای و دادن صادا باه رردراانی
هستند که رمکن است در هیچ صورت دیگری چنین فرصتی را نیابند
 .2استفاده از زبان انگلیسی بهعنوان ابزار ارتباط

جمله رعروفی ا داونر ( )1942ریگوید« :وحدت در بان ریتواناد وحادت در فکار [و]
احسا ایجاد کند» (به نقل ا باهیتا و دیگران  )622 :2۰۰4تماری فرمهای تقاضاا در
برنارههای دانشگاهی آرریکا نان رسلمان را رلزم به تسل به بان انگلیسی راینمایناد
بان انگلیسی در اینجا بهررابه ابزاری ارتباطی به کار ریرود و همانطور که فرم ثبتنام
تِکویمن اشاره دارد ( )2۰1۵در راستای دیگر رسائل همچون «اثباات خاود باهعناوان
رهبران آینده پایبندی به نوآوری [و] اثبات اعتماد و بلوغ» قرار ریگیرد.
 .3برنامهریزی براساس تمایل دوطرفه

عالوهبر انگیزههای سیاسی آرریکا بارای هادایت رشاارکت سیاسای-اجتمااعی ناان در
1. MEPI Student Leaders Program
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رنطقه خاورریانه و شمال آفریقا روایتهایی که افراد شرکت کننده ارائه رایکنناد ها
حاکی ا تمایلی دوطرفه است :نررین احمد ا ر ر که در برناره تِکویمن شرکت کارده
بود (دانشجویان تک ویمن )2۰13 1آن را اینگونه توصیف ریکند:
برای رن آرریکا سر رین برابری و عدالت است ارید رن این است که ببین آرریکاا
چطور رردرانی را ا فرهنگها ر اه و پیشینههای رختلف در آغوش رایگیارد تاا
بتوانند ا این همه فرصت برای روفقیت بهرهرند شوند این بارای ران و کشاورم خیلای
ره است رخ وصاً در این دوره گ ار.
در روردی دیگر ا همین برناره اینا ابوخدیر شرکتکننده دیگری ا ر ر تجربه
اش در تِکویمن را اینگونه توصیف ریکند (همان):
رن به برناراه اعتمااد دارم ایان برناراههاا دیادگاههاای خاوبی بارای حمایات ا
رهارتهای رهبری ریدهند افاقهاای جدیادی را رایگشاایند و کاناالهاای ارتبااطی
جدیدی ایجاد ریکنند برای به فعلیت رساندن ایدههای خالق و تحقاق بخشایدن باه
پروژههای روی کاغ .
 .4تشویق به توسعه عضویت و حس تعلق

 4.1انگیزه دیگر برای رشارکت آن است که شرکتکنندگان در این برنارههای آرو شی
شانس برخورداری ا عضویت در نهادهای آکادریک باپرستیژ آرریکایی را رییابند بارای
ررال کسانی که در برناره نِکستاسکالر شرکت کردهاند عضویت پنجسااله در آکاادری
علوم نیویورک را دریافت رینمایند
 4.2این برنارهها برای ایجاد «رشد و دوام شبکه» و «گرد ها آوردن تمااری اعضاا» ا
ارکانات روجود ه در فضای فیزیکی و رجا ی استفاده ریکنند شبکه تِک ویمن نموناه
خوبی ا این رنظر است اعضای تِکویمن تاکنون به بهانه رویدادهای رختلفی در یمان
رراکش رواندا آفریقای جنوبی و غیره گرد ه آردهاناد سافرهای ایان افاراد رتضامن
نیروی دیگری در سطح رحلی است در سال  2۰13گروهی ا نان رنطقه رربایهاای
حرفهای و فرهنگی تِکویمن کارکنان و ارت خارجه آرریکا و کارکنان تِکویمان بارای
ررور و ربادله آراء رجدداً گرد ه آردند تِکویمن در همه این کشاورها بارای برگازاری
نشست کارگاه و رویدادهای شبکهای توافقاتی را با شرکتهای رحلی صاورت دادهاسات
1. TechWomen Mentees
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این گروه در سهشنبه فنی 1عمان رورد تقدیر قرار گرفت و با نان اردنی دانشگاه علاوم و
فنآوری اردن ارتباط برقرار کرد (سفر نمایندهها)2۰13 2
شبکههای رجا ی دیگر کانال ارتباطی هستند که تِکویمن ا طریق آن اعضاء را باا
یکدیگر ررتب نگاه ریدارد یک نموناه جالا ا ایان حیاث انساتیتو آنیتاا باورگ ا
همکاران عمده تِکویمن است که جارعه دیجیتال سیستر  3را بهعناوان واژهای ترکیبای
ا «خواهر» و «سیست » در بان انگلیسی ایجاد کرده و هدف ا آن «حفظ ارتباط اعضاء
بهرنظور ارتقاء جایگاه نان در حو ههای فنی در سطح جهانی» عنوان شده است (باهرو
سا ی تک ویمن)2۰13 4
نتیجهگیری

رقاله حاضر تالشی است برای تمرکز بر یک جنبه نسبتاً جدید ا جهان رعاصار« :تغییار
نظام جنسیتی» تغییر دیدگاههای روجود نسبت به روضوع تفاوت جنسیتی ا تمرکز بار
خلقت بیولوژیکی و طبیعی به حو ههای رناقشه-برانگیز و برساخته گفتمانهای قادرت
روضوعی است که ابعاد جهانی آن اررو بیش ا هر ران دیگری اهمیت یافته است
رقاله حاضر ربحث جهانی «جایگاه نان» را با نگاهی به «رهبری» آرریکا و تمرکز بر
دوره ت دی و ارت خارجه توس هیالری کلینتون پی گرفتهاست :رانی که طبق اسناد
باالدستی و ارت خارجه آرریکا روضوع نان به «رحور» سیاست خارجی آرریکا در قارن
 21بدل شد
قطعاً کشورهای اسالری بخ اوص در رنطقاه خاورریاناه و شامال آفریقاا باهعناوان
رنطقه استراتژیک برای ایاالت رتحده و همچنین در حاال گا ار سیاسای ا رها تارین
جوار هدف اعمال قدرت نرم آرریکا رحسو ریشوند؛ بنابراین دو برناره تِکویمان و
نِکست اسکالر بهعنوان نمونه در رطالعه حاضر رورد بررسی قرار گرفتاهاسات تعماق در
برنارههای ر کور نمایانگر همکاری نزدیاک و شابکهای ریاان و ارت خارجاه آرریکاا باا
دانشگاهها و کالجهایی است که رسالت پیشبرد نفوذ آرریکا را در ریان رهباران باالقوه ا
ریان نان حو ه عل و فنآوری در رنطقه خاورریانه و شمال آفریقا بر عهده دارند
 1سهشنبه فنی نشستی دوساعته است که سهشنبه اول هر راه برگزار ریشود و ردیران و رهندسان ارشد بار سار پاروژههاای
رلی بحث ریکنند
2. Delegation Trips
3. Systers
4. TechWomen Update
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تِکویمن و نِکستاسکالر این نخبگان فردا را ج کرده و آنها را بهعناوان رنااب
«تغیی ار» و «ایجاااد دروکراس ای» در کشااورهای اسااالری در حااال گ ا ار بااهاصااطالح
«توانمندسا ی» ریکنند نتایج رطالعات روردی حاکی ا آن اسات کاه اساتراتژیهاای
) تشاویق ناان رسالمان بارای رهباری و1 : عمده آرریکا در این خ وص عباارتاناد ا
) برناراه3 ) استفاده ا بان انگلیسی بهعنوان ابازار ارتبااطی2 دروکراسی سا ی آینده
) تشویق برای توسعه عضویت و حس تعلق نسابت باه4 ریزی براسا تمایل دوطرفه و
.فرهنگ آرریکایی
تربیت فرهنگی در کنار آرو ش حرفهای اغناء ایجاد حس برخورداری و اقنااع ناان
جوان رسلمان در آرریکا پشتیبانی ا عضویت ایشان در رحافل آکادریک و شابکههاای
تخ ی و ایجاد حس تعلقخاطر و شبکهسا ی در فضای فیزیکی و رجا ی نیز بهعناوان
تکنیکهای اعمال قدرت نرم آرریکا در رنطقه خاورریانه و شمال آفریقا رورد بحث قارار
گرفته است
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