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Abstract:
Purpose: Public diplomacy is based on soft power, i.e. by influencing public opinion, 
and in particular, the elite of the hosting country, which complements formal diplo-
macy. Since the early 1960s, due to its strategic location, the energy resources of Iran, 
common borders with former Soviet Union, and increasing dissatisfaction among the 
Iranian elite and young people toward US policies, the United States pursued active 
public diplomacy through numerous programs in order to influence opinions in Iran. 
This paper reports and analyses these programs.
Method and Research Design: Documents confiscated from the US embassy are ex-
amined to collect data.
Findings and Conclusion: US public diplomacy attempted actively to change the opin-
ions of the elite, young people, and students in its favor by promoting the American 
life style, and its social, political and educational values, through employing the media, 
launching educational and training programs, as well as communicating with the mem-
bers of the elite.
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هدف: هدف این پژوهش تحلیل دیپلماسی عمومی آمریکا بر اساس اسناد سفارت آمریکا در ایران 

است. دیپلماسی عمومی با ابتنا بر قدرت نرم و از طریق تأثیرگذاری بر افکار عمومی نخبگان و اقشار 

مختلف، به عنوان تکمیل کننده دیپلماسی رسمی دولت ها عمل می کند. از آغازین سال های دهه چهل 

شمسی برنامه های معطوف به دیپلماسی عمومی آمریکا در ایران با توجه به موقعیت استراتژیک، 

منابع انرژی، نزدیکی به مرزهای کمونیسم و نارضایتی فزایندۀ نخبگان و جوانان ایرانی از سیاست های 

آمریکا، از طریق برنامه های متعدد دنبال گردید. این پژوهش در صدد است، این سؤال را مورد تحلیل 

قرار دهد که دیپلماسی عمومی آمریکا چه انعکاسی در این اسناد داشته و با استفاده از چه شیوه ها و 

ابزارهایی اعمال می شده است. 

روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا و بر اساس تحلیل اسناد سفارت 

آمریکا در تهران انجام شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: دیپلماسی عمومی آمریکا با مخاطب قرار دادن نخبگان، جوانان و دانشجویان، 

بر آن بود تا با مطلوب جلوه دادن جامعه و سیستم سیاسی، نظام آموزشی و ارزش های آمریکایی و 

با بهره گیری از ابزار رسانه، آموزش و تماس با اندیشمندان، افکار عمومی جامعۀ ایرانی را تحت تأثیر 

قرار دهد.

ڪلیدواژه ها: 
دیپلامسی عمومی؛ آمریکا؛ ایران؛ اسناد سفارت آمریکا در ایران؛ رسانه.
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 1. مقدمه
واژۀ دیپلماسی به معنای هدایِت روابط افراد، گروه ها و ملت هاست. این واژه ازجمله واژه های 
سیاسی در عرصۀ مناسبات بین المللی است که طی یک صد سال گذشته به اشکال مختلف 
و پیچیده ای از قبیل دیپلماسی تجاری و اقتصادی، فرهنگی، علمی، نظامی و عمومی استفاده 
شده است. در میان این اَشکال، دیپلماسی عمومی یکی از رویکردهای جدید در حوزۀ 
دیپلماسی است که در چند دهۀ گذشته موردتوجه قرار گرفته است. ازآنجاکه بسیاری از 
محققان، دیپلماسی عمومی را یکی از منابع اصلی قدرت نرم می دانند )نائینی، 1391، ص84(، 
این شکل از دیپلماسی اهمیت بیشتری از سایر اَشکال دیپلماسی پیدا کرده است. دیپلماسی 
عمومی1، از دوران جنگ سرد به بعد جایگاهی ممتاز در راهبردهای سیاسی و امنیتی کشورها 
پیدا کرده است و دلیل آن، تحول در ساختار قدرت در جهان و جابه جایی منابع قدرت از 
قدرت سخت به قدرت نرم از یک سو و افزایش نقش افکار عمومی در مناسبات بین المللی و 
تأثیرگذاری فرهنگ بر روابط بین الملل و نیز اهمیت طبقات اجتماعی در تعیین سیاست های 

خارجی و داخلی از سوی دیگر است. 
قدرت نرم،2 واژه ای است که در نظریه های روابط بین الملل برای توصیف توانایی 
واحدهای سیاسی برای تأثیرگذاری از طریق شیوه های فرهنگی و ایدئولوژیکی بر رفتار یا 
منابع سایر واحدها به کار می رود. ازمنظر جوزف نای3 تئوریسین این مفهوم، قدرت نرم، 
توانایِی به دست آوردن خواسته ها از طریق ایجاد جذابیت به جای اجبار است )نای، 1389، 
ص24(؛ این کار از طریق جذابیت های فرهنگی، ایده های سیاسی و... انجام می شود. 
قدرت نرم، فقط نفوذ نیست، هرچند یکی از ابزارهای نفوذ است. قدرت نرم، توانایی 
شکل دادن به سالیق و اولویت های دیگران است و بیش از سایر اشکال قدرت اهمیت 
(Rugh, 2009, p4). به طورکلی، زمانی که سیاست ها در چشم دیگران مشروعیت  دارد 
می یابد، قدرت نرم تقویت شده است )صبوری، 1390، ص37(. مؤلفه های قدرت نرم 
شامل دسته ای از توانائی های کشورها ازجمله فرهنگ، آرمان یا ارزش های اخالقی، نوع 
حکومت، روحیۀ ملی و سیاست خارجی عامه پسند است. قدرت نرم، افکار عمومی خارج 
و داخل کشور را مخاطب قرار می دهد. ازنظر بسیاری از پژوهش گران، قدرت نرم ارزش 
و اهمیتی برابر با قدرت نظامی دارد؛ زیرا اگر دولتی بتواند سیاست هایش را در نظرِ دیگر 
کشورها مشروع جلوه دهد، با کمترین مخالفت در برابر آن ها مواجه می شود؛ عالوه براین، 
وجود ایدئولوژی و فرهنگ جذاب و سرگرم کننده، تمایل افراد را به این گونه برنامه ها 
افزایش می دهد و آن دولت قادر می شود تا حمایت نهادهای بین المللی را در راستای 

اهداف خود جلب کند )علی پور، 1390، ص3(.
1.  Public diplomacy

2.  Soft power

3.  Josef nye
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اگر ابزارهای نفوذ کشورها در کشورهای دیگر را به دو دستۀ رسمی و غیررسمی 
تقسیم کنیم، دیپلماسی عمومی، زیرمجموعۀ ابزارهای غیررسمی است؛ چون هدف آن، 
گسترش نظام مند اطالعات برای نفوذ و تأثیرگذاری بر افکار عمومی است. به طورکلی، 
برخالف  عمومی  دیپلماسی  است.  رسمی  دیپلماسی  تکمیل کنندۀ  عمومی  دیپلماسی 
دیپلماسی رسمی و سنتی، علنی و بسیار گسترده است؛ درصورتی که دیپلماسی دولتی 
معموالً غیرشفاف و محدود است. آنچه در دیپلماسی رسمی به آن توجه می شود، نوع 
عملکرد دولت ها و روش مواجهه با آن هاست؛ درحالی که موضوع دیپلماسی عمومی، 
نوع رفتار و نگرش مردم است؛ بنابراین مخاطبان دیپلماسی عمومی، گروه های خاص 
یا عموم مردم یک جامعه هستند. دیپلماسی عمومی برنامه های موردحمایت دولت ها 
در سیاست خارجی است؛ ازجمله: تصاویر متحرک )سینما، فیلم، پویانمایی(، تبادالت 
فرهنگی، انتشار کتاب، ایجاد کتابخانه، پخش شبکه های رادیو و تلویزیونی بین المللی، 
آموزش زبان، نمایشگاه ها، جشنواره های هنری و اعزام هنرمندان نمایشی به خارج از 
کشور، دادن بورسیه های دانشجویی، ایجاد انجمن های دانشجویی برای مدیریت دانشگاه ها 

و نشان دادن جنبه های مثبت کشور.
سیاست خارجی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم و با ارائۀ دکترین ترومن، بر اساس 
تقابل دو ایدئولوژِی متخاصم سرمایه داری و کمونیسم استوار شد. این دو ایدئولوژی 
در حوزه های سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رودرروی هم قرار گرفتند. 
انگلستان بعد از جنگ جهانی دوم به علت ضعف مفرط مجبور شد رهبری صحنۀ بین الملل 
را به نفع آمریکا ترک کند؛ بنابراین آمریکا در مقام رهبر بلوک غرب در مقابل تهدیدهای 
کمونیسم در هر نقطه از جهان، احساس مسئولیت می کرد. بدین جهت، نگاه دولت مردان 
آمریکایی به مقولۀ دیپلماسی عمومی، به طورِ کامل عوض شد. دولت مردانی مانند فولبرایت 
و مک لیش1 می گفتند: در جهان تقسیم شده ای که موضوع و محور اصلی آن فرهنگ است، 
روابط فرهنگی اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا فرهنگ مانند همه چیز است و در چنین جهانی، 
شکست یک فرهنگ، شکست یک جبهه خواهد بود. در مناطقی استراتژیک مانند ایران و 
خاورمیانه، حساسیت برای مسائل فرهنگی و دیپلماسی عمومی بسیار شدید بود. بعد از 
کودتای 28 مرداد 1332، روابط ایران و آمریکا وارد مرحله ای جدید شد. روابط سیاسی، 
اقتصادی، نظامی و اجتماعی به گونه ای بی سابقه افزایش یافت؛ به طوری که سفارت آمریکا 
در تهران به بزرگ ترین هیئت دیپلماتیک آمریکا در خاورمیانه تبدیل شد و تعداد کارکنان 
آن به دو هزار نفر افزایش یافت )سولیوان و پارسونز، 1384، ص35(. از سوی دیگر، 
A. Macleish .1وجهۀ عمومی آمریکا در جهان سوم عموماً و در ایران خصوصاً، به شدت دچار خدشه 

تحلیل دیپلامسی عمومی آمریکا 
در ایران بر اساس اسناد....
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شده بود و دیگر از آن نگاه مثبت ایرانیان در قبل از جنگ جهانی دوم به این کشور نه تنها 
چیزی باقی نمانده بود، بلکه ایرانیان به دالیل متعدد مانند اقدام آمریکا به کودتای 28 مرداد، 
حمایت از شخص شاه، تأسیس ساواک و... به شدت از این کشور متنفر شده بودند و اعتبار 
آمریکا در چشم بسیاری از ایرانیان در دو دهۀ منتهی به انقالب، به شدت دچار خدشه شده 
بود (Blake, 2009, p188). گروه ها و احزاب چپ، امپریالیسم آمریکا را جانشین استعمار 
انگلستان می دانستند و تبلیغات آن ها علیه آمریکا با عقیدۀ بسیاری از گروه های مذهبی و 
حتی ملی هم گره خورده بود. در چنین شرایطی بود که برنامه های فرهنگی-اجتماعی 
آمریکا در ایران و جهان به موازات برنامه های اقتصادی-سیاسی این کشور وارد مرحلۀ 

جدیدی شد که عمدتاً از آن با نام دیپلماسی عمومی یاد می شود.
پس از تصرف سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان پیرو خط امام در 13 آبان 
1358، اسناد فراوانی حاوی اطالعات و داده های ارزشمند و گران بها به دست آمد که متأسفانه 
محققان تاکنون کمتر به آن ها توجه کرده اند. این اسناد، در موضوعات مختلف قابلیت تحقیق 
و پژوهش دارد؛ یکی از این موضوعات دیپلماسی عمومی است. درحال حاضر این اسناد 
در مجموعه ای 8 جلدی بالغ بر 6920 صفحه در دسترس است. محدودۀ زمانی این اسناد از 
خرداد 1321 شمسی )ژوئن 1950 میالدی( تا سال 1358 شمسی است. این پژوهش بر آن 
است که با استفاده از روش تحلیل محتوا و اتکا به این اسناد این پرسش را بررسی کند که 
اهداف آمریکا از دیپلماسی عمومی در قبال ایران چه بوده است و این کشور از چه ابزارها و 

شیوه هایی برای تحقق این اهداف بهره می برده است؟

پیشینۀ تحقیق: متأسفانه باوجود اهمیت و حجم زیاد اسناد به دست آمده از سفارت آمریکا در 

ایران، تاکنون به محتویات این اسناد برای بررسی و پژوهش، تحلیل محتوا و یافتن اهداف و 
برنامه های آمریکا در ایران زیاد توجه نشده است. گروه پژوهِش بنیاد تاریخ پژوهی ایران معاصر 
)1385( در مقاله ای با عنوان »ریشه های انقالب اسالمی در چشم انداز اسناد النۀ جاسوسی 
آمریکا در ایران« فقط به بررسی یکی از اسناد1 به دست آمده از سفارت آمریکا با عنوان »چه 
اشتباهی در ایران رخ داد؟« پرداخته است. سید محمدحسین منظوراالجداد )1378( هم در 
مقاله ای با عنوان »مجموعه اسناد النۀ جاسوسی؛ ضرورت نگاه دوباره« بحث اصالت برخی از 
اسناد را مطرح کرده و یادآور شده است که دربارۀ سندشناسی این اسناد پرسش هایی مطرح 
است که باید پاسخ داده شود. حمید قزوینی )1388( در مقاله ای دیگر با عنوان »آیت اهلل بهشتی 
و اسناد النۀ جاسوسی« اسناد مذاکرات شهید بهشتی با سفارت آمریکا را بررسی کرده است. 
ولی تاکنون دربارۀ دیپلماسی عمومی آمریکا بر پایۀ این اسناد پژوهشی درخور انجام نشده است. 1.  سند شامرۀ 12

عباس عظیمی کیا
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2. مبانی نظری
دیپلماسی عمومی یکی از اَشکال چندگانۀ دیپلماسی است )نائینی، 1391، ص86( که در 
بسیاری از ویژگی ها با پروپاگاندا مشترک است )ایزدی، 1390، ص36(. کریستوفر راس1، 
دیپلماسی عمومی را شبیه اقدامات دیپلماتیک می بیند؛ با این تفاوت که فقط دو طرف آن 
فرق می کنند. دیپلماسی سنتی دربرگیرندۀ »تبادل« میان نمایندگان دو حکومت است؛ ولی 
دیپلماسی عمومی شامل پیشبرد منافع ملی یک کشور از طریق تعامل با طرف های غیردولتی 
در دیگر کشورهاست )ایزدی، 1390، ص36(؛ به عبارت دیگر منظور از دیپلماسی عمومی 
دست یابی به اهداف سیاسی از طریق کار با عموم مردم در کشورهای خارجی و نفوذ در 
دیدگاه های افراد و سازمان های خارجی است )نائینی، 1391، ص86(. از دیدگاه گیفورد 
مالون2، دیپلماسی عمومی عبارت است از ارتباط مستقیم یک دولت با مردم کشورهای 
دیگر با هدف تأثیرگذاری بر نحوۀ تفکر آن ها و درنهایت تأثیرگذاری بر سیاست دولت های 
آن هاست. هانس تاچ3 نیز دیپلماسی عمومی را این گونه تعریف کرده است: رِویِه های 
ارتباط یک دولت با مردم کشورهای دیگر با استفاده از رسانه های گروهی به منظور ایجاد 
درکی درست از اهداف، انگاره ها، نهادها، فرهنگ و سیاست های آن دولت )سجادپور و 
وحیدی، 1390، ص82(. ساندرز4 معتقد است: دیپلماسی عمومی فعالیتی سازمان یافته 
است که طی آن یک کشور تالش می کند تا با خلق تصویری مثبت و آبرومندانه از فرهنگ 
خود به جذب قلوب و اذهان ملل دیگر بپردازد و آن ها را با اهداف امنیت ملی و سیاست 
خارجی خود همراه کند. حتی برخی از کشورها همانند آمریکا از این حد نیز فراتر می روند 
و در قالب دیپلماسی عمومی به تبلیغاِت منفِی سیاسی ضد دولت هدف می پردازند و با 
ایجاد بی ثباتی و تزلزل فرهنگی، در راستای براندازی آن حکومت تالش می کنند )ایزدی 
این گونه  را  عمومی  دیپلماسی  تعریف،  بی طرفانه ترین  ماه پیشانیان، 1390، ص34(.  و 
تعریف می کند: »فرایندی دولتی از برقراری ارتباط با مردم کشورهای دیگر، در راستای 
ایجاد فهمی از ایده ها و ایدئال ها، نهادها و فرهنگ و نیز اهداف سیاسی و خط مشی های 
ملت خود.« کمیسیون مشورتی دیپلماسی عمومی آمریکا تصریح می کند: هدف مرکزی 
دیپلماسی عمومی »ترویج سیاست ها« است. این کمیسیون، دیپلماسی عمومی را چنین 
تعریف می کند: فرایند »اطالع رسانی و تعامل و تأثیرگذاری بر مردم کشورهای دیگر؛ 
به گونه ای که مردم آن کشورها درنتیجۀ این فعالیت ها، حکومت های خود را ترغیب کنند 

تا از سیاست های کلیدی آمریکا حمایت کنند« )ایزدی، 1390، ص36(.

1.  Christopher Ross

2.  Gifford Malone

3.  Hans Tuch

4. saunders
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1. 2. قدرت نرم
مبنای دیپلماسی عمومی بر اعتقاد به قدرِت نرم استوار است. تحلیل گران سیاسی میان »قدرت 
سخت« و »قدرت نرم« تمایز قائل اند و منظورشان این است که دولت ها، بدون نیاز به توسل هر 
باره به قدرت نظامی می توانند اقتدارشان را به شیوه های مختلف اِعمال کنند )معلوف، 1390، 
ص46(. مفهوم قدرت نرم را ابتدا »جوزف نای«1 مطرح کرد. این موضوع به طرح چشم انداز 
نوینی در مطالعات سیاسی- امنیتی منجر شد که می توان از آن به نرم افزارگرایی قدرت تعبیر 
کرد؛ تحولی بزرگ که نه تنها اهداف، بلکه ابزارهای اعمال قدرت را هم تحت تأثیر قرار داد. 
با عنایت به اهمیت مفهومی و کاربرد عملی اصطالح »نرم افزارگرایی« شاهد توسعۀ سریع آن 
در بخش های متفاوتی از دانش و عمل سیاسی هستیم که نتیجۀ آن را در تولید مفاهیم تازه ای 
همچون »تهدید نرم«، »امنیت نرم«، »استراتژی نرم«، »سیاست نرم«، »جنگ نرم« و... می توان 
مشاهده کرد )عسگری، 1390، ص9(. امروزه با توسعۀ حوزه های نفوذ قدرت نرم در روابط 
بین الملل و ترکیب پیچیدۀ آن با عناصر سخت از قبیل توان نظامی و اقتصادی، فضاهایی جدید 
در برابر تئوری پردازان قدرت باز شده است تا با بازتعریف منافع ملی و عناصر بومِی شکل دهنده 
به اقتدار ملی، این مفهوم را از زنگار یک جانبۀ قوای قهریه برهانند و رنگی انسانی تر و به مراتب 
هوشمندانه تر به آن بزنند )گروه مطالعات امنیت دانشکدۀ امنیت ملی، 1390، ص58(. جوزف 
نای استدالل می کند که در قرن جدید، ایاالت متحده نباید تنها بر حفظ قدرت اقتصادی و نظامی 
)قدرت سخت( خود تکیه کند، بلکه باید درجهت جذابیت فرهنگ، ارزش ها و نهادهایش 
)قدرت نرم( تالش کند؛ بنابراین آمریکا نیازمند بعد دوم قدرت خود به نام »قدرت نرم« است 
)نائینی، 1391، ص72(. باید توجه داشت، روزی که اتحاد شوروی فروپاشید، صرفاً، ازلحاظ 
قدرت نظامی وسایل کافی برای نابودسازی دشمنانش را در اختیار داشت؛ ولی این لشکرهای 
زره پوش، چند مگا تن بمب، یا تعداد کالهک ها نبودند که پیروزی یا شکست را رقم می زدند. 
البته عوامل مذکور برای حفظ قدرت های بزرگ الزم است، ولی به هیچ وجه کافی نیست. در همۀ 
رویارویی ها - میان افراد، میان گروه های انسانی، همچنین میان دولت ها- عوامل متعددی دخالت 
دارند که خاستگاهشان  قدرت فیزیکی، توانمندی اقتصادی، یا برتری اخالقی است. درخصوص 
اتحاد جماهیر شوروی، روشن است که این کشور ازلحاظ اخالقی اعتباری نداشت، ازلحاظ 
اقتصادی هم ناتوان بود و این موضوع بازوی فوق العاده نیرومند نظامی اش را از کار انداخته بود 

)معلوف، 1390، ص46(.
اصوالً قدرت نرم از جنس اقناع است و شامل مفاهیم زیر است:

– توانایی برای نفوذ غیرمستقیم در رفتار و عالقۀ مردم کشورهای دیگر با ابزارهای 
فرهنگی و ایدئولوژیک؛ 1. Joseph S. Nye

عباس عظیمی کیا
 رضا بیگدلو
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– رسیدن به نتایج دلخواه بدون هزینۀ محسوس و تهدید؛
– هدایت دیگران به استقبال ازآنچه شما به دنبال آن هستید؛

– تأثیرگذاشتن بر ارزش ها، نهادها و سیاست های کشورهای هدف؛
– استفاده از روش های غیرمستقیم برای رسیدن به اهداف؛
– تولید جذابیت برای متقاعدسازی و همراه سازی دیگران؛

– تن دادن به خواسته های شما از روی رضایتمندی؛
– به دست آوردن اهداف با جذب و اقناع دیگران؛

– توانایی شکل دادن به عالیق دیگران؛
– توانایی شکل دهِی ترجیحات دیگران؛

– ایجاد حس مشروعیت برای اهداف بین المللی یک کشور )نائینی، 1391، ص73(.
اکثر صاحب نظران پنج مؤلفه و عنصر اساسی را برای قدرت نرم بررسی کرده اند؛ این 

مؤلفه ها و عناصر عبارت اند از:
الف. مؤلفه و عنصر روان شناختی قدرت نرم مانند تعداد تحصیل کردگان، شمار 
دانشمندان، ارادۀ عمومی ملت، انگیزه، شوق و اشتیاق فراوان شهروندان، نشاط و شادابی 

در توده های مردم و خودباوری زیاد در اغلب شهروندان؛
ب. مؤلفه و عنصر اجتماعی قدرت نرم مانند میزان انسجام اجتماعی، عشق ورزیدن 
مردم به کشورشان، بالیدن مردم به گذشتۀ تاریخی و فرهنگی شان و میزان سرمایۀ اجتماعی؛
پ. مؤلفه و عنصر سیاسی قدرت نرم مانند میزان مشروعیت سیاسی نظام حاکم، 
برخورداری از حمایت توده های مردم، شکل گیری نهادهای مدنی و ادارۀ دمکراتیک جامعه؛
ت. مؤلفه و عنصر علمی قدرت نرم مانند تولیدات علمی، تعداد مراکز آموزش عالی، 
کسب جوایز در جشنواره های جهانی، توانایی فنّاورانه، تعداد دانشجویان خارجی مشغول 

تحصیل و باالخره میزان سهم در تولید و نشر اطالعات جهانی؛
ایدئولوژی جذاب،  از  برخورداری  مانند  نرم  ث. مؤلفه و عنصر فرهنگی قدرت 
برخورداری از ارزش های پایدار و جهان شمول، برخورداری از هنجارهای مقبول، کم بودن 
میان آحاد جامعه، میزان  به ویژه ارزش های اخالقی در  ارزشْی  میزان تضاد و تعارض 
مقبولیت الگوها، سرانۀ تولیدات هنری و میزان شاخص های فرهنگی )تولید کتاب، نرخ 

کتاب خوانی و...( )نائینی، 1391، صص 91- 96(.
درخصوص مؤلفه و عنصر سیاسی قدرت نرم ازنظر محققانی همچون راجرز )2006( 
چگونگی اعمال سیاست های یک کشور در سایر کشورها، بر قدرت نرم آن کشور تأثیر 
می گذارد )نائینی، 1391، ص87(. از نگاه جوزف نای، سیاست خارجی -زمانی که در 

تحلیل دیپلامسی عمومی آمریکا 
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چشمان بقیه مشروع جلوه کند- یکی از مهم ترین مؤلفه ها و منابع قدرت نرم است )نائینی، 
1391، ص84(. جوزف نای دیپلماسی عمومی را ابزار قدرت نرم می بیند. او معتقد است 
با مشروعیت بخشی به  که قدرت نرم آمریکا »توانایی این کشور برای جذب دیگران 

سیاست های آمریکا و ارزش های پایۀ این سیاست ها« است )ایزدی، 1390، ص39(.

2 .2.  پروپاگاندا
اصطالح پروپاگاندا، برخالف معانی منفی اش در باور عمومی، فرایندی ارتباطی است که 
با ترغیب، رابطه ای تنگاتنگ دارد و هدف از آن لزوماً جهت دهی منفی به افکار عمومی 
نیست. دقیق ترین معنای لفظی پروپاگاندا عبارت است از »منتشر ساختن«1 یا »ترویج 
کردن«2 پاره ای از افکار و دیدگاه ها. هدف از این کار، تقویت، جایگزین کردن، یا تعدیل 
گرایش ها و رفتارهای گروهی از مخاطبان است )ایزدی، 1390، ص17(. هارولد السِول3 
پروپاگاندا را چنین توصیف کرده است: »مدیریت گرایش های جمعی با استفاده از نمادهای 
مهم از طریق داستان ها، شایعه ها، گزارش ها، تصاویر و دیگر اشکال ارتباط اجتماعی« 
)ایزدی، 1390، ص19(. نلسون4 پروپاگاندا را چنین تعریف می کند: »شکلی منظم از اقناع 
هدفمند که می کوشد عواطف، نگرش ها، افکار و اعمال مخاطب هدِف مشخص شده را 
برای اهداف ایدئولوژیک، سیاسی، یا تجاری با انتقال پیام های یک پهلو -که ممکن است 
واقعی باشند یا نباشند- و از طریق مجراهای رسانه ای جمعی و مستقیم، تحت تأثیر قرار 
دهد« )ایزدی، 1390، ص28(. کالین برگ در کتاب »روان شناسی اجتماعی«، تعریف 
یونگ از تبلیغات را این گونه نقل می کند: »پروپاگاندا و تبلیغات غربی عبارت است از 
نشر افکار و وضعیت هایی رفتاری که موضوع واقعی را برای شنونده یا خواننده به روشنی 
بیان نمی کند« )نائینی، 1391، ص176(. دیوید وِلش5 می گوید: پروپاگاندا »تالشی عامدانه 
برای تأثیرگذاری بر عقاید مخاطب از طریق انتقال ایده ها و ارزش ها برای هدفی مشخص 
است که به طور آگاهانه برای محقق کردن منافع مجری پروپاگاندا و اربابان سیاسی او، خواه 

به گونه ای مستقیم و خواه غیرمستقیم، طراحی شده است« )ایزدی، 1390، ص29(.

3 .2. افکار عمومی
باشند.  پذیرفته  را  ندارد که همگان آن  »افکار عمومی« وجود  از  تعریفی  تاکنون هیچ 
باوجوداین، پژوهش گران دست کم دراین باره اتفاق نظر دارند که افکار عمومی، مجموعه ای 
از افکار دربارۀ موضوعی موردعالقه در میان مردم است )مانی فر، 1392(. افکار عمومی، 
قضاوت لحظه ای و مقطعی دربارۀ موضوعی خاص است )آزاد ارمکی، 1393(. بیشتر 

1. Disseminate

2. Promote

3. Harold D. Lasswell

4. Richard Alan Nelson

5. David Welch
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پژوهش گران براین باورند که افکار عمومی می تواند بر رفتار فردی و گروهی شهروندان 
و سیاست دولت ها تأثیر بگذارد )مانی فر، 1392(. درواقع برخالف باور عمومی که افکار 
عمومی را فاقد پویایی و یا دارای حالتی خنثی می داند، افکار عمومی تشکیل دهندۀ نیرویی 
جمعی است که قادر به اعمال فشار است )نائینی، 1391، ص174(. البته باید دانست که در 
مسیر شکل گیری افکار عمومی نیز سه رکن اساسی وجود دارد که به ترتیب عبارت اند از: 
»کانال های ارتباطی« که ترکیبی از رسانه های جمعی هستند؛ »مسائل و موضوع های مهم« 
که براثر بروز حوادث و اتفاقات در محیط پیرامون رخ می دهند و در رسانه های جمعی 
بازتاب پیدا می کنند و »عموم مردم« که دیدگاه های مختلف دارند و دستِ کم به دو دیدگاه 
عمده و یا بیشتر تقسیم می شوند و دربارۀ این مسائل به صورت نوشتاری و دیداری و 
شنیداری داوری و ابراز عقیده می کنند )مانی فر، 1392(. کتاب، مطبوعات، رادیو، تلویزیون 
و فن آوری های ارتباطی در شمار ابزارهای پرقدرت برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی اند 

)نائینی، 1391، ص174(.

4 .2. اَشکال دیپلامسی عمومی
به طورکلی قبل از دهۀ 1990، دیپلماسی عمومی نقشی حاشیه ای داشت و ابزاری در خدمت 
دستگاه های دیپلماتیک ملی بود؛ سطح ارتباط آن با مردم محدود بود و با تبلیغات یا امور 
خارجی یا دیپلماسی فرهنگی و رسانه ای برابر دانسته می شد و به قول cull فناوری های 
استفاده شده در آن آنالوگ بودند. جریان اطالعات در این فناوری ها یک سویه بود و این 
فناوری ها قادر به تبادل حجم پایین اطالعات بودند. این ابزارها در کنترل دولت ها بودند و 
به علت ارتباط یک طرفه، زمینۀ تأثیرگذاری آن ها پایین بود. ولی از اوایل هزارۀ سوم میالدی 
شاهد نوعی دگردیسی و تحول در اصطالح دیپلماسی عمومی و استفاده از واژۀ »دیپلماسی 
عمومی نوین« هستیم و این مفهوم به گونه ای بازتعریف شده است که با قلمروِ عمومِی 
جدیِد جهانی سازگار باشد )سجادپور و وحیدی، 1390، ص82(. مِلیسن مهم ترین تمایز 
میان دیپلماسی عمومی سنتی و عمومی نوین را جهت گیری ارتباط می داند. به لحاظ سنتی، 
دیپلماسی به طورکلی و دیپلماسی عمومی به طور خاص، در یک »الگوی سلسله مراتبی 
دولت محور« از روابط بین الملل دیده می شد؛ ولی دیپلماسی عمومی نوین در »محیطی 
شبکه ای« عمل می کند؛ به نحوی که مردم فعاالنه در دادن و گرفتن پیام مشارکت می کنند 

)ایزدی، 1390، ص87(.
بنابراین برخالف دیپلماسی عمومی سنتی، در دیپلماسی عمومی نوین، دولت ها نقش 
مسلط و محوری ندارند و بازیگران غیردولتی مانند مراکز دانشگاهی، جوامع معرفتی، 

تحلیل دیپلامسی عمومی آمریکا 
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بنیادهای خصوصی و غیره پذیرفته شده است.  خبرنگاران، روزنامه نگاران، هنرمندان، 
دولت ها در این نوع دیپلماسی نقش اصلی دارند، ولی از ظرفیت و همکاری بازیگران 
دولتی نیز استفاده می کنند. افزون بر این، دیپلماسی عمومی نوین برخالِف دیپلماسی 
عمومی سنتی طبیعتی چند چهره دارد؛ و هم زمان به ارتباط و تأثیرگذاری بر افکار عمومی 
داخلی و خارجی توجه دارد و بیشتر، از رسانه ها و شبکه های جدید ارتباطی استفاده 
می کند که ماهیتی تعاملی دارند و ارتباط آن ها با مردم عمیق تر و روش های ارتباط و 
تأثیرگذاری آن ها نیز پیچیده تر است )سجادپور و وحیدی، 1390، ص83( و باالخره آنچه 
دیپلماسی عمومی نوین را از دیپلماسی عمومی سنتی متمایز می کند، میزان التزام عملی 
آن به روابط متقارن دوسویه به جای پروپاگاندای یک سویه است )ایزدی، 1390، ص95(.

5 .2.  عنارص و ابزار دیپلامسی عمومی
عناصر و ابزار دیپلماسی عمومی متعددند که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می شود:

الف. یکی از روش های مؤثر اعمال دیپلماسی عمومی، به ویژه در کشورهای خارجی، 
بیشتر  ص174(.   ،1391 )نائینی،  است  رسانه  و  تبلیغات  از  برنامه ریزی شده  استفادۀ 
کشورهای کمتر توسعه یافتۀ جهان سوم برای تولید محصوالت فرهنگی، به کشورهای 
غربی و در اصل آمریکا وابسته اند. به عقیدۀ حمید موالنا، شکستن این قالب وابستگی به 
علت اتکای تکنولوژیک کشورهای جهان سوم بر کشورهای غربی درزمینۀ سخت افزارهای 
تولید )مانند استودیو، چاپخانه و...( و نرم افزارهای آن )مانند محتوای واقعی، حقوق نمایش 
محصوالت، مدیریت و...( و نیز سخت افزار توزیع )مانند دستگاه های فرستنده، ماهواره ها 
و...( و نرم افزار آن )مانند تبلیغات، بازاریابی و...( تقریباً ناممکن است )ایزدی و کاردان، 

1390، ص81(.
ب. یکی دیگر یکی از ابزارهای دیپلماسی نرمِ ]عمومِی[ غرب در جنگ نرم، اعطای 
در  آمریکا  که  آمریکاست؛ روشی  به  متخصص  و  دانشجو  بورس تحصیلی و جذب 
طول جنگ سرد علیه شوروی به کار برد و همین فارغ التحصیالن عاملی در براندازی 
نرم در شوروی سابق بودند. عباس میالنی مدیر پروژۀ دموکراسی در ایران در دانشگاه 
استنفورد آمریکا می گوید: با حمایت از بورس دانشجویی می توان دیپلماسی نرم را با دیگر 
سازوکارهای تکمیلی به پیش برد. او می گوید: اعطاِی بورس به ایرانیان باید افزایش یابد، 
ویزا گرفتن برای ایرانیان -به دلیل فقدان سفارت آمریکا در ایران- تسهیل شود و مطالعات 
ایران و اسالم و شیعه شناسی در آمریکا شکل گیرد )بصیری، 1391، ص168(. شاید به 
همین سبب است که جوزف نای )2006( از حضور دانشجویان و متخصصان کشورهای 

عباس عظیمی کیا
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دیگر در آمریکا، به عنوان یکی از عوامل افزایش دهندۀ قدرت نرم آمریکا یاد می کند )نائینی، 
1391، ص469(.

پ. سومین ابزار دیپلماسی عمومی آموزش زبان انگلیسی است. رابرت ستالِف1 
آمریکایی، ترویج زبان انگلیسی را به عنوان یکی از ابزارهای انتقال ایده های غرب به ایران 

پیشنهاد می کند )بصیری، 1391، ص166(.
ت. ابزار بعدی دیپلماسی عمومی، فرهنگ و ارزش های آمریکایی یا همان دیپلماسی 
فرهنگی است )پوستین چی و باالزاده، 1392، ص86(. جوزف نای اذعان دارد که با به 
خدمت گرفتن دیپلماسی عمومی و استفاده از جذابیت های فرهنگ و ارزش های آمریکایی 
و با کمک تبلیغات و روش های نفوذ می توان نگرش ها، ترجیحات و رفتار کشورهای 
خاورمیانه )به ویژه ایران( را تحت تأثیر قرار داد و تغییرات مطلوب را در آن ایجاد کرد 

)نائینی، 1391، ص80(.
ث. سیاست حمایتی و طرفداری پنجمین عنصر و ابزار دیپلماسی عمومی است 

)پوستین چی و باالزاده، 1392، ص86(.
به عنوان عامل توسعۀ دیپلماسی عمومی  ابزار و هم  به عنوان  ج. گردشگری، هم 

می تواند نقش ایفا کند )رضایی، 1393، ص180(.
چ. گروهی از محققان مانند برمن و همکارانش معتقدند که سخنرانی، برنامه های 
هنری و طیف گسترده ای از تبادالت و جلسات چهره به چهره ازجمله عناصر دیپلماسی 

عمومی اند )ایزدی، 1390، ص144(.
عمومی  دیپلماسی  بازوی  رسانه،  آمریکا:  عمومی  دیپلماسی  ابزار  رسانه،  ح. 
کشورهاست. کشورها برای پیشبرد سیاست های خود از رسانه ها استفاده می کنند. یکی از 
راه های بسیج افکار عمومی در راستای خواسته های دولت ها، استفاده از پروپاگاندای رسانه 
است )عابدینی، 1394(. این رسانه ها هستند که درجهت منافع کشورها و بازیگران صحنۀ 
بین الملل هر گزارش درست یا نادرستی را عرضه می کنند و با تشویش افکار عمومی علیه 
کشور یا موضوعی خاص، فشارهای مختلفی را بر حریف یا حریفان خود وارد می کنند و 
یا با جلب افکار عمومی به سیاست های خود و همراه کردن این افکار با خود، به اهدافشان 

می رسند )میرمحمدصادقی، 1394(.
متفکران رسانه های جمعی آمریکایی، مانند دانیل لرنر2 و ویلبر شرام، رسانه های 
جمعی را مجراهایی آرمانی برای ترویج نوسازی غرب محور در کشورهای جهان سوم 
وابستگی  نظریۀ  با  را  نوسازی  نظریۀ خوش بینانۀ  پژوهش گران،  این  معرفی می کردند. 
جایگزین کردند )ایزدی، 1390، ص41(. استفادۀ آمریکا از رسانه های جمعی و بنیادهای 

1. rabert stelaf

2. Daniel Lerner
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سیاسی به عنوان وسیله ای برای انتقال فرهنگ را می توان درجهت حمایت آن کشور از 
طرح های دموکراتیک سازی و ابزاری برای جلوگیری از پیشروی کمونیسم یا اسالم گرایی 
ضدآمریکایی در کشورهای جهان سوم دانست. پژوهش گران )شیلر1 1969، ُدورفمن2 و 
َمتاِلرت3 1971، اسمایت4 1981( با ترویج نظریۀ وابستگی فرهنگی که امپریالیسم فرهنگی 
نیز نامیده می شود، امپریالیسم رسانه ای را همانند اسلوب جدیدی از غلبه، برای تقویت 
وابستگی کشورهای جهان سوم و بازداشتن آن ها از توسعه می بینند )ایزدی و کاردان، 
1390، ص80(. اگر به گذشته بنگریم خواهیم دید که صدای آمریکا5 )VOA( یکی از 
حربه های اصلی اثرگذاری ]بر شوروی[ بود. برنامه های دیپلماسی عمومی آمریکا اساسًا 
ایدۀ رؤیای آمریکا را در مقابل جهان متروک و غم افزای کمونیست شوروی تبلیغ می کردند 
)ایزدی، 1390، ص58(. گفتنی است که در وضعیت کنونی، اهمیت فناوری های رسانه ای 
برای امپریالیسم فرهنگی، بیشتر به دلیل شتاب بی نظیری است که این فناوری ها به انتقال 

فرهنگی می دهند )ایزدی و کاردان، 1390، ص81(.

3. بررسی دیپلامسی عمومی آمریکا در اسناد سفارت آمریکا در ایران
1. 3. سیاست رسمی آمریکا در قبال شاه

به طورکلی حمایت از دولت پهلوی و شخص شاه، سیاست تغییرناپذیر آمریکا در ایراِن 
دورۀ پهلوی بود. در سندی سّری و بدون تاریخ آمده است که شاه فعاًل از عهدۀ حفاظت 
منافع اصلی امنیتی آمریکا در ایران برمی آید و تنها شخصیتی است که می تواند رهبر ایرانیان 
شورشگر باشد. بدین طریق تا ظهور منبع قدرت مؤثر دیگری -که ما انتظار آن را طی 
2 تا 5 سال آینده نداریم- حمایت از شاه بر اساس اهداف زیر است: جلوگیری از نفوذ 
و توسعه طلبی شوروی، در دسترس قراردادن خاک ایران برای نیروهای غربی به منظور 

امتیازات پروازی، ترغیب توسعۀ روابط با کشورهای دوست در خلیج فارس.
برخی دیگر از اهداف و برنامه های آمریکا در ایران به این شرح متصور می شود:

- تکامل روابط دوجانبۀ جدید بین آمریکا و ایران در جّوی که درک عمومی ایرانیان 
رو به افزایش است و نقش ایاالت متحده در کمک به ایران برای توسعۀ ملی بیشتر به جای 

هدایت مسیر آن؛
- دولتی مؤثر در ایران، از راه افزایش نیرو و بهبود وضع اداری، به کسب احترام 

بیشتری به ویژه در بین روشن فکران منجر خواهد شد؛
- اقتصادی سالم که هزینه های نظامی و توسعۀ کشور را متعادل سازد؛

- توسعه و تقویت نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی؛
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- استمرار دسترسی غرب به منابع ایران به ویژه نفت و استمرار دسترسی آمریکا به 
بازار ایران )اسناد النۀ جاسوسی آمریکا، 1379، ج3، صص 1097-1096(.1

در گزارش تحلیلی دیگری که دفتر بازرسی کل وزارت خارجۀ آمریکا به صورت 
سری توسط چند بازرس در اکتبر 1974 از ایران تهیه کرده است، اهمیت ایران برای 
آمریکا چنین آمده است: ایران برای آمریکا ازنظر جغرافیایی و نفت حائز اهمیت است. 
ایراِن تحت نظر شاه که آمریکا را واجد نقش حیاتی در مساعی خود برای متجددساختن 
کشورش می داند و می خواهد آن را ازنظر نظامی و صنعتی قوی و متکی به خود سازد، 
محیطی مناسب برای تعقیب مقاصد آمریکاست )اسناد النۀ جاسوسی آمریکا، 1379، ج2، 
ص685(. موقعیت استراتژیکی ایران، قدرت نسبی آن میان کشورهای خلیج فارس، منابع 
داخلی و بازار داخلی آن، ایران را برای ایاالت متحده کشوری بااهمیت کرده است )اسناد 
النۀ جاسوسی آمریکا، 1379، ج2، ص689(. باوجوداینکه کارگزاران سیاسی آمریکا در 
ایران، از نارضایتی وسیع دانشجویان و تحصیل کردگان ایرانی از سیاست های حمایتی 
آمریکا از شاه، آگاه بودند، ولی تداوم پشتیبانی از شاه را گزینۀ خود می دانستند؛ زیرا 
ازنظر ایاالت متحده معامله با یک دیکتاتور خیلی ساده تر از معامله با دولتی دمکراتیک 
بود )اسناد النۀ جاسوسی، 1379، ج8، ص463(. اهمیت این اسناد ازآن جهت است که 
نشان دهندۀ سیاست رسمی دولت ایاالت متحده در قبال ایران بوده است؛ سیاستی که برای 

به ثمرنشستن اهداف آن، دیپلماسی عمومی آمریکا می بایست طراحی و اجرا می شد.

2 .3. مهم ترین گروه های هدف در دیپلامسی عمومی آمریکا
ازنظر این اسناد، با توجه به روابط گستردۀ اقتصادی و نظامی، حوزۀ مبهمی که شایستۀ 
بررسی دقیق برای یافتن طرحی برای اجراست، حوزۀ جوانان است؛ زیرا نارضایتی از 
سوی جوانان وجود دارد و تماس سفارت با جوانان در سطح شایسته ای نیست و کمیتۀ 
جوانان سفارت اوایل امسال ایجاد یک مجتمع تفکرِ جوانان را مرکب از کارمندان جوان 
پیشنهاد کرده است تا روی این موضوع فکر کند که چه کاری باید کرد تا بتوان به جوانان 
ایرانی نزدیک تر شد. برنامه های سپاهیان صلح، بازبینی و در نفرات آن ها تجدیدنظر شود. 
باوجود پذیرش این موضوع که دولت آمریکا بدترین دولت است، ولی ایرانیان هنوز نظام 
سیاسی آمریکا را ترجیح می دهند و از این کشور به عنوان بهترین محل برای تحصیالت و 
خوش گذرانی و راه حل مربوط به مدرن سازی کشورشان یاد می کنند. پس از بررسی حالت 
ایرانیان و ریشه یابی آن، آیا می توان از طریق سیاست عمومی، عملی برای تغییر احساسات 
افراطیون درزمینۀ رابطۀ آمریکا با ایران انجام داد؟ در غیاب اکثر وسایل ارتباط جمعی... 

امام.  خط  پیرو  مسلامن  دانشجویان   .1

)1379(. اسناد النۀ جاسوسی آمریکا. )جلد 

3(. تهران: انتشارات جهان کتاب.
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فعالیت های درون کشوری مالیمی مانند تعلیم زبان انگلیسی، ایجاد کتابخانۀ آزاد، مشاورۀ 
دانشجویی و ادامۀ تماس با اشخاص مهم و تهیۀ هفته نامه یا ماهانه هایی که بر اهمیت 
سیاست بین المللی و آمریکا و رابطۀ آن با ایران تأکید دارند، نوع کارهایی هستند که -در 
صورت وجود امنیت- می توانیم انجام می دهیم. تشکیل جلسات سخنرانی بزرگ و برنامۀ 
فرهنگی در شرایط حاضر خالی از خطر نیست )اسناد النۀ جاسوسی آمریکا، 1379، ج3، 

صص 1364-1363(.
• روشن فکران و نخبگان فرهنگی، سیاسی و هنری از دیگر گروه های مهِم مخاطب 
برنامه های آمریکا بودند. از اقدامات عمدۀ آمریکایی ها در ایران در راستای دیپلماسی 
عمومی شناسایی نخبگان فرهنگی، هنری، دانشگاهی و سیاسی و برقراری رابطه با آن ها 
به روش های مختلف بود. در این راستا گزارش های متعدی دربارۀ معرفی ویژگی های 
سیاسی، شخصیتی، خانوادگی، اخالقی و گرایش های مختلف این افراد داده شده است. 
در گزارشی در 18 شهریور 1346 از افرادی مانند علی اصغر امیرانی، عبدالرضا انصاری، 
ابونصر عضد، کریم پاشا بهادری، خسرو بهروان، جمشید بزرگمهر، ابوالحسن ابتهاج، 
خسرو اقبال، سیروس غنی، خداداد فرمان فرماییان محمد حجازی، داریوش همایون و 
ده ها نفر دیگر نام برده شده است. این نخبگان به طرق مختلف جذب می شدند ازجمله 
همایون با بورسی که بیل میلر برایش فراهم کرد، در دانشگاه هاروارد آمریکا تحصیل 
کرد )اسناد النۀ جاسوسی آمریکا، 1379، ج5، ص1878(. جواد منصور در انجمن 
ایران و آمریکا فعالیت داشت و کمک های زیادی به سیاست های آمریکا کرد )اسناد 
النۀ جاسوسی آمریکا، 1379، ج5، ص1881(. مهدی پیراسته رئیس انجمن ایران و 
آمریکا بود )اسناد النۀ جاسوسی آمریکا، 1379، ج5، ص1882(. در سندی سّری و 
غیرقابلِ رؤیت برای بیگانگان ده ها نفر از روشن فکران، استادان دانشگاه ها، نمایندگان و 
شخصیت های فرهنگی و هنری به عنوان رابطان ال-دبلیو-سماکیس1 معرفی شده اند. 
)اسناد النۀ جاسوسی آمریکا، 1379، ج5، ص1886(. برای نمونه مخدره ضیایی رابط 
آمریکا با جامعۀ روشن فکران بود و قباًل مرکز دانشجویان انجمن ایران و آمریکا را اداره 

می کرد )اسناد النۀ جاسوسی آمریکا، 1379، ج5، ص1952(.
• در مقدمۀ سندی که درواقع گزارشی تحلیلی از سفارت آمریکا به وزارت امور خارجه 
است و استیوارد راکول، کاردار موقت آمریکا در ایران در تاریخ 30 آذرماه 1342 
فرستاده، آمده است که یکی از مهم ترین مسائل جامعۀ ایرانی، نارضایتی بخش بزرگی 
از جامعۀ روشن فکران و جوانان از رژیم پهلوی است. سیمای آمریکا هرچند هنوز 
مطلوب است، ولی نشانه های نگران کننده ای از احساسات ضدآمریکایی وجود دارد  1. از مأموران سفارت آمریکا در تهران.
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و چون آمریکا از رژیم پهلوی حمایت می کند، موردانتقاد جامعۀ روشن فکری قرار 
گرفته است. راکول بیان می دارد که به دلیل محدودیت های دولت، روشن فکران و 
تحصیل کردگان هیچ گونه تشکل سیاسی برای ارتباط و تبادل اندیشه ندارند و تنها 
مکان برای بیان نظراتشان همین دوره ها هستند؛ بنابراین ما می توانیم با کمک این 
دوره ها، موضع خود را بین قشر روشن فکر ایرانی بهبود ببخشیم و نحوۀ تفکرشان را 
دربارۀ خودمان به صورت مثبت تری کانالیزه کنیم. ما از طریق راه هایی می توانیم گناه 
همکاری خود را با دولت ایران در اذهان این افراد به حداقل برسانیم، بدون این که 
به دولت ایران لطمه ای برسانیم )اسناد النۀ جاسوسی آمریکا، 1379، ج5، ص2279(. 
پیشنهاد می شود تا ارتباط متقابل فکری را عالوه بر روش های معمول، از طریق بصری 
و غیره هم گسترش دهیم. این موضوع مستلزم تدبیر برنامه های جدیدی است که 
شامل دیدار با روشن فکران آمریکایی و نیز تحصیل ایرانیان در دانشگاه های معتبر 
آمریکایی و نیز ایجاد یک موسسۀ مطالعات ایرانی در تهران است. این تحلیل گر، 
روشن فکران را افرادی می داند که به دلیل کیفیت تفکرشان به سبب تحصیالتشان، 
توانایی تأثیرگذاری بر اذهان دیگران را دارند )اسناد النۀ جاسوسی آمریکا، 1379، ج5، 
ص2280(. در بین این افراد، رهبران فعلی و رهبران آینده وجود دارند که آنچه بر 

اذهانشان می گذرد برای ما مهم است.
به عنوان  بر اهمیت قشر دانشجوست، چون فرانسه  تأکید تحلیل گران  اسناد  این  • در 
به  تبدیل شدن  حال  در  آمریکا  و  داده  دست  از  را  خود  جایگاه  دانشجویان  قبلۀ 
مقصد اول دانشجویان است؛ به طوری که از میان 15000 دانشجو 5000 نفر آن ها 
در آمریکا مشغول به تحصیل شده اند. خانواده های مرفه و دانشجویان بااستعداد در 
دانشگاه های آمریکایی جذب می شوند و پرستیژ دانشگاه های آمریکایی در بین ایرانیان 
زیاد است. در این اسناد توصیه می شود که از ورود دانشجویان ایرانی به مؤسسات 
غیراستاندارد آمریکایی جلوگیری شود. گزارشگر اظهار خشنودی می کند که نسل 
جدید تکنوکرات ها در آمریکا تحصیل کرده اند؛ کسانی چون سیروس سمیعی، خداداد 
فرمان فرماییان، رضا مقدم و حسین مهدوی -مغزهای سازمان برنامۀ ایران- همگی 
تحصیل کردۀ دانشگاه های مختلف آمریکا هستند )اسناد النۀ جاسوسی آمریکا، 1379، 
ج5، ص2285(. جهانشاه صالح را که شش ماه پیش شاه به عنوان رئیس دانشگاه تهران 
انتخاب کرده است، خواهان اصالحات و تغییراتی در نظام آموزشی دانشگاه است تا 
آن را از سبک فرانسوی به آمریکایی تبدیل کند )اسناد النۀ جاسوسی آمریکا، 1379، 
ج5، ص2288(. در گزارش آمده است که سفارت برای سنجش افکار دانشجویان 
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دربارۀ سیاست های آمریکا در ایران نظرسنجی انجام داده و این نظرسنجی نشان دهندۀ 
نارضایتی و انتقاد دانشجویان از برنامه های آمریکاست )اسناد النۀ جاسوسی آمریکا، 
1379، ج5، ص2294(. در پایان این گزارِش تحلیلی برای رفع سرخوردگی جوانان و 
روشنفکران ایران از رژیم و آمریکا پیشنهادهایی برای سیاست های دیپلماسی عمومی 
آمریکا وجود دارد. ازآنجاکه گزینۀ دیگری برای آمریکا به جز حمایت از شاه وجود 
ندارد، این گزارش پیشنهاد می کند که برای کاستن از گناه شریک جرم ایران بودن، 
چهرۀ آمریکا را برای رهبران آیندۀ ایران تلطیف کنند؛ ازجمله حضور سیاستمداران و 
اندیشمندان آمریکایی در بین روشن فکران ایران و مبادلۀ افکار و عقاید که نمونۀ آن 
سخنرانی جولیوس هولمز سفیر آمریکا در انجمن ایران و آمریکا یا سفر استاد برجستۀ 
دانشگاه جفرسون، پرفسور سولک پادوور است که نتایج مثبتی داشته است )اسناد النۀ 
جاسوسی آمریکا، 1379، ج5، ص2209(. ادارۀ اطالعات آمریکا در ایران، سرگرم تهیۀ 
برنامه ای است که مخاطب آن گروه های رهبری کننده در تهران و شهرستان هاست. 
دارد،  ایران وجود  در  آمریکایی  برنامه های  پذیرش  دربارۀ  مثبتی  ازآنجاکه ظرفیت 
برنامه هایی درباره حضور دانشمندان و اهل قلم آمریکایی بسیار مؤثر خواهد بود. 
تحلیل گر بر آن است که حضور این اندیشمندان و ارائۀ سخنرانی هایی دربارۀ سیستم 
سیاسی و اجتماعی آمریکا و احساس همدردی دربارۀ فقدان آزادی در ایران هرچند 
ممکن است سبب اعتراض به سیاست های آمریکا در ایران شود، ولی نتایج مثبتی هم 
خواهد داشت. بورِس فولبرایت درزمینۀ جلوگیری از اعتراض به سیاست های آمریکا 
در حمایت از رژیم شاه، بسیار مفید خواهد بود )اسناد النۀ جاسوسی آمریکا، 1379، 

ج5، ص2311(.

3. 3. روش های و ابزارهای دیپلامسی عمومی آمریکا
• دادن بورس: اعطای بورس های تحصیلی اهمیتی فراوان برای دیپلماسی آمریکا داشته است. 
عالوه بر دانشجویان، بسیاری از نخبگان سیاسی و فرهنگی هم از این بورس ها بهره مند 
می شدند. برای نمونه امیر اسداهلل علم وزیر دربار و نزدیک ترین فرد به شاه دستِ کم سه 
مرتبه در سال های 1957، 1964 و 1966 با بورس اعطایی Leader Grant و نیز برای امور 
مربوط به دانشگاه پهلوی به آمریکا سفر کرده است. گزارشگر دربارۀ تأثیر این بورس ها 
و ارتباط آمریکایی ها با َعَلم می افزاید: باوجوداینکه علم طرفدار انگلیس شناخته می شود، 
ولی از چند سال قبل به این نتیجه رسیده است که آیندۀ ایران درگروِ روابط نزدیک با 
آمریکاست )اسناد النۀ جاسوسی آمریکا، 1379، ج8، ص603(. عبدالمجید مجیدی که در 
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پست های حساسی چون وزیر تولیدات کشاورزی و رئیس برنامه وبودجه قرار گرفته بود، با 
بورسیۀ بنیاد فورد وارد مدرسۀ عالی Lottner دانشگاه هاروارد شد؛ همچنین دورۀ کوتاه مدت 
 )AID( چندماهه ای را هم در حسابداری و بودجه ریزی زیر نظر برنامۀ مساعدت های آمریکا
در واشنگتن گذراند و در بازگشت به ایران در دولت منصور به ریاست برنامه وبودجه 
منصوب شد )اسناد النۀ جاسوسی آمریکا، 1379، ج8، صص 635 و 641(. عالوه بر 
بورس های تحصیلی، بورس های کوتاه مدت و بازدیدهای علمی-آموزشی هم در دستور 
کار دیپلماسی عمومی آمریکا وجود داشت. دکتر فرهنگ مهر -مدیرکل بیمۀ ایران و رئیس 
دانشگاه پهلوی- که از سفری افتخاری از آمریکا برگشته بود، در این سفر کامالً تحت تأثیر 
وسعت و قدرت آمریکا قرار گرفته بود. از دید او مردم آمریکا کامالً متفاوت اند و روح 
و احساسی زنده در جامعۀ آمریکا جریان دارد )اسناد النۀ جاسوسی آمریکا، 1379، ج8، 
ص712(. در سندی به تاریخ دوم شهریور 1339، دربارۀ متین دفتری -عضو جبهۀ ملی و نوۀ 
دکتر مصدق- آمده است: دوستداران آمریکایی خاورمیانه امروز اعطای همکاری افتخاری 
با کنگره را به آقای متین دفتری اعالم کرد. متین دفتری ماه آینده ایران را به قصد واشنگتن دی 
سی ترک خواهد کرد و نه ماه را در آنجا به عنوان دستیار یک یا چند عضو کنگره و سنای 
آمریکا خواهد گذراند. او اولین ایرانی است که به وصول این جایزۀ 5000 دالری مفتخر 
می شود. دوستداران آمریکایی خاورمیانه که متقبل این برنامه است، موسسه ای خصوصی، 
غیرانتفاعی و آمریکایی است که خود را وقف بهبود تفاهم بین مردم آمریکا و کشورهای 
خاورمیانه کرده است. این مؤسسه در تهران مجری یک برنامۀ مشاوره و راهنمایی دانشجویی 
برای کمک به دانشجویان عازم آمریکا است. برنامۀ دیگر این مؤسسه به کارگیری منابع فردی 
برای کمک به این دانشجویان برای کسب شغل و انطباق با محیط در زمان بازگشت به ایران 
است. کتابخانۀ یادبود جان ترونر برای کمک فنی و علمی به دانش آموختگان دانشگاه های 
آمریکایی و همگامی آن ها با آخرین تحوالت در رشتۀ تحصیلی شان ایجاد شده است. 
دوستداران آمریکایی خاورمیانه همچنین برنامه های مردم برای مردم را نیز اجرا می کند که 
اعطای مذکور نمونه ای از آن است )اسناد النۀ جاسوسی آمریکا، 1379، ج3، ص1(. در 
سال 1358 و قبل از تسخیر سفارت، هنوز سیاستمداران آمریکا به تداوم برنامه هایشان در 
ایران امیدوار بودند و دنبال برنامه هایی برای »شناسایی زمینه هایی برای ایجاد ارتباط با ایران 
درزمینۀ دیپلماسی عمومی« بودند. آن ها یکی از برنامه های مهم در این زمینه را تداوم فعالیت 
کمیسیون فولبرایت می دانند و پیشنهاد می کنند که ایاالت متحده حمایت مالی خود را از این 

برنامه ادامه دهد )اسناد النۀ جاسوسی آمریکا، 1379، ج1، صص 333 و 334(.
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برنامه های فرهنگی، آموزشی و هرنی
جذب افراد در نهادها و مؤسسات وابسته به آمریکا: مؤسسات و نهادهای متعدد آمریکایی 
مشغول فعالیت در ایران با ارتباط گیری شخصی و سازمانی درصدد جذب نخبگان بودند. 
آن ها همواره مشغول اجرای برنامه های متعددی برای جوانان، دانشجویان و اقشار مختلف 
جامعه بودند و با ارتباط گیری با افراد و جلب همکاری آن ها سعی در پیشبرد برنامه هایشان 
داشتند. ایجاد روابط دوستانه با افراد و به ویژه نخبگان به صورت انفرادی و شخصی بسیار مهم 
بود؛ زیرا از طریق چنین تماس هایی شخصی، روابطی بین نهادها و مؤسسات به وجود می آمد 
و این خود می توانست روابط متقابل را گسترده و مستحکم سازد )اسناد النۀ جاسوسی آمریکا، 
1379، ج1، ص333(. نهادهای متعددی در راستای دیپلماسی عمومی آمریکا در ایران مشغول 
به کار بودند. انجمن ایران و آمریکا نهادی باسابقه بود که حدود 50 سال در ایران فعالیت کرد 
و عالوه بر تهران، شعبه هایی نیز در اصفهان و شیراز ایجاد کرد. این انجمن، برنامه های متعدد 
فرهنگی، ورزشی و هنری اجرا می کرد. آموزش زبان انگلیسی و ایجاد کتابخانه از برنامه های 
محوری این انجمن بود )اسناد النۀ جاسوسی آمریکا، 1379، ج1، ص334(. بسیاری از 
نخبگان علمی و فرهنگی و سیاسی ایران عضو این انجمن بودند. خلیل طالقانی و همسرش 
در دبیرستان آمریکایی تبریز و کالج آمریکایی تهران تحصیل کرده بودند. طالقانی پست های 
عمده ای چون وزارت داشت و با همسرش عضو هیئت مدیرۀ انجمن بودند؛ طالقانی همچنین 
در سال 1351 رئیس هیئت مدیرۀ انجمن بود )اسناد النۀ جاسوسی آمریکا، 1379، ج8، 
ص575(. محسن فروغی -پسر محمدعلی فروغی- از شخصیت های تحصیل کردۀ ایرانی و 
مدت ها سفیر ایران در واشنگتن بود؛ او از نوامبر 1976 رئیس هیئت مدیرۀ انجمن بود )اسناد 

النۀ جاسوسی آمریکا، 1379، ج8، ص617(.
دفتر همکاری های فرهنگی بین المللی )USICA( در آستانۀ انقالب در ایران بسیار 
فعال بود. سازمان بین المللی ارتباطات )ICA( سازمان دیگری بود که در این زمینه فعالیت 
وسیعی داشت. این سازمان در سال 1356 دارای 14 کارمند آمریکایی و 17 کارمند محلی 
با برنامه هایی وسیع بود و در استان ها از طریق انجمن ایران و آمریکا فعالیت های خود را 
اجرا می کرد. ساختمان این سازمان در تهران شامل یک دفتر کار بزرگ، یک مرکز فرهنگی 
مجهز و یک مرکز دانشگاهی قابل قبول بود. بر اساس گزارشی، این سازمان نقشی مهم در 
فعالیت های فرهنگی سال های پایانی سلطنت پهلوی داشته است. گزارشگر معتقد است که 
این سازمان به خوبی توانسته است خودش را با تغییرات ایران انطباق دهد و توجه خود را 
بر همۀ اقشار جامعه برای آشنایی با آمریکا متمرکز کند. این سازمان با تقویت برنامه های 
فارسی خود درصدد است تا ایرانیان بیشتری را جذب کند؛ ازجمله فیلم هایی به زبان 

عباس عظیمی کیا
 رضا بیگدلو
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فارسی به نمایش درمی آورد و برنامه هایی در زمینۀ باستان شناسی، فرهنگ و تاریخ ایران 
اجرا می کرد )اسناد النۀ جاسوسی آمریکا، 1379، ج6، صص 876 و 877(. بنیاد جانسون، 
مرکز شرق و غرب، کمیسیون فولبرایت و ده ها بنیاد و موسسۀ آمریکایی دیگر درزمینۀ 
دیپلماسی عمومی در ایران فعال بودند )اسناد النۀ جاسوسی آمریکا، 1379، ج1، ص334(.
 استیوارد راکول، کاردار سفارت آمریکا در تهران، در سال های آغازین دهۀ چهل از 
وزارت خارجه می خواهد که زمینۀ هرچه بیشتر مبادالت فرهنگی و فکری را فراهم کند. او 
با توجه به نارضایتی اکثریت مردم ایران از حضور رسمی آمریکا در ایران، پیشنهاد می کند 
که با ایجاد مؤسسات مطالعات ایرانی در دانشگاه های ایران، حضور دانشمندان آمریکایی 
در ایران پررنگ تر شود. او تأکید می کند که بازدید ریچارد اتینگهاوزن از ایران که اخیراً 

انجام شده، تأثیر مثبتی برجای گذاشته است. از دیگر پیشنهادهای او عبارت اند از:
- توسعۀ برنامۀ فولبرایت برای معلمان ایرانی زبان انگلیسی؛ چون حضور چنین 
معلمانی به بهبود دیدگاه آنان دربارۀ آمریکا منجر خواهد شد و همچنین توسعۀ برنامۀ 
تدریس زبان انگلیسی فولبرایت و استفاده از سپاهیان صلح برای تدریس زبان انگلیسی 

Basic English؛

- تالش برای حضور دانشجویان ایرانی در دانشگاه های معتبر آمریکایی و جلوگیری 
از حضور آن ها در دانشگاه های غیرمعتبر؛

- برقراری مرکز مطالعات آمریکایی در دانشگاه های تهران، مشهد و پهلوی شیراز؛
بیشتر به حضور جوانان؛ چون خود شاه هم  با توجه  - دوبرابر کردن نمایش ها 

خواستار حضور گروه های ارکستر، رقص و نمایش آمریکایی در ایران شده بود؛
ایران و تحصیل  ادارۀ اطالعات آمریکا در دانشگاه های  - حضور مأموران جوان 
تمام وقت آن ها با رسالت تحت تأثیر قراردادن افکار عمومی دانشجویان درجهت منافع 

ایاالت متحده همانند کشورهای آمریکای التین؛
- توسعۀ مرکز دانشجویی انجمن ایران و آمریکا در کنار دانشگاه تهران؛

- برقراری مراکز دانشجویی مشابه در مشهد و شیراز؛
- تأسیس کتابخانۀ ادارۀ اطالعات آمریکا در تبریز که تنها شهر مهم دانشگاهی است 

که فاقد کتابخانه و ادارۀ اطالعات آمریکاست؛
- توسعۀ برنامه تولید فیلم مستند با تأکید بر موضوعات مثبت مربوط به مدرنیزه کردن ایران؛
- دوبرابر کردن تیراژ نشریۀ »پژوهندۀ« ادارۀ اطالعات آمریکا که مخصوص افراد 
تحصیل کرده و شامل تجدید چاپ مقاالت روزنامه های آمریکاست و اکنون در تیراژ 

ده هزار نسخه چاپ می شود؛

تحلیل دیپلامسی عمومی آمریکا 
در ایران بر اساس اسناد....
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- تدریس زبان انگلیسی در دانشگاه ها که به برنامۀ basic English معروف است )اسناد 
النۀ جاسوسی آمریکا، 1379، ج5، ص2314(.

نوسازی نظام اقتصادی، اجتماعی و آموزشی ایران بر اساس الگوی آمریکایی از 
اهداف این برنامه ها بود. برای نمونه در سندی اشاره شده که منافع آمریکا در این است 
که روابط نزدیکی با ایران داشته باشد و عناصر عالقه مند به مدرنیزه کردن را تشویق کند. 
مادامی که شاه بر ایران تسلط دارد، ما باید روابطمان را با دیگر گروه های جامعۀ ایران 
حفظ کنیم تا کسانی را که بعد از شاه ممکن است به قدرت برسند، شناسایی کنیم. 
درجۀ نفوذ آمریکا درزمینۀ تحصیالت در دولت جدید به این وسیله مشخص می شود که 
درحال حاضر 60 درصد کابینه، یا تمام یا قسمتی از تحصیالتشان را در آمریکا گذرانده اند 

)اسناد النۀ جاسوسی آمریکا، 1379، ج2، ص448(.
باوجود همۀ این برنامه ها چنان که از اسناد برمی آید هرچه سال های انقالب نزدیک تر 
می شد، نارضایتی و انتقاد و عصبانیت از آمریکا هم افزایش می یافت. برای نمونه گزارشی 
از جان د. استمپل، مشاور سیاسی سفارت آمریکا در تهران به تاریخ 7اردیبهشت1355 
از نخبگان  اقدامات سفارت نظرسنجی  از  اظهار می دارد:  با طبقه بندی خیلی محرمانه 
ایرانی دربارۀ طرز فکر ایرانی ها دربارۀ آمریکایی ها بوده است؛ نظرسنجی از حدود 26 
نفر که اکثرشان نخبگان طبقۀ باال یا متوسط جامعۀ ایران بوده اند. برخی به انتقاد از رفتار 
آمریکایی های مقیم ایران پرداخته اند و طرز رانندگی، شراب خواری و عربده کشی آن ها را 
یادآور شده اند. اکثر اعضای این گروه در حمایت از برنامه های رادیو و تلویزیوِن نیروهای 
آمریکایی سخن گفته اند و اعالم کرده اند که این برنامه ها را دنبال و تماشا می کنند )اسناد 
النۀ جاسوسی آمریکا، 1379، ج6، ص752(. در اکثر گزارش های آمریکایی ها از ایران، 
نارضایتی و عصبانیت ایرانی ها از سیاست های آمریکا به چشم می خورد. در گزارشی 
از سفارت آمریکا در ایران، به تاریخ 8 دی ماه 1357 آمده است که ایرانیان ساده لوح و 
مطلع، همگی آمریکا را مسئول مشکالت فعلی ایران می دانند... . درحالی که تماس های 
شخصی و دونفرۀ ایرانی ها و آمریکایی ها اکثراً گرم و دوستانه است، ولی مشاهدۀ یک 
آمریکایی از مسافت دور کافی است که از او به عنوان عامل منفی، ناآشنا و درنهایت عامل 
دخالت و اغتشاش یاد شود. همۀ سطوح جامعۀ ایرانی، آمریکا را به عنوان دولت نامرئی 
حاکم در ایران می بینند. وقایع این روزها چه خوب و چه بد، به عنوان نتیجه و مداخلۀ 
آمریکا، سازمان سیا و کمپانی های نفتی شناخته می شود و درهرحال از دولت آمریکا به دلیل 
کم کاری و اقدام نکردن به موقع انتقاد می کنند )اسناد النۀ جاسوسی آمریکا، 1379، ج3، 
صص 1363-1364(. تعارض بین سیاست رسمی و دیپلماسی عمومی آمریکا چیزی نبود 

عباس عظیمی کیا
رضا بیگدلو
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که از دید ایرانیان آگاه مخفی بماند. بسیاری از ایرانیان از »ایاالت متحده به خاطر این که 
چیزی می گوید و چیز دیگری عمل می کند و از رژیمی حمایت می کند که به میزان زیادی 
با ایده های آمریکا دربارۀ جامعه و زندگی دمکراتیک فاصله دارد« انتقاد می کنند )اسناد 
النۀ جاسوسی آمریکا، 1379، ج8، ص474(. انتقادات در این سال ها به اقدامات مسلحانه 
تبدیل شد، به طوری که تعدادی از اتباع آمریکایی ازجمله سرهنگ شفرنر و ترنر در تهران 

ترور شدند )اسناد النۀ جاسوسی آمریکا، 1379، ج2، ص421(.
در پژوهش حاضر، ابتدا مفاهیمی دال بر دیپلماسی عمومی آمریکا با استفاده از کتاب 
8 جلدی اسناد النۀ جاسوسی آمریکا استخراج شد و سپس این مفاهیم بر اساس نزدیکی 
و قرابت مفهومی مقوله بندی شد که درنهایت 28 مقوله به دست آمد؛ به عبارت دیگر این 
مقوالت اقداماتی است که در چارچوب دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال ایران انجام شده 

است.
در جدول زیر این مقوالت و مفاهیم به همراه منابع آن ها آمده است:

آموزش زبان انگلیسی1

1. زبان انگلیسی

2. آموزش زبان انگلیسی

3.  تدریس انگلیسی

4. کالس های انگلیسی

5.  دوره های زبان انگلیسی

6. حامیت از تدریس زبان انگلیسی

7.  تدریس زبان انگلیسی

8.  کالس های انگلیسی برای ایرانیان

9.  آموزش زبان انگلیسی

جلد اول، ص62

جلد اول، ص108

جلد اول، ص115

جلد اول، ص227

جلد اول، ص305

جلد دوم، ص272

جلد دوم، ص624

جلد چهارم، ص273

جلد ششم، ص877

استفاده از رسانه2

(VOA) 1. صدای آمریکا

(VOA) 2.  صدای آمریکا

(VOA) 3.  نقش رادیو؛ صدای آمریکا

(VOA) 4. افزایش برنامۀ رادیو صدای آمریکا

5. دادن اطالعات دربارۀ ایاالت متحده از طریق رسانه های گروهی

6.  توجه به وسایل ارتباط جمعی

7. پخش برنامه های فارسی از صدای آمریکا

جلد اول، ص62

جلد اول، ص71

جلد اول، ص108

جلد اول، ص142

جلد اول، ص707

جلد دوم، ص286

جلد ششم، ص877

منابعمفاهیممقوله هاردیف

   

جدول  1

مقوالت و مفاهیم موجود در اسناد 
منترش شده سفارت آمریکا در ایران

تحلیل دیپلامسی عمومی آمریکا 
در ایران بر اساس اسناد....
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3

جذب دانشجویان 

ایرانی برای تحصیل در 

آمریکا

1.  تحصیل تعداد زیاد دانشجویان ایرانی در آمریکا

2.  تحصیل دانشجویان ایرانی در آمریکا

3.  افزایش تحصیل ایرانیان در همۀ سطوح در آمریکا

4. کوششی ویژه برای پرورش دانشجویان

5.  تحصیل جوانان و دانشجویان ایرانی در آمریکا

6. دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا

جلد اول، ص428

جلد اول، ص453

جلد اول، ص707

جلد دوم، ص610

جلد دوم، ص625

جلد ششم، ص877

4

اهمیت دادن به زبان 

فارسی در اذهان 

ایرانیان و آموزش آن 

به کارمندان سفارت 

آمریکا

1.  آموزش زبان فارسی به کارمندان سیاسی و اقتصادی سفارت

2. ایجاد مؤسسۀ آمریکایی مطالعات فارسی در تهران

3. کالس های فارسی برای آمریکاییان

4. تقویت عنرص فارسی برنامه های سازمان ارتباطات بین املللی

ارتباطات  سازمان  توسط  فارسی  زبان  به  فیلم هایی  منایش    .5

بین املللی

جلد دوم، ص286

جلد دوم، ص625

جلد چهارم، ص273

جلد ششم، ص877

جلد ششم، ص877

5
هم نوایی با فرهنگ و 

هرن ایرانیان در ایران

1.  منایش فیلم های ایرانی در ایران توسط آمریکاییان

2.  برگزاری منایشگاه آثار و هرن ایرانی و کارهای هرنی بچه های 

ایرانی در ایران توسط آمریکاییان

جلد اول، ص227

جلد اول، ص227

توجه به افکار عمومی6

1.  توجه به افکار عمومی

2.  افکار عمومی

3.  پیوند با رهربان افکار عمومی

جلد اول، ص31

جلد اول، ص62

جلد اول، ص453

انتشار و توزیع مجالت7

1.  انتشار مجالت

2.  توزیع مجالت

3.  مطبوعات

مجالت  در  منترششده  مقاالت  حاوی  که  نرشیاتی  توزیع    .4

آمریکایی است.

جلد اول، ص62

جلد دوم، ص272

جلد دوم، ص272

جلد دوم، ص626

راه اندازی کتابخانه8

1.  کتابخانه

2.  کتابخانه

3.  کتابخانه

4.  کتابخانه

جلد اول، ص108

جلد اول، ص227

جلد دوم، ص272

جلد ششم، ص273

9
ایجاد مراکز و 

آژانس های مشرتک

1. بهره برداری از آژانس ها و انجمن های مشرتک

2.  پشتیبانی از مراکز دوملیتی (انجمن های ایران و آمریکا)

3.  توسعۀ مراکز دانشجویی انجمن ایران و آمریکا

4.  برپایی مراکز دانشجویی در مشهد و شیراز

5. انجمن ایران و آمریکا و وظایف آن

جلد اول، ص108

جلد دوم، ص272

جلد دوم، ص626

جلد دوم، ص626

جلد ششم، ص273

منابعمفاهیممقوله هاردیف

عباس عظیمی کیا
 رضا بیگدلو
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مقوالت و مفاهیم موجود در اسناد 
منترش شده سفارت آمریکا در ایران
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منابعمفاهیممقوله هاردیف

10
حضور دانشمندان 

آمریکایی در ایران

1.  مصاحبه با ایران شناسان آمریکایی

2.  تدریس مربیان آمریکایی در نهادهای آموزشی و دانشگاه های 

ایران

3.  مسافرت محققان و شخصیت های اجتامعی آمریکا به ایران

4. حضور دانشمندان درجه اول آمریکایی درزمینۀ فرهنگ و متدن 

ایران در ایران

5. سخرنانی متخصصان آمریکایی درزمینۀ باستان شناسی، فرهنگ 

و تاریخ ایران

جلد اول، ص108

جلد اول، ص707

جلد اول، ص115

جلد دوم، ص625

جلد ششم، ص877

11
بهره گیری از 

دانشمندان ایرانی

1. دعوت از محققان اسالمی و شخصیت های مذهبی ایران به 

آمریکا

2.  دعوت از محققان ایرانی به آمریکا در رابطه با موضوعاتی که 

جدال انگیز نباشند.

جلد اول، ص115

جلد اول، ص115

12

برقراری ارتباطات بین 

برگزیدگان ایرانی و 

آمریکایی

1. دیدارهای مکرر مقامات ایرانی از وزارتخانه ها و سازمان های 

مختلف آمریکا

2. ارتباطات بین برگزیدگان سیاسی ایران و آمریکا

3. سخرنانی سفیر

4.  دیدار دانشمندان برجستۀ آمریکایی با اندیشمندان ایرانی

5.  ارتباط اهل قلم و دانشمندان آمریکایی با متفکران سیاسی

جلد اول، ص453

جلد اول، ص707

جلد دوم، ص622

جلد دوم، ص622

جلد دوم، ص623

13

بهره مندی از 

گردشگری برای 

برقراری ارتباطات بین 

مردم دو کشور

1. اعزام افراد

2. دیدار آمریکاییان از ایران

3. دیدار ایرانیان از ایاالت متحده

4. ارائۀ خدمات روادیدی مناسب

5. هدف قراردادن ایرانیانی که کمر با آمریکا آشنا هستند.

جلد اول، ص62

جلد اول، ص453

جلد اول، ص453

جلد اول، ص453

جلد ششم، ص877
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تحصیل مأموران ادارۀ 

اطالعات آمریکا در 

دانشگاه های ایران

1.  تحصیل مأموران جوان ادارۀ اطالعات آمریکا در دانشگاه تهران 

با هدف تحت تأثیر قراردادن افکار عمومی دانشجویان ایرانی

جلد دوم، ص626

15
ارائۀ مشاوره به 

دانشجویان

1. ارائۀ مشاوره به دانشجویان

2. ارائۀ مشاورۀ دانشجویی

3.  مشاوره و معارفه

جلد اول، ص227 و 

ص305

جلد دوم، ص272

جلد ششم، ص877
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16
مخاطب قراردادن 

نخبگان ایرانی

1. مدیریت کردن دانشجویان اسالمی و ایرانی خربه و ماهر

2.  ارتباط هدفمند با گروه های برگزیده و اندیشمندان ایرانی

3. هدف قراردادن نخبگان ایرانی جهان دیده و ماهر در زبان

جلد اول، ص115

جلد دوم، ص623

جلد ششم، ص877

17
برقراری ارتباط بین 

دانشگاه های دو کشور

از  ایـران  از  خـارج  آمریکایـی  آموزشـی  دعـوت مؤسسـات   .1

ایرانـی دانشـگاهیان 

2.  رابطۀ دانشگاه های آمریکا با مؤسسات آموزشی ایران

3. پیوندهای دانشگاهی بین ایران و آمریکا

4.  برپایی مرکز مطالعات آمریکایی در دانشگاه های ایران

جلد اول، ص115

جلد اول، ص428

جلد اول، ص707

جلد دوم، ص626

18
سیاست حامیتی و 

طرفداری

1.  رشکت ایرانیان در مجامع چندمذهبی بین املللی

2.  پشتیبانی از ایران در تریبون های تبلیغاتی بین املللی دربارۀ 

مسائل اقتصادی و سیاسی موردعالقۀ حکومت آمریکا

3.  دعوت از ایرانیان برای رشکت در برنامه های مبادلۀ بین منطقه ای

جلد اول، ص108

جلد اول، ص453

جلد اول، ص115

19
پرورش متخصص 

درزمینۀ ایران

1. پرورش متخصص مذهب اسالم

2. پرورش متخصص فرهنگی

جلد اول، ص108

جلد اول، ص108

20

آشناکردن آمریکاییان 

ساکن ایران با فرهنگ 

ایرانی

و  آمریکایـی  خصوصـی  رشکت هـای  کارمنـدان  توجیـه   .1

ایـران فرهنـگ  دربـارۀ  خانواده هایشـان 

2. مسافرت کارمندان آمریکایی ساکن ایران در داخل ایران

جلد اول، ص407

جلد دوم، ص286

21

بهره مندی از مزایای 

فرهنگ و ارزش های 

آمریکایی

 استفاده از مزایای فرهنگ آمریکایی مانند:

احرام و تحمل سایر مذاهب، پیرشفت های علمی و تکنولوژیک، 

برابری اساس آموزش وپرورش آمریکایی، کیفیت مطلوب تحصیالت 

دانشگاهی در آمریکا برای ایرانیان، حفظ حقوق فرد و ایجاد موازنه 

بین منافع شخصی و صلح عمومی

جلد دوم، ص245

22
انجام فعالیت های 

فرهنگی در ایران

1.  منایش فیلم های آمریکایی در تلویزیون ایران

2.  فعالیت در امور فرهنگی

3.  مسابقۀ مقاله نویسی در رابطه با رخدادهای مشرک

4.  افزایش برنامه های منایشی با توجه بیشر به اندیشمندان جوان

5.  گسرش برنامه های فرهنگی مانند دیدار ارکسرها، گروه های 

رقص و موسیقی دانان از ایران

جلد اول، ص142

جلد اول، ص453

جلد دوم، ص622

جلد دوم، ص626

جلد دوم، ص626
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نتیجه گیری
 نتایج به دست آمده از بررسی و تحلیل اسناد النۀ جاسوسی نشان می دهد که دیپلماسی عمومی، 
از دهۀ چهل در برنامه ها و سیاست های آمریکا در ایران جایگاه خاصی داشته است. شناسایی 
نخبگان فرهنگی، هنری، سیاسی و دانشگاهی و ارتباط گیری با آن ها از راه های مختلف و 
دادن بورس های گوناگون در این موضوع جایگاه خاصی داشته است. فعالیت های مربوط به 
دیپلماسی عمومی از طریق نهادهای غیردولتی و بنیادهای خصوصی مانند دوستداران آمریکایی 
خاورمیانه، کارنگی، راکفلر و انجمن ایران و آمریکا انجام می شد. تالش برای نشان دادن جامعه 
و سیستم سیاسی و ارزش های آمریکایی به عنوان ارزش های مطلوب و ایدئال، هدف اساسی 
برنامه های دیپلماسی عمومی بود. جوانان و به ویژه دانشجویان، هدف و مخاطب بسیاری از 
برنامه های فرهنگی آمریکا بودند و با توجه به نارضایتی این قشر از جمعیت ایرانی از حمایت 
آمریکا از رژیم شاه، برنامه های متعددی برای تغییر نگرش آن ها پیاده می شد. استفاده از رسانه 

منابعمفاهیممقوله هاردیف

23
ارائۀ چهره مطلوب از 

آمریکاییان

1. گرفنت موضع درزمینۀ اتهامات واردشده بر آمریکا

2. کاسنت از مشکالت بالقوۀ مربوط به گسرش جامعۀ آمریکایی 

در ایران

3.  مالیم کردن مشکالتی که توسط آمریکاییان رخ داده است.

جلد اول، ص141

جلد اول، ص421

جلد دوم، ص622

24

نشان دادن عالقۀ 

آمریکاییان به ایران 

و اسالم

1. جشن هزار و چهارصدمین سالگرد هجرت

2.  استفاده از هر چیزی که عالقۀ آمریکا را به اسالم و فرهنگ 

ایرانی و ارزش های معنوی نشان دهد.

جلد اول، ص108

جلد اول، ص227

مذاکره با همه25
1. مذاکره با مخالفان

2.  متاس با متام گروه های سیاسی

جلد اول، ص142

جلد دوم، ص286

26

پرهیز از ایجاد 

حساسیت در جامعۀ 

ایرانی

1.  پرداخنت به مسائل حاشیه ای و غیراختالف برانگیز

2.  واقع گرایی و پرهیز از تغییرات کلی

3.  دست کاری کمر سیر طبیعی جریانات

جلد اول، ص227

جلد دوم، ص622

جلد سوم، ص271

27

نشان دادن و 

برجسته کردن 

پیرشفت های ایران در 

سایۀ رابطه با آمریکا

1. تولید فیلم مستند با تأکید بر موضوعات مثبت مربوط به 

مدرنیزه کردن ایران

2. کمک به مرصف درآمدهای رسیع الرشد در راه سازندگی

جلد دوم، ص626

جلد چهارم، ص235

28
تالش برای نزدیکی به 

جوانان

تشکیل مجتمع تفکر جوانان در سفارت برای نزدیکی به جوانان 

ایرانی
جلد اول، ص407
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برای تحت تأثیر قراردادن افکار عمومی یکی از شیوه های آمریکا در ایران بود؛ ازجمله صدای 
آمریکا، برنامه های تلویزیون آمریکا در ایران و نشریات مختلفی که در ایران منتشر می شدند. 
برنامه های علمی و آموزشی به ویژه آموزش زبان انگلیسی، دادن مشاوره به دانشجویان ایرانی، 
اعطای بورس تحصیلی، ایجاد کتابخانه و حضور اندیشمندان آمریکایی در ایران با هدف 
تحت تأثیر قراردادن دانشجویان و جوانان ایرانی بود. ولی باوجوداین دیپلماسی گسترده بازهم 
به نظر می رسد که نارضایتی جوانان و دانشجویان و اکثریت جامعه ایران از آمریکا به دلیل 

تناقض بین دیپلماسی عمومی و رسمی این کشور روندی فزاینده داشته است.
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