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راهبردها و ابزارهای پیادهسازی نفوذ گفتمانی ایاالت متهاده در جمهاوری
اسالمی ایران می باشد» ،با اتخااذ شایوه اسانادی و کتابخاناهای ،از روش
توصیفی  -تهلیلی بهره میبرد.

واژگان کلیدی
نفوذ ،ممریکا ،دیپلماسی عمومی ،نفوذ گفتمانی ،جمهوری اسالمی

مقدمه

در دنیای نوین استفاده از راهکارها و ابزارهای متناسب با اقتضائات فضای بین المللی ،الزمهی حضور
موفــو و کاردمــد در میــداال معــادالت پی یــدهی موجــود در روابــط میــاال بــازیگراال جهــانی اســت.
راهکارهایی که همراه با تحوالت نظام بین الملل دستخوش تغییر شده و با گـذر زمـاال و روشـمندتر
شدال تعامالت میاال واحدهای ملی و فراملی ،جلوههای پی یدهتری از خود را به نمایش گذارده است.
یکی از این ابزارها که به ویژه پس از حوادث یازده سپتامبر به طور اساسی در کانوال توجهات سیاست
بین الملل قرارگرفته و سیاستهای نفوذ محـور قـدرتهـای جهـانی را در کنـار دیپلماسـی متعـارف
راهبری میکند ،حوزه دیپلماسی عمومی است.
نفوذ گذاری که دیپلماسی عمومی یکی از مهمترین ابزارهای دال تلقی مـیشـود ،ابعـاد مختلفـی
دارد .مهمترین ابعاد دال ،نفوذ سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی است کـه ارکـاال و مفلفـههـای
مرتبط با فرهنگ ،سبک زندگی ،درماال ها و ساختار سیاسی یک قوم و ملت را مورد توجه قرار میدهد
و درصدد تغییر یا استحالهی دال میباشد .چگونگی اعمال این نفوذ در بستری طراحـی مـیشـود کـه
نشات گرفته از دو ساحت دیپلماسی متعارف و دیپلماسی عمومی است .دیپلماسی متعـارف ،ارتباطـات
بین المللی واحدهای سیاسی دخیل در بازی روابط بین الملل است که بر مبنای قواعـد و اسـتراتژی-
های روابط بین الملل به تعامل و یا تقابل هدفمند با یکدیگر میپردازند تا بـازیگراال دیگـر را در حـد
تواال متقاعد به انجام کاری کنند که خود میخواهند ،اما دیپلماسـی عمـومی دال نـوعی از دیپلماسـی
است که با استفاده از قدرت نرم و هوشمند ،سعی در اثرگذاری و نفوذ همه جانبه بر جامعه نخبگـاال و
عامه ی مردم مخاطب خود بر مبنای منافع تعریف شده دارد و به این خاطر از جایگاه مهمی در روابط
بین الملل برخوردار است و به مثابه یکی از مهمترین ابزارهای نفوذ گذاری ارزیابی میشوند .بـر ایـن
مبنا ،مقاله حاضر به دنبال بررسی جایگاه دیپلماسی عمومی در فرایند نفوذ گفتمانی قدرتهای جهانی
است و در این حوزه به مطالعه موردی دیپلماسی عمومی ایاالت متحده نسبت به جمهـوری اسـالمی
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ایراال میپردازد تا از طریو تبیین برنامههای دیپلماسی عمومی دمریکا ناظر به نفـوذ گفتمـانی ،نقـش
دال را بر پروژه نفوذ در جمهوری اسالمی ایراال نشاال دهد .این تبیین و مجموعهی دیگر تبیـینهـا و
تحلیلهای این نگاشته ،در سپهر اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری ،بـا اتخـاذ شـیوه کتابخانـهای و
اسنادی و با استفاده از روش توصیفی  -تحلیلی در راستای اثبات فرضـیه مقالـه ،ارائـه خواهـد شـد.
فرضیهای که در این مقاله به عنواال اثبات دال هستیم عبارت اسـت از« :دیپلماسـی عمـومی یکـی از
مهمترین راهبردها و ابزارهای پیادهسازی نفوذ گفتمانی ایاالت متحـده در جمهـوری اسـالمی ایـراال
میباشد» و سوال اصلی این نگاشته نیز عبارت است از« :گونه شناسی نفوذ در دیپلماسی عمومی بـه
ویژه دیپلماسی عمومی ایاالت متحده چیست و این کشور بـا بهـرهگیـری از چـه برنامـههـایی نفـوذ
گفتمانی را نسبت به ایراال اسالمی پیادهسازی میکنـد؟» .در ایـن راسـتا ،ضـمن تشـریپ دیپلماسـی
عمومی ،به بررسی اعمال نفوذ میاال واحدهای سیاسـی (دولـت  -دولـت و دولـت  -ملـت و گونـه
شناسی نفوذ (نفوذ قهری ،نهادی ،ساختاری و گفتمانی خواهیم پرداخت و از این مجرا ،برنامـههـای
دیپلماسی عمومی ایاالت متحده را از حیث نفوذ شناسی گفتمـانی نسـبت بـه ایـراال اسـالمی مـورد
واکاوی قرار خواهیم داد.
 - 1تعریف مفاهیم

تعریف مفاهیم کلیدی و بنیادین هر مقاله ،نخستین گام اساسی در تشـریپ بهتـر فراینـد و نتـای دال
مقاله است ،بر این مبنا ،تعریف سه مفهوم اصلی دیپلماسی ،دیپلماسی عمومی و اعمال نفـوذ را ارائـه
میشود.
 - 1-1دیپلماسی

دیپلماسی عمومی چهره نوین دیپلماسی سنتی است و در معنای چندالیهی دال نشاالدهنده تـدوین و
اجرای سیاست خارجی و روشهای دال ،مذاکرات بین المللی و فعالیتهای حرفهای است کـه توسـط
دیپلماتها پیاده میشود ( .)Nicolson, 1988/1939: 3-5.دیپلماسی میتواند به مثابه یک روش
اصلی باشد که با دال سیاست خارجی فهم و به صورت متعارف ضمن ارتباطات در فضای بین المللـی
تعریف میشود و هم نین مسئول مدیریت روابط میـاال کشـورها بـا یکـدیگر و بـا دیگـر بـازیگراال
غیردولتی از مجرای همیاری با ارائه توصیه و طراحی و اجرای سیاست خارجی و تضمین تحقو منافع
خاص و گسترده است .در نگاه « اولسوال» نیز سیاست خارجی یـک فرمـول و یـک جهـت اسـت و
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دیپلماسی که روغن ماشین سیاست خارجی است ،مجرای ارتباطات و فهم دال مـیباشـد ( Olson,

.)1991, p 60
 -2 -1دیپلماسی عمومی

با تبیین دو تعریف رای از دیپلماسی عمومی که توسط «سینیتزر» و «کومبز» ارائـه شـده ،مـیتـواال
مفهوم دیپلماسی عمومی را بهتر فهم کرد« :دیپلماسی عمومی راهی است که دولـتهـا و بـازیگراال
خصوصی و گروهها چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم میتواننـد بـر عقایـد ،افکـار و
حاالت مخاطب خود تأثیر بگذارند که این اعمال نفوذ بر فرایند تولید سیاست خارجی دیگر دولـتهـا
اثر خود را خواهد گذارد» .به عقیده دالها ،دیپلماسی عمومی به نسبت فعالیتهای دیپلماسـی سـنتی،
خود را دامنهدارتر کرده است .این دامنه ،در حوزه سیاست کالال ،با موضوعات و جنبههـای گونـاگوال
زندگی روزمره و در سطپ سیاست خرد ،با فضای حکومتها و دیپلماتهایی که بـا بـازیگراال جدیـد،
گروههای هدف ،اشخاص گوناگوال و مفسسات بـین المللـی کـه بـه فضـای جهـانی و فعالیـتهـای
ارتباطی میاال فرهنگی پیوستهاند و بر روابط میاال دولتها اثر میگذارند ،سروکار دارد .به طور مشـابه،
«منهایم»به این نتیجه میرسد که رسالت دیپلماسی عمومی توضیپ سیاستهای دولـت و نماینـدگی
از طرف یک ملت در برابر عموم ملتهای دیگر است .او استراتژی دیپلماسی عمـومی را مجرایـی از
سوی دولت به طرف مردم میداند .در نظر او ،فعالیتهای دیپلماسی ملت محـور ،تـالشهـای یـک
دولت برای نفوذ در عقاید عوام و نخبگاال کشوری دیگر به منظور وصول به اهداف سیاسـت خـارجی
کشور اعمال کننده است .هم نین بر اساس یکی از تعریفها دیپلماسی عمومی بـه عنـواال عملیـات
روانی تلقی شده که درواقع ابزاری برای نفوذ در دیگراال است که موجب تقویت نفوذ یـک کشـور در
میاال مردم کشور دیگر میشود (. Rharles Rosen, 2014, p 15
واقعیت این است که دیپلماسی عمومی بایست خود را از دیپلماسی سنتی که عهدهدار مجموعـه-
ی میاال کنشها با دولتها و به ویژه با اشخاص غیردولتی و سازماالها میشد ،متمایز کنـد .همـاال-
گونه که «تاچ» بیاال داشته ،فرایند دیپلماسی عمومی مستلزم فرایند ارتباطات باز اسـت کـه بـرخالف
دیپلماسی سنتی که پنهاالکاری و انحصار خصیصه دال بود ،در اصل بر تبلیغات و ارتبـا مسـتقیم بـا
عامهی مردم استوار است« .گیلبا» نیز دیپلماسی عمومی را فرایندی توصیف میکند کـه در زمینـهی
اطالع رسانی ،دموزش و فرهنگ با هدف نفوذ بر دولتهای خارجی از طریو تأثیرگذاری بر شهرونداال
دال کشورها ،فعالیت میکند )  . Gilboa,2001, p1بسـیاری از نویسـندگاال ایـن حـوزه ،بـه اثـرات
مطلوب فعالیتهای گوناگوال از طریو دیپلماسی عمومی اذعاال دارند.فعالیتهایی که موجب میشـود
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پیام توسط مخاطب شنیده ،فهمیده و پذیرفته شود و با تصویر مثبتی که از پیام و صاحب دال در ذهن
مخاطب ایجاد میکند ،پیادهسازی فرایند نفوذ را تسهیل نماید .درنهایت میتـواال بـه تعریـف دژانـس
اطالعات دمریکا اشاره کرد که دیپلماسی را تقویت منـافع ملـی از طریـو شـناخت ،اطـالعرسـانی و
تأثیرگذاری بر مردم کشورهای دیگر و گسترش گفتگو میـاال شـهرونداال و نهادهـای یـک کشـور و
همتایاال خارجی دناال تعریف میکند (دشنا . 19 ،1322 ،مفلفه بنیادین در دیپلماسی عمومی ،توجه بـه
اهداف جامعه هدف به هماال میزانی است که ارسال پیام موردتوجه قرار میگیرد .در نگاه به تکنیک-
های دیپلماسی عمومی ،میبایسـت نسـبت بـه رویکردهـا ،جهـتگیـریهـا و ابزارهـای اسـتخدامی
مخاطباال دقت شایانی به خرج داده و ابزارهای مورداستفاده ،متناسب با دالها قـرار داده مـیشـود تـا
حداکثر میزاال تأثیرگذاری و نفوذ واقع گردد .این ابزارها عبارتاند از :مبـادالت فرهنگـی و دموزشـی،
سمینارها و کنفرانس ها ،نمایشهای دیپلماتیک ،تبلیغات ،حمایتهـای بـین المللـی ،سـخنرانیهـا و
مدیریت رسانهها.
 -1-3نفوذ

واژه نفوذ ( Influenceدر لغت به معنی کنش یا قدرتی اسـت کـه یـک نتیجـهای را بـدوال اعمـال
دشکار زور یا بدوال اعمال مستقیم فرماال ،تولیـد مـیکنـد ) )webster,2003, p 641و اصـطالحا
عبارت از اعمالی است که مستقیم یا غیرمستقیم باعث تغییر در رفتـار یـا نظـرات دیگـراال مـیشـود
(الوانی . 124 ،1329 ،درواقع نفوذ ،شکلی از قدرت است؛ اما متمایز از کنترل ،اجبار ،زور و مداخله .در
تعاریف ،از نفوذ به عنواال سازوکاری برای اثرگذاری بر دیگراال استفاده شده است .اگر شخصی بتوانـد
دیگری را متقاعد کند که عقیدهاش را درباره یک یا چند موضوع تغییر دهد ،رفتاری را انجـام دهـد و
یا از انجام دال خودداری کند و به محیط پیراموال خود ،به شکلی خاص بنگرد ،در حقیقت نفوذ ،تحقو
یافته و قدرت ،به کار گرفته شده است .در واقع ،اعمـال نفـوذ از مجـرای تعـامالت میـاال واحـدهای
انسانی شکل میگیرد .هدفگذاریها و سمتگیریهای میاال واحدها در عرصـه دیپلماتیـک ،نمـودار
تصورات موجود در اذهاال سیاستگذاراال ،نوع جهاالبینیهای ایشاال نسبت به جهاال خارج و تصمیم-
ها و درزوهای دناال است .افزوال بر این« ،اعمال» بخش عملیاتی سیاست را تشکیل مـیدهـد ،یعنـی
اقداماتی که حکومتها برای عملی ساختن برخی سمتگیریها ،اجـرای نقـشهـا ،یـا دسـتیابی بـه
هدفها و دفاع از دالها در برابر دیگراال انجام میدهند .هر عمل اساسا نوعی برقراری ارتبـا اسـت،
به قصد تغییر یا تثبیت رفتار کسانی که حکومت انجام دهنده دال عمل برای دستیابی به هدفهـایش
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به دال وابسته میباشد .درواقع ،فرایند سیاست بین الملل هنگامی دغاز میشود که یـک دولـت مـی-
کوشد با اعمال و عالمتهای گوناگوال ،رفتار دیگر دولتها را تغییـر دهـد (هالسـتی- 459 ،1393 ،
. 453
بسیاری از نویسندگاال عصر حاضر و پژوهشگرانی که به واکاوی مفاهیم همعـر

قـدرت مـی-

پردازند ،ابتداییترین واژهای را که جهت قیاس یا تفکیک معنی با قدرت پذیرفتهانـد ،مفـاهیم ،نفـوذ،
اقتدار و سلطه است .قدرت در معنای موجد حرکت دنگاهکه فضای مابین «الف» و «ب» ،بـه عنـواال
دو موجد محرک با رفتار معطوف به عقل و اراده در حالتی پر کند که «الف» بر «ب» قدرت وارد کند
و از طریو استفاده از رفتار معطوف به قدرت ،افکار و اعمال «ب» را متأثر و یا نهایتـا کنتـرل نمایـد،
نام نفوذ به خود میگیرد (مطهر نیا . 141 ،1392،به عبارت دیگر در مقام بیاال ارتبا «الـف» و «ب»
به شکل مذکور ،باید گفت :قدرت نافذ «الف» بر «ب» اطالق میگردد .پالمر معتقد است« :قـدرت و
نفوذ هر دو یک چیزند ،ظاهرا در طرز تلقی و یا رفتار یک نفر بازیگر ،بـه عنـواال نتیجـهای از کـنش
متقابل با بازیگر دیگر  »...و بالفاصله میافزاید «تفاوت این دو این است که قدرت بیانگر بیشـتری از
هماال است» (پالمر . 39:1399 ،ویلیام رایکر نیز دراینباره مینویسـد« :تـواال محـدود کـردال نتـای
اساسی نفوذ یا قدرت است» ) .(Riker,1954, p 342گروهی دیگر از اندیشمنداال قدرت را وسـیله
اعمال نفوذ یا فرایند اجرا نفوذ میدانند .بر این مبنا ،قدرت و نفوذ در ماهیت و جوهره یکی هستند ،به
عبارتی قدرت و نفوذ بهساال ارتبا قدرت با دیگر مفاهیم مطروحه رابطه عموم و خصوص مـن وجـه
میباشد .یعنی ،تمام نفوذها ،قدرت هستند .بعضی قدرتهـا ،نفـوذ هسـتند و بعضـی قـدرتهـا نفـوذ
نیستند.
 -2چارچوب نظری :گونهشناسی نفوذ

تبیین فرایند ارتباطی میاال گونهشناسی نفوذ و راهبردهای دیپلماسی عمومی اتخاذی توسط قدرتهـا،
لزوم ارائه مدل مفهومی مشتمل بر منظومه تناظر و ارتباطات میاال اجزای بحث را به دست مـیدهـد،
بنابر این در این بخش چارچوب مفهومی بحث را ارائه داده و در ادامه بـه تبیـین دال مـیپـردازیم .در
ادبیات عمومی روابط بین الملل و علم سیاست ،اثرگذاری یک بازیگر بـر بـازیگر یـا بـازیگراال دیگـر
تحت مفهوم قدرت و نیز اشکال مرتبط با دال ،تعریف میگردد« .نفوذ» خود به عنواال مفهومی مرتبط
با قدرت و اعمال دال در روابط بین الملل مسئلهای قابل تأمل و دارای سابقه طوالنی اسـت و تمـامی
اشکال قدرت از سخت افزاری تا هوشمند را در خود جای میدهد .هرچند خود مفهوم قـدرت ذوابعـاد
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بوده و اجماعی پیراموال ابعاد و تعاریف دال وجود ندارد اما مجموعه تواناییهـای یـک دولـت کـه بـه
شکل بالفعل و بالقوه در جهت اثرگذاری بر رفتار سایر بازیگراال اعمال مـیشـود وجـه اشـتراک اکثـر
تعاریف از این مفهوم است .قدرت دارای ابعاد و مفلفههای متعددی است که در راستای تحقو هـدف
بازیگر به کار گرفته میشود .اعمال قدرت گاهی به صورت مستقیم و با ابزارهـای سـنتی و فیزیکـی
محقو میگردد و در مواقعی از طریو تأثیرگذاری غیرمستقیم بر تصـمیمات بـازیگراال و شـکلدهـی
مرجحات دالها در راستای اهداف خود و در مواردی نیز به شکل ترکیبی از این دو امکاالپذیر اسـت.
در یک نگاه کالال میتواال چهار نوع نفوذ را به شرح ذیل شناسایی نمود:
 -2-1نفوذ اجبارآمیز و قهری ()Compulsory

منظور از نفوذ اجباردمیز و قهری نفوذ یک بازیگر بر رفتار بازیگر دیگر و تعیـین و تغییـر رفتـار دال در
جهت منافع خود است .این نفوذ با مفهوم سنتی قدرت اشتراکات فراواال داشته و مـیتـواال از دال بـه
«قدرت محض» یاد نمود .دن ه رابرت دال در تعریف قدرت به عنواال «وادار کـردال یـک بـازیگر بـه
انجام اقدامی که در صورت عدم وجود ،دال اقدام را انجام نمیداد» ( Dahl, 1957, p 202به نفـوذ
اجباردمیز قرابت زیادی دارد .البته در این نفوذ باید توجه کرد که اقـدام مـوردنظر بایـد بـرخالف اراده
بازیگر مقابل بوده و تضاد منافع در دال مشهود باشد و بازیگر (الف منابع الزم و قصد الزم برای تغییر
یا شکلدهی رفتار بازیگر (ب را داشته باشد .به عبارت روشنتر نفوذ اجباردمیز زمانی رخ میدهد کـه
رفتار بازیگر (ب تحت تأثیر اقدام و رفتار بازیگر (الف تغییر کند و این تغییر رفتار ،ناشـی از ابزارهـا و
اهرمهای مشخص در اختیار بازیگر (الف صورت پذیرد .نکته قابل توجه دنکه در این نوع نفوذ ،اهرم-
ها و ابزارها لزوما مادی نیستند و گاهی هنجارها و قواعد غیرمادی و بعضا نـاملموس مـیتوانـد ابـزار
نفوذ یک بازیگر نسبت به بازیگر دیگر باشد .به عنواال مثال فشارهای بیرونی هنجـاری یـک بـازیگر
جهت شکل دهی به رفتار بازیگر دیگر ،نوعی نفوذ اجباردمیز تلقی میشود .به عنواال مثـال فشـارهای
دمریکا بر عراق جهت رعایت و اعمال برخی قواعد هنجاری غربی حقوق بشری مثـال بـارزی از ایـن
نوع نفوذ محسوب میشود و یا اعمال قوانین و قواعد مالی و اقتصادی مربـو بـه بانـک جهـانی بـه
عنواال پیش شر کمک به دولت عراق و یا تحمیل و الزام دولت عراق برای اجرای یک کنوانسـیوال
مشخص یا فروش نفت این کشور به شرکتهای مشخص از نمونههای بارز این نوع نفـوذ محسـوب
میگردد Keck and Sikkink, 1998( .نمونه بارز دیگر از این مفهوم کلیه اقدامات نظامی دمریکا
در عراق در مورد دموزش و تسلیپ و کمکهای نظامی به این کشـور اسـت .حضـور و نفـوذ نظـامی
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دمریکا از طریو تحمیل و انعقاد موافقتنامههای امنیتی مثال بارز دیگری از نفوذ اجبـاردمیز در عـراق
محسوب میشود .بنابر کار ویژه دیپلماسی عمومی ،این قسم از نفوذ ،ذیل دیپلماسی عمومی ارزیـابی
نمیشود.
 -2-2نفوذ نهادی ()Institutional

نفوذ نهادی ،نوعی نفوذ غیرمستقیم توسط بازیگر (الف برای ایجاد یا تغییـر رفتـار خـاص در بـازیگر
(ب است .باید توجه کرد اگر در این نوع نفوذ ،یک نهاد مشخص به شـکل کامـل در اختیـار بـازیگر
(الف باشد ،شیوه نفوذ به «نفوذ اجباردمیز» تغییر خواهـد کـرد .دن ـه در نفـوذ نهـادی مـدنظر اسـت
استفاده از نهادهای بین المللی یا داخلی برای تأمین منافع یک بازیگر است .سـازماالهـا و نهادهـای
بین المللی کارکردهای متعددی دارند و ازجمله این کارکردها استفاده بازیگراال عمـده جهـت تـأمین
منافعشاال میباشد .اگر بازیگری بتواند از قواعد ،هنجارها ،قوانین ،عـرفهـا و مقـررات یـک سـازماال
جهت تأمین منافع خود در قبال سایر بازیگراال استفاده نمایـد؛ نفـوذ نهـادی صـورت پذیرفتـه اسـت.
اهمیت نهادهای بین المللی عالوه بر کارکردهای دالها در ایجاد دستور کارهای جهـانی و نیـز ملـزم
کردال دولتها به رعایت این دستور کارها میباشد .قدرتهای بزرگ با توجه به نفوذ خود مـیتواننـد
این دستور کارها را ایجاد و از دالها برای تأمین منافع استفاده کنند .به عنواال مثال متعاقـب اقـدامات
تروریستی  11سپتامبر  4111در دمریکا ،این کشور در تمامی سازماالهای بین المللی مسئله مبارزه بـا
تروریسم را با قرائت خود وارد نمود و این امر تبدیل به دستور کار جهانی گردیده و اقدامات دولـتهـا
بر اساس این موازین و دستور کارها موردسنجش قرارگرفته است.
نکته دیگر دنکه منظور از نفوذ نهادی لزوما نهادهای رسمی شناخته شده نیسـتد بلکـه نهادهـای
غیررسمی یا ساختارهای غیرجهاال شمول ولی قدرتمند میتوانند ابزاری برای نفوذ بر رفتار بـازیگراال
محسوب شوند (Abbott and Snidal, 1998( .به عنواال نمونه تالش دمریکا برای تحمیل شرایط
تحریمی علیه جمهوری اسالمی یا سایر کشورها نوعی نفوذ نهادی و استفاده ابزاری از سـازماالهـای
بین المللی برای تأمین منافع محسوب میشود .اهرمهای دولتهایی نظیر دمریکا برای استفاده از این
نهادها و تأثیرگذاری بر محیط داخلی کشورها یا تأثیرگذاری بر سیاست خـارجی دالهـا نفـوذ نهـادی
است که عمدتا به شکل غیرمستقیم و توسـط نهادهـای دیگـر انجـام مـیشـود .ویژگـی ایـن نفـوذ
برخورداری از مشروعیت بیشتر اقدام دولتها است چراکه این تصمیمات به شکل جمعـی و از طریـو
یک سازماال مشخص بین المللی اتخاذ گردیده است .لذا اجرای این اقدامات میتواند به شکل دساال-
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تری صورت پذیرد .امروزه قدرتهای بزرگ از نفوذ نهادی برای پیشبرد طیـف گسـتردهای از اهـداف
خود استفاده میکنند.
 -2-3نفوذ ساختاری ()Structural

نفوذ ساختاری شکل سوم از نفوذ محسوب می شود که در دال ،نفـوذ بـه شـکل مسـتقیم و در جهـت
تأثیرگذاری بر ساختارهای داخلی و مسائل اجتماعی کشور هدف انجام میشـود .در ایـن نـوع نفـوذ،
هدف اصلی ایجاد تغییر در ساختار اجتماعی و جامعه کشور موردنظر به منظور تأمین اهـداف و منـافع
یک دولت مشخص است .در نفوذ ساختاری ،همه بخشهای جامعه به یک اندازه موردتوجه نیسـتند،
بلکه بخش-ها ،گروهها یا طبقات مشخص در معر

اقدام قرار دارند؛ ازاینرو تمـام انـرژی و منـابع

موردنظر توسط بازیگری که قصد نفوذ و اثرگذاری دارد به شکل برابر توزیع نشده و بر اساس هـدف-
گذاری خاص اقدامات صورت می -گیرد .دن ه در نفوذ ساختاری اهمیت دارد تالش برای شکل دادال
منافع اقشار مختلف جامعه هدف به منظور همراه سازی و درونی سازی اثرگذاری بر دال جامعه اسـت.
به عبارت روشن تر نفوذ ساختاری متضمن شکل دادال به منافع و رفتارهای بـازیگراال مـیباشـد و در
این راستا ایجاد هویت بخشی جدید و تعریف منافع دال گروهها بر اساس خواسـتههـا و منـافع دولـت
نفوذکننده کلیدواژهای حیاتی محسوب میشود. Steven Lukes, 1974, p 24( .
 -2-4نفوذ گفتمانی ()Discoursive

نفوذ گفتمانی شکل چهارم نفوذ است که جنبه غیرمادی و درازمدت داشته و در صورت تحقـو مـی-
تواند به شکل طوالنی منافع کشور نفوذکننده را تأمین نماید ،چراکه عمو اثرگـذاری ایـن نـوع نفـوذ
بسیار گسترده بوده و تغییرات به شکل کامال درونی و ماهوی و به شکل نامحسوس در جامعه هـدف
صورت می پذیرد .نفوذ گفتمانی اشتراکاتی با نفوذ ساختاری دارد چراکه در هر دو مورد ،بـر رونـدهای
اجتماعی توجه میشود و هر دو به نحوه شکلگیری هویت بازیگراال و معانی اجتمـاعی توجـه دارنـد.
اما تفاوت این دو نوع نفوذ دال است که نفوذ ساختاری اثرگذاری مستقیم و عینی داشته و جامع هدف
کامال روشن بوده و جنبه انضمامی دارد ،حال دنکه نفوذ گفتمانی رویکـردی کـالال و گسـتردهتـر بـا
جامعه هدف بزرگ تر داشته و جنبه انتزاعی داشته و اهـداف درازمـدتی را تعقیـب مـیکنـد .در نفـوذ
گفتمانی توجه به معانی ( Meaningو شبکه نیروهـای اجتمـاعی و تـأثیر و تـأثرات متقابـل دالهـا
موردتوجه قرار میگیرد و نوعی نگاه فراساختاری دارد .در این نوع نفوذ هویت اجتماعی در میاال مدت
و درازمدت شکل گرفته و معنا میابد و بـه ذهنیـت هـا و تـواال اقـدام عملـی دالهـا توجـه مـیشـود
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) .(Macdonell, 1986این نوع نفوذ کارکرد فراواال داشته و از ابزارهای مختلف قـدرت و بـه نحـو
مشخص قدرت نرم به شکل گسترده در دال استفاده میشود .چنانکه ذکر شد نفوذ گفتمـانی زمـاالبـر
ولی با دثار درازمدت و مانا بوده و میتواند به مدت طوالنی منافع یک کشور را از طریو بهرهگیری از
ابزارهای کسب قدرت تأمین نماید .در شکل شماره ( ، 1ارتبا نفوذ گفتمانی و سایر گونههای نفوذ با
انواع قدرت نشاال داده شده است.

شکل شماره ( : 1ارتبا گونههای نفوذ با انواع قدرت
از میاال اقسام چهارگانه نفوذ در روابط بین الملل ،نگاشته حاضر به دنبال تحلیـل نفـوذ گفتمـانی
ایاالت متحده بر جوامع هدف به ویژه ایراال اسالمی است و این رهگذر به بررسی ابزارهای این نـوع
از نفوذ در دیپلماسی عمومی ایاالت متحده دمریکا میپردازد.
 -3دیپلماسی عمومی ایاالت متحده آمریکا ناظر بهه نفهوذ گفتمهانی در جمههوری
اسالمی ایران

با وقوع انقالب اسالمی و بروز تعارضات ایدئولوژیک و استراتژیک میاال جمهـوری اسـالمی ایـراال و
ایاالت متحده دمریکا در منطقـه دسـیای غربـی و در سـطپ جهـانی ،ایـاالت متحـده بـه اسـتفاده از
ابزارهایی جهت تاثیرگذاری عملیاتی بر سطپ نفوذ گفتمانی ،فرهنگـی و سیاسـی جمهـوری اسـالمی
پرداخت و سه راهبرد اصلی تبلیغات ،تحریم و نفوذ را برای مقابله با گسترش امواج تفکراتـی و عمـو
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راهبردی ایراال اسالمی اتخاذ کرد .در حوزه نفوذ نیز ضمن در دستور کار قرار دادال گونه-های چهـار
گانه دال ،با تاکید ویژه بر نفوذ گفتمانی ،هدف اصلی برنامه نفوذ را که از منظر رهبـر معظـم انقـالب،
استحاله جمهوری اسالمی است را در پیش گرفت .حضرت دیت اهلل خامنهای در این باره میفرماینـد:
«جنگ نرم فقط مخصوص ایراال نیست اما در موضوع ایراال ،هدف اصلی از این جنگ نرمِ فکرشده و
حساب شده ،استحالهی جمهوری اسالمی ایراال و تغییر باطن و سیرت ،با حفـ صـورت و ظـاهر دال
است  ...در چارچوب اهداف جنگ نرمِ دشمن ،باقی ماندال نام «جمهـوری اسـالمی» و حتـی حضـور
یک معمم در رأس دال مهم نیست ،مهم دال است که ایراال تأمینکنندهی اهداف دمریکا ،صهیونیسـم
و شبکهی قدرت جهانی باشد» (بیانات در . 1372/9/41
از منظر رهبری انقالب ،فرایند استحاله جمهوری اسالمی ضمن طراحی و پیادهسازی جریاالهای
فرهنگی و سیاسی توسط ایاالت متحده و هم پیمانانش راهبری میشود ،به نحوی که میتواال نفـوذ
گفتمانی غرب را در ارتبا تنگاتنگ با جریانات فرهنگی پروژه استحاله انقالب اسالمی تعریـف کـرد.
ایشاال در این باره میافزایند« :استحاله هم دو جریاال دارد :یک جریاال فرهنگی ،یک جریاال سیاسی؛
ملت ایراال متوجه باشد .قصد نظام استکباری امریکا و صهیونیستهایی که دستشاال در دست دنهاسـت
و با هم در یک جبهه هستند ،این است که بتوانند ملت را نسبت به درمانها و عقاید و هدفهایش بـی-
تفاوت و بیاعتنا کنند و بعد بتوانند به وسیلهی عوامل و مزدوراال خود زمینه را برای بازگشت سیطره-
ی امریکا بر ایراال فراهم نمایند .در جریاال سیاسی ،عمدهی نقشهی اینهـا ایجـاد اخـتالف و کوبیـده
شدال جناحهای گوناگوال به دست یکدیگر است؛ جناحهایی که همه برخاسته از انقالب و وابسـته بـه
دال هستند – اینها دالها را بکوبند ،دالها این-ها را بکوبند  -اصول و خطو اصلی نقشـهی امریکـا
در منطقه این است» (بیانات در . 1324/2/43
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شکل ( : 4نمودار ابزارهای تاثیر گذاری دمریکا بر ایراال با تاکید بر نفوذ گفتمانی
نفوذ گفتمانی که به دنبال ماهیتزدایی بلند مدت از بعد نـرم افـزاری و سـخت افـزاری نظـام و
انقالب است ،مردم به ویژه نخبگاال ،دانشگاهیاال ،دانشجویاال ،جوانـاال و عناصـر فعـال را در کـانوال
توجه قرار داده (بیانات در  72/9/41و از طریو تخریب هویـتهـای بـومی موجـود و ایجـاد و القـا
هویتهای جدید غربی در نظام معنایی و گفتمانی باز تولید شده ،به دنبال تغییر در قواعـد ،ارزشهـا،
باورها و سبک زندگی اسالمی  -ایرانی می-باشند .رهبر معظم انقالب اسالمی ،ضـمن تبیـین نفـوذ
جریانی ،درباره اهداف و کارویژههای نفوذ ایاالت متحده در ایراال اسالمی میفرمایند« :نفوذ جریـانی،
یعنی شبکهسازی در داخل ملّت  ...افراد را جذب کننـد ،دور هـم جمـع کننـد؛ یـک هـدف جعلـی و
دروغین مطرح کنند و افراد مفثّر را ،افرادی که میتوانند در جامعـه اثرگـذار باشـند ،بکشـانند بـه دال
سمت مورد نظر خودشاال .دال سمت مورد نظر چیست؟ دال عبارت است از تغییر باورها ،تغییر درمانهـا،
تغییر نگاه ها ،تغییر سبک زندگی؛ کاری کنند که این شخصی که مورد نفوذ قرار گرفته اسـت ،تحـت
تأثیر نفوذ قرار گرفته ،هماال چیزی را فکر کند که دال دمریکایی فکر میکند؛ یعنـی کـاری کننـد کـه
شما هماال جوری نگاه کنی به مسئله کـه یـک دمریکـایی نگـاه مـیکنـد  -البتّـه یـک سیاسـتمدار
دمریکایی ،به مردم دمریکا کاری ندارد  -هماال جوری تشخیص بدهی که دال مأمور عالی رتبهی سـیا
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تشخیص میدهد؛ در نتیجه هماال چیزی را بخواهی که او میخواهد .بنابراین خیال او دسـوده اسـت؛
بدوال اینکه الزم باشد خودش را به خطر بیندازد و وارد عرصه بشود ،شما برای او داری کار میکنـی؛
هدف این است ،هدف نفوذ این است ( »...بیانات در 1372/7/2
این بعد از نفوذ که شکل درازمدت و عمیو نفوذ یک کشور در جامعـه هـدف خـودش اسـت ،در
دیپلماسی عمومی ایاالت متحده نسبت به جوامع هدف به ویژه جمهوری اسـالمی ایـراال ،مابـه ازای
بیرونی یافته و برنامههایی در چارچوب دال تعریف شدهاند .برنامههایی نظیر برنامه تبادالت فرهنگی و
دموزشی متناسب با سطپ روابط ایراال و ایاالت متحده دمریکا پس از پیروزی انقـالب اسـالمی کمتـر
مورد بهرهبرداری طرفینی قرار میگیرد و لکن برنامههای دیگر که ارتبـا کمتـری بـا سـطپ روابـط
دیپلمات یک و ارتباطات فرهنگی مستقیم دارد در دستور کار دیپلماسی عمومی ایاالت متحده نسبت به
ایراال قرار دارد که مهمترین دالها در تقسیمبندی دو گانه رسانهای و علمی عبارتند از:
 -1-3برنامههای پخش رادیو و تلویزیونی بین المللی و اینترنتی

دژانس اطالعات دمریکا وظیفه جهتدهی به تمامی رادیوتلویزیوالهـای بـین المللـی ایـاالت متحـده
دمریکا را بر عهده دارد .شبکههایی که تحت نظارت شورا قرار دارند عبارتاند از :صدای دمریکا ،رادیو
اروپای دزاد ،رادیو دسیای دزاد ،رادیو سود ،رادیـو و تلویزیـوال مـارتی و رادیـو الحـره .بسـیاری از ایـن
رادیوها دارای سایت اینترنتی بر روی شبکه جهانی اینترنت بـوده و اخبـار و اطالعـات دالهـا از ایـن
طریو نیز قابل دسترسی است .اگر چه میـزاال دقیـو و تعـداد مخاطبـاال و شـنوندگاال ایـن رادیوهـا،
اطالعات موثقی در دسترس نیست ،اما با بررسی محتوای برنامههای این رادیوها میتواال گفـت کـه
بخش اعظم اطالعات منتشره در دالها با هدف جهتدهی به افکار عمـومی ایـراال ،مطـابو خواسـت
گردانندگاال دالها یعنی کشورهای غربی و در راس دالها دمریکا میباشد ( ضیایی پـرور- 75 :1323 ،
. 24
یکی دیگر از ابزارهای دیپلماسی عمومی دمریکـا ،شـبکه دی .تی.سـی ( ITCاسـت .راهانـدازی
شبکههای تلویزیونی ماهوارهای یکی دیگر از روشهای مهم جنگ رسانهای اسـت .شـبکه دی .تـی
.سی اولین شبکه تلویزیونی  42ساعته ایرانی در ارتبا با تکنولوژی اطالعات است .مرکز این شـبکه
در لس دنجلس است و بر اساس وب سایت خود این شبکه ،در حال حاضر حدود  53میلیوال مخاطب
فارسی زباال دارد ( عزیزی. 191 :1371 ،
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 -3-2بهرهگیری از فضای مجازی و شبکههای اجتماعی

یکی از مهمترین ابعاد نفوذ گفتمانی ایاالت متحده بر جمهوری اسالمی ایراال بـا تمرکـز بـر فضـای
مجازی و شبکههای اجتماعی عملیاتی گردیده است .این مساله به ویـژه در چـارچوب سیاسـتهـای
مداخلهگرایانه دمریکا پس از تحوالت انتخابات ریاست جمهوری سال  1322در ایراال به منظور ایجـاد
ارتبا با جامعه ایرانی و با رویکرد تغییر از دروال سازماندهی میشود .بر این اساس ،بر خالف گذشـته
که دمریکا تنها از رسانههای سنتی مانند ایستگاههای رادیویی بین المللی و یا خبرگـذاری-هـا بـرای
ایجاد ارتبا با جامعه ایراال و مداخله در امور داخلی ایراال اسـتفاده مـیکـرد ،ایـن کشـور اسـتفاده از
رسانههای اجتماعی جدید مانند توئیتر ،فیس بوک ،تلگرام و فیلکر را با صرف هزینههای بسیاری بـه
عنواال واسطهها و پلت فرمهای انتشار اطالعات و سازماندهی اعتراضات و دشـوبهـا در دسـتور کـار
خود قرار داده است ( . Xiguage & Jing, 2010: 7عالوه بر این ،هزینههای بسـیاری نیـز بـرای
دستیابی دساال به شبکههای اجتماعی و شکستن فیلتر شبکههای اینترنتی تخصیص داده شد و ارتش
دمریکا نیز برای همکاری با سایتهایی مانند توئیتر و فیس بوک اقدام به ساخت برنامهای نمـود کـه
قادر به ساخت هویتهای جعلی در شبکههای اجتماعی اسـت (گـوهری مقـدم و جـاودانی مقـدم،
 . 42 - 45 :1371رهبری انقالب این نقشه طراحی شده را ضمن بیاناتی در باب نقشه دشـمن بـرای
جواناال ایرانی در فضای مجازی ،این گونه ترسیم میکنند« :دشمناال در فضای مجـازی و رسـانههـا
میلیاردها خرج میکنند برای اینکه بتوانند از جواال ایرانی اخالق ،ایماال ،پایبندی به شـریعت و حیـا را
بگیرند؛ چرا؟ چوال مایه اقتدار کشور است .با جواال مومن متشرع با حیای با ایماال که در مقابـل ایـن
وسایل شهوتانگیز نمیلغزد ،دشمنند» (بیانات در . 1379/4/41
 -3-3بهرهگیری از صنعت فیلمسازی هالیوود

صنعت سینما و فیلمسازی دمریکا (هالیوود یکی از بازیگراال کلیدی ایـاالت متحـده در پیـادهسـازی
برنامه نفوذ علیه جمهوری اسالمی ایراال است .این صنعت بـا بهـرهگیـری از روشهـای فرازمـانی،
کنترل ذهنها و قلبها و تزریو هیجانات کاذب در ضمیر ناخوداگاه افراد ،با سست کردال پایه-هـای
بینشی و اعتقادی مخاطباال ،فرهنگ و سبک زندگی دمریکایی را به منظومه گرایش و کـنش جامعـه
هدف خود القا میکند و برنامه جایگزینسازی فرهنگی را مبتنی بر نگاه گفتمـانی پیـادهسـازی مـی-
نماید .در واقع ،هالیوود ابزار توانمند ایاالت متحده در جنگ رسانهای علیه مخالفاال سیطره هژمونیـک
دمریکا میباشد که در صدر دالها تفکرات اسالم محورانه جمهوری اسالمی ایراال قـرار دارد .بـر ایـن
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مبنا و به ویژه پس از حوادث  11سپتامبر ،پروژه ایراال هراسی و تخریب وجهه جمهـوری اسـالمی در
داخل و خارج از ایراال با القای تصویری خشن و متصلب از ایراال و اسالم ،بیشـتر از پـیش در دسـتور
کار صنعت فیلمسازی هالیوود قرار میگیرد .فـیلم بـدوال دختـرم هرگـز ( ، 1771فـیلم، 4119( 311
سنگسار ثریا ( ، 4112زناال بدوال مرداال ( ، 4117سیرینا و فـیلم درگـو ( 4114از جملـه فـیلمهـایی
هستند که تصویری جهتدار از ایراال اسالمی را به نمایش میگذارند و سـعی بلیغـی در سـیاهنمـایی
اوضاع سیاسی  -اجتماعی جمهوری اسالمی دارند.
 -3-4بهرهگیری از آموزش زبان انگلیسی

زباال به مثابه یک عرصه طبیعی گسترده است کـه بسـیاری از دال بهـره مـیبرنـد و حـاوی منـافعی
مشترک است .میتواال از این طریو با قشرهای مهمی از توده مردم بیگانـه ارتبـا برقـرار کـرد .در
عرصه انتقال اطالعات و ایجاد تغییر در موضعگیریها و رویکردها کمتر وسیله دیگری جز زباال می-
یابیم که دارای چنین کارایی باشد (جرجیاال . 22 ،1322 ،با توجه به ایـن مسـئله ،دژانـس اطالعـات
دمریکا برای گسترش دموزش و یادگیری زباال انگلیسی اقداماتی را نظیر تولید و توزیع مـواد دموزشـی
و انتشارات مجالت حرفهای مختلف دنبال میکند .در مورد جمهوری اسالمی ایـراال نیـز اگرچـه بـه
صورت مستقیم بستر پیادهسازی برنامههای دموزش زباال انگلیسی یه دلیل قطع ارتباطات دیپلماتیـک
دو کشور فراهم نیست ولی گسترش روزافزوال تمایل اجتماعی به یادگیری زباال انگلیسـی ،دال هـم از
طریو بستههای دموزش زباال تولید شده بر مبنای فرهنگ غربی ،فرصت مناسبی را بـرای اثرگـذاری
سبک زندگی غربی در گروههای هدف خصوصا کودکاال و نوجواناال فـراهم دورده اسـت .بـه عبـارت
دیگر ،اگرچه دموزش زباال باعث توسعه ارتباطات فرهنگی و اجتماعی میاال جوامع مختلـف مـیشـود،
اما میتواند به عنواال وسیلهای در جهت بسترسازی برای نفوذ افکار و اندیشههای غربی بر کشورهای
مسلمانی هم وال ایراال محسوب شود .دولتهای غربی به ویژه دمریکا بـا اسـتفاده از دمـوزش زبـاال
انگلیسی تالش میکنند تا هنجارهای فرهنگ خود را به کشورهای دیگر صـادر کـرده و بـا تضـعیف
ارزشها و موازین ملی و دینی دال ها این کشورها را هرچه بیشتر ازنظر سیاسی ،فرهنگی و اقتصـادی
به خود وابسته کنند و درواقع تحت سلطه خود دردورند ( . Shin, H. & Kubota, R, 2008رهبـر
معظم انقالب در این باره میفرمایند« :همهى کتابهاى دموزش که خیلى هم با شیوههـاى جدیـد و
خوبى این کتابهاى دموزش زباال انگلیسى تدوین شده ،منتقل کنندهى سبک زنـدگى غربـى اسـت،
سبک زندگى انگلیسى است .خب این ب ّهى ما ،این نوجواال ما و جواال ما [که] این را میخواند ،فقط
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زباال یاد نمیگیرد؛ حتّى ممکن است دال زباال یادش برود ،امّا دالچه بیشتر در او اثر میگذارد دال تأثیر
و انطباعى [است ] که بر اثر خواندال این کتاب از سبک زندگى غربى در وجود او بهوجود مىدید؛ ایـن
از بین نمىرود» (. 1374/7/17

شکل ( : 3نمودار تبیین ماهیت و اجزا نفوذ گفتمانی

نتیجهگیری

دیپلماسی عمومی در فضای پی یدهی سیاست بین الملل به مثابه ابزاری توانا راهگشـای کنشـگرانی
است که بتوانند راهبرد نفوذ و تأثیرگذاری در جامعهی هدف خود را به خوبی مدیریت کننـد و سـاماال
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بخشند .وصول به این مهم از مجرای شناخت و کاربست هوشـمندانهی ابزارهـای نفـوذ متناسـب بـا
نیازهای جوامع هدف و اقتضائات روز ساحت بین المللی ،میسر است .قدرتهای خارجی از دیرباز چـه
در دوراال استعمار مستقیم و چه در عصر استعمار فرا نو ،استفاده از این ابزارها را در دسـتور کـار خـود
قرار داده و توجه بنیادین نسبت به اثرگذاری تعامل محور را در نظام اولویتهای خود جای دادهاند .بـا
عنایت به این مهم ،مقاله حاضر ،برنامههای طراحی شده در منظومه دیپلماسی عمومی ایاالت متحده
علیه جمهوری اسالمی را به بوتهی تبیین کشانید تا از این طریو رابطهی میاال این برنامهها با گونه-
ی نفوذ گفتمانی اعمالی توسط ایاالت متحده دمریکا تشریپ گردد و نشاال داده شود که دمریکا چگونه
از دیپلماسی عمومی به مثابه ابزاری برای نفوذ گذاری بر ایـراال اسـالمی بهـره مـیبـرد .درواقـع ،در
راستای پاسخ به سفال اصلی مقاله ،نشاال داده شد که از مجـرای سـیر تبیـین دیپلماسـی عمـومی و
اعمال نفوذ میاال واحدی در گسترهی گونهشناسی نفوذ ،دیپلماسی عمومی دمریکا ذیـل چـه برنامـه-
هایی ،نفوذ گفتمانی را پیادهسازی میکند .در این حوزه ،نفوذ قهری ،تخصصا به دلیل ماهیت سخت
خود از دایره دیپلماسی عمومی خارج است و نفوذ نهادی نیز با کمـک دیگـر برنامـههـای دیپلماسـی
عمومی سازماال مییابد .در گونه ی نفوذ ساختاری ،نفوذ به شکل مستقیم و در جهت تأثیرگـذاری بـر
ساختارهای داخلی و مسائل اجتماعی کشور هدف انجام میشود .نفوذ گفتمـانی نیـز شـکلی از نفـوذ
است که جنبه غیرمادی و درازمدت داشته و در صورت تحقو میتواند به شکل طوالنی منافع کشـور
نفوذکننده را از طریو ایجاد هویتهای جدید غربی تأمین نماید .با هدف تحقـو نفـوذ گفتمـانی نیـز
متصدیاال دیپلماسی عمومی دمریکا ،برنامهها و فعالیتهای اطالعرسانی ،برنامـههـایی اساسـی نظیـر
پخش رادیو و تلویزیونی بین المللی و اینترنتی ،بهرهگیری از فضای مجازی و شبکههـای اجتمـاعی،
برنامه دموزش زباال انگلیسی و بهرهگیری از صنعت فیلمسازی هالیوود را تدارک دیدهاند .تمامی ایـن
برنامهها در نگاه ماهوی به منزلهی برنامههایی هستند که بهساال ابزارهای قدرت نـرم بـر مخاطبـاال
خود اثر میگذارد و دالها را به صورت مستقیم و غیرمستقیم متقاعد مـیکنـد کـه جهـتگیـریهـا و
اقدامات خود را به نحوی ترتیب دهند که حداکثر میزاال منافع قدرتها تأمین گردد.
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