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 چکیده

گذاران بسیاری از کشورها را به خود جلب کرده از دیرباز موقعیت ژئوپلیتیکی ایران، توجه سیاست

ن برآمد آمریکا است. بین یکی از کشورهایی که درصدد رابطه سیاسی و فرهنگی با ایرااست. دراین

از انزوای سیاسی خارج  این کشورهای کلی آمریکا بعد از جنگ جهانی اول موجب شد تا تغییر سیاست

 نوزدهمعنوان یک کشور ابرقدرت مطرح نماید. در نیمه دوم قرن شود و خود را در عرصه جهانی به

انه گسترش دهد که ایران هم جزو آمریکا بر آن شد تا روابط فرهنگی خود را با جهان ازجمله خاورمی

این مناطق بود. در این برهه زمانی روابط فرهنگی آمریکا و ایران کامالً در خطوطی مجزا از روابط 

گرفت؛ اما در دوره پهلوی دوم اهداف فرهنگی آمریکا کامالً منطبق بر اصول سیاسی صورت می

جمله انجمن ایران و آمریکا  در ایران ازاندازی نهادهای فرهنگی . راهبودسیاست خارجی این کشور 

های مستقیم فرهنگی آمریکا از طریق انجمن رو تالش و فعالیت. ازاینبودهمین اهداف  برای رسیدن به

آموزشی و  نظامهای کنترل توان یکی از زمینهشدن به جوانان را میجوی شیوه نزدیکوبرای جست

های آرشیوی و ه روش تاریخی و مبتنی بر اسناد و گزارشتربیتی عنوان کرد؛ بنابراین پژوهش حاضر ب

های پژوهش بیانگر آن تحلیلی درصدد تبیین این مسئله است. یافته-گیری از رویکرد توصیفیبا بهره

های فرهنگی آمریکا در قالب انجمن ایران و آمریکا کامالً با سیاست خارجی آمریکا در است که برنامه

 در سطوح آموزشی و دانشگاهی کشور منطبق بود.ایران برای تأثیرگذاری 
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Investigating the influence of the Iranian-American Association on the 

structure of educational institutions in Iran 

(1964-1979) 

Mohsen Parvish1 

Abstract 

For a long time, Iran's geopolitical position has attracted the attention of policy 

makers of many countries. In the meantime, one of the countries that seeks 

political and cultural relations with Iran has been the United States. The change 

in the general policies of the United States after the First World War made this 

country come out of political isolation and present itself as a superpower in the 

world arena. In the second half of the 19th century, America decided to expand 

its cultural relations with the world, including the Middle East. At this point, 

cultural relations between America and Iran were completely separated from 

political relations; But during the second Pahlavi period, American cultural 

goals were completely in line with the foreign policy principles of this country. 

The establishment of cultural institutions in Iran, including the Iranian-

American Association, was to achieve these goals. Therefore, the effort and 

direct cultural activities of America through the association to find a way to 

approach the youth can be considered as one of the areas of control of the 

education and training system; Therefore, the current research is trying to 

explain this issue using a historical method based on archival documents and 

reports and using a descriptive-analytical approach. The findings of the 

research show that the American cultural programs in the form of the Iranian-

American Association were completely consistent with the American foreign 

policy in Iran to influence the educational and academic levels of the country. 

 

Keywords: Associations, cultural goals, America, educational institutions, 

Iranian and American Association. 
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 مقدمه

های تبشیری پروتستانی به اواخر قرن نوزدهم با اعزام هیئت درفعالیت فرهنگی آمریکا در ایران 

کارگیری معلمان تأسیس دبیرستان البرز و همچنین به بابیستم ایران آغاز شد. این روابط در قرن 

گذاران آموزشی آمریکا سیاستای افزایش یافت. آمریکایی در مدارس ایرانی به شکل گسترده

وپرورش داشته باشند و دولتمردان در ایران، تالش کردند تا بیشترین مناسبات را با آموزش

المللی با ایجاد کشورهای غربی و کسب اعتبار بین شدن باو همگامایرانی نیز به بهانه پیشرفت 

بخش فرهنگی و ش 1220سفارت آمریکا هم در سال  .مدارس آمریکایی موافقت نمودند

 ،اندازی کرد تا روابط فرهنگی خود را با ایران گسترش دهد. عالوه بر اینمطبوعاتی را راه

های هنگی ایران و آمریکا نمود. انجمن برنامهآمریکا اقدام به تأسیس نهادهایی همانند انجمن فر

توان به ترین آنها میمتعددی برای گسترش روابط خود در ایران انجام داد که از مهم

چرا که ، های آمریکایی، تدریس زبان انگلیسی اشاره کردهای هفتگی، نمایش فیلمسخنرانی

محور های مختلف آشنا شوند. دم ملتزندگی مر یمؤسسین انجمن بر این باور بودند باید با نحوه

آمده است: دستهای زیر بههایی استوار است که از پاسخ به پرسشاصلی این مقاله بر یافته

انجمن ایران و آمریکا چگونه و با چه راهبردهایی در پیشبرد اهداف فرهنگی آمریکا در ایران 

های آموزشی کشور چگونه بوده عمل نموده است؟ نقش انجمن ایران و آمریکا در ساختار نهاد

 است؟

 پیشینه پژوهش

گرفته در مورد منابع و سوابق پژوهشی های صورتبه بررسیدر باب پیشینه باید گفت باتوجه

بررسی  یبارهدر پژوهشیتوان به این نکته اشاره کرد که اصوالً تاکنون کاری مدون و قبلی می

( بر اساس ش 1257تا  1202ای آموزشی در ایران )تأثیر انجمن ایران و آمریکا بر ساختار نهاده

اسناد صورت نگرفته است و کارهایی نیز که در این موضوع یا مباحث مشابه وجود دارد 

اند. یکی از مقاالتی که به رابطه فرهنگی آمریکا صورت مختصر و در حد اشاره به آن پرداختهبه

دیپلماسی فرهنگی آمریکا در ایران؛ انجمن »وان عن باالدین آشنا مقاله حسام .پردازددر ایران می

های فرهنگی آمریکا است. نویسنده در این مقاله به بازشناسی اهداف و سیاست« ایران و آمریکا

در ایران در قالب پنج محور پرداخته است که بخشی از آن هم به انجمن ایران و آمریکا 
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دهند که ضمیمه مقاله شده است. می اختصاص دارد. بخش اعظم این مقاله را اسنادی تشکیل

همچنین محمدکاظم رادمنش و حسین ابراهیمی در مقاله انجمن ایران و آمریکا در مشهد درصدد 

های انجمن ایران و آمریکا در مشهد ارائه دهند. از اقدامات و طرح یاند تا تصویر مختصربوده

-01) جمهوری لیندون جانسون روابط فرهنگی و اجتماعی ایران و آمریکا در دوره ریاست»

ن قریشی و کاظم نیازی نشاط است که به بررسی عنوان مقاله سید حس «م( 1902-09ش/ 1202

پردازد. احمد می 1201تا  1202های اجتماعی و فرهنگی از سال روابط دو کشور در عرصه

 21تا  1224ر روابط فرهنگی ایران و امریکا از شهریو»رشیدپور و کوروش فتحی هم در مقاله 

گیری از مبنای روابط فرهنگی در جهت اهداف اند که آمریکا با بهرهنشان داده «1222مرداد 

متحده آمریکا روابط دوجانبه فرهنگی و اجتماعی ایران و ایاالت»است. مقاله  گام برداشتهسیاسی 

یل بایبوردی و نوشته اسماع «میالدی( 1129-1979از ابتدا تا پیروزی انقالب اسالمی ایران )

علیرضا کریمیان هم بر روابط متقابل دو کشور در ابعاد فرهنگی و متأثر شدن آن از سیاست 

در این است که این مقاله اوالً بر  ادشدهیهای خارجی اشاره دارد. تمایز این پژوهش با پژوهش

دهای آموزشی نقش انجمن ایران و آمریکا را در نها ثانیاًمبنای اسناد آرشیوی نگاشته شده و 

 .است کرده یکشور بررس

مروری بر روابط سیاسی و فرهنگی ایران و آمریکا از پایان جنگ جهانی دوم تا پیروزی 

 انقالب اسالمی

از نیروهای متفق بود. محمدرضا  کشوراز پایان جنگ دوم جهانی مسئله اصلی ایران، تخلیه  پس

خواستار تخلیه ایران شد. در کنفرانس  1وریسشاه خود در دیدار سفیر آمریکا در ایران، لیالند م

هایی میان انگلیس و شوروی صورت گرفته هم بر خروج نیروهای متفقین از ایران بحث 2مسکو

مسئله خروج نیروهای متفقین از ایران در کنفرانس  .(1222-12-25-142)استادوخ، سند  بود

تهران عقب کشیده شوند و مراحل  موافقت شد که سربازان متفقین فوراً از ومطرح  2پوتسدام

سه کشور که در اول سپتامبر  نشینی سربازان از ایران در گردهمایی وزیران خارجهبعدی عقب
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ش در لندن برگزار خواهد شد، مورد رسیدگی قرار گیرد. ایران تأکید کرده بود  1220/م 1905

 سند:.مایند. )استادوخ، شن را ترک نخاک ایراش  1220اسفند  11که نیروهای متفقین باید تا 

وجود پس از پایان جنگ جهانی دوم دولت شوروی حاضر نبود نیروهای بااین .(22-12-1220

ای را در آذربایجان و نشاندههای دستخود را از ایران تخلیه کند؛ بلکه درصدد برآمد دولت

ای آمریکا سبب شد ای از عوامل داخلی و خارجی ازجمله فشارهکردستان ایجاد کند. اما مجموعه

نقش قوام در مجبور کردن شوروی به  بهای تا شوروی مجبور به ترک ایران شود. انور خامه

 .(201: 1202 ای،تخلیه نیروهایش از ایران اشاره دارد. )خامه

متحده آمریکا در بحران آذربایجان ایفا نمود سیاستمداران ایرانی نقشی که ایاالت عالوه بر این،

گاه قدرتمندی در برابر تهدیدات شوروی باشد و تواند تکیهنتیجه رساند که آمریکا میرا به این 

 برای تأمینها خارجی ایران نمود. آمریکاییو توان آمریکا را وارد معادالت سیاست داخلی می

 امریکا رجید روابط خااسناقوی در ایران بودند. ) منافع خود، به دنبال یک حکومت باثبات و

وزیری ایران انتخاب مصدق به نخست .(120-115: 1212 ایران، نفت شدن ملی نهضت رهادرب

روابط دوستانه با ایران نمود. به همین دلیل سفیر آمریکا هنری برقراری آمریکا را امیدوار به 

اش را تبریک بگوید وزیری مصدق به مالقات او رفت تا زمامداریدر اولین روز نخست 1گریدی

د روابط اسنا) به واشنگتن ارسال کردش  1224اردیبهشت  12نتیجه این مالقات را در که 

طرفی یسیاست مصدق حفظ ب .(159: 1212 ایران، نفت شدن ملی نهضت رهدربا مریکاآ رجیخا

نفوذ در مسائل ایران بازدارد و های خارجی را از اعمالد تا قدرترآمو عدم تعهد بود و درصدد ب

بسیاری از سیاستمداران  حالاین باها از آن نگران بودند. ین همان مسئله بود که آمریکاییا

مظهر مجسم جوشش احساسات »گرای ایرانی و عنوان یک ملیآمریکایی از مصدق به

کردند و از او ولو در ظاهر هم که شده ( یاد می102: 1212 )کینزر،« ناسیونالیستی مردم ایران

 وهای دوگانه آمریکا تا زمان ملی شدن صنعت نفت ادامه یافت د. این سیاستکردنحمایت می

صنعت نفت ایران  ،با حمایت روشنفکران، رهبران ملی و رهبران مذهبیش  1229اسفند  29در 

 سببمتحده آمریکا که در آغاز جنبش ملی شدن نفت ایران به دولت ایاالت .ملی اعالم شد

رفته با جدی کرد رفتهع نفتی ایران از این جنبش حمایت میبمنا رقابت با انگلیس و رسیدن به

: 1271 )نانز، سیاست خود را در قبال ایران تغییر داد ،گیری نهضتشدن مبارزه مردمی و اوج
                                                           
1.Henry F. Grady 
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 که واکنش مردم و خود محمد مصدق را به دنبال داشت های زیادی صادر کرد( و بیانیه221

 .(217: 1272 )ساتن،

در آمریکا، انگلستان به این نتیجه رسید که بهتر  1آیزنهاور دن دولت دوایتآمکار با روی

د. بعد از آن یک پیشنهاد صدق و بحران نفتی ایران اتخاذ کنتواند سیاست مشترکی را علیه ممی

با مضمون پیام قبلی به مصدق فرستاده شد که او این بار  2مشترک از سوی آیزنهاور و چرچیل

د. رد کردن این پیشنهاد باعث شد انگلستان بتواند آمریکا را برای سرنگونی هم آن را قبول نکر

کمیته ش  1222فروردین  21رو در ازاین. (50: 1205 )لپینگ، دولت مصدق مجاب نماید

وزیر عنوان نخستمشترک آمریکا و انگلیس عوامل کودتا را معین نمود و از سرلشکر زاهدی به

 مرداد به مرحله اجرا درآمد. 21ح کودتا در جدید یاد کرد تا سرانجام طر

سیاست خارجی نظارت  شخصاً برمحمدرضا شاه پهلوی ش  1222مرداد  21بعد از وقوع کودتای 

 مریکا و انگلیس قرار داشتآایران تحت نظارت مشترک  120کرد و تقریبًا تا سال می

وده هم در ایران وجود دولت شوروی که از حمایت حزب ت .(219: 1214 )هوشنگ مهدوی،

برخوردار بود باعث شده بود تا شاه برای مقابله با این کشور تمایل شدیدی به برقراری روابط با 

مدت مسکو هدف کوتاه»: گویدآمریکا داشته باشد. سفیر وقت آمریکا در ایران در این باره می

هدف نهایی رسیدن به در ایران ایجاد یک منطقه نفوذ یا منطقه حائل در شمال ایران است؛ ولی 

دار یا فارس است، بنابراین دولت شوروی درصدد روی کار آوردن یک حکومت طرفخلیج

 .(21: 1202 )روبین، «تحت نفوذ خود در ایران است

 21و نفوذ سیاسی آمریکا در ایران تا قبل از کودتای  مداخالتتوجه این است که نکته قابل

که کمیسیون . چنانبودبلکه نفوذ فرهنگی آن گسترده  نبود،چنان پررنگ آن ش 1222مرداد 

به ریاست دکتر عیسی صدیق ش  1221مبادالت فرهنگی و آموزشی ایران و آمریکا در شهریور 

اکبر سیاسی رئیس دانشگاه تهران، دکتر رضازاده ایجاد شد. در این کمیسیون افرادی همانند علی

پیشین کالج البرز با عنوان دبیر و مدیرعامل  شفق استاد دانشگاه تهران و دکتر گرنی استاد

 .(241: 1252 )صدیق، کمیسیون و دو نفر آمریکایی دیگر عضو بودند

                                                           
1. Dwight Eisenhower. 
2. Churchill 
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ویژه گسترش روابط فرهنگی در دستور به ،روابط ایران با کشورهای خارجی 1204با آغاز دهه 

ش  1202دی در آذر متحده آمریکا بود. با قتل کنگیرد. یکی از این کشورها ایاالتکار قرار می

رابطه ایران و آمریکا وارد مرحله جدیدی شد  1جمهوری به این لیندون جانسونو رسیدن ریاست

. در این دوره جانسون از همان دکترین جان گردیدو ایران هر چه بیشتر به آمریکا وابسته 

یکا به بعد آمرش  1204طورکلی از دهه به .(5: 1202 )اطالعات، پیروی کرد 2کندی.اف

نمونه  برایشد. نمود و همین موجب عدم ثبات در ایران میهای زیادی در امور ایران میدخالت

های آمریکا همراه با حکومت مطلقه شاه ایران ای به جانسون از این سیاستاحمد آرامش در نامه

 ( اما120: 1271 ماجرای سوءقصد به شاه در کاخ مرمر به روایت اسناد ساواک،) کندانتقاد می

به اصول ش باتوجه 1202 خرداد کرد. بعد از قیامجانسون همواره این اقدامات خود را توجیه می

دیدند و عنوان و مبانی امام خمینی مقامات آمریکایی منافع خود در ایران را در معرض خطر می

رو ینکردند که وضعیت اتباعشان در ایران موجبات نگرانی آنها را فراهم کرده است. ازامی

آمریکا تصمیم گرفت برای مصونیت مستشاران خود ایران را مجبور به برقراری کاپیتوالسیون 

ای که به دولت ایران نوشته است بر گرفتن مصونیت کِنِدی در نامه .(251: 1279 )زهیری، نماید

. (0/1: 1210 اسناد النه جاسوسی،) کندنسبت به مستشاران نظامی آمریکایی در ایران تأکید می

نامه فرهنگی میان ایران و آمریکا به تصویب هیئت دولت یک موافقتش  1202در اوایل سال 

از طریق فرهنگ و » :گویندنامه چنین میاین موافقتهدف  یبارهد. دو کشور دریرسمی

نامه دانشجویان و دانشمندان به ایران و این موافقت اساسوتربیت همسایگان بهتری باشیم. برتعلیم

ها نقش های درس و آزمایشگاهروند. کار این دانشجویان و دانشمندان در کالسمریکا میآه ب

عالوه بر این  .(9: 1202 )کیهان، «بزرگی در حسن تفاهم متقابل میان دو دولت خواهد داشت

جمهور ای از هنرمندان رادیو و تلویزیون ایران با جانسون رئیسنامه در همین سال عدهموافقت

کا دیدار کردند. روابط فرهنگی ایران و امریکا در این دوره به اشکال مختلفی ادامه داشت مریآ

 که یکی از آنها ایجاد مدارس آمریکایی در ایران بود.

                                                           
1. Lyndon Johnson 
2. John Fitzgerald Kennedy 
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یکی از ابزارهای نفوذ آمریکا در دوره پهلوی دوم سپاه صلح آمریکا در ایران بود که توسط جان 

ش تنظیم شده بود. سه هدف عمده در اساسنامه  1201جمهور آمریکا در سال کندی رئیس.اف

 :این نهاد آمده بود
 تأمین زنان و مردان کارشناس و متخصص، برایمند کردن مردم کشورهای عالقهیاری. 1
 .تفاهم بیشتر در میان مردم کشورهای نیازمند کمک با مردم آمریکا یجاد. ا2
 .های سپاه صلحکننده کمکدریافتآگاهی آمریکاییان درباره مردم کشورهای  یش. افزا2

اسداهلل علم درباره چگونگی دعوت دولت ایران از داوطلبان گروه سپاه صلح به این نکته اشاره 

ش و مذاکراتش با او  1201کرد که در زمان سفر لیندون جانسون معاون کندی به ایران در سال 

فراهم آمده است. در قالب این  مقدمات حضور این گروه در ایران ،وزیر ایرانعنوان نخستبه

های کشاورزی ایران ها به مدارس کشاورزی و دانشکدهطرح افراد داوطلب زیادی از آمریکایی

 )گازیورسکی، بدنی تدریس کردندفرستاده شدند که در ابتدا کشاورزی، زبان انگلیسی و تربیت

 هده اداره گروه صلح بودمدیریت و سازماندهی گروه سپاهیان صلح در ایران برع .(211: 1271

توان نتیجه گرفت که زمینه اصلی بنا بر آنچه گفته شد می .(22212/292 سند .)ساکما، ش

توانست از وپرورش بود چرا که تأثیرگذاری بر نسل جوان میفعالیت این گروه بر روی آموزش

های این برنامهآموزش و پرورش ایران هم از  خود عالوه بر این،اهمیت خاصی برخوردار باشد. 

 گروه استقبال کرد.

ها در تپه حسنلو اشاره توان به اکتشافات آمریکاییاز روابط فرهنگی دیگر ایران و آمریکا می

سلطه  .(19: 1205 )اطالعات، های قدیم بودندهایی از سوریکرد که به دنبال آثار و نشانه

 ان و آمریکا هم ادامه داشت. انجمنآمریکا در ایران در پوشش نهادهای دیگر همانند انجمن ایر

توان به ترین آنها به میهای متعددی برای گسترش نفوذ خود در ایران انجام داد که از مهمبرنامه

چرا که ، های آمریکایی، تدریس زبان انگلیسی اشاره کردهای هفتگی، نمایش فیلمسخنرانی

های مختلف آشنا شوند. انجمن ردم ملتمؤسسین انجمن بر این باور بودند باید با نحوه زندگی م

ای میان اهداف فرهنگی خود مسابقه سیدن بهر برایش  1205فرهنگی ایران و آمریکا در سال 

توان چگونه می»آموزان و دانشجویان برگزار کرد و از آنان خواست تا انشایی با موضوع دانش

بنویسند و  .(27509/297 . سندا، ش)ساکم«. ها را توسعه دادها و آمریکاییتفاهم بین ایرانی

وبرگشت به همراه یک ماه اقامت در آمریکا را در برای انشاهای برتر جوایزی مثل بلیت رفت
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آموزان و دانشجویان بلکه در میان تنها در میان دانشهای انجمن نهنظر گرفته بود. نفوذ برنامه

ها الت و نشریاتی که توسط آمریکاییگرفته بود. عالوه بر این، مجافراد علمی کشور هم صورت

شد هم نقش زیادی در نفوذ های ایران ارسال میشد و به دیگر شهرستاندر تهران منتشر می

فرهنگی آمریکا در ایران داشت. یکی از این نشریات، با نام مرزهای نو از سوی اداره اطالعات 

ی در بین زندگی آمریکایآمریکا منتشر شد. پیام اصلی این مجله تبلیغ فرهنگ و سبک 

صورت توجه این است که این مجله بهنکته قابل .(21: 1250 )مرزهای نو، های ایرانی بودخانواده

 این مسئله در کارت اشتراک مجله هم قید شده بود و گرفترایگان در اختیار مخاطبانش قرار می

شد تا شاه ایران سفرهای  روابط فرهنگی ایران و آمریکا باعث .(22199/290 . سند)ساکما، ش

ش محمدرضا شاه برای افتتاح  1202مثال در سال رای فرهنگی هم به آمریکا داشته باشد. ب

 .(1: 1202 )اطالعات، رفتبه واشنگتن « هفت هزار سال هنر ایران»نمایشگاهی تحت عنوان 

 معرفی انجمن ایران و آمریکا

هاى پس از جنگ جهانى نى خود در سالهاى دولت آمریکا در گسترش نقش جهادر پى سیاست

هاى فرهنگى در دستور کار این دولت قرار گرفت. انجمن ایران و آمریکا اول، تشکیل سازمان

به پیشنهاد حسین عالء تأسیس شد. عالء که در فاصله ش  1240ای بود که در سال مؤسسه

به ایران پیشنهاد تشکیل  سفیر ایران در آمریکا بود، پس از بازگشتش  1242تا  1244های سال

ادوارد نیکالی رئیس مدرسه تجارت در ش  1240انجمن ایران و آمریکا را مطرح کرد. در سال 

ایران  ژهیومدارس آمریکایی در ممالک شرق به یسپیامی به انجمن ایران و آمریکا از تأس

ان و آمریکا از زمان توان گفت انجمن ایر. تقریباً میکندیعنوان یک خدمت شایان توجه یاد مبه

)ساکما،  هیچ کاری انجام نداد گرفتکه بار دیگر فعالیت خود را از سر  1221تأسیس تا سال 

 .(5012/292سند . ش

مدیره و هیئت عامله تشکیل عمومی، هیئتانجمن ایران و آمریکا را سه هیئت متشکل از مجمع

ل و تعداد کافی کمیسیون و معلم و دادند. انجمن ایران و آمریکا همچنین یک نفر مدیرعاممی

اداری  ینظر هیئت عامله و معلمین و اعضاها هم تحتعضو اداری داشت. مدیرعامل و کمیسیون

دادند. در انجمن ایران و آمریکا قسمتی تحت عنوان نظر مدیرعامل وظایف خود را انجام میتحت

زمانی مسئول آن مخدره ضیایی  بود که در یک برهه «مرکز دانشجویان انجمن ایران و آمریکا»
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انجمن ایران و آمریکا فعالیت چندانی نداشت تا اینکه  .(011/2: 1210 )اسناد النه جاسوسی، بود

 ،های خود را آغاز نمودنظر اداره اطالعات آمریکا دوره جدید فعالیتش تحت 1202در سال 

درباره تأسیس انجمن ش  1254که رالف بیکر رئیس انجمن ایران و آمریکا در سال چنان

های هنری، منظور مبادله افکار و نظرات در زمینهتصمیم گرفتیم بهم  1900ما در سال »گوید: می

متحده، انجمنی تأسیس کنیم و در نتیجه انجمن ایران و فرهنگی و فلسفی بین مردم ایران و ایاالت

کنیم تا رشته دوستی ن توزیع میبه وجود آمد ... ما نشریاتی درباره ایرام  1900آمریکا در سال 

تر و استوارتر سازیم. سازمان ما دارای یک متحده را محکمبین دو کشور ایران و ایاالت

شناس، نفر عضو دارد که از دانشمندان ایران پانصدمدیره ممتاز و برجسته است و بیش از هیئت

 .(709/1: 1210 اسوسی،اسناد النه ج) «یافته استهای فرهنگی و دانشگاهی تشکیلشخصیت

کرد ماده بود. ماده اول آن اعالم می 2ماده و  12اساسنامه انجمن روابط ایران و آمریکا دارای 

شود که مرکز آن در تهران است و تشکیل می «انجمن ایران و آمریکا» نامهکه جمعیتی ب

ر شهر مشهد، ی آن در صورت اقتضا ممکن است در شهرهای دیگر نیز تأسیس شود که دشعبه

 یگر این انجمن دارای شعباتی بود.شیراز و شهرهای د

 های فعالیت انجمن ایران و آمریکااهداف و حوزه

اساسنامه انجمن ایران و آمریکا اهداف این انجمن را شامل موارد زیر عنوان کرده بود: الف( 

ین دو ملت یکدیگر را بسط روابط دوستانه و داد بین دو ملت ایران و آمریکا و سعی در اینکه ا

اوضاع اجتماعی و علمی و ادبی و فرهنگی  یبیشتر بشناسد و به هم بیشتر نزدیک شوند ب( معرف

های انگلیسی و وسیله ایجاد کالسو صنعتی و تجارتی و تربیتی ایران با آمریکا و بالعکس به

بی و علمی و ها و نشریات و کتب و فیلم. پ( کوشش در توسعه روابط ادفارسی و سخنرانی

هنری و صنعتی و تجاری و اقتصادی بین مردم دو کشور و کمک به مؤسسات علمی و فرهنگی 

که در ایران و آمریکا برای این منظور تشکیل شده است و تشویق تجار ایرانی به ارسال 

مصنوعات و محصوالت مرغوب و مناسب ایران به آمریکا و معرفی صنایع و محصوالت دو 

توجه مؤسسات آمریکایی و آمریکاییان به ایران و بالعکس و سعی جلب گر. ت(کشور به یکدی

های الزم بشود و همچنین اقدام به اعزام دانشجویان در اینکه برای آنها تسهیالت و راهنمایی

دار ایرانی به آمریکا برای شناساندن ایران و آشنایی با اوضاع آمریکا. ج( راهنمایی و صالحیت
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یان ایرانی که قصد عزیمت و ادامه تحصیل در آمریکا داشته باشند و راهنمایی کمک به دانشجو

. )ساکما، ش و کمک به دانشجویان آمریکایی که بخواهند در ایران به مطالعه و تحصیل بپردازند

اما از منظر سفارت آمریکا در ایران وظیفه انجمن فرهنگی ایران و آمریکا . (5012/292 سند

 با این هدفخصوص نخبگان جامعه بود. رهنگی آمریکا در میان مردم بههای فگسترش ارزش

. در یکی از تأسیس شد)فولبرایت(  کمیسیون مبادالت فرهنگی و آموزشی ایران و آمریکا

جلساتی که از طرف انجمن دوستداران خاورمیانه و وابسته فرهنگی سفارت آمریکا در انجمن 

که از طرف دولت ایران برای ادامه تحصیل به  ـایرانی انیایران و آمریکا به افتخار دانشجو

ه فرهنگی سفارت آمریکا اقدام به سخنرانی نمود و انجمن تدکتر اکرمن وابس ـآمریکا رفتند 

 .(2: 1227)اخبار هفته،  سازدیشبیه کرد که ایران را با آمریکا متصل متایران و آمریکا را پلی 

زیادی از  ةته بود بر نهادهای آموزشی ایران اثر بگذارد و عدهای خود توانسآمریکا با فعالیت

ای بود که حتی در گونهمحصلین و استادان ایرانی شیفته فرهنگ غربی شده بودند. این تأثیرات به

مثال یکی از کارمندان مطالبی برای های تعلیمی قبل هم در بوته نقد واقع شد. برخی اوقات شیوه

قبل  ه بودوتربیت ایرانیان عنوان نموده و اظهار کردیکا بر شیوه تعلیممرآرا در خصوص تأثیرات 

که شما که مریکاییان به ایران چوب و فلک تنها حاکم مدارس ایران بود. درصورتیآاز ورود 

 گاهچیفرمایید که این نکات اشتباه محض است. هخود اهل فضل و دانش هستید، تصدیق می

رفتند؛ بلکه ایرانیان ذاتاً طالب س از چوب و فلک به مدارس نمیآموزان ایران به علت تردانش

آموزان ایرانی در روستاهای ایم که دانشعلم و دانش بودند و همگی ما بارها مشاهده کرده

رفتند تا نکاتی را بیاموزند و این شخص برای اینکه از سوی دورافتاده کیلومترها در پی استاد می

مریکا دعوت کنند چنین مهمالتی را در خصوص آواقع شود و او را به مورد التفات  انییکایآمر

رو کنترل ازآن .(1275مهران، ) وتربیت ایرانیان سرهم کرده استفرهنگ ملی و شیوه تعلیم

سیستم آموزشی و نظام تربیتی یکی از اقدامات مهم انجمن ایران و آمریکا بود. چرا که 

های مستقیم رو تالش و فعالیتفتار بشر دارد. ازاینوتربیت نقش مهمی در شخصیت و رتعلیم

شدن به جوانان جوی شیوه نزدیکوفرهنگی آمریکا از طریق انجمن ایران و آمریکا برای جست

 توان در همین راستا تحلیل نمود. را می

که این تأمل در واقع سفارت آمریکا اندیشه و تفکر جامعه را موردتهاجم خود قرار داده بود، با در

عنوان شناسنامه یک ملت نقش اساسی در ثبات و پویایی اجتماعی، سیاسی و قشر دانشگاهی به
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ها و ای از فرصتنقش کلیدی فرهنگ که طیف گسترده تأمل در اقتصادی جامعه داشته و با

توانست نقش مؤثری در نفوذ فرهنگی قشر جوان و دانشگاهی می ،تهدیدها را در درون خود دارد

 ای بازای آموزشی کشور داشته باشد. سفارت آمریکا بر روی این قشر حساب ویژهدر نهاده

کرده بود. درواقع اغتشاش در فضای دانشگاه، ایجاد تفرقه و چنددستگی میان دانشجویان، و 

سوءاستفاده از احساسات آنان تنها بخشی از این عملیات روانی برای تأثیرگذاری در نهادهای 

نیچز تبعه آمریکائی جهت  رو اعالم نیاز انجمن ایران و آمریکا به دیویدآموزشی بود. ازاین

یا اینکه برخی از دبیران  .(19470/204سند  .ساکما، ش) ستدر همین راستاهای آموزشی برنامه

زبان انگلیسی  ی آموزشنحوهآمریکا  یهاو در دانشگاه شدندیزبان انگلیسی به آمریکا اعزام م

اما  .مؤثر واقع شود یرانیآموزان ادر آموزش و تدریس به دانش توانستیمکه  آموختندیرا م

قرار گرفتن این معلمان و شیفته شدن  یرآنچه مایه خسران نظام آموزشی کشور بود تحت تأث

سمینارهایی که برای دبیران  یطورکلبه. (0: 1227 )اخبار هفته، بودآنان به سبک زندگی غربی 

 یهابه گفته نشریه رسمی سفارت آمریکا در تهران، طبق برنامه شدیم انگلیسی ایرانی برگزار

 .(0: 1221 )اخبار هفته، شدیمبادالت فرهنگی آمریکا انجام م
ای برای دیپلماسی فرهنگی در عنوان دروازهسفارت آمریکا از کتابخانه انجمن ایران و آمریکا به

را های زیادتری شود که بتوانند شعبهمحقق میکرد و معتقد بود در صورتی اهداف آنها  ایران یاد

ترین شهرهایی که آنها به دنبال توسعه شعبه انجمن از مهم .در ایران افتتاح و همچنین توسعه دهند

های چنانچه در سلسله برنامه .(1/141: 1210 اسناد النه جاسوسی،) بودند شهرهای اصفهان بود

لبرایت در کتابخانه انجمن درباره روش سیاسی انجمن ایران و امریکا افرادی همانند فو

نگاهی گذرا به  .(07570/292سند  .)ساکما، ش کردندمتحده در خاورمیانه سخنرانی میایاالت

 1نوشته ریچارد آرنت «اولین اقامتگاه پادشاهان: دیپلماسی فرهنگی آمریکا در قرن بیستم»کتاب 
ذ در کشورهای دیگر اشاره دارد. از نظر صورت کامل به تالش فرهنگی آمریکا برای نفوبه

مبادالت  ریزیبا برنامهکه یک دولت تصمیم بگیرد  شوداجرا میآرنت دیپلماسی فرهنگی زمانی 

فرهنگی را برای ارتقای منافع ملی گسترده هدایت و از آن حمایت کند. این کتاب، به بررسی 

آن در جنگ جهانی اول تا دهه متحده، از آغاز هشت دهه دیپلماسی فرهنگی رسمی ایاالت

وگوی فرهنگ و آموزش آمریکا با بقیه دهد که این گفت. کار او نشان میپردازدیمم 1994

                                                           
1.Richard T. Arndt 
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بنای یک سیاست خارجی مثبت ترین سنگجهان نه یک نگرانی سیاسی داخلی است، بلکه عمیق

 1202تا  1229/م 1915-1901های آرنت بین سال.ریچارد تی باشد.میمتحده ایاالت نگرِو آینده

( بود. کتاب USIAمتحده )در سمت رسمی در وزارت امور خارجه و آژانس اطالعات ایاالتش 

( آرنت همچنین به نقش Arndt,2007: 550) است« هنر دیپلماسی فرهنگی»او به دنبال القای 

 :Arndt, 2007) انجمن ایران و آمریکا در پیشبرد اهداف فرهنگی آمریکا در ایران اشاره دارد
471.)  

توجه این است که انجمن ایران و آمریکا آموزش زبان انگلیسی را موقعیت بسیار نکته قابل

های باز آمریکا جهت چرا که مؤسسات را پنجره ،دانستمناسب برای ادامه فعالیت در ایران می

مؤسسات را هر چه بیشتر توسعه دهد و  ایندرصدد بودند  کرد وقلمداد میحضور در ایران 

 ها را با قواعد و ضوابط سفارت آمریکا به نحوی تنظیم کند که اهداف آنها را پوشش دهد.برنامه

 های زیر بود:های فعالیت انجمن ایران و آمریکا در طول فعالیت خود شامل برنامهترین حوزهمهم

سخنرانی دعوت  برایرت هفتگی افرادی را صوانجمن ایران و آمریکا به: هـفتگی سخنرانی.1

رتبه وزارت خارجه آمریکا نمود که گاه این افراد سفیر آمریکا در ایران و گاه مأموران عالیمی

های هفتگی این بود که اغلب کسانی برای سخنرانی انتخاب توجه در سخنرانیبودند. نکته قابل

ثال یکی از این افراد آقای شجره بود که مرای ب ؛کرده بودندد که در آمریکا تحصیلشدنمی

درجه استادی خودش را از دانشگاه تهران و کالج آمریکایی تهران گرفته بود. موضوع موردتوجه 

ریزی برای تغییر سبک زندگی آنها بود. در انجمن ایران و آمریکا دانشجویان ایرانی و برنامه

ش  1227تیر  11یکایی خاورمیانه در جان برونر رئیس جمعیت دوستداران آمر جلساتیکی از 

سند  .)ساکما، ش کردسخنرانی  «دانشجویان ایرانی در صحنه آموزش آمریکا»تحت عنوان 

20292/297). 

ترویج سبک زندگی آمریکایی برعهده داشت. یکی از  درانجمن ایران و آمریکا بیشترین نقش 

متحده ر سبک زندگی بود. ایاالتآموز و تغییهای انجمن در این زمینه تبادل دانشبرنامه

خصوص در فصل تابستان در نظر گرفته بود که حضور هایی برای اوقات فراغت بهبرنامه

های آمریکایی و بالعکس را فراهم کرد. به همین دلیل نشریه آموزان ایرانی در میان خانوادهدانش

به بحث تأثیر فرهنگ  «نوجوانان سفرای خوبی هستند»ای تحت عنوان مرزهای نو در مقاله

معروف شد: « آمریکن فیلد سرویس»ای که به برنامه ،پردازدآمریکایی بر نوجوانان ایرانی می
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ها تردید داشتند در اینکه شروع شد، بعضی« آمریکن فیلد سرویس»موقعی که برنامه »

را آموزان دبیرستان خواهند توانست برای مدت یک سال مسئولیت کار و رفتار خود دانش

 مرزهای نو،) «برعهده بگیرند، ولی نتایج حاصله نشان داد که این جوانان سفیران خوبی هستند

مریکا از طریق بازدید آسازی امکانات آموزشی در برجسته درواقع این افراد درصدد .(12: 1209

در  مأموران ویژه همواره ،های عمومی بودند. عالوه بر اینوسیله دانشجویان و چهرهایران به

ای داشتند و این شناسایی و ارزیابی رجال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی تالش گسترده

 گرفت.های نزدیک صورت میآوری بر اساس مالقات حضوری و ارزیابیجمع

های آمریکا به ایران و سخنرانی در انجمن ایران و آمریکا هم از دیگر مسافرت اساتید دانشگاه

ش  1207نمونه استاد حقوق دانشگاه هاروارد دکتر وان مهرن در سال  برای. های مدنظر بودبرنامه

. )ساکما، ش به ایران سفر نمود تا در دانشگاه تهران و انجمن ایران و آمریکا به سخنرانی بپردازد

  .(01442/297سند: 

جلسه انجمن در گاهی اوقات هم در جلسات انجمن افراد شاخص و معروف شرکت کردند. 

برای تغییر موادی از ش  1222ابط ایران و آمریکا که در باشگاه بانک ملی ایران در سال رو

عمومی برگزار شد موریس، اساسنامه، تعیین تعداد اعضای مؤسس و مذاکره درباره دستور مجمع

ساکما، ) سفیر جدید آمریکا در ایران و جردن، رئیس کالج آمریکایی به سخنرانی پرداختند

انجمن ایران و آمریکا در گسترش  درامامی نقش راهبردی شریف .(04079/214شماره سند: 

سند:  .)ساکما، ش انکار استهای مذکور نیز غیرقابلهای دوجانبه بین انجمنهمکاری

25112/224). 

ترویج ارائه زندگی غربی و  برای معرفیها این فیلم :های تبلیغاتی آمریکایینـمایش فیلم. 2

ها را به انجمن ایران و آمریکا بسیاری از این فیلم شد.نمایش داده میکایی فرهنگ آمری

انجمن ایران و آمریکا  .(147797/292سند:  .های سراسر کشور ارسال کرد)ساکما، شفرمانداری

هایی را به نمایش درآورد که در آنها فرهنگ و همچنین تفکر آمریکایی را درصدد بود فیلم

 ها از تلویزیون ملی ایران هم پخش شود.انجمن تالش کرد فیلم وه بر این،عالنمود. ترسیم می

که عمدتاً فرهنگ و طرز از طریق تلویزیون های آمریکایی نمایش فیلمها به نظر آمریکایی

ها این ارتباط، روابط دوجانبه چرا که از نظر آمریکایی ،دادتفکر آمریکایی را در ایران رواج می

، درصدد ای مثل پخش فیلمگیری از ابزارهای رسانهواقع آمریکا با بهره درید. بخشرا بهبود می
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ها داشتند این واقع نقش اساسی که این فیلم ها بود. درکردهنفوذ خود در میان جوانان و تحصیل

 بود که دو عنصر فرهنگ و هویت دینی ایرانی را نشانه گرفته بود.

دیپلماسی فرهنگی آمریکا در مجله و ماهنامه  :به دو زبانانتشار ماهنامه ایران و آمریکا . 2

ویژه رو قشر جوان و بهها در ایران تلقی شود. ازاینتوانست بهترین وسیله برای آمریکاییمی

. در این کار حتی باشدتوانست بهترین هدف برای دیپلماسی فرهنگی آنها کرده میتحصیل

 شد.های زیادی منتشر میمجالت و نشریه

های مهم انجمن ایران و یکی از فعالیت: تـدریس زبـان انـگلیسی از طریق معلمان آمریکایی.0

های آمریکا، تدریس زبان انگلیسی از طریق معلمان آمریکایی بود. نگاهی به ساختار سیاست

ای را برای ترویج زبان انگلیسی با ابزارهای دهد که این دولت اقدامات ویژهآمریکا نشان می

های انجمن ایران و آمریکا در ایران، نفوذ در همین راستا، یکی از برنامه وع انجام داده است.متن

دانست خوبی میآموزان بود. آمریکا بهاز طریق گسترش زبان انگلیسی در مدارس و میان دانش

گذاری یهادامه داده و سرما هایاتگونه عملهای مالی خود را ازاینبرای نفوذ در ایران باید حمایت

در سمینار زبان انگلیسی که در ش  1221. در سال متمرکز کندوپرورش خود را بر روی آموزش

 ادوارد ویلز سفیر کبیر آمریکا در سخنرانی خود بر افزایش روابط ایران و ،ایران برگزار شد

 نمود و اعالم کرد آمریکا پیوسته آماده است که هر نوع دیدر عرصه فرهنگی تأکو آمریکا 

همکاری با ایران داشته باشد. برنامه سمینار زبان انگلیسی تحت رهبری دکتر گرترود دری، 

اجرا شد و در آن قرائت ادبیات آمریکا، تعلیمات  کایانجمن ایران و آمر تعلیماتیسرپرست امور 

توجه این بود که این برنامه تحت عنوان سمینار زبان . نکته جالبشدیپراتیک زبان مطرح م

بود که مربوط  یالمعارفةجانبی آن شامل تدارک بخشی از دائر یهااما برنامه برگزار شدلیسی انگ

متعدد از زتدگی آبراهام لینکلن نیز از  هاییلمبه آمریکا بود و قسمتی از تاریخ آمریکا، ف

زبان انگلیسی بود. در این سمینار دکتر محمود مهران وزیر فرهنگ و همچنین دکتر  یهابرنامه

 وزارت و فرهنگ که عضو کمیسیون فرهنگی آمریکا هم بود حضور داشتند رکلیفاطمی مد

 .(0: 1221)اخبار هفته، 

توانست آنها را به شناسی میشده برای مطالعات ایرانریزیهای برنامهعالوه بر این تقویت فعالیت

، ، مشهدشیراز، اهوازتر نماید. انجمن ایران و آمریکا در شهرهای اصفهان، اهداف خود نزدیک

همچنین انجمن ایران و آمریکا با همکاری  نـیز شـعبی دایر نموده بود. کرمانشاه و تبریز
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 نامهشیهای تابستانه و همچنین اجرای نماهای کشور ازجمله فارس دورهوپرورش استانآموزش

  .(010/297/91سند  ش.)ساکما،  کردبرگزار میرا 

سند .)ساکما، ش آزمایی بودانجمن ایران و آمریکا فروش بلیت بخت کارهایاز یکی 

ریال  27044مبلغ  2951پک شماره »مثال در یکی از اسناد آمده است: عنوانبه .(20054/204

شود و در پارتی که از طرف انجمن برگزار میآزمایی مربوط به گاردنبخت یهاتیبابت بهای بل

 .(20054/204سند:  .)ساکما، ش «شودائی به فروش رسیده ارسال میرت دارادارات تابعه وزا

هایی که از طرف انجمن ایران و پارتیتوجه این است که بسیاری از این گاردنقابل ینکته

ها که در باغ سرپرستی شمس پهلوی بود. در یکی از این جشن تحتآمریکا برگزار شد 

رئیس هیئت  1لیندکویست یف امامی، سرلشکر رأجمشیدیه برگزار شد حسین عالء، شری

مدیرکل کنسرسیوم  2ترومن، ادسن برلین 0کل اداره اصل رئیس 2،مستشاری نظامی، هری برن

یکی  .(20054/204سند:  .)ساکما، ش سفیر کبیر آمریکا حضور داشتند 0نفت و ادوارد ویلز

قراری ارتباط پایدار میان نوجوانان مریکا، برآالعاده انجمن ایران و های فوقدیگر از فعالیت

 فرهنگ آمریکایی بود. ایرانی و آمریکایی و آشناسازی دانشجویان ایرانی با

تعمیق روابط نوجوانان ایرانی و آمریکایی بود. در سال  برای ییکایهمکاری با مؤسسات آمر

توان تفاهم می چگونه»انجمن ایران و آمریکا مسابقه انشایی را ترتیب داد تحت عنوان ش  1205

آموزان و دانشجویان برگزار این مسابقه در سطح دانش« ها را توسعه دادها و آمریکاییبین ایرانی

وبرگشت به همراه یک ماه اقامت و گردش ای هم شامل بلیت رفتای ویژهشد و برای آن جایزه

 .(70/9: 1210 )اسناد النه جاسوسی، مریکا در نظر گرفته بودندآدر 
توان به سه حوزه آموزشی، فرهنگی و های انجمن ایران و آمریکا را میرکلی برنامهطوبه

خیابان شاه  -های هنری تقسیم نمود. در بخش آموزشی ساختمان آلومینیوم اجتماعی و فعالیت

های آموزشی انجمن ایران و آمریکا، بدون شک . در زمینه فعالیتها بودمحل برگزاری کالس

بود. این  دادهقرار  خودهای در رأس فعالیترا آموزش زبان انگلیسی های تشکیل کالس

                                                           
.1. Rai Lindquist 
2.Harry Byrne 
3.Edsen Berlin 
4.Edward WIlls 
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ترم بود. کسانی که  12برگزار شد که دوره کامل آن شامل  بارکیصورت سه ماه ها بهکالس

ای از طرف دانشگاه میشیگان به آنها داده ها را با موفقیت پشت سر گذاشتند دانشنامهاین دوره

العاده دیگری هم از سوی انجمن ایران و آمریکا برگزار شد که های فوقهبرنام ،شد. عالوه بر این

 .(27722/224سند:  .ساکما، ش) بود هابحث آزاد انگلیسی یکی از همین برنامه

های هفتگی اشاره نمود. جلسات سخنرانی از اقداماتی توان به سخنرانیدر حوزه اجتماعی هم می

دی برگزار شد. در این زمینه بیشتر اساتید برجسته آمریکایی بود که از سوی انجمن به شیوه متما

ها موردتوجه قرار ترین موضوعاتی که در این سخنرانینمودند. مهمرا برای سخنرانی دعوت می

های شناسی علمی، دانشگاهگرفت عبارت بود از امور آموزشی و فرهنگی، مباحث انسانمی

)آفتاب  دستی و کارهای زینتیوزش در آن، صنایعآمریکا و شیوه پذیرش دانشجو و نحوه آم

عنوان نمونه مسافرت استاد حقوق دانشگاه هاروارد دکتر وان مهرن به ایران به .(2: 1201 شرق،

 برای سخنرانی در دانشگاه تهران و انجمن ایران و آمریکا در همین راستا صورت گرفت

ه سفارت آمریکا برای برقراری ارتباط با بینیم کبنابراین می .(01442/297سند:  .ساکما، ش)

روشنفکران بر دانشگاه تهران تمرکز داشت. دلیل آن هم این است که بدون شک مرکز 

های از دیگر برنامه .(047/2: 1210 )اسناد النه جاسوسی، روشنفکری ایران دانشگاه تهران بود

ها تحوالت جامعه آمریکا و فیلماجتماعی انجمن ایران و آمریکا، نمایش فیلم بود. موضوع بیشتر 

ای از این های مستند انجمن ایران و آمریکا در شیراز نمونهبرنامه فیلمتحوالت سیاسی آن بود. 

  .(7751/254سند:  .)ساکما، ش رفتها به شمار میبرنامه
می در باب های علنشست که بودهای انجمن ایران و آمریکا امور هنری سومین حوزه فعالیت

اجرای  گردد.غیره برگزار می های آمریکایی وسی نمایشنامهمباحث مرتبط با هنر غربی و برر

مثال درخواست اداره برای رفت. های هنری انجمن به شمار میکنسرت هم یکی دیگر از برنامه

 کل هنرهای زیبا از وزارت امور خارجه در خصوص دعوت و صدور گذرنامه برای خوزه ماریا

حضور در ایران و برگزاری کنسرت و مکاتبه انجمن  برایدان اسپانیایی رودریکس موسیقی

بر برگزاری موزیک ملی توسط ارکستر نیروی فیالرموینک تهران با اداره هنرهای زیبا مبنی

همچنین  .(21199/200سند:  .)ساکما، ش بود منظورهمین  بههوایی آمریکا در تاالر فرهنگ 

 گاه آثار هنری هیئت آموزشی دانشگاه ایالتی آریزونا در انجمن ایران و آمریکا،برگزاری نمایش
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نمایشگاه نقاشی از سوی انجمن ایران و آمریکا و شرکت در فستیوال هنری از برگزاری 

 .(140090/291سند:  .)ساکما، ش های هنری انجمن ایران و آمریکا محسوب شدبرنامه

از  و آوردهایی را به زبان فارسی به نمایش درمیریکا، فیلمانجمن ایران و آم ،عالوه بر این

شناسی، فرهنگ و تاریخ ایران دعوت به متخصصین آمریکایی برای سخنرانی در زمینه باستان

های صدای آمریکا به آورد. انجمن ایران و آمریکا، برخی از اقداماتش را در قالب برنامهمی عمل

انجمن ایران و آمریکا در  .(170/0: 1210 د النه جاسوسی،)اسنا کردزبان فارسی پخش می

و  کمک مالی نمودهجهت تهیه مکان مناسب برای انجمن  از ویهایی به محمدحسن گنجی نامه

 .)ساکما، ش نمایداز تماشای فیلم کار و خدمات آمریکائیان در داخل و خارج کشور دعوت می

ت سرپرستی انجمن فیالرمونیک شیراز که وابسته به اجرای برنامه موزیکال تح .(5195/991سند: 

رفت. یکی از های انجمن ایران و آمریکا به شمار میدانشگاه پهلوی بود از دیگر برنامه

های موسیقی آمریکایی گروه باجنفری دوریان وود بود. بلیت این برنامه برای اعضا انجمن گروه

 .(04549/292سند:  .)ساکما، ش بود ریال 144ریال و برای عموم  54ایران و آمریکا 

اعزام دانشجویان و یا  ،حمایت انجمن ایران و آمریکا موردهای آموزشی یکی دیگر از برنامه

های فرهنگی همکاری اساتید ایرانی جهت تحصیل در آمریکا از طریق بورس فولبرایت بود.

دانشجو، استاد دانشگاه، تشکیل  ایران و آمریکا در دوره پهلوی در قالب فولبرایت، شامل اعزام

سمینارهای آموزشی، اعطای بورس تحصیلی، معافیت اساتید آمریکایی حاضر در ایران از 

متحده آمریکا برای توسعه برنامه ایاالت .(05092/297سند  .ساکما، ش) بودپرداخت مالیات 

مثال سه معلم از رای بخصوص استفاده از معلمان زبان انگلیسی تأکید زیادی داشت. فولبرایت به

که همگی انگلیسی را با موفقیت در دانشکده  حضور داشتبرنامه فولبرایت در دانشگاه تهران 

کردند که بایستی حمایت ها به مأمورین سفارت تأکید میکردند. آمریکاییادبیات تدریس می

اریافته، بین مؤسسات خوبی استقرعنوان یک ارتباط اصلی نهادی و بهمالی خود را از فولبرایت به

 .(222/2: 1210 اسناد النه جاسوسی،) ندآموزشی خصوصی و دولتی در هر دو کشور، حفظ نمای

اعزام این محصلین به آمریکا و تأثیر آن بر روابط ایران و  ازمثال در یکی از اسناد سفارت رای ب

: 1210 النه جاسوسی، )اسناد های فرهنگی امریکا یاد شده استآمریکا در راستای اعمال سیاست

راجع به  هاییکراس بازرس ارشد سفارت آمریکا در ایران، پیشنهادتی. رو چارلزازاین .(170/0

 تر مطرح ساخت: نفوذ عمیق
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های انجمن . سفارت آمریکا در تهران باید موجبات مشارکت بیشتر پرسنل خویش را در برنامه1

 .ایران و آمریکا فراهم آورد
المللی . سفارت آمریکا در تهران باید از خدمات بایگانی سوابق حضار در سازمان ارتباطات بین2

اسناد النه )توسط دیگر مقامات سفارت بخصوص سیاسی و اقتصادی بازرگانی، بیشتر استفاده کند

ن دانشجویاکه  بودهای انجمن ایران و آمریکا گیریشاید همین موضع .(177/0: 1210 جاسوسی،

 انقالب اسالمی به این مکان حمله کردند. پس از پیروزی

مالحظه این است که سفارت آمریکا در باب تحصیل دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا به نکته قابل

مقاصد  خدمتاین مسئله اشاره دارد که باید دانشجویانی برای تحصیل اعزام شوند که کامالً در 

کرد که د. این در حالی است که ماده سوم این انجمن تأکید میآمریکا برای رابطه با ایران باشن

در امور سیاسی و مسائل مذهبی مداخله نخواهد کرد؛ بنابراین عالوه بر اعزام دانشجو به  وجهچیه

شد ریزی میها هم بر اساس نظام آموزش آمریکایی برنامهآمریکا، طراحی نظام آموزشی دانشگاه

: 1210 )اسناد النه جاسوسی، های ایران شدندتدریس وارد دانشگاهو استادان آمریکایی برای 

سازی جامعه ایران قرار داده بود که هدف درواقع دولت پهلوی دوم هدف خود را مدرن .(741/1

ها بسیار بین نقش رؤسای دانشگاهدراینو  ها بودنهایی آن غربی شدن نظام آموزشی در دانشگاه

 مهم بود.

عنوان عامل تقویت رابطه با ایران ریکا در تهران، از انجمن ایران و آمریکا بهمأمورین سفارت آم

که انجمن بعد از انقالب هم به همان شیوه دوره قبل از انقالب  بودندکردند و امیدوار یاد می

سفارت به آموزش  ،عالوه بر این .(202/1: 1210 اسناد النه جاسوسی،هایش را ادامه دهد)فعالیت

عنوان یک موقعیت بسیار مناسب برای ادامه فعالیت انجمن در ایران اشاره کرد و لیسی بهزبان انگ

های باز آمریکا جهت چرا که مؤسسات را پنجره ؛قبیل تأکید داشتبر تأسیس مؤسساتی ازاین

بنابراین درصدد بودند تا این مؤسسات را هر چه بیشتر توسعه دهند و  ،دانستندحضور در ایران می

 اهداف و مقاصد آن را تأمین کند. مه را به شکلی جلو ببرند که کامالًبرنا

خیلی تالش کردند که در اوایل انقالب اسالمی، پس از پیروزی انقالب اسالمی ها آمریکایی 

 ویژه در تهران و اصفهان فعالیت خودش را از سر بگیرد. از این روانجمن ایران و آمریکا به

ابراهیم یزدی، وزیر امور خارجه ایران، درخواست کمک  ازتهران  دار سفارت آمریکا درکار

طلبم. من از شما در مورد موضوع انجمن ایران و آمریکا در اصفهان ... استمداد می»کرد: 
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دانید، انجمن ایران و آمریکا یک مؤسسه فرهنگی خصوصی است که سعی دارد طور که میهمان

طریق برنامه تبادل و وقایع فرهنگی، کتابخانه و جلسات  روابط بین ملت ایران و آمریکا را از

های فارسی برای آمریکاییان حفظ کند و های انگلیسی برای ایرانیان و کالسمالقات و کالس

شان را از طریق وزیر فرهنگ نامهها اجازهبهتر سازد. دفاتر انجمن در تهران و سایر شهرستان

کل دفتر ای از ... رئیسران و آمریکا در اصفهان ... نامهاند ... رئیس انجمن ایدریافت داشته

وتربیت اصفهان دریافت داشت مبنی بر اینکه انجمن ایران و آمریکا یک مدرسه زبان تعلیم

نامه رسمی و دستور داده است که انجمن تا زمانی که اجازه ،خارجه است نه یک مؤسسه فرهنگی

 اسناد النه جاسوسی،) «باید تابع مقررات مدارس باشدمدرسه را دریافت نداشته، بسته باشد و 

1210 :272/0). 

شود که آمریکا برای نفوذ در نهادهای آموزشی ایران از هر ابزاری با این اوصاف مشخص می

 است،کها هم از تصمیم آمریکا برای نفوذ خود نمید و تمامی موانع و دشواریرکاستفاده می

 اسناد النه جاسوسی،) ها به این مسئله اشاره دارنداسوسی آمریکاییکه در اسناد النه جطوریبه

د و داها با مسئولین دولت موقت جواب آمریکاییتقاضای تالش  تیدرنها .(104-101/0: 1210

 .(79271/292سند:  .)ساکما، ش تانجمن ایران و آمریکا فعالیت خود را از سر گرف

های نبال بازگشایی انجمن ایران و آمریکا در قالب فعالیتها اگرچه بعد از انقالب، به دآمریکایی

تاریخ و فرهنگ ایران و مذهب روابط دوستانه  یدربارهد تا با تحقیق کوشیدنفرهنگی بودند و 

فرهنگی ایران قبل از انقالب با های سیاستد، اما از تفاوت نخود را با ایران انقالبی نشان ده

)اسناد النه  ارزیابی نمودند و آن را مانعی برای اهداف خود شتندداایران بعد از انقالب هم گالیه 

 .(227/1: 1210 جاسوسی،

 گیرینتیجه

ای برخوردار ش از اهمیت ویژه 1222تا  1224های روابط فرهنگی ایران و آمریکا در فاصله سال

انفعال دیگر چرا که آمریکا در تالش بود تا از مشکالت سیاسی میان ایران و انگلستان و  ؛بود

 1222فرهنگی افزایش دهد. از مرداد  ةهای نفوذ خود را با پشتوانو حوزهکرده  کشورها استفاده

مریکا برای پیشبرد آجدیدی شد.  مرحلةروابط فرهنگی ایران و آمریکا وارد ش  1257تا بهمن 

ه متوسط، توان به آموزش معلمان جوان از طبقاهداف فرهنگی خود دست به اقداماتی زد که می
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کمک به رشد و توسعه آموزش عالی و تقویت بنیه علمی دانشجویان، ترویج شیوه زندگی غربی 

های فرهنگی آمریکا بین سیاست این عنوان الگو، گذر از جامعه سنتی در ایران اشاره نمود. دربه

ارس و انجمن شد؛ بلکه دیگر نهادها همانند مدها نمیدر نهادهای آموزشی تنها مختص به دانشگاه

های فرهنگی ایران همکاریهای سفارت آمریکا در تهران بود. ایران و آمریکا هم جزو اولویت

و آمریکا در دوره پهلوی در قالب انجمن شامل اعزام دانشجو، استاد دانشگاه، تشکیل سمینارهای 

خت مالیات و آموزشی، اعطای بورس تحصیلی، معافیت اساتید آمریکایی حاضر در ایران از پردا

 شد. می غیره

 کتابنامه

 الف( اسناد 

؛ 5012/292؛ 22199/290؛ 27509/297؛22212/292)ساکما(:  سازمان اسناد و کتابخانه ملی

؛ 224/ 27722؛20054/204؛ 147797/292؛25112/224؛ 04079/214؛01442/297؛20292/297

؛ 04549/292؛ 5195/991؛ 140090/291؛ 21199/200؛ 7751/254؛ 27722/224؛ 01442/297

 .07570/292؛010/297/91؛19470/204؛ 79271/292؛ 05092/297

 .1220-12-22؛ 1222-12-25-142)استادوخ(:  دارة اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجها

( هوشنگ) عبدالرضا ترجمه، ایران نفت شدن ملی نهضت رهدربا امریکا رجید روابط خااسنا

 .1212، مهدوی، اصغر اندرودی، تهران: علمی

، به کوشش دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، تهران: مؤسسه 11تا  1ج ، اسناد النه جاسوسی آمریکا

 .1210، های سیاسیمطالعات و پژوهش

 ،تهران: مرکز بررسی اسناد تاریخی ،ماجرای سوءقصد به شاه در کاخ مرمر به روایت اسناد ساواک

1217. 

 ب( کتاب

 .1202، ، تهران: بیناایخاطرات انور خامه ،ای، انورخامه
 .1202، ، ترجمه محمود مشرفی، تهران: انتشارات آشیانیها در ایرانجنگ قدرت ،روبین، باری
 .1272، ترجمه رضا رئیس توسی، تهران: صابرین نفت ایران، ،ساتن، الول

 .1252، ن: انتشارات دانشگاه تهران، تهراتاریخ و فرهنگ ایران، صدیق، عیسی
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، ، ترجمه شهریار خواجیان، تهران: شرکت انتشارات اختران کتابهمه مردان شاه ،کینزر، استفن

1212. 
 .1272، ، ترجمه جمشید زنگنه، تهران: رسادیپلماسی آمریکا و شاه، گازیوروسکی، مارک جی

، ترجمه محمود عنایت، تهران: قسقوط امپراطوری انگلیس و دولت دکتر مصد ،لپینگ، بریان

 .1205، سراانتشارات کتاب
، ترجمه سعیده لطفیان، تهران: مستند روابط دوجانبه ایران و آمریکا یختار ،نانز، آلن و یونا الکساندر

 .1271، قومس
فقاری، تهران: دانشگاه امام ، ترجمه سید محسن روحانی و مهدی ذوالقدرت نرم، نای، جوزف

 .1219، )ع(صادق
 .1214، ، تهران: نشر البرزسیاست خارجی ایران در دوره پهلوی، هوشنگ مهدوی، عبدالرضا
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