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نفوذ فرهنگي
تأمالتی در شيوه های نفوذ در نهادهای آموزشی ايران

از منظر اسناد النه جاسوسی امريكا

سيد محمدجواد قربی1
چکيده

غرب برای دس��ت يابی به اهداف خويش در جهان اس��ام از هر ابزار و ش��يوه ای بهره 
می گيرد و بعد از شكس��ت شيوه س��خت افزاری، امريكا به سمت و س��وی نفوذ و رخنه 
فرهنگی سوق يافت تا با استفاده از شگردهای فرهنگی بتوانند منافع ملی خود را تأمين 
كنند. اين موضوع در تاريخ سياسی ايران هم قابل رؤيت است تا جايی كه اياالت  متحده 
امريكا برای كسب منفعت های بيشتر اقتصادی و سياسی در ايران، به سمت و سوی نفوذ 
فرهنگی در ايران گام برداش��ت. يكی از مهم ترين نهادها و ارگان هايی كه امريكا سعی 
در استحاله فرهنگی آن داشت، نهادهای آموزش��ی ايران بودند؛ زيرا اين نهادها ارتباط 
مستقيمی با پرورش نيروی انسانی متعهد و متخصص در هر كشوری دارند و دگرديسی 
در فعاليت آنها می تواند امنيت ملی كشورها را مورد تهديد قرار دهد. سفارت امريكا در 
ايران، تمام تاش خود را برای نفوذ در مدارس و دانش��گاه ها نمود و با توجه به اهميت 
بازخوانی اين مسئله، مقاله حاضر در پی پاسخگويی به اين سؤال است: بر اساس اسناد 

1. دانش آموخته كارشناسی ارشد انديشه سياسی اسام  از پژوهشكده امام خمينی)ره( و انقاب اسامی 
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النه جاسوسی، سفارت امريكا با چه شيوه و ابزاری در نهادهای آموزشی ايران )مدارس و 
دانشگاه ها( نفوذ فرهنگی نمود؟ مداقه در اسناد سفارت امريكا نشان می دهد كه آنها در 
ايران سعی داشتند با شيوه هايی نظير: آموزش زبان انگليسی، ترويج سبك زندگی غربی، 
رواج انديشه های ليبراليستی، تحول در آرمان ها و ارزش های ملی و دينی، تبادالت علمی 
و جذب دانشجويان و دانش آموزان ايرانی، تخليه اطاعاتی معلمين و اساتيد دانشگاه ها، 
همكاری با شخصيت های مخالف نظام در نهادهای تربيتی و آموزشی، افزايش دبيران 
غربی در مدارس ايرانی، برگزاری مهمانی های غيرمتعارف برای تأثيرگذاری بر معلمان، 
نفاق در نهادهای آموزشی، كنش��گری نهاد فرهنگی فولبرايت، پخش فيلم های غربی 
و تقويت راديو صدای امريكا، ايجاد انش��قاق در نهادهای علمی و... بر اثربخش��ی نفوذ 

فرهنگی خود بيفزايد. 
کليدواژه ها: اس��ناد النه جاسوس��ی امريكا، نفوذ فرهنگی، نهادهای آموزشی، سبك 

زندگی، زبان انگليسی، مراودات علمی 

مقدمه
فرهنگ و دانش مقوله ای بس��يار پيچيده اس��ت كه نقش حياتي در ثب��ات و پويايي 
اجتماعي، سياس��ي و اقتصادي جامعه داراس��ت. با توجه به نقش كليدي فرهنگ، اين 
مقوله گستره ای از فرصت ها و تهديدها را براي حاكمان سياسي فراهم ساخته است، لذا 
نقش مؤسسات آموزشي در قبال فرهنگ نقشي حياتي است.1 نهادهای فعال در زمينه 
آموزش، تعليم و تربيت متعدد و متنوع اند و هر كدام از آنها بخشی از اين فرآيند پيوسته را 
بر دوش دارند. خانواده، مهد كودك، مدرسه، دانشگاه، آموزشگاه های خصوصی، نهادهای 
مردمی و نهادهای مذهبی از قبيل مسجد نيز بخش مهمی از فرآيند تعليم و تربيت در 
ايران را تحقق می بخشند. اين نهادها همچون ديگر نهادهای اجتماعی به  شدت تحت 
تأثير تحوالت پيرامون خود قرار می گيرند و كيفيت و ماهيت عملكرد نظام های تربيتی 
و آموزشی هر جامعه ای، به كيفيت، ماهيت و عملكرد تحوالت پيرامونی بستگی دارد.2 
الجرم، يكی از چهره های مهم نفوذ در تاريخ ايران، نفوذ فرهنگی در نهادهای علمی يا 
آموزشی نظير مدارس و دانشگاه ها است كه با برنامه ريزی بلندمدت انجام  شده و بررسی 

1. عليرضا عصاره و محسن حس��ينی بيدخت، »واكاوی نقش توسعه مؤسسات آموزش عالی در قبال فرهنگ و 
تهاجم فرهنگی«، مطالعات توسعه اجتماعی ايران، س6، ش2، بهار 1393، ص91. 

2. نفوذ و تربيت؛ بررسی ساختار و بسترهای نفوذ دش��من در نهادهای تربيتی كشور، تهران، معاونت پژوهش 
مركز مطالعات تربيت اسامی، 1394، ص4. 
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رفتار اياالت  متحده در زمان حيات سياس��ی رژيم پهلوی به  خوبی اين موضوع را نشان 
می دهد و اسناد به  دست  آمده از سفارت امريكا بعد از تسخير اين النه جاسوسی به دست 
دانشجويان پيرو خط امام، گواهی بر اين مدعاست. به همين منظور، در اين مقاله سعی 
خواهيم كرد تا نفوذ فرهنگی در نهادهای آموزشی ايران را در اسناد النه جاسوسی مورد 

بررسی قرار دهيم.

مفهوم نفوذ و تبيين مسئله 
در زبان فارسی نفوذ در معانی ای چون رخنه، رسوخ، سرايت، داخل شدن در چيزی، 
تأثير و اثر كردن در چيزی، اعتبار، توانايی و قدرت به  كار رفته است و در اين راستا، نفوذ 
به معنای رخنه ای تأثيرگذار در چيزی به ش��كل مثبت يا منفی است. از اين  رو، وقتی 
امری در ديگری تأثيرگذار باش��د به  عنوان امر نافذ از آن ياد می ش��ود.1 نفوذ پديده ای 
پنهان و پيچيده است كه با ظرافت و دقت خاصی طراحی می شود كه شناسايی و مقابله 
با آن نيز دقت و ظرافت می طلبد. مقوله نفوذ امری تدريجی و غيرمستقيم بوده و معموالً 
حساسيت برانگيز نيست و در پوش��ش های مختلفی صورت می گيرد؛ همچنين اسامی 
مختلف و گ��ه گاه خيرخواهانه ای نيز دارد.2 نف��وذ می تواند بر ارتباط��ات افراد جامعه، 
روحيات، ذهنيات، سبك زندگی، اخاق و... تأثير بگذارد،3 و بر همين اساس، می توان 
آن را رفتاری برای ورود در منطقه ممنوعه و حريم خصوصی جامعه  دانس��ت. نفوذ در 
اصطاحات اجتماعی و سياس��ی به مفهوم رخنه در افكار و عقايد به همراه تأثيرگذاری 
برای ايجاد تغيير در جهت اهداف نفوذ كننده اس��ت.4 به تعبير رابرت دال، نفوذ عبارت 
از رابطه ميان بازيگرانی اس��ت كه در آن يك بازيگر، بازيگران ديگ��ر را وادار می كند به 
طريقی كه خواست خود آنها نيس��ت، عمل كنند.5 نظام سلطه برای نفوذ در كشورها و 
در حوزه های مختلف آنها نيازمند استفاده از نيروهايی از درون همان كشورها هستند 
و به اين منظور به حلقه سازی و در مراحل بعد به جريان سازی نفوذ اقدام می نمايند. از 
اين  رو حلقه ها و جريانات نفوذ مستقل و دارای اهداف خودبنياد نيستند بلكه در برآيند 

1. علی جواهردهی، »جريان شناسی نفوذ و مصاديق آن از منظر قرآن«، كيهان، 1394/11/17، ص7. 
2. علی كرمی، مفهوم شناسی نظری نفوذ، تهران، مركز مطالعات راهبردی تربيت اسامی، 1395، ص14. 

3. بهبود برمك، نفوذ فرهنگی از طريق بازی های رايانه ای، تهران، مركز پژوهشی شهيد صياد شيرازی، 1395، 
ص9. 

4. علی جواهردهی، همان.  
5. رابرت آلن دال، تجزيه و تحليل جديد سياست، ترجمه حس��ين ظفريان، تهران، ظفريان، 1364، ص28؛ و 

عبدالرحمن عالم، بنيادهای علم سياست، تهران، نی، 1386، ص95. 
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نهايی پياد ه كننده س��ناريوهای نظام جهانی سلطه 
هس��تند. عملكرد حلقه ها و جريانات نفوذ به سلطه 
كشيدن كشورهای هدف و تحقق اهداف قدرت های 
اس��تعمارگر اس��ت. حلقه يا جريانی ك��ه مجری يا 
عامل نفوذ می گردد به صورت كامًا حساب ش��ده، 
غير آشكار و در پوشش های به ظاهر خيرخواهانه و 
ملی گرايانه برنامه نفوذ را پيگيری و پياده می كند. با 
اين وصف می توان مجريان نفوذ را يك جريان نفاق 
دانست كه با پوش��ش های موجه هر جامعه خود را 
مطرح می كند و برنامه های نفوذ را به پيش می برد. 
با توجه به اهميت مراكز تصميم سازی و تئوريك در 
صحنه اداره جامعه و توليد فكر و گفتم��ان در آن، حلقه های تئوريك مهم ترين محمل 
برای شكل گيری جريانات نفوذ است و نظام سلطه با شناسايی چهره های نخبه انديشه ای 
و فكری و با تأثيرگذاری بر آنها از طريق توليد افكار و گفتمان های انحرافی به پيش��برد 

اهداف خود می پردازند.1 
به لحاظ نظری، نفوذ را می توان تأثيرگذاری جريان، انديشه و منافع گروهی خاص بر 
يك امت، كشور، جامعه يا گروه موردی دانس��ت كه با اعمال قدرت نرم خود كه در آن 
از خشونت و اجبار فيزيكی برخوردار نيس��ت، بر مواضع و نقاط حساس و راهبردی آن 
كش��ور يا جريان تأثير غير مستقيم و در برخی موارد مس��تقيم می گذارد. البته بايد در 
نظر داشت كه سناريوسازی نفوذ و ايجاد بسترهای مناسب برای نفوذ تأثيرگذار، امری 
زمان بر و نيازمند شناخت كامل جامعه هدف است. نفوذ می تواند در دو رويكرد به وجود 
آيد: شخصی و جريانی. هر دو سطح می تواند دارای ابعاد مختلفی در حوزه های سياسی، 
اقتصادی، فرهنگی، نظامی، امنيتی و... باشد. دشمنان سعی در نفوذ كردن به يك گروه 
نخبه، جريان سياسی خاص، محفل علمی، جريان های قدرت و سياسی تأثيرگذار و غيره 
دارند. اين گونه نفوذهای گروهی معموالً خطرناك تر از نفوذ شخصی هستند زيرا قدرت 
تخريب و تبعات منفی آنها بسيار است.2 در اين صورت، پروژه  نفوذ نيز حمله  همه جانبه، 
سازماندهي شده و يك اقدام برنامه ريزي شده، سازمان يافته و بسيار هنرمندانه، فتنه آميز 

1. جمعی از نويسندگان، نفوذ؛ شاخص ها و بروندادها، تهران، انديشگاه آفاق انقاب اسامی، 1395، ص5-7. 
2. سيد محمدجواد قربی، »نفوذ و امنيت ملی جمهوری اسامی ايران«، صباح، س1، پاييز 1394، ش3، ص3. 

نظام سلطه برای نفوذ در کشورها 
و در حوزه های مختلف آنها 
نيازمند استفاده از نيروهایی از 
درون همان کشورها هستند و 
به این منظور به حلقه سازی و 
در مراحل بعد به جریان سازی 
نفوذ اقدام می نمایند. از این  رو 
حلقه ها و جریانات نفوذ مستقل 
و دارای اهداف خودبنياد نيستند 
بلکه در برآیند نهایی پياد ه کننده 
سناریوهای نظام جهانی سلطه 

هستند
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و خلط كلمه  حق با كلمه  باطل و تبديل نقاط قوت به ضعف است. در طراحي نفوذ، دشمن 
به  صورت دوست جلوه مي كند و حقيقت را به شكل باطل و باطل را در لباس حق نشان 

مي دهد و از نقاطي كه مردم قدرت تحليل ندارند، ضربه مي زند.1 

نفوذ فرهنگی
بستر فرهنگی نفوذ، خطرناك ترين و در عين حال حس��اس ترين بستر نفوذ به شمار 
می رود. در واقع فرهنگ يك كش��ور اگ��ر هدف نفوذ ق��رار بگيرد، نفوذ در بس��ترها و 
عرصه های ديگر بسيار تسهيل ش��ده و در عين حال استقال و هويت يك كشور از بين 
می رود و به نوعی آن كش��ور در هويت و فرهنگ ديگر كشورها هضم و جذب می شود و 
حضور نفوذی نه تنها در آن كشور با مانع و مقاومت روبه رو نمی شود بلكه با آغوش باز از 
آن استقبال خواهد شد.2 در فرآيند نفوذ فرهنگی دشمن مترصد است با تغيير ساختار 
فرهنگی و روی كار آوردن قدرتمندان وابس��ته و مطيع، انح��راف در عقايد و باورهای 
دينی و ملی مردم، تأثيرگذاری در آداب و رسوم و فرهنگ ملی و تحميل فرهنگ مبتذل 
خود، جدايی دين از سياس��ت و انزوای روحانيت از امور مردم و حكومت، هويت زدايی 
از نسل جوان كشور، ايجاد مراكز و مجامع فرهنگی، حزبی، آموزشی و هنری بر اساس 
الگوها و نظريه های غربی، ترويج و انتش��ار افكار ترجمه ای و اقتباس��ی، و جلوگيری از 
رشد استعدادها و انسداد راه های توليد فكر و علم، به اهداف ترسيم شده خويش دست 
يابد كه در اين مسير، ابزارهای مختلف و متنوع و بعضاً پيچيده ای به كارگيری شده اند؛ 
روزنامه ها و مجات، رادي��و و تلويزيون، كتاب، فيلم، تئاتر، موس��يقی، مراكز و محافل 
شهوترانی، جش��نواره ها، احزاب و جمعيت ها، محافل فراماس��ونری، اساتيد و معلمان 
غرب زده، اش��رافی گری، الگوس��ازی و... از جمله ابزارهای به كار گرفته ش��ده هستند. 
ابزارها و عوامل نفوذ، عمدتاً در روش هايی چون ش��بهه آفرينی، هويت زدايی، تحريف، 
تحريك شهوات، القيدی و اباحی گری، اعتياد و فساد اخاقی، مدگرايی و تجدد، تفرقه، 
يأس آفرينی، بی مسئوليتی، دنياپرستی، اختافات طبقاتی و خودباختگی، تن پروری و... 
فعال می شوند.3 با بررسی مبانی و اصول مربوط به پروژه نفوذ فرهنگی می توان مراحل 

آن را در سه  گام صورت بندی كرد: 

1. داود فيض و ديگران، »شناسايی ذهنيت افراد نسبت به نفوذ دشمن با استفاده از روش كيو«، سياست دفاعی، 
زمستان 1394، ش93، ص73. 

2. علی كرمی، حقيقت در غبار: بررسی بسترها و عوامل نفوذ، همان، 1395، ص35. 
3. مدارس جديد و نفوذ فرهنگی غرب در ايران، تهران، قدر واليت، 1394، ص8-9. 
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گام اول. رخنه و س�رپل گيری؛ در اين گام 
دش��من با شناس��ايی نقاط ضع��ف فرهنگی 
داخل��ی، عوام��ل و پايگاه ه��ای نفوذپذير را 
شناس��ايی می كند. همان طور كه دشمن در 
نفوذ سياس��ی به دنبال شناس��ايی نيروهای 
مس��ئله دار و طرفدار ليبراليس��م در داخل و 
ارتباط گيری با آنها برای آغاز اين پروژه است، 
در نفوذ فرهنگی نيز به دنبال عوامل فرهنگی 
بريده از نظام، طرفداران تفكر ليبراليسم غربی 
و عوامل مخالف با حكومت اسامی است. به  يقين عاقه مندان مباحث و مسائل فرهنگی 
می دانند كه حوزه هنر، كتاب و نويسندگی، مطبوعات، فيلم و سينما از جمله عرصه هايی 

است كه به علت امكان نفوذ مؤثر، مورد توجه نظام سلطه بوده و هست. 
گام دوم. ارتباط گيری و جايگزينی؛ در اين گام نظام س��لطه پس از شناسايی در گام 
نخست به دنبال ارتباط گيری با عوامل داخلی و فرستادن نيروهای بيرونی خود به داخل 
كشور است. ورود سيل عظيم از نيروهای ضد فرهنگی دش��من كه سال ها در خارج از 
كش��ور آموزش ديده اند به داخل، بيان گر ورود و نفوذ دش��من در مراكز تصميم گيری 
فرهنگی- هنری كشور است. اين گام از مهم ترين مراحل نفوذ بوده كه برای برنامه ريزی 

مقابله ای نيز بايد به  خوبی شناسايی  شده و اشراف اطاعاتی بر آن صورت گيرد. 
گام س�وم. اس�تحاله از درون؛ در اين گام دش��من به عمليات آفندی م��ورد نظر در 
پروژه نف��وذ فرهنگی می پ��ردازد؛ يعنی پس از شناس��ايی نقاط آس��يب پذير داخلی، 
رخنه، ارتباط گيری و گس��يل عوامل فرهنگی به داخل به  س��ازماندهی، شبكه سازی و 
جريان سازی اهداف ش��وم خود می پردازد. هدف از اين عمليات، رخنه در باور، اعتقاد، 
ارزش های مخاط��ب داخلی و جايگزينی آن با ارزش ها و س��بك زندگی غربی اس��ت. 
استحاله از درون با جنگ اعتقادی و هويتی تكميل و به اهداف خود می رسد.1 دستاورد 
اين سه مرحله در جامعه هدف، از خود بيگانگی فرهنگی، نگاه غير بومی و مصرف گرايی 

فرهنگی می باشد.2 

1. عليرضا موحد، »نفوذ فرهنگی؛ رويكرد تمايل گرايانه مبتنی بر ديپلماسی نظام سلطه«، عمليات روانی، س11، 
بهار و تابستان 1394، ش42، ص93. 

2. اصغر افتخاری، »جنگ نرم؛ رويكرد فرهنگی«، جنگ نرم فرهنگی: درآمدی بر نسبت امنيت و فرهنگ، ميشل 
ويليامز، تهران، امام صادق)ع(، 1389، ص40-41. 

با توجه به اهميت مراکز تصميم سازی 
و تئوریک در صحنه اداره جامعه و 
توليد فکر و گفتمان در آن، حلقه های 
برای  محمل  مهم ترین  تئوریک 
شکل گيری جریانات نفوذ است و 
نظام سلطه با شناسایی چهره های 
با  و  فکری  و  اندیشه ای  نخبه 
تأثيرگذاری بر آنها از طریق توليد 
افکار و گفتمان های انحرافی به 

پيشبرد اهداف خود می پردازند
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در خصوص نفوذ در نهادهای آموزشی ايران از منظر اس��ناد النه جاسوسی پژوهشی 
انجام نشده است و صرفاً مقاله ای با عنوان »نفوذ فرهنگي به روايت اسناد النه جاسوسي 
امريكا در ايران«1 منتش��ر شده كه بيش��تر جمع آوری بخش هايی از اسناد در خصوص 
ابعاد فرهنگی نفوذ می باش��د و از اين حيث، اثر حاضر دارای نوآوری می باش��د. مرجع 
اصلی بررسی اين مقاله و جامعه آماری، مجموعه »اسناد النه جاسوسی امريكا در ايران« 
اس��ت كه برای اس��تخراج اطاعات، از روش تحليل محتوای كيفی به منظور استنباط 
معتبر داده  ها بهره گرفته می شود و با مطالعه عينی، كيفی و سيستماتيك فرآورده های 

ارتباطی، از واحد تحليل »عبارات« بهره خواهيم گرفت. 

نفوذ فرهنگی در نهادهای آموزشی ایران از منظر اسناد النه جاسوسی 
جنگ نرم علمی و نفوذ علمی يكی از مظاهر جديد جنگ می باشد؛2 و دشمنان جامعه  
ايرانی همواره برای س��يطره يافتن بر منافع خويش در ايران، از هر ابزار و شيوه ای بهره 
جس��تند كه ضمن تصاحب منابع ملی ايرانيان، آينده خويش را هم در كشور تضمين 
نمايند. يكی از ش��يوه های غرب برای ماندگاری و ايجاد فضای مناسب برای حاكميت 
خود در ايران، نفوذ علمی در نهادهايی نظير مدارس، دانشگاه ها و... بوده است؛ به همين 
منظور با برنامه ريزی ه��ای مختلف فرهنگی و نفوذ در م��دارس ايرانی، تاش كردند با 
دگرديسی در فرهنگ ايرانی و توسعه انس��ان های وابسته به غرب، جای پای خود را در 

اين مملكت مستحكم سازند. 
اسناد النه جاسوس��ی امريكا در ايران، مملو از مستنداتی اس��ت كه گواهی بر همين 
موضوع دارد. در يك��ی از گزارش های راهبردی در خصوص نفوذ در مراكز آموزش��ی و 

مدارس تشريح شده است كه: 
بخش قابل توج��ه و اصلی برنامه های آموزش��ی و تربيت��ی كودكان 
و نوجوان��ان به نهاد مدرس��ه واگذار ش��ده اس��ت و اين نه��اد به دليل 
اختصاص بخش زيادی از زمان و توجه دانش آموزان، ظرفيت بااليی در 
جهت دهی تربيتی و آموزشی نسل جديد را داراس��ت؛ اما متأسفانه نه 
تنها ظرفيت های اين نهاد در زمينه تربيت اس��امی مورد استفاده قرار 

1. سعيد مستغاثي، »نفوذ فرهنگی به روايت اسناد النه جاسوس��ی امريكا در ايران«، كيهان فرهنگی، زمستان 
1394، ش351، ص14-32. 

2. اصغر افتخاری، »جهاد علمی؛ دانش��گاه و جنگ نرم علمی«، آموزش عالی، فرهنگ و قدرت نرم، تهران، امام 
صادق)ع(، 1389، ص15-24. 
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نگرفته است بلكه در حال تبديل شدن به محلی امن برای نفوذ دشمن 
می شود. مس��ائلی از قبيل ورود برخی مطالب غير ارزشی به كتاب ها و 
حذف برخی مطالب ارزشی، به حاش��يه رانده شدن مراسم صبحگاهی 
و دعا و نيايش، ورود جشن های غير اس��امی و آالت موسيقی به بهانه 
مناسبت های دينی و انقابی، ورود رقص و آواز به مدارس، رنگ باختن 
برنامه های فوق برنامه و حماسی نظير جشن پيروزی انقاب، جذب افراد 
ضد انقاب در مدارس غير انتفاعی و بعضاً در بدنه آموزش و پرورش، تنها 
بخشی از پيامدها و بسترهای نفوذ دش��من در اين نهاد مهم آموزشی و 
تربيتی است. معلم را می توان مهم ترين عنصر مدرسه دانست؛ ويژگی 
مهمی كه در دين برای معلم و مربی آمده است، آغاز تربيت از خود معلم 
و مربی است. آگاهی از مسائل تربيتی، اساس انتخاب يك فرد برای حرفه 
معلمی است. دانش آموز از طريق مشاهده و تقليد كردن، به درون معلم 
می رود و گفتار و رفتارش را الگو قرار می دهد. پس ورود بی ضابطه افراد 
در چرخه آموزشی كشور می تواند پيامدهای ناگوار فرهنگی را به همراه 

داشته باشد.1 

نفوذ فرهنگی در مدارس ایران از منظر اسناد النه جاسوسی 
در اين بخش به بررسی نفوذ علمی و فرهنگی اياالت  متحده در مدارس ايران از منظر 

اسناد النه جاسوسی خواهيم پرداخت. 
الف. تالش برای تغيير آرمان ها و ارزش های دينی

يكی از تاش های امريكاييان در مدارس ايرانی، تاش برای تغيير ارزش ها و آرمان های 
دانش آموزان به همراه دگرديسی در سبك زندگی و زيست عقيدتی و مذهبی آنهاست. 
امريكا تاش داشت در پرتو تاش های سفارتخانه خود و قراردادهای علمی و فرهنگی 
نهادهای وابسته به خود، فرهنگ غربی كه متضاد با ارزش های دينی و اعتقادات ايرانيان 
بود را به مدارس ايرانی منتقل سازد كه البته بنا به اعترافات خود اعضای سفارت امريكا، 
خيلی از تاش های غرب بر تغيير ارزش های دانش آموزان ايرانی به دليل درايت علمای 

دين در ايران، منجر به شكست گرديد: 
انتقال و تبادل های قراردادی با انستيتوها و مدارس مدرن ايرانی كار 

1. نفوذ و تربيت؛ بررسی ساختار و بسترهای نفوذ دشمن در نهادهای تربيتی كشور، همان، ص28-29. 
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كمی در ايجاد ارتباط ميان امريكايی ها و علم��ا انجام می دهد. هزاران 
ايرانی در امريكا يا اروپای غربی تحصيل كرده اند، اما وقتی كه به ايران 
باز می گردند آرمان ها و طرز زندگی آنها تأييدی بر نظرات و عقايد علما 
در قبال ارزش ها و مفاهيم غربی اس��ت. در اش��تياق آنها به جذب يك 
ديسيپلين و يا تكنولوژی خاص، دانشجويان ايرانی ديدگاه ها و اطاعات 
اندكی درباره انديش��ه س��نتی ايرانی در اختيار امريكايی ها می توانند 
بگذارند. مجذوبيت و يا اش��تغال ذهن آنها به امور سياس��ی زودرس و 
اطاعات كم آنها از بدن بزرگ انديشه اس��امی، توانايی آنها را در وارد 
شدن به بحث های معنی دار با معدود امريكاييانی كه برای كشف نهادها 

و قالب های كلی خارجی )مثل روحانيت( آماده شده اند، كم می كند.1 
در بخشی ديگر از اسناد مشخص است كه كارداران سفارت امريكا مترصد رواج زندگی 
بی قيد و بندی غربی و مبتنی بر آموزه های مفسده انگيز در جامعه  ايرانی هستند و خود 
در محافل فساد شركت می جويند. به  عنوان مثال، يكی از كارداران سفارت به واشنگتن 

اين چنين وضعيت رفاه زدگی مادی برخی از مسئوالن را تشريح می كند: 
با تمام اين حرف ها و خط��رات ما به زندگی ع��ادی و راحتمان ادامه 
می دهيم و چند نمونه می آورد از مس��ابقات ورزشی و مجالس رقص و 

عياشی كه بعضی ايرانی های طاغوتی هم هستند.2 
ب. ترويج غرب گرايی

از ديگر ش��يوه های نف��وذ غرب در م��دارس ايرانی، حماي��ت از ش��اهان ايرانی برای 
غربی سازی محصلين مدارس بوده است: 

در زمان دو ش��اه پهلوی، غرب گرايی مشروعيت و مقامی كسب كرده 
بود و توانس��ته بود خاطرات گذش��ته اس��امی را از اذهان بسياری از 
افرادی كه به مدارس غربی ش��ده می رفتند و يا تحصيات عاليه خود را 
در خارج از كشور می گذرانيدند، عمًا بزدايد. پس از كمال آتاتورك در 
تركيه و بعد از جنگ جهانی دوم، ش��اهان پهلوی دائم در تاش بودند 
كه نهادهای اس��امی را به  عنوان بقايای ارتجاعی گذشته ای كه ديگر 
مناسب زمان حال نبوده مطرود اس��ت به مردم بشناسانند. برای اينكه 

1. اسناد النه جاسوسی امريكا، تهران، مؤسسه پژوهش های سياسی، 1386، ج1، ص22. 
2. همان، ص159. 
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اين پيشگويی شان باور مردم ش��ود، در اين زمينه و جهت گام هايی نيز 
برداشتند... شاهان ايران سعی داشتند كه ايران را به اجبار از طريق يك 
مرحله غربی شدن كه شامل جدايی حكومت از مذهب باشد كه در اروپا 

طی طريقی چند صد ساله داشت، بگذرانند.1 
البته در گزارش های ديگر نمايان اس��ت كه به رغم اجباری بودن روند غربی س��ازی 
م��دارس و جامع��ه در دوران پهل��وی، غرب و ب��ه خصوص امري��كا به  ش��دت از روند 
مدرنيزاس��يون ايران با تمركز بر »تقليد فرهنگی از غرب« حمايت می كردند. به  عنوان 
مثال، س��وليوان در يكی از گزارش های خود اذعان می دارد كه از گروه های غرب گرا در 

ايران به  عنوان گروه های مترقی حمايت می كنند: 
اگر هر گ��روه ميانه رو و متمايل ب��ه غرب كه به مب��ارزه عليه )ماها( 
برخيزد، در مورد او به  عن��وان يك گروه )مترقی( ب��ا عاقه تمام تبليغ 

خواهيم كرد.2 
از اين  رو، مدارس و دانش��گاه های داخلی كه متأثر و در واقع شعب مراكز عملی غرب 
بوده اند مروج و اشاعه دهنده فرهنگ و تمدن مادی مغرب زمين بوده اند و همچنان كه 
فرهنگ و تمدن غرب به لحاظ اخاقی و انسانی رو به انحطاط می رفته است، به تبع آن 
روشنفكران جهان سوم و كشورهايی نظير ايران كه دست پرورده اين به اصطاح مراكز 
علوم و تمدن عصر جديد بودند نيز از فرهنگ اصيل جامعه خويش دور می شدند و سير 
قهقرايی می پيمودن��د؛ به  طوری كه غرب زدگی به  عنوان يك جري��ان عام تمامی ابعاد 
اجتماع ما را در بر گرفت و هر آنچه نش��ان از تمدن جديد غرب داشت از قبيل فرهنگ 
مصرفی، نظام پيچيده بوروكراتيك اداری، رفاه طلبی، پول پرستی، تجمل پرستی و... در 
جامعه حكم مبنا و معيار ارزش��ی را پيدا كرد. بدين گونه بود كه غرب زدگی با زيربنای 
فلسفی و اعتقادی خاص خود، بيماری مزمن روشنفكران و تحصيلكرده های جامعه شد 
و در اين ميان تنها كسانی كه متمسك به فرهنگ اصيل اسامی موجود در متن جامعه و 
اسام شناسان واقعی و متشرعين شدند، توانستند از گرداب سلطه فرهنگی غرب رهايی 

يابند.3 
پ. تالش برای سازماندهی معلمين در راستای مقاصد اياالت  متحده

يكی از استراتژی های سفارت امريكا در ايران برای تحصيل منافع غرب و به خصوص 

1. همان، ص686-687. 
2. همان، ص73. 

3. همان، ج2، ص588. 
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امريكا در ايران، تاش برای نفوذ در ش��بكه معلمان بوده اس��ت. به  عنوان نمونه، سفير 
امريكا بارها با محمد درخشش ماقات می نمايد و به دليل رياست وی بر كانون معلمين، 
تاش می كند از جايگاه وی برای سازماندهی معلمين برای دست يابی به اهداف امريكا 

بهره بگيرد. در گزارش يكی از اعضای سفارت امريكا در ايران آمده است: 
چندی پيش چند شب پی در پی مشاور سياسی با محمد درخشش، 
رئيس كانون معلمين... ماقات كرد. در اين ماقات ها تمام مسائل هفده 
سال گذشته مطرح شد. درخشش پس از شغل وزارت فرهنگ )آموزش و 
پرورش(، ديگر پست دولتی نداشته... او رهبر كانونی است كه 400000 
معلم در سراسر كشور عضو آن هستند. درخشش از افراد نادری است كه 
می تواند نوعی سازماندهی به وجود آورد. او اشاره كرده است كه شديداً 

عاقه مند است كه خط سازشكارانه ای را راه بيندازد.1 
گزارش فوق الذكر نش��ان می دهد ك��ه اعضای س��فارت امريكا مترص��د نزديكی به 
ش��خصيت هايی بوده اند كه در ميان نهادهای علمی و معلمين مدارس شاخص باشند 
و از اين طريق بتوانند در مسير اهداف ترسيم ش��ده خويش، رفتار معلمان را منطبق با 

سياست های خود سازماندهی نمايند. 
ت. تقليل دادن روحيه ضد امريكايی در بين معلمين و دانش آموزان در مدارس

در حقيقت جلوگيری از حركت ضد امريكايی در ايران و ايجاد تفاهم و دوس��تی بين 
ايران و امريكا و همچنين ايجاد وابس��تگی فرهنگی و سمپاشی نسبت به امريكا در بين 
مردم و مقامات مملكتی هدفی است كه امريكا با طرح های فرهنگی و سياسی خود دنبال 
می كرده است و در يك مجموعه هماهنگ به پيش��روی خود در انقاب اسامی ادامه 

می داده است: 
افرادی كه روابط بين المللی امريكا بايد با آنها تماس بگيرد عبارت اند 
از: ... معلمين و شاگردان. هيچ مؤسسه ای و يا روشی قادر نيست كه اين 
احساس��ات روحيه ضد امريكايی را تقليل دهد، هر چند كه نامطمئن و 

غير واقعی باشند.2 
به عبارتی ديگ��ر، اداره روابط بين الملل��ی امريكا مأمور برقراری ارتب��اط با معلمين و 
دانش آموزان برای تغيير روحيه و گرايش فرهنگيان و دانش آموزان نس��بت به امريكا و 

1. همان، ج1، ص28. 
2. همان، ص11. 
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سياست های فرهنگی اين كش��ور بود. اين ارتباط برای كاهش روحيه ضد امريكايی در 
مدارس و س��اير نهادهای علمی ايران به حدی برای امريكا مهم بوده است كه ماه های 
نزديك به انقاب اسامی، كاهش معلمان امريكايی در ايران را تهديدی عليه منافع خود 

اعام می كنند: 
انس��تيتوهای آكادميك ايران يك س��ال پيش از معلمان و مشاوران 
و محققان امريكايی اس��تفاده می كرد. اكنون بي��ش از چند تايی باقی 
نمانده اند و محيط های دانشگاهی روی هم رفته در حال حاضر از آوردن 
استادان خارجی خودداری می كنند. با توجه به مهاجرت تعداد زيادی 
متخصص ايرانی و امريكايی، اين موقعيت ممكن اس��ت عكس شود. اما 
مطمئناً تا وقتی كه حساسيت ضد خارجی و به خصوص ضد امريكايی از 

شدتش كاسته نشده است، اين امر امكان پذير نيست.1 
از برخی اسناد س��فارت امريكا می توان دريافت كه كارداران س��فارت اعتقاد داشتند 
نهادهای آموزشی ايران می توانند در ايجاد رابطه صلح آميز بين ايران و امريكا مؤثر باشند 
و از روحيه ضد امريكايی مردم ايران نسبت به امريكا بكاهند. به  عنوان مثال در يكی از 

گزارش های سفارت آمده است: 
نهادهای دانشگاهی ايران يك سال قبل دارای عده زيادی امريكايی بود 
كه تدريس می كردند. آنها يا سمت های مشاور داشتند يا سرگرم پژوهش 
بودند. از اين تعداد مشتی بيش نمانده اند و محوطه های دانشگاه روی هم 
رفته فعًا از وارد كردن مدرسين اجتناب می كنند. با خروج به مقياس 
بزرگ كادرهای واجد ش��رايط چه ايرانی و چه امريكاي��ی، اين اوضاع 
ممكن است معكوس شود؛ ولی بدون شك تا زمانی كه حساسيت های 
ضد بيگانه و به ويژه ضد امريكايی از حدت و ش��دت كاهش يافته باشد، 

اين چنين نخواهد شد.2 
ث. کسب اطالعات علمی و آموزشی از معلمين خارجی در مدارس ايرانی 

ديوي��د. اچ. بلی كه مأمور اطاع��ات ملی امريكا ب��رای خاورميانه بوده اس��ت در 13 
آبان 1355 طی گزارش��ی از س��فارت امريكا تأكيد می كند كه دانشجويان مبادله ای و 
معلمين امريكايی كه در ايران به فعاليت آموزشی در مدارس مشغول بودند، بايد تخليه 

1. همان، ص213. 
2. همان، ج2، ص243. 
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اطاعاتی ش��وند و به صورت متناوب توسط مأموران 
سياسی در مورد مسائل مدارس و آموزش عمومی شان 
پرسش هايی انجام ش��ود تا دامنه اطاعاتی امريكا از 

وضعيت مدارس و دانشگاه های ايران ارتقا يابد: 
دانش��جويان مبادل��ه ای، معلمين، 
مبلغين مذهبی و غيره كه برای مدتی 

در ايران زندگی می كنند، بايس��تی كه به  طور متناوب بر يك اس��اس 
برگزيده )منتخب( درباره اطاعاتی كه از طريق فعاليت های عاديشان 

كسب می كنند، مورد سؤال و پرسش قرار گيرند.1 
برای كسب اطاعات، سفارت امريكا تاش می كرد تا شخصيت های با نفوذ در نهادهای 
آموزشی و پرورشی كشور را شناسايی نمايد و از اين طريق، اطاعات مورد نياز خود را به 
دست آورد. به  عنوان مثال در يكی از گزارش های سفارت امريكا پيرامون يكی از اعضای 

آموزش و پرورش ايران آمده است: 
دكتر امير بيرجندی از وزارت آموزش و پرورش، منبع خيلی عالی برای 

كسب اطاعات در مورد وضع آموزش به  طور عمومی در ايران است.2 
ج. ترويج زبان انگليسی در مدارس و بين دانش آموزان

امريكايی ها نيز بر بهره برداری ابزاری از زبان انگليسی برای پيشبرد اهدافشان اذعان 
دارند. يكی از مهم ترين اسنادی كه استفاده جهت دار از زبان انگليسی را نشان می دهد 
»س��ند راهبرد امنيت ملی امريكا در س��ال 2010« است. در اين س��ند، لزوم توجه به 
آموزش زبان انگليسی و بهره برداری از آن برای گسترش قدرت امريكا مورد تأكيد قرار 
گرفته است: گسترش زبان انگليسي و نفوذ فرهنگ امريكا از اولويت های اصلي و بزرگ 
امريكايي ها در س��فر، كار و مذاكره با كشورهاي خارجي اس��ت. ما بايد مهارت هايي را 
توس��عه دهيم كه به ما كمك مي كند تا در اقتصاد پويا و متنوع جهاني موفق باشيم. ما 
از برنامه هايي حمايت خواهيم كرد كه منافع و رهبري ما را در زبان هاي خارجي و امور 
درون فرهنگي ترويج مي دهند. تری لوكاچ به  عنوان يك متفكر نظامی امريكايی، زبان 
انگليسی را آخرين ساح زرادخانه امريكا در قرن بيست و يكم  معرفی می كند. توماس 
مولُوي پس از حدود 40 سال فعاليت در مراكز آموزش زبان انگليسي وزارت دفاع امريكا 

1. همان، ج1، ص438. 
2. همان، ج2، ص380. 

در طراحي نفوذ، دشمن به  
صورت دوست جلوه مي کند و 
حقيقت را به شکل باطل و باطل 
را در لباس حق نشان مي دهد و 
از نقاطي که مردم قدرت تحليل 

ندارند، ضربه مي زند
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به مسئوالن امريكا می گويد زبان انگليس��ي از قدرت بسيار عظيمي براي ايجاد نفوذ در 
ديگران برخوردار است. وی به سياس��ت گذاران امريكايي يادآور می شود كه با توجه به 
اهميت زبان انگليسي، منطق حكم مي كند كه امريكا در تدوين سياست قدرت نرم خود، 
آموزش زبان انگليس��ي را در اولويت قرار دهد. او عقيده دارد كه آموزش زبان انگليسی 
در كشورهای ديگر راه بسيار ارزان و حتی س��ودآوری برای گسترش قدرت نرم امريكا 
است. وی تأكيد دارد كه اين والدين زبان آموزان هستند كه به ميل خود و با صرف پول 
در آموزشگاه ها به يادگيری زبان انگليسی به وسيله فرزندان خود اقدام می كنند و از اين 
راه فرهنگ امريكايی و قدرت نرم آن را در ميان زبان آموزان افزايش می دهند.1 در همين 
راستا، يكی از برنامه های سفارت امريكا در ايران، گسترش زبان انگليسی در مدارس و 
جامعه  ايرانی بود زيرا اين موضوع را در ارتباط با مناف��ع ملی خود در نظر می گرفت. به  
عنوان مثال در يكی از گزارش های آژانس ارتباطات بين المللی امريكا در س��ال 1358 

آمده است كه: 
به رغم اين مش��كات فرصت های مناسبی حاصل ش��ده است كه ما 
قادريم از آنها بدون توجه به كمبود منابع اطاعاتی خود استفاده كنيم: 
حساب بانكی مدرسه بين المللی شيراز به ما واگذار شد. در اثر تاش های 
استاندار شيراز، ساختمان مدرسه در اختيار ما قرار گرفت. گردانندگان 
مدرسه دوباره تعيين ش��ده اند و طرح هايی برای ش��روع آموزش زبان 
انگليسی آغاز گشته است. نسخه های ترجمه شده قانون اساسی امريكا 
كه به وسيله مجلس خبرگان درخواست ش��ده بود در اختيار آنها قرار 
گرفت كه به  عنوان يك سند مفيد در مرحله تصويب قانون اساسی ايران 
مورد استفاده قرار گيرد. نشرهايی در مورد از سرگيری مجدد خدمات 
كنس��ولی كه در اختيار ابواب ارتباط جمعی ق��رار گرفت و به نوبه خود 
بی نظمی و شايعات زشت و عدم تفاهمات را كاهش داده و در نتيجه به 

نفع ما تمام شد.2 
موضوع آموزش زبان به حدی برای امريكا اهميت دارد كه حتی بعد از انقاب اسامی، 
در تحليل های اعضای سفارت امريكا، از عاقه افراد به آموزش زبان انگليسی صحبت به 

ميان می آيد. به  عنوان مثال در يكی از گزارش ها آمده است: 

1. قدرت حاجی رستملو، »آموزش زبان انگليس��ی به مثابه ابزار نفوذ فرهنگی«، عمليات روانی، س11، بهار و 
تابستان 1394، ش42، ص72-73. 

2. اسناد النه جاسوسی امريكا، همان، ج1، ص112. 
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عاقه به آموختن زبان های خارجی و به ويژه انگليس��ی همچنان در 
سطح باال قرار گرفته است و تعداد زيادی از دانشجويان ايران گرايش به 

آموزش و پرورش غربی و امريكايی دارند.1 
سفارت امريكا، يكی از مزايای ترويج زبان انگليسی را، آماده شدن محصان برای فرا 
گرفتن آموزش های غربی و حض��ور در امريكا برای آموزش و ادام��ه تحصيل مبتنی بر 

اهداف امريكا می داند: 
با وزارت علوم دولت ايران همكاری كنيد تا جوانان ايرانی بيشتری برای 
تحصيل در امريكا آماده ش��وند و به عمل آيند. موقعيت های محصلين 
ايرانی را كه در پی تحصيل در امريكا می باشند در موارد مناسب ارزيابی 

كرده و مشورت و تعليم انگليسی قبل از عزيمت را زياد كنيد.2 
چ. فعاليت های گسترده انجمن فرهنگی ايران و امريكا در نهادهای آموزشی ايران 
فعاليت انجمن های فرهنگ��ی و علمی را می توان در چهارچوب ديپلماس��ی عمومی 
كشورها دنبال نمود و اين سياست در عرصه خاورميانه نيز، توسعه يك راهبرد بلندمدت 
برای افزايش تعامات فرهنگی و آموزشی، برای ايجاد يك جامعه مدنی غنی تر و بازتر در 

كشورهای خاورميانه است. همان گونه كه جوزف نای تأكيد كرده است: 
مؤثرترين سخنگويان برای امريكا در اين منطقه امريكايی ها نخواهند 
بود بلكه افراد بومی كه نقاط قوت و ضعف امري��كا را درك كرده اند، در 
اين خصوص مؤثرت��ر خواهند بود. ي��ك نمونه ج��ذاب در رابطه با اين 
موضوع بين لس آنجلس و تهران در حال وقوع است، جايی كه ايرانيان 
مقيم خارج، برای تشويق مردم جهت انجام اصاحات سياسی، از طريق 
شبكه های تلويزيونی خصوصی برای ايرانيان داخل كشور برنامه پخش 
می كنند. ميزان زيادی از كارهای الزم برای برقراری يك جامعه مدنی 
باز، می تواند از طريق شركت های تجاری، مؤسسات، دانشگاه ها و ساير 
س��ازمان های غير انتفاعی انجام گيرد. ش��ركت های تجاری امريكايی 
می توانند فناوری هايی برای مدرنيزه كردن سيس��تم های آموزشی در 
كش��ورهای عربی و كنار گذاش��تن ش��يوه های تكراری يادگيری ارايه 
دهند. دانش��گاه های امريكاي��ی می توانند برنامه های بيش��تری برای 

1. همان، ج2، ص241. 
2. همان، ج1، ص23. 
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تعامل با دانشجويان و اساتيد دانشگاه های اين كشورها در نظر بگيرند. 
بنيادهای امريكايی نيز می توانند از گسترش مؤسسات مطالعات امريكا 
در كشورهای عربی يا برنامه هايی كه تخصص روزنامه نگاران را افزايش 
می دهد، حمايت كنند. دولت می تواند از تدريس زبان انگليسی حمايت 

و تبادالت دانشجويی را از لحاظ مالی تأمين كند.1 
انجمن فرهنگی ايران و امريكا صرفاً و به  طور يك  طرفه ناقل فرهنگ غرب به ايران بود. 
از جمله فعاليت هاي اين انجمن، مي توان آموزش زبان انگليسي و نيز آموزش فرهنگ، 
تاريخ و تحوالت اجتماعي جامعه معاصر امريكا را برش��مرد كه توس��ط استادان زن به 
ايرانيان آموزش داده مي شدند. در كاس هاي انجمن، باب گفت وگو ميان استاد و دانشجو 
باز بود و از مس��ائل خانوادگي گرفته تا رويدادهاي جامعه و چگونگي روابط انساني در 
جامعه نوين امريكا بحث مي شد. تبادل دانشجو ميان ايران و امريكا، توسط انجمن صورت 
مي گرفت و دانشجويان امريكايي، تعطيات تابستاني خود را با خانواده هاي ايراني سپري 
مي نمودند. از ديگر فعاليت هاي هدفدار انجمن فرهنگي ايران و امريكا در جامعه ايران، 

مي توان موارد زير را برشمرد: 
نمايش فيلم هايي كه فرهنگ و تمدن امريكا، رشد و رونق هنر، صنعت، تكنيك، دانش، 
آزادي هاي اجتماعي، معرفي دانشگاه ها، رشد سياس��ي، جامعه مدني، زنان، كودكان، 
منابع طبيعي و زيبايي هاي محيط زيس��ت امريكا در آنها ارايه مي ش��د؛ نمايشگاه هاي 
مختلف درباره هنر، ادبيات، موسيقي، سنن امريكايي، كنسرت پيانيست هاي معروف، 
برگزاري جش��ن روز پيدايش و روزهاي مقدس در آيين مسيحيت، سخنراني در مورد 
شعر، ادب، روزنامه نگاري؛ و نيز سخنراني هاي متعدد با حضور اساتيد دانشگاه هاي امريكا 
در مواردي چون انسان شناسي، فلسفه و فرهنگ امريكايي، شعر، تاريخ و جغرافيا و امور 

آموزشي و فرهنگي انجام می شد. 
امريكايي��ان از طريق ارتباط با توده هاي ش��هري و روس��تايي اي��ران، از حركت هاي 
سياسي- مذهبي مردم مسلمان اطاع حاصل مي كردند و به  تدريج به اعمال نفوذ و تأثير 
در فرهنگ ايران مي پرداختند. در واقع انجمن فرهنگي ايران و امريكا يكي از بازوهاي 
قوي جاسوسي امريكا در ايران محسوب مي شد و مطمئناً بسياري از اعضا و اداره كنندگان 
آن، مأموران كارآزموده س��يا بودند.2 اين انجمن ادعای فعاليت های درخشان علمی در 

1. جوزف نای، قدرت نرم، ترجمه روحانی و ذوالفقاری، تهران، امام صادق)ع(، 1389، ص215-216. 
2. اصغر حيدری، »انجمن فرهنگی ايران و امريكا با چه هدفی تشكيل شد؟«، كيهان، 1393/4/25، ص6. 
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ايران را داشت: »انجمن ايران و امريكا مدعی است كه يك برنامه درخشان علمی را در 
پيش گرفته است.«1 

در بخشی ديگر از اسناد در خصوص فعاليت های اين انجمن فرهنگ در تقويت رابطه 
ايران و امريكا از طريق فعاليت های آموزشی آمده است: 

يكی از مهم ترين پيوندهای ارتباطی نهادی ما با ايرانيان چه در تهران و 
چه در شهرستان ها در قبل از انقاب، مركزی به نام انجمن ايران و امريكا 
بوده اس��ت. در اصفهان و تهران اين دو مركز از خشونت انقاب آسيب 
نديده بيرون آمده است )شايد اين امر تعمدی نيز باشد( و تدريس زبان 
انگليسی و فعاليت كتابخانه ای از سر گرفته شده است )كتابخانه آژانس 
ارتباطات بين المللی امريكا در تهران واقع شده است(... ما اميدواريم كه 
دولت بتواند بازگشت آن را به زودی عملی سازد و تدريس انگليسی در 
آنجا نيز از سرگرفته شود. ما معتقديم كه ادامه اين نهادها در يك چنين 
دوران پرتشنجی در روابط ايران و امريكا بسيار اهميت دارد. اين نهادها 
با توجه به لزوم انتقال دفاتر آژانس ارتباطات بين المللی اياالت  متحده به 
محوطه های امن دفتر سفارت اهميت بيشتری پيدا می كند. اكنون تنها 

پنجره های ما برای شنوندگان و مخاطبان ايرانی باز است.2 
با اين اوص��اف می توان اذعان داش��ت كه امري��كا از همه ابزاره��ای فرهنگی خويش 
برای نفوذ فرهنگی در مدارس ايران بهره جس��ت؛ زيرا اعتقاد داشت با تربيت و پرورش 
شخصيت هايی كه در آينده می توانند در ايران به پست و مقامی برسند، می تواند آينده 
منافع خود را تضمين نماين��د و افرادی را رش��د دهند كه در صدد ارتب��اط با امريكا و 
ارزش های سياسی و فرهنگی اين كشور باشند. به همين منظور از هيچ تاشی در راستای 

نفوذ در مدارس ايران دريغ نكرد و سعی داشت از اين طريق به اهداف زير دست يابد: 
تغيير ارزش ها و آرمان های اسامی و ايرانی، دگرديسی در سبك زندگی ايرانيان، ترويج 
زبان انگليسی، سازماندهی معلمين در راستای اهداف خويش، از بين بردن روحيه ضد 

امريكايی در دانش آموزان و جامعه  ايرانی و غيره. 
ح. بسترسازی برای ايجاد نفاق در مدارس

جان گريوز در روابط عمومی سفارت امريكا در ايران نيز طی گزارشی كه به كشورش 

1. اسناد النه جاسوسی امريكا، همان، ص749. 
2. همان، ص243. 
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ارسال می كند تأكيد می كند كه يكی از سناريوهای تأمين كننده منافع امريكا در ايران، 
ايجاد نفاق در مدارس ايرانی است و درگيری ميان دانش آموزان و كادر آموزشی مدارس 

زمينه ساز يك نارضايتی عمومی در جامعه  ايرانی خواهد شد: 
تحليلی از اوضاع كنونی بكنم و كارهايی را كه در ش��ش ماه آينده در 
رابطه با افزودن منافع امريكا در ايران می بايست انجام داد، بگويم... نفاق 
در مدارس بين محصلين و بين كادرهای مدارس و هر دو می تواند باعث 
بسته شدن مدارس برای مدت طوالنی بشود و در نتيجه باعث نارضايتی 

عمومی گردد يا تبديل به خشونت های افراطی بشود.1 
در همين راستا، سفارت سعی می كرد ميان گروه های مذهبی و گروه های ليبرال مسلك 
شكاف ايجاد نمايد و با بهره گيری از چهره های منافق و استعانت از فرصت های ناشی از 
اختاف ميان اس��اتيد و مربيان در نهادهای آموزشی، نهايت استفاده را در نفوذ و رخنه 

فرهنگی ببرد. 

نفوذ فرهنگی در دانشگاه ها از منظر اسناد النه جاسوسی 
دانش��گاه مبدأ تحوالت سياس��ی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هر جامعه ای است 
و رخوت در اين نهاد علمی می تواند ركود ملی و وابس��تگی سياسی را به همراه داشته 
باشد. به همين دليل، امريكا برای چپاول سرمايه های انسانی و طبيعی ايرانيان، مترصد 
تزلزل در پايه های علمی ايران در دانش��گاه ها بود و يكی از شيوه های تأثيرگذار سفارت 
امريكا در حوزه دانشگاه ها، نفوذ فرهنگی بود كه از شيوه ها و زمينه های مختلف صورت 
می گرفت. امريكا به  خوبی می دانست كه دانش��گاهيان و دانشجويان يكی از مهم ترين 
قشرهای تأثيرگذار در جامعه  ايرانی بودند و هما ن گونه كه در برخی از تحليل های النه 

جاسوسی مشخص است: 
شايد ممتازترين گروه قبل از انقاب، دانشجويان و استادان جوان بودند 
كه به وس��يله رهبران و گروه های زيرزمينی از راديكال گرفته تا ليبرال 
رهبری می شوند يا مورد اس��تفاده قرار می گيرند. اينها پيروان عينی و 

سمعی انقاب در تهران بودند.2 
از اين  رو سعی داشتند با بهره گيری از ابزارهای فرهنگی، علمی، مراودات و مهمانی های 

1. همان، ص63. 
2. همان، ص146. 
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برنامه ريزی شده، در شخصيت های دانشگاهی و علمی 
كشور نيز نفوذ و رخنه علمی و فرهنگی نمايند تا از اين 
طريق بتوانند منافع خود را تأمين و در عين حال، روند 
سياس��ی و اجتماعی جامعه  ايران��ی را كنترل كنند. در 
اسناد النه جاسوس��ی به صراحت و مس��تقيم می توان 
مش��اهده نمود كه نهادهای علمی و دانشگاهی ارتباط 
مستقيمی با منافع ملی امريكا دارند و در اين خصوص 
برنامه ريزی های زيادی در ايران انجام داده اند. به  عنوان 

مثال در بخشی از گزارش 13 مارس 1978 كه توسط شلنبرگر از النه جاسوسی به امريكا 
ارسال شده است، ذكر گرديده: 

اينها زمينه هايی هس��تند كه مربوط ب��ه منافع و نيازه��ای امريكا و 
همچنين ايران می باشند و مدارهای متعددی به ويژه در خارج از تهران 
و در بعضی از نهادهای جديد دانشگاهی برای احتراز از موارد زائد وجود 
دارد. اينها شامل منابع انرژی متناوب و مسئله اشاعه نيروهای هسته ای و 
تعالی در تحصيات و نگرانی های محيطی و مطالعات امريكايی و فارسی 
و ارتباطات در رشد ملی و مش��اورت در امور جهت گيری دانشجويان و 

تدريس انگليسی و پيشبرد بازرگانی و هنرهای زيبا می شود.1 
با توجه به اهميت موضوع نف��وذ فرهنگی و علمی غرب در دانش��گاه های ايران برای 
تحصيل منافع خودشان، در ادامه به بررسی ابعاد نفوذ فرهنگی امريكا در دانشگاه های 

ايران خواهيم پرداخت. 
الف. حمايت از دانشگاهيان مخالف نهادهای حوزوی و علمای دين

دانش��گاه ها كانون توليد و انتقال علم، فرهنگ پذيری، انتق��ال و بازتوليد ارزش های 
فرهنگی در سطح ملی هستند و تأثيرپذيری اين نهاد در برابر نفوذ دشمن پيامدهای خود 
در بخش ها و نهادهای مختلف جامعه را نشان می دهد. اين در حالی است كه مجموعه ای 
از روندهای عميق و گس��ترده در دانش��گاه حاكی از غلبه فرهنگ��ی و تمدنی غرب در 
دانشگاه های ايران است. غرب زدگی اساتيد و دانشجويان، ترجمه محوری و خودباختگی 
در برابر علم غربی از يك س��و و بحران های فرهنگی- اجتماعی و آشوب های سياسی از 
سوی ديگر نشان گر نفوذ گسترده دشمن در اين نهاد تأثيرگذار است. همچنين بررسی 

1. همان، ص709. 

با بررسی مبانی و اصول 
نفوذ  پروژه  به  مربوط 
فرهنگی می توان مراحل آن 
را در سه  گام صورت بندی 
کرد: گام اول، رخنه و 
دوم،  گام  سرپل گيری؛ 
ارتباط گيری و جایگزینی؛ 
گام سوم، استحاله از درون
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سياست ها و اقدامات كشورهای غربی برای نفوذ در ايران نشان می دهد كه دانشگاه ها و 
مراكز علمی يكی از نقاط تمركز اصلی در اين پروژه محسوب می شوند.1 همان گونه كه 
در گزارشات اسناد النه جاسوسی هويداس��ت، »دانشگاه ها همواره برای مدت ها كانون 
فعاليت های سياس��ی در داخل ايران بوده اند«2 و همين امر منج��ر به حمايت امريكا از 
ش��خصيت های مخالف روحانيون می شود؛ به گونه ای كه از اس��اتيد و دانشجويانی كه 

نسبت به غرب گرايش داشتند، حمايت های ويژه ای می شد. 
به  عنوان مثال، در يكی از گزارشات آمده است: 

دكتر عدنان مزارعی، اس��تاد اقتصاد دانش��گاه تهران و كارمند سابق 
س��فارت، بخش اقتصادی به تقاضای خود در 2 ژانويه با مأمور سياسی 
Perett ماقات كرد. مزارعی در اين ماقات خواس��تار حمايت امريكا 
از گروه سياس��ی خود )راما: پيام آور نوع دوس��تی مردم ايران( شد. اين 
گروه مبتنی بر ايدئولوژی نوع دوس��تی است كه قادر اس��ت ايران را از 
فشار قدرت ماركسيس��ت ها و اس��امی های افراطی نجات دهد. گروه 
مزبور ميانه رو، رفرميست و متمايل به غرب اس��ت. مزارعی گفت كه با 
درخشش تماس گرفته و قرار شده كه در هر كدام موفقيت كسب گردد 
به ديگری بپيوندد. او اميدوار است كه برای تبادل اطاعات با ما به  طور 
مرتب تماس داشته باش��د و ما موافقت كرديم كه دوباره با وی ماقات 
كرده و جريان تاش سياسی او را مخفی نگه داريم. مزارعی آدم ماهر و 
هوشياری است. بيوگرافی استخدام و خدمت صادقانه او در سفارت در 
سال 59 و 58 موجود اس��ت. ما هيچ نوع تأييد جدا و مستقلی از قدرت 
و نفوذ سياس��ی او نداريم؛ اما هر گروه ميانه رو و متمايل به غرب كه به 
مبارزه عليه ماها برخيزد، در مورد او به  عنوان يك گروه مترقی با عاقه 

تمام تبليغ خواهيم كرد.3 
در اين راستا، سفارت تأكيد می كند كه اين دانشگاهيان را بايد در مؤسسات آموزشی 

امريكا به  خوبی تربيت كرد و آموزش داد: 
كوش��ش قابل ماحظه ای بايد به عمل آيد تا جوان��ان ايرانی تنها به 
مؤسسه هايی در اياالت  متحده بروند كه می توانند به دانشجويان بيگانه 

1. نفوذ و تربيت؛ بررسی ساختار و بسترهای نفوذ دشمن در نهادهای تربيتی كشور، همان، ص41. 
2. اسناد النه جاسوسی امريكا، همان، ج2، ص91. 

3. همان، ج1، ص79. 
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تعليم و تربيت خوبی بدهن��د. اين كار از طريق اصاح كار مش��اوره در 
ايران و همچنين اقدام در واش��نگتن برای تأمين اينكه تنها مؤسسات 
واجد شرايط با معيارهای عالی دانشگاهی اجازه داشته باشند دانشجوی 

خارجی بپذيرند، عملی است.1 
ب. مراودات اطالعاتی با اساتيد و دانشگاهيان متمايل به غرب

استاد، يكی از اركان اصلی آموزش��ی و تربيتی در دانشگاه است و غلبه اساتيد سكوالر 
در اين نهاد نه تنها بستر نفوذ دشمن را در اذهان دانشجويان فراهم می كند بلكه مصداق 
عينی نفوذ در دانشگاه محسوب می گردد. در واقع اساتيدی كه دلباخته غرب هستند، 
بازوهای اصلی نفوذ و مروجين ارزش های غربی و مهم تر از آن مانع خاقيت و خودباوری 
علمی در دانشگاه ها هستند. بايد توجه داشت كه بخش��ی از اين اساتيد ماحصل پروژه 
درازمدت غرب برای نفوذ فرهنگی هستند و ناخواسته ارزش ها و اصول حاكم بر تمدن 
غربی را در ذهن دانش��جويان پرورش می دهند. فارغ از اين طيف از اساتيد دانشگاه كه 
درون تمدن غربی هضم شده اند، افرادی نيز به صورت آگاهانه و به رسم مبارزه، با دستگاه 
معرفتی جامعه هدف به مقابله می پردازند.2 در اين زمينه، كاردار و اعضای سفارت امريكا 
س��عی می كردند با فراهم كردن زمينه حضور اساتيد دانشگاه ها و شخصيت های علمی 
ش��اغل در نهادهای علمی ايران در محافل ش��ان و در عين حال، با برنامه های فرهنگی 

تدارك ديده برای آنها، بسترهای كسب اطاعات از آنها را فراهم آورند: 
در ش��امی كه در منزل افس��ر روابط عمومی ترتيب يافت در نمايش 
زن��ده ای نح��وه نش��ان دادن اخب��ار مربوط ب��ه انقاب ايران توس��ط 
تلويزيون های امريكا نشان داده شد. ميهمانان اعضای برجسته انجمن 
خبرنگاران، مسئولين وزارت امور خارجه، يك نويسنده، يك هنرمند و 
يك عضو مديريت مدرس��ه بين المللی امريكا در تهران كه در دانشگاه 
تهران به تدريس حقوق مشغول اس��ت. كمك در ترتيب مهمانی های 
شبانه در منزل كاردار كه در آن فيلم های امريكايی نمايش داده می شد 
و در يك مورد يك پيانيس��ت امريكايی برنامه ای نيز اجرا كرد. مقامات 
دولتی، دكترها، وكيل ها و استادان دانشگاه مهمان های كاردار را تشكيل 

می دادند.3 

1. همان، ص625. 
2. نفوذ و تربيت؛ بررسی ساختار و بسترهای نفوذ دشمن در نهادهای تربيتی كشور، همان، ص50. 

3. اسناد النه جاسوسی امريكا، همان، ص112-113. 
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اين ش��يوه، يعنی دادن ميهمانی های مجلل يا خصوصی متش��كل از افراد مورد نظر 
برای جلب دوس��تی، همكاری و در اختيار گذاش��تن اخبار و اطاعات، مورد اس��تفاده 
قرار می گرفته است. بسياری از گزارش های سفارت از اين گونه ميهمانی ها سرچشمه 
می گيرد. در حقيقت اين ميهمانی ها تورهای امپرياليس��تی برای گرفتن طعمه لذيذ و 

مورد استفاده است. در اين خصوص می توان به مورد زير اشاره كرد: 
شك نيست زمينه ای كه در جريان اين وقايع شكل می گيرد، به دست 
آوردن اطاعات الزم و مورد نياز ما را بسيار مشكل می كند؛ گرچه هنوز 
شرايط به سطح بعضی از كشورهای جهان سوم كه آنها روابط كاركنان 
سفارت و مردم محلی را ش��ديداً تحت كنترل دارند نرسيده است؛ ولی 
فش��ارهای چند هفته اخير، ايران را به س��وی چنان موقعيتی س��وق 
می دهد. اطاعات زير توس��ط يك منبع به Ro رسيده است كه از يك 
ميهمانی شام كه توسط دوستش از وزارت دادگستری در روز 3 آوريل 
برگزار شد كسب شده است. مهمانان غير از منبع، يك تاجر ايرانی، دو 
ستوان پليس، يك سروان پليس و يك س��رگرد دريايی بوده اند. همراه 
صحبت زيادی در مورد مسائل كلی و سياسی، صحبت و بحث در مواردی 

كه در مورد پليس و نظم در ارتش است شد و مسائل ديگر...1 
لينگن كاردار سفارت در گزارشی به وزارت امور خارجه امريكا در 29 مرداد 1358 اعام 
می كند كه روحيه ضد امريكايی در دانش��گاه ها منجر به كاهش يافتن منابع اطاعاتی 
آنها در نهادهای علمی شده است و اين در حالی است كه دانشگاه، دانشجويان و اساتيد 
به  عنوان مهم ترين منابع آگاهی و اطاعاتی امريكا محس��وب می شدند. در اين گزارش 

آمده است: 
عواق��ب نامطلوب تيره ش��دن روابط اي��ران و امريكا خيل��ی از منابع 
اطاعاتی خوب ما را از بين برده است و بی عاقه بودن عده ای از ايرانيان 
در برخورد و صحبت كردن با كارمندان س��فارت امريكا را افزايش داده 
است. اين عكس العمل ها از زمان تصميم 17 ماه مه سنای امريكا )محكوم 
كردن اعدام های دادگاه های انقاب( شروع شد و سپس با تظاهرات در 
مقابل سفارت امريكا در تاريخ 24 و 26 ماه مه و آن گاه نظرات يزدی در 
مورد )كاتلر( در مطبوعات و حمله شديد رسانه های گروهی اوج گرفت. 

1. همان، ص88. 
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اين عمل موقعيت ما را به  طور قابل ماحظه ای متزلزل كرده است؛ حتی 
بدتر از اوايل انقاب. بعضی از منابع خبری در تهران اش��اره كرده اند به 
اينكه سوءظن همكاران و دوستانشان نسبت به آنان رو به افزايش است. 
اين حالت مخصوصاً در دانشگاه ها به شكل حادش بروز كرده است؛ جايی 
كه افراطيون روش��نفكران را از مواضع ضد امريكاي��ی مورد حمله قرار 
می دهند. آن طور كه يكی از منابع خبری گزارش می دهد حتی كسانی 

كه بيشتر در جريان كار قرار دارند با اين موج از بين می روند.1 
با اين اوصاف، همراه با جنايات گسترده امپرياليسم امريكا در ايران، ملت ايران از هجوم 
فرهنگی غرب نيز در امان نماند و در س��ندهای 13 و 14 با ذكر فعاليت های مس��تقيم 
فرهنگی امريكا از انجمن ايران و امريكا و سپاه صلح، اشاره به تشكيل مجمع تفكر جوانان 
در جاسوس خانه امريكا متشكل از كارمندان جوان س��فارت برای جست وجوی شيوه 
نزديك ش��دن به جوانان ايرانی می شود؛ گذش��ته از اينها نفوذ فرهنگی غرب از طريق 
دانشگاه های داخلی ساخته دس��ت خارج و اعزام دانش��جويان ايرانی به امريكا اعمال 
می شود. سند ش��ماره 19 در س��ال 1975 آماری ارايه می دهد مبنی بر اينكه 20 هزار 
دانشجوی ايرانی در امريكا تحصيل می كنند و بيش از 50 دانشگاه امريكايی با مؤسسات 
آموزش��ی ايران رابطه دارند. همچنين در سند ش��ماره 11 به  عنوان نمونه از تأسيس 
مركز مطالعات مديريت ايران تحت نظر دانشگاه  هاروارد ياد می شود. اين مركز، تربيت 
متخصصان وابسته به امپرياليسم را همراه با حمايت های مداوم امريكا برای ادامه كار آن 
به عهده داشته است. مركز برنامه ريزی برای جنايات و خيانت های امپرياليسم خونخوار 
امريكا در تهران، به اصطاح س��فارتخانه يا در واقع مركز جاسوسی شيطان بزرگ بوده 
است كه در سند شماره 13 از آن به  عنوان هيئت بزرگ ديپلماتيك ياد می شود؛ كه در 
سال 1974 به ادعای همين سند بزرگ ترين هيئت در خاور نزديك بوده است. در واقع، 
به اصطاح سفارتخانه امريكا نه تنها بر اداره كشور ما نظارت داشته بلكه صاحب يك نقش 
فعال در كليه كشورهای منطقه و ناظر به فعاليت های ساير به اصطاح سفارتخانه های 
ش��يطان بزرگ بوده اس��ت.2 در جايی ديگر در خصوص فعاليت امري��كا برای افزايش 

مراودات آمده است: 
در ارتباط با تجزيه تحليل جامعه انديشمندان ايران كه در اين گزارش 

1. همان، ص87. 
2. همان، ص337-338. 
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گنجانده شده به نظر ما رسيده است. كميته جوانان گروه بررسی مسائل 
كشور كه مسئله دانشجويان را تحت بررسی مداوم قرار داده است و اداره 
اطاعات اياالت  متحده، سرگرم تهيه برنامه ای برای حادتر كردن تأكيد 
خود بر گروه های هدف ويژه از جمله روشنفكران است؛ همچنين فعاالنه 
سرگرم اكتشاف تعدادی از انديشه های عملياتی در زمينه های خطوط 
زير هست: برقراری مركز مطالعات امريكايی در الاقل سه دانشگاه ايران 
يعنی دانشگاه های تهران و پهلوی شيراز و مشهد. اداره اطاعات امريكا 
مقتضی تر می داند كه مشوق اين برنامه از بنيادهای خصوصی ناشی شود 

و به توسط برنامه مبادله اشخاص به آن كمك شود.1 
پ. نفوذ فرهنگی در دانشگاهيان از طريق فيلم ها و برنامه های فارسی صدای امريكا

در يكی از گزارش های النه جاسوسی آمده است: 
من )كاردار سفارت امريكا در ايران( به خصوص از طرح های خانم مك 
آفی در مورد آگاهی از مشكات محيط، وقايع احتمالی و عقايد استقبال 
می كنم و پيش��نهادهای بعدی كه از معاون وزير امور خارجه ساندرز و 
انجمن حفاظت ملی به ما رسيده اس��ت نيز دارای اهميت است. من به 
خصوص با طرح گسترش برنامه های فارس��ی صدای امريكا VOA و 
نمايش فيلم ه��ای امريكايی از تلويزيون )مقص��ود تلويزيون ملی ايران 

است( كه از طرفداران بی شماری برخوردار است خرسندم.2 
در اينجا به  خوبی نقش صدای امريكا در سياست امريكا و نقش نفوذی او كامًا مشخص 
اس��ت. همچنين نمايش فيلم های امريكايی كه عمدتاً فرهنگ و طرز تفكر امريكايی را 
در ايران رواج می دهد، از طريق تلويزيون ايران مورد تأييد و خرسندی امريكايی هاست. 
در بخشی ديگر از اسناد النه جاسوسی، ش��بكه های تلويزيونی، برنامه صدای امريكا و 
پخش فيلم های غربی و امريكايی در ايران ميان شخصيت های دانشگاهی و افراد دارای 
تحصيات دانشگاهی به  عنوان يكی از ابزارهای نفوذ فرهنگی كه امكان واردات فرهنگ 
غرب به ايران را فراهم می آورد، معرفی شده و در يكی از گزارش های مربوط به 13 مارس 

1978 آمده است: 
مناس��بات ارتباطی بين اياالت  متحده و ايران مناسباتی است كه هر 

1. همان، ج2، ص626. 
2. همان، ج1، ص114. 
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دو كشور آن را جدی می گيرند و در پی توس��عه آن هستند. در سطوح 
برگزيدگان سياس��ی ارتباطات بين ايران و امريكا تس��هيل شده است. 
بدين معنی كه اي��ن گونه ايرانيان از ميان گروه كش��ورهای خاورميانه 
به استثنای احتماالً اسرائيل و لبنان، از لحاظ آشنايی با زبان بيشترين 
مهارت را دارند، سفرهای دور و درازی كرده اند، دارای تحصيات عالی 
هستند )بيش��تر در اياالت  متحده(. عاوه بر اين منابع اطاعاتی درباره 
اياالت  متحده به س��هولت از طريق رس��انه های گروهی محلی و ساير 
وسايل در دس��ترس می باش��ند و هيچ كدام آنها به  طور سيستماتيك 
اياالت  متحده امريكا را آن طوری كه نيس��ت جلوه نمی دهند يا تحقير 
نمی كنند. راديوی زبان انگليس��ی و كانال های تلويزيون به  طور عمده 
وس��ايلی برای اطاعات مرب��وط به امريكا اس��ت و به وس��يله ايرانيان 
عاقه مند تهيه و سرپرستی می شود كه قابليت تحمل و مدارای واردات 
فرهنگی آنها نسبتاً باال است. تماس های روبه رو با امريكاييان صاحب نظر 
و وارد در زمينه های مربوط به هدف ه��ای مأموريتی نه تنها امكان پذير 
است بلكه تحت سرپرس��تی حكومت اياالت  متحده يا ديگران به كرات 

صورت می گيرد.1 
ت. افزايش ارتباطات نفوذی در نهادهای علمی ايران از طريق ازدواج های مصلحتی

يكی از اهداف سفير امريكا در ايران بر اساس گزارش 11 دسامبر 1977 كه از وزارت 
امور خارجه امريكا به سفير اين كش��ور در ايران اباغ شد، »بهبود روش های مرتبط به 
دانشجويان ايرانی خواستار تحصيل در دانشكده های اياالت  متحده و انجام همكاری های 
الزم برای پيشرفت سيستم دانش��گاهی ايران«2 بوده اس��ت و در همين راستا، يكی از 
شگردهای نهادهای فرهنگی و آموزشی امريكا در كنار اقدامات سفارت اين كشور برای 
افزايش مراوده با نهادهای دانشگاهی ايران، ازدواج های مصلحتی است كه ميان برخی 
از مربيان و شخصيت های امريكايی با شخصيت های دانش��گاهی ايران انجام می شد و 

مؤسسه فولبرايت هم در اين زمينه تأثيراتی می گذاشت: 
با توجه ب��ه اينكه 60 هزار ايران��ی در همه س��طوح در اياالت  متحده 
تحصي��ل می كنند و كادر حرف��ه ای اينجا با اياالت  متح��ده و طرق آن 

1. همان، ص707. 
2. همان، ص666. 
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آشنا است، در پايان هر سال تحصيلی به نحو تصاعدی افزايش می يابد. 
ارتباطات از طريق ازدواج رو به افزايش است. حدود 50 پيوند دانشگاهی 
بين ايران و اياالت  متحده وجود دارد. ح��دود 250 مربی امريكايی در 
دانشگاه های مهم ايران )كه هفت نفر از آنها از بورس تحصيلی فولبرايت 
استفاده كرده اند( و ده ها نفر بيشتر از آنان در نهادهای مختلف آموزشی 
تدريس می كنند. يك جامعه بازرگانی امريكايی مقيم ايران كه از لحاظ 

تعداد بزرگ و از لحاظ حرفه متنوع است، نيز در ايران فعاليت دارد.1 
از اين  رو، تعليم و تربيت ناش��ی از ازدواج های مصلحتی در مقابل انقاب مردم ايران 
قرار داشت. برخی از ازدواج های مصلحتی در ميان ش��خصيت های دانشگاهی ايرانی و 
مربيان امريكايی منجر به گسترش تفكرات امريكايی، عاقه به زبان انگليسی و حضور 
ايرانيان در دانشگاه ها و مدارس امريكايی گشته اس��ت. در بخشی از اسناد در خصوص 
حضور فرزندان اين ازدواج های مصلحتی در مدرسه جامعه بين المللی شيراز آمده است: 
مدرسه جامعه بين المللی شيراز در رابطه و وابسته به دانشگاه پهلوی 
است و دارای سطوح آموزش��ی از كودكستان تا سال 12 هست. دروس 
به زبان انگليسی تعليم داده می شوند. مدرسه به منظور تأمين تعليم و 
تربيت برای فرزندان انگليسی زبان كارمندان دانشگاه مشغول فعاليت 
است. چهل درصد اين بچه ها مخصوص ]محصول[ ازدواج پروفسورهای 
ايرانی دانشگاه و زنان خارجی )عموماً امريكايی( می باشند. بقيه پسران 
و دختران ايرانيانی هستند كه يا به واس��طه اينكه والدينشان در خارج 
مش��غول تحصيل بودند از ابتدا با زبان انگليسی آشنايی پيدا كرده اند و 
يا اينكه والدين آنها مايل اند آنها به زبان انگليسی تحصيل نمايند. اكثراً 
مايل اند تا فرزندانش��ان را در آينده برای تحصيل به خارج بفرستند و از 
اين رو احساس می كنند از ابتدا با انگليسی شروع كردن باعث پيشرفت 

آنی آنها خواهد بود.2 
ث. طرح های فرهنگی و دانش�گاهی فولبرايت برای نفوذ در محافل دانش�گاهی و 

علمی ايران 
تبادالت دانشگاهی به مجموعه ای از اقدامات بين المللی گفته می شود كه در محدوده 

1. همان، ص707. 
2. همان، ج2، ص90. 
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فعاليت ه��ای دانش��گاهی ق��رار می گيرد. 
تبادالت دانش��گاهی از مؤلفه ه��ای علمی و 
فرآيندهای آموزش��ی، در ابع��اد ارتباطات 
و اطاع��ات و با محت��وای عل��م و فناوری و 
حوزه های علوم انس��انی و نظری بهره برده، 
درصدد ايج��اد تأثير و تغييرات به  نس��بت 
پايدار در توانمندی ه��ا، باورها و نگرش های 
مخاطب��ان فراملی خ��ود اس��ت. تبادالت 
دانشگاهی، از ابزارهايی همچون برنامه های 
بين المللی س��ازی آموزش��ی در حوزه های 

برنامه های مبادله، اعطای بورس های تحصيلی، همكاری های مشترك علمی و آموزشی، 
تأسيس دانش��گاه های بين المللی، آموزش های مجازی و از راه دور، برندسازی علمی، 
گردش گری آموزش��ی، تبليغات و بازاريابی علمی و آموزش��ی و فرآينده��ای توليد و 
گسترش دانش بومی، اس��تفاده می كند. در اين نوع ديپلماسی، دانشگاه ها، برنامه های 
درسی و آموزشی، اس��اتيد و محققان به مثابه ديپلمات های آموزشی تلقی شده، بنابر 
ميزان قدرت دولت ها در ابعاد علمی و آموزشی در راستای مقاصد آنان عمل می كنند؛1 
اما امروزه مبادالت دانش��گاهی و طرح های علمی، برای نفوذ فرهنگی است. بروكينگز 
اذعان می كند كه تعامات شخصی و آموزش��ی از مؤثرترين شيوه هايی است كه امريكا 
برای برقراری ارتباط با جوامع خارجی در اختيار دارد. اين برنامه ها همچنين بورس های 
تخصصی برای ارتقای نيروهای مسلح، بهداشت همگانی، اقتصاد و اهداف توسعه مستحق 

دريافت بودجه بيشتری هستند. در عين حال بيان می كند كه: 
دولت ما بايد در سطح جهان اعام كند كه امريكا پذيرای دانشجويان، 
گردشگران، تاجران، محققان و س��اير مهمان های خيرخواه است و اين 
تعهد را بايد به  طور آشكار با انواع ويزای كاری دائم و موقت با درآمد باال 
نش��ان دهد. ادوارد برمن در كتاب كنترل فرهنگ، اين مسئله را تبيين 
كرده اس��ت كه برخی مؤسس��ات به اصطاح بين المللی، از قبيل بنياد 
هنری فورد، بنياد كارنگی و راكفلر، در پوشش تأسيس دانشگاه و مراكز 

1. محمد پورخوش، »تبادالت آكادميك؛ رهبرد نفوذ«، عمليات روانی، س11، بهار و تابس��تان 1394، ش42، 
ص107. 

امریکا تالش داشت در پرتو تالش های 
سفارتخانه خود و قراردادهای علمی 
و فرهنگی نهادهای وابسته به خود، 
فرهنگ غربی که متضاد با ارزش های 
دینی و اعتقادات ایرانيان بود را به 
مدارس ایرانی منتقل سازد که البته 
بنا به اعترافات خود اعضای سفارت 
امریکا، خيلی از تالش های غرب بر 
تغيير ارزش های دانش آموزان ایرانی به 
دليل درایت علمای دین در ایران، منجر 

به شکست گردید
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علمی در كشورهای جهان سوم و با عناوين مردم پسندی همچون كمك 
به رشد و توسعه كشورهای جهان سوم و تربيت معلم و مربی و پرورش 
استاد و كمك به رشد علمی و آموزشی مردم، در حقيقت به دنبال نفوذ 
در فرهنگ و ارزش های آنها هستند و می كوشند تا نخبگان علمی را در 

جهت منافع غرب هدايت كنند.1 
الجرم، زمينه فعاليت های پوششی امريكا كه در اصل نفوذ و سلطه را به همراه دارد و 
هدف اصلی است، كامًا مشخص است. مطالعات علمی و فعاليت های فرهنگی پوشش 
هدف های امريكا است. طرح فولبرايت از جمله طرح های فرهنگی و دانشگاهی امريكای 
امپرياليست است كه در تمام كشورهای تحت سلطه از جمله آفريقا و آسيا مورد استفاده 
قرار می گيرد و افرادی از كش��ورهای تحت سلطه را به وس��يله اين طرح به بورس های 
دانش��گاهی دعوت می كنند و همه گونه برنامه ريزی جاسوس��ی و اطاعاتی و نفوذ در 
ارگان های مملكتی را به وسيله آنها انجام می دهند. در خصوص طرح فولبرايت در اسناد 

النه جاسوسی بايد اذعان داشت: 
با اين پيش��رفت عمومی و توصيه مس��ئول افس��ر رواب��ط عمومی ما 
موردهای زير را بررسی كرده كه مس��ئولين ايرانی بايد آن را به روشنی 
بدانند كه هدف ما از زياد كردن روابط معامله ای دو طرفه است: بازديد 
ايران به وسيله دانشجويان و چهره های عمومی هر زمان كه امكان پذير 
باشد. اين بازديد به  طور خصوصی ترتيب خواهد يافت. بازديدكنندگان 
بايستی با اوضاع كنونی ايران وابستگی و اعتبار داشته باشند. دانشجويان 
مسلمان ايرانی و اگر امكان دارد شخصيت های مذهبی ايران را در جشن 
س��الگرد هجرت در ايالت متحده تش��ويق به دعوت كنيد. نمايندگان 
اس��امی جوامع ديگر در آنجا باش��ند كه ماهيت چندمليتی بودن آن 
نشان داده شود و برنامه ها بايستی به صورت خصوصی ترتيب داده شود 
كه كميته سالگرد هجرت نقش بزرگی اجرا كند. بحث بر روی نهادهای 
)مراكز( خصوصی مثل شالوده و اساس جانسون )سازمان خيريه م.( يا 
سمينارهای دانشگاهی كه شامل غرب و ش��رق و مركز )موضوعاتی در 
زمينه اين نواحی( گردد، ترتيب داده و گروهی از دانشجويان ايرانی به 

1. فاطمه مرسلی، »نفوذ در بستر ديپلماسی عمومی با تأكيد بر ارتباطات آموزشی- فرهنگی«، عمليات روانی، 
س11، بهار و تابستان 1394، ش42، ص165-166. 
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ايالت متحده آورده شوند تا در مورد موضوعات و عناوينی كه جدال انگيز 
و مباحثه انگيز نباش��د، صحبت شود و ترجيح داده ش��ود كه ميتينگ 
چندملتی باش��د. رش��ته های امكانی از قبيل ادبيات، نوشتن خاقانه 
يا خيلی روزمره تر، توس��عه آزادی و علوم آزادی باش��د. با چند محصل 
خارجی كه خيلی با دقت انتخاب ش��ده اند و رؤس��ای گروه پذيرش به  
عنوان رابط در دانشگاه ها استفاده كرده تا با چشم و گوش باز محصلين 
اسامی و ايرانی را زير نظر داشته باشند كه؛ ارزيابی شوند در طول مدت 
تغييرات در ايران كه احتياجات و رفتار محصلي��ن ايرانی، ظهور كرده 
به  طوری كه: تاريخ مناس��ب برای كنفرانس و مصاحبه آن ش��خص در 
ايالت متحده در نظر گرفته شود. مؤسسات آموزش��ی امريكا در رابطه 
و حمايت و مبادله تحصيلی با دانش��گاه های كشورهای اسامی جهان 
سوم مثل دانشگاه نبراسكا در پاكستان بوده و امكان دعوت محصلين و 
دانشجويان ايرانی برای شركت در چنين سمينارها و طرح ها كه تشويق 
به درك مصنوعی و تماس های بيش��تر آينده خواهد شد در نظر گرفته 
شد. جريان پيشرفت ICA يادآور ش��ده )در زمينه تدريس انگليسی و 
فرهنگی(؛ به طوری كه مس��ئولين ادعا كنند كه خرابی ها و اش��كاالت 
توسط مسئولين ايرانی تشخيص داده شده اس��ت. به هوش باشيد كه 
ايرانی ها را در هر فرصت��ی در برنامه های تنوعی چندمذهبی ش��ركت 
دهيد؛ مخصوصاً گروه و توده متوسط را. حوادث ايران خارج از چهارچوب 
سياست، يك س��ری موضوعات مطالعاتی اس��امی در ايالت متحده و 
مصاحبه با دانشجويان امريكايی، ايران شناسان و شخصيت های عمومی 

كه نمايانگر نقطه نظرهای وسيع سياسی خواهد بود.1 
در ماه های قبل از پيروزی انقاب اسامی، وزارت امور خارجه امريكا از اعضای سفارت 
می خواهد تا »به ترتيبی كه وضعيت امنيتی و سياس��ی اج��ازه می دهد عمليات مؤثر 
انجمن ايران و امريكا و كميسيون های فولبرايت را تقويت كنيد.«2 در يكی از گزارشات 
النه جاسوسی، يكی از كاربردهای مراودات علمی در طرح فولبرايت، رواج زبان انگليسی 
و كشف انديشه های غربی برای دانشجويان ايرانی ذكر شده است كه می تواند به تقليد 

1. اسناد النه جاسوسی امريكا، همان، ج1، ص115-116. 
2. همان، ج2، ص308-309. 
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فرهنگی و وابستگی آنها به سياست های غربی منجر شود: 
)سفارت( پيشنهاد يك تبادل شاگرد را كرده است. به  طوری كه تحت 
طرح فولبرايت يك يا دو شاگرد پيش��رو )مترقی را از مدرسه فيضيه در 
قم جايی كه بسياری از رهبران مذهبی بسيار مؤثر در آنجا تربيت شده 
و درس داده اند شامل آيت اهلل خمينی به يك مدرسه مناسب امريكايی 
مانند اتحاديه مدارس مذهبی برای دو سال منتقل كنند. سال اول صرف 
می شود برای مطالعه زبان انگليسی و كش��ف انديشه غربی و سال دوم 
موقعيتی فراهم می كند برای بحث های عمي��ق با امريكاييان مجرب و 

ممكن است شامل بعضی تدريس های رسمی نيز باشد.1 
ج. افزايش م�راودات ب�ا دانش�گاهيان ايرانی ب�رای تقويت جريان روش�نفكری 

)متفكران همسو با غرب(
در تحليل های سفارت امريكا مشاهده می شود كه هر چند همه دانشجويان را نمی توان 
در مقوله انديشمندان و روش��نفكران گنجاند، با وجود اين، دانش��جويان را بايد جهت 
مطالعه ويژه مشخص كرد زيرا در ميان اين محيط است كه بزرگ ترين مقدار جوشش 
پيدا می ش��ود و همچنين حادترين نوع س��رخوردگی از رژيم در ايران و آنچه برای ما 
حائز اهميت فوق العاده اس��ت صريح ترين انتقادات از اياالت  متحده، در ميان آنهاست. 
همان طوری كه طرفداران حكومت ايران خاطرنشان ساخته اند يقيناً حقيقت دارد كه 
هيجان ميان دانشجويان دانشگاه تنها اقليتی از ميان دانشجويان فوق العاده توسعه يافته 
و اين امر وسيله بس��يار مطلوبی فراهم می كند كه به موجب آن هيجان و افكار راديكال 
می توانند عمل كنند و راه به جلو پيدا كنند. در ميان دانش��جويان مش��كات سياسی 
انديش��مندان ايران در كانون توجه قرار می گيرد زيرا در ميان دانش��جويان اس��ت كه 
احساسات ضد رژيم انديشمندان تحصيل كرده بيش از همه طنين پيدا می كند.2 سفارت 
امريكا برای برقراری ارتباط با روشنفكران بر دانشگاه تهران تمركز داشت و همان گونه كه 

در تحليل های اعضای سفارت مشخص است: 
دانش��گاه تهران كه در آنجا هم مقدم و هم نگهبان تدريس می كنند 
بدون شك مركز روشنفكری ايران است. اينجا جايی است كه بارزترين 
روش��نفكران ايرانی پيدا ش��ده، هيجان انگيزترين ايده ه��ا مورد بحث 

1. همان، ج1، ص226. 
2. همان، ج2، ص609. 
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واقع گرديده و مش��كات جوان��ان ايرانی 
در مركزيت ش��ديدی م��ورد مذاكره قرار 

می گيرد.1 
ارنست. آر. اونی در اداره تحقيقات سياسی دفتر مركزی 
اطاعات جاسوسی نيز گزارشی با عنوان »نخبگان و تقسيم 
قدرت در ايران« در فوريه 1976 منتشر می كند كه بر ظهور 
يك طبقه جديد نخبگان با عنوان »طبقه روشنفكر صاحب 
فن ديوانساالر« تأكيد می كند و به نوعی می توان دريافت 

كه غرب اين گروه را جزء ابزارهای رخنه فرهنگی و اعمال نفوذ خود در نظر گرفت و برای 
مراودت با آنها برنامه ريزی های فرهنگی زي��ادی انجام داد. در اين گزارش پيرامون اين 

طبقه چنين تحليلی ارايه شده است: 
بعضی از محققين دانشگاهی معتقدند كه ظهور يك طبقه بالقوه نخبه 
جديد را مشاهده می كنند. يكی از آنها آن را طبقه روشنفكر صاحب فن 
ديوانساالر يا يك طبقه متوس��ط صاحب فن ناميده است. خصوصيات 

اين طبقه در ذيل می آيد: 
روابط سنتی قدرت را كه بر جامعه س��لطه دارد، مردود می شمارد. به 
عوض تحصيات س��نتی حاوی مطالب دينی، تحصيات عاليه جديد 
دارند يا سعی به كسب آن دارند. نس��بت به طبقه متوسط سنتی طيف 
وس��يع تری از عقايد و رخنه های خارجی را پذيراست. سيستم ارزش و 
ارزش های قديمی را به دور انداخته اس��ت و در نتيجه ديگر به اسام به 
 عنوان راهنمای زندگی نمی نگرند. اعضای آن به گذشته ای كه جزو آن 
نبوده اند، عاقه ای ندارند و عاقه ش��ان به خدا يا گذش��ته كمتر است. 
اينان در طلب ارزش های جديد بعضی به بهائيت و بقيه به كمونيس��م 
با ايدئولوژی های چپ گرويده ان��د. اين طبقه همه ن��وع صاحب فن را 
در بر می گيرد: دكترها، وكا، معلمان، مهندس��ان و ديوانس��االرهايی 
كه تحصيات جديد و مهارت های خاص دارند: فن س��االران، مديران، 
كارمندان و دانشجويان؛ به عاوه نويسندگان و هنرپيشگان كه از خيلی 
لحاظ س��خنگوی اين طبقه محسوب می ش��وند. اعضای اين گروه اگر 

1. همان، ص607. 

به رغم اجباری بودن روند 
غربی سازی مدارس و جامعه 
در دوران پهلوی، غرب و به 
خصوص امریکا به  شدت 
از روند مدرنيزاسيون ایران 
با تمرکز بر »تقليد فرهنگی از 

غرب« حمایت می کردند
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امكان انتخاب آزاد داشته باشند، احتماالً يكی از انواع نظريه های سياسی 
ناشی از غرب مانند: دموكراسی، سوسياليزم، كمونيسم و معدودی حتی 
فاشيس��م را برخواهند گزيد. تناقض در اينجا است كه آن حكومتی كه 
بر اس��اس هر يك از اين فلسفه ها بنا شود ريش��ه اش در فرهنگ، تاريخ 
و خصوصيات مميزه ايران، س��طحی تر از ريشه پادش��اهی خواهد بود. 
احتماالً تعداد اداره كنندگان چنين حكومتی به اندازه امروز كم خواهد 
بود. همان طور كه ديده ايم، سيستم ايرانی برای تازه واردين به اين شرط 
كه در بازی شركت كنند، جای باز می كند. آنهايی كه چنين كنند پاداش 
می گيرند و آنهايی كه نكنند، بازنشسته می ش��وند و يا مسير خود را به 
زندگی خصوصی يا مشاغل كه صرفاً مهارت های ايشان را به كار گيرد، 
تغيير می دهند. بسياری از روش��نفكران صاحب فن ديوانساالر شركت 
در بازی را انتخاب كرده اند. مركز س��ر برآوردن روشنفكران صاحب فن 
ديوانساالر دانشگاه هاست. رؤسای دانشگاه ها و نخبگان سيستم آموزشی 
پيش از آن كه مدير باشند، سياست مدارند. كوتاهی در مهار ناآرامی های 
دانشجويی می تواند در موقعيت ايشان مؤثر باشد. در 15 سال گذشته 26 
تن از 40 رئيس، قبل از انتصابشان به دانشگاه از مقامات دولت بوده اند. 
هفت نفر ايشان وزير كابينه و يكی اس��داهلل علم نخست وزير بود. از اين 
26 نفر كه ديگر رئيس دانشگاه نيستند 18 نفر پس از ترك اين مقام به 
مناصب دولتی بازگشتند. چندين نفر از آنها از اعضای خانواده های بانفوذ 

بوده اند، حال در آنجا تولد يافته اند يا با ازدواج متصل شده اند.1 
برای غرب، م��راودات دو يا چندجانب��ه ميان دانش��گاهيان و فرهيخت��گان ايرانی و 
شخصيت های نفوذی امريكا بس��يار حائز اهميت بوده و از روش های مختلفی سعی در 
تبادل دانشجويان داشتند و همواره سعی داشتند با تغيير در انديشه و افكار دانشگاهيان 
ايرانی به منافع خود نزديك تر شوند. در اين مسير، مؤسساتی نظير بنياد جانسون تاش 

زيادی نمودند و در برخی از اسناد النه جاسوسی آمده است: 
با مؤسس��ات خصوصی از قبي��ل بنياد جانس��ون و يا س��مينارهای 
تشكيل شده از طريق دانشگاه ها من جمله »مركز شرق و غرب« مذاكره 
شده و از شخصيت ها و گروه های علمی ايران دعوت شده تا در امريكا گرد 

1. همان، ج1، ص258-259. 
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آمده و موضوعات غير بحث انگيز را مورد گفت وگو قرار دهند. جلس��ات 
و گردهمايی های چندمليتی ارجحيت دارند. زمينه هايی كه می توانند 
انتخاب شوند عبارت اند از ادبيات، نويس��ندگی خاقه و يا امور مربوط 
به علوم و توس��عه كتابخانه و كتابداری. تماس با چند نفر از مشاورين و 
مسئوالن پذيرش دانش��جويان خارجی كه به نحو دقيقی انتخاب شده 
و محل كار آنان در دانشگاه های مشهوری است كه در آنها دانشجويان 
ايرانی و اسامی مشغول تحصيل هستند. هدف از كار اين گروه عبارت 
است از: الف. بررسی نيازها و گرايش های دانشجويان ايرانی و تغييرات 
حاصله در آنها در اثر تحوالت اخير. ب. طرح برنامه هايی برای تش��كيل 
كنفرانس دانشجويان و يا ساير انواع مذاكرات در امريكا در تاريخ مناسبی 
در آينده. بررس��ی و پيدا كردن راه های مختلف به منظور دعوت كردن 
دانشجويان ايرانی و ش��خصيت های علمی به س��مينارها و شركت در 
پروژه هايی كه تفاهم و روابط روشنفكرانه را تقويت می نمايد. اين كار را 
می توان از طريق مؤسسات آموزشی امريكايی كه در ارتباط با كشورهای 
اسامی جهان سوم بوده و يا در امر مبادالت دانشجويی از آنها حمايت 

می كنند، انجام داد.1 
برای تحقق اين موضوع و جذب دانش��جويان ايرانی به س��مت و سوی غرب و جريان 
روش��نفكری، انجمنی بين ايران و امريكا توسط سفارت تأس��يس گرديد كه اين امر را 

پيگيری می نمود. در گزارش سفارت امريكا آمده است: 
كميسيون مشتركی بين ايران و امريكا برای پيشبرد همكاری عمومی و 
خصوصی امريكا در زمينه های انرژی، نيروی انسانی، كشاورزی، تجارت 
و امور مالی و عل��م و تكنولوژی برای چهارمين بار در واش��نگتن تحت 
رياست وزير خارجه ونس تشكيل ش��د. بيشتر از 50 دانشگاه امريكايی 
با دانش��گاه های ايران��ی و يا نهاده��ای دولتی ارتباط دارن��د. جمعيت 

دانشجويان ايرانی در امريكا اكنون بيشتر از 30000 نفر هست.2 
افزايش مراودات دانش��گاهی ميان دانش��گاه های امريكا و ايران بر اساس تغيير ذائقه 
سياسی و نفوذ فرهنگی در دانشگاهيان ايرانی برای شكل دهی به جريان روشنفكری و 

1. همان، ص201. 
2. همان، ص210. 
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شبه مدرن در ايران بوده است. 
چ. رصد دائمی عاليق سياسی دانشگاهيان توسط سفارت امريكا

در بخشی از اسناد النه جاسوسی ذكر شده است كه: 
موازنه فعلی ما در گزارش و تحليل اطاعاتی اساسی در مقابل سياست 
گزارش ها و تحليل هايی كه بافاصله پس از وقايع ارايه می گردند كه در 
اوايل دهه 1960 شروع به شكل گرفتن نمود قرار دارد. آن زمان شروع 
اين امر بود كه به ارتباط سياست ارجحيت بيشتری از تحقيق بنيانی داده 
شود. اساس بر اين بود كه جامعه دانشگاهی می تواند مسائل بلندمدت 
را مطالعه كند و از خارج يك پايگاه اطاعاتی برای تحليل گران سياست 
و مأموران گزارش دهنده در وزارت خارجه و ديگر جاها در دولت فراهم 
نمايد. اين روش به  طور معقوالنه خوب عمل كرده اس��ت. در عين حال 
يك كاهش مداوم در بنيان اطاعاتی ما در داخل دولت وجود داش��ته 
است. تحقيق دانشگاهی هميشه روی آن مس��ائلی كه ما در زمان های 
بحرانی در مورد آنها ذی عاقه می باش��يم، تمركز پيدا نكرده است و نيز 
كيفيت محققين دانشگاهی مساوی نيست. بنابراين تحقيق در مورد يك 
موضوع مهم ممكن است اصًا انجام نشده باشد يا به  طور ضعيفی انجام 
 شده باشد. ما نياز داريم كه يك بررس��ی سراسری در جامعه اطاعاتی 
انجام دهيم كه آيا تحليلگران ما تجربه و آموزش و اس��تمرار شركت در 
مس��ائل و كش��ورهای عمده را دارند تا اينكه بنيه تحليلی و اطاعاتی 
الزم برای تحليل های كوتاه م��دت و بلندمدت تر را فراه��م بياوريم. ما 
همچنين بررس��ی خواهيم نمود ك��ه چه تأكيدات بيش��تری در موارد 
سوابق اطاعاتی بنيادی سياسی، جامعه شناسی، فرهنگی و اقتصادی 
الزم هس��ت. نه فقط برای پايگاه اطاعات��ی بلندمدت ترمان بلكه برای 
قادر بودن به ارزيابی داليل آش��فتگی سياسی و اجتماعی وقتی كه رخ 
می دهد و نيز ارزيابی های صحيح تری در مورد اينكه به كجا ممكن است 
منتهی شود و ما در مورد آن چه می كنيم انجام دهيم. ما اين موضوع را 
در بررسی هايمان از برنامه های شش ماهه گزارش سفارت مورد توجه 

قرار خواهيم داد.1 

1. همان، ج2، ص73. 
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در 18 سپتامبر 1978 گزارشی توسط جان واش برن در اسناد النه جاسوسی درج شده 
است كه تأكيد می كند: 

در سازمان سيا و سفارت ارجحيت گزارش به وقايع داخلی و سياست 
داخلی در ايران بايد داده شود. شما بهتر از من می دانيد كه چه چيز در 
اينجا مورد احتياج اس��ت و ما هر دو مشكات مشقت بار انجام اين مهم 
را می دانيم. قابل ذكر است كه به كنسولگری ها بايد اختيار و منابع الزم 
برای درگير شدن در اين كار داده شود. وسيله دسترسی در خارج تهران 
آسان تر اس��ت و خيلی از فعاليت های مهم در جايی كه كنسولگری ها 
هس��تند جريان دارد. بايد مش��اوره سيس��تماتيك و مرت��ب با جامعه 
دانشگاهی وجود داش��ته باشد. خيلی از دانش��گاهيان در مورد مسائل 
سياسی ايران خيلی صريح تر و مس��تقيم تر بوده اند. منابع مصرف نشده 
زيادی برای استفاده در اينجا وجود دارند و اين مردان و زنان بايد بدانند 
كه نظرات آنها مورد نياز هست. اين مش��اوره كه ICA را كه بايد عميقاً 
شركت دهد، چنين بايد متضمن نظارت مرتب بر انتشارات باشد. مطالبی 
كه مورد پوشش قرار می گيرند بايد شامل رساله های دكترا نيز باشند. 
خيلی از مطالبی كه در مورد ايران در نشريه انجمن علوم سياسی امريكا 
می آيد به نظر می رسد كه موضوعاتی را مورد پوشش قرار می دهند كه ما 
خصوصاً ناديده می گيريم. انجمن خاورميانه بايد به  طور مرتب به خاطر 
تخصص آن مورد بهره برداری قرار گيرد و بايد تش��ويق شود كه منابع 
بيشتری به مطالعات ايران اختصاص دهد. انس��تيتوی امريكايی برای 
مطالعات ايران كه در دانشگاه پنس��يلوانيا قرار دارد و ظاهراً از طرف ما 
نديده گرفته می شده است، يك منبع خيلی مهم است. با دانشگاهيانی 
كه در ايران در زمينه های ديگر كار كرده اند )مثل مركز ايرانی هاروارد 
برای مطالعات مديريت( بايد به  طور مرتب مش��اوره ش��ود. يا از طريق 
دانشگاهيان و يا به  طور مستقيم بايد تماس محتاطانه ای با تبعيدی های 

ايرانی و سازمان هايشان در اياالت  متحده گرفته شود.1 
از اين  رو مش��خص می ش��ود كه ميان دانش��گاه و منافع غرب ارتب��اط وثيقی وجود 
دارد كه فق��دان اطاعات موج��ود در خصوص نح��وه عملكرد دانش��گاهيان و مواضع 

1. همان، ج1، ص793-794. 
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سياس��ی آنها می توان��د تدابير س��فارت امريكا و 
سياس��ت گذاری های امري��كا را ب��ا ناكارآم��دی 
مواجه س��ازد و به همي��ن دليل س��فارت امريكا 
تأكيد می كند كه »اطاع��ات درباره فعاليت های 
دانش��گاهی كه به حركت ه��ای احتمالی مخالف 
مربوط می شوند و مواضع كلی دانشجويان به درد 
می خ��ورد.«1 و در جايی ديگر از النه جاسوس��ی 
خواس��ته می ش��ود: »گزارش��ات تحليلی درباره 
تحوالت دانشگاهی، فرهنگی و رسانه های گروهی 
تهيه نماييد.«2 در همين راستا، رصد دائمی عايق 
و كنش سياسی دانش��جويان و اساتيد يكی از نيازهای س��فارت امريكا اعام می شود و 
اظهار می گردد كه برآورد اطاعاتی غير صحيح از دانشگاه های ايران منجر به اشتباهات 

راهبردی در تصميمات و سياست های استراتژيك امريكا در ايران می شود: 
از لحاظ عايق سياسی فعلی، ما از شما می خواهيم كه همچنان ناظر 
صحنه دانشگاه ها باقی بمانيد. اين شايد بيش از آنچه شما فكر می كنيد 
برای ما مفيد باشد. زيرا ش��ما با ناحيه ای حساس سر و كار داريد. اينجا 
متناوباً اطاعات غلط از اطاعات بيشتر می شود و گزارش های تهيه شده 

توسط شما و ديگر كنسول ها معيار اصلی قضاوت ما خواهند بود.3 
در همين راستا، هنری پرش��ت در پيامی از وزارت امور خارجه واشنگتن دی. سی به 
سفارت امريكا در ايران به تاريخ 9 ژانويه 1979 تأكيد می نمايد كه نسبت به »مواضع و 
جهت گيری های سياسی اعضای جامعه دانش��گاهی نسبت به امريكا... عاقه منديم«؛4 
زيرا امريكا به نقش تأثيرگذار دانش��گاه در تحوالت سياس��ی ايران واقف است و تأكيد 
دارند كه اهميت دانشگاه نس��بت به مدارس در كنش های مدنی و سياسی بيشتر است 
و به همين خاطر، كنترل و مديريت تحوالت دانش��گاهی ايران، برای غرب خيلی حائز 

اهميت است: 
از سرگيری كاس های درس در سطح دبيرستان اهميت كمی دارد؛ 

1. همان، ص692. 
2. همان، ج2، ص309. 
3. همان، ج1، ص697. 
4. همان، ج2، ص85. 

با اشاعه فرهنگ و تمدن مادی 
مغرب زمين، غرب زدگی به  عنوان 
یک جریان عام، تمامی ابعاد 
اجتماع ما را در بر گرفت و هر آنچه 
نشان از تمدن جدید غرب داشت از 
قبيل فرهنگ مصرفی، نظام پيچيده 
بوروکراتيک اداری، رفاه طلبی، 
پول پرستی، تجمل پرستی و... در 
جامعه حکم مبنا و معيار ارزشی را 

پيدا کرد
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چون دانش آموزان را می توان در ع��رض چند دقيقه به داخل خيابان ها 
كشاند. بازگش��ايی دانش��گاه ها فقط زمينه افزايش اختافات فزاينده 
سياس��ی داخل جامعه  ايرانی را ايجاد كرده، بحث های دانشگاه اكثراً به 
جبهه گيری های افراطی منجر می شود و وحدتی در نظرات سياسی به 

وجود نمی آورد.1 
ح. ترويج انديشه های غربی و تحت تأثير قرار دادن جامعه علمی کشور

بر اساس يكی از اسناد افشاشده از النه جاسوسی امريكا، تأكيد شده است كه: 
ما همچنين معتقدي��م كه ايجاد يك مؤسس��ه امريكاي��ی مطالعات 
فارس��ی در تهران فرصتی خواهد بود برای اينكه امريكاييان دارای برد 
انديشمندانه آزادی ورود به همراه همتاهای ايرانی خود به يك محيطی 
داشته باش��ند كه از حضور رس��می امريكا در آن مبرا نگه  داشته شده 
است. هر س��ال بيش از ش��ش نفر از دانش��مندان درجه اول امريكايی 
فرهنگ و تمدن ايران به همت برنامه های غير دولتی امريكايی به ايران 
می آيند. اگر مكانی وجود داش��ته باش��د كه آنها زندگی و كار كنند و با 
همتاهای ايرانی خود معاش��رت داشته باش��ند، آنها در تحت تأثير قرار 
دادن انديشمندان ايران نقش مهم تری خواهند داشت. همچنين درباره 
فرهنگ و تمدن خودمان انديشه های سودمندی را عنوان خواهند كرد.2 

در بخش های ديگری از اسناد النه جاسوسی آمده است: 
اداره اطاع��ات امريكا س��رگرم تنظيم برنامه تجديدنظر ش��ده ای به 
منظور تغيير دادن تأكيد از ارتباطات جمعی به هدف گيری دقيق درباره 
گروه های رهبری كننده برگزيده چه در تهران و چه در شهرستان ها شده 
است. البته انديشمندان فقط يكی از هدف های دارای اولويت را تشكيل 
می دهند و برنامه منعكس كننده آگاهی، به اهميت آن اس��ت. ولی كار 
بيش��تری می توان انجام داد و بايد انجام بگيرد. به طور كلی ما از قدرت 
پذيرايی انديشمندان ايران و به ويژه جوانان تحصيل كرده ايرانی درباره 
انديشه های امريكايی و اطاعات درباره امريكا تحت تأثير قرار گرفته ايم. 
س��اخت و الگوهای ارتباطی انديش��مندان ايران چنان است كه كلمه 

1. همان، ص123. 
2. همان، ص625. 
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اداشده وزنه بيشتری نس��بت به كلمه تحريرشده با ساير وسايل بصری 
دارد. اينها اشخاصی هس��تند كه دوس��ت دارند صحبت كنند و گوش 
بدهند و استدالل كنند و بحث كنند و عاقه مند به دريافت انديشه های 
جديد هستند و از لحاظ رشد فكری تحت تأثير قرار می گيرند. بنابراين 
ايران كشوری است كه برای يك برنامه هدف گيری شده مربوط به اهل 
قلم امريكايی و دانش��مندان اجتماع امريكايی با انديش��ه های جالب و 

هيجان انگيز و متفكرين سياسی بسيار مناسب است...1 
در همين مسير »راكول« يك سری از متفكران و انديش��مندان امريكايی را پيشنهاد 
داده و مشخص می كند كه می توانند در تماس با همتايان ايرانی خود و البته قشر جوان 

و دانشجو، روند جذب آنها را به قدرت نرم امريكا سريع تر نمايند: 
انديشمندان امريكايی از جمله ليبرال های برجسته و ساير دانشمندان 
از قبيل »هنری استيل كاميجور«، »راين هلونيبور«، »ارتور شلزنيجر«، 
»ماكس لرنر«، »ال��كار هندلين«، »راك ب��ازون«، »النيل ترينينگ«، 
»كلينتون روسيتر« و غيره می توانند احساسات مساعد نسبت به اياالت 

 متحده را فعال تر كنند.2 
اين مسئله حكايت از اهميت ترويج انديشه های غربی توسط سفارت امريكا در جامعه 
ايرانی دارد؛ زيرا عاوه بر ايجاد نزديكی عقيدتی، می توان��د مبانی فكری جامعه علمی 
هدف را با بن مايه های اعتقادی و جهان بينی غربی پيوند دهد كه در تعارض با انديشه ها 
و افكار اس��امی قرار دارند و به يك معنا، همين مبانی هس��تند كه منجر به مقاومت و 
ايستادگی در برابر زياده خواهی های غرب می شوند. پس، دگرديسی در اين افكار بسيار 

خطرناك می باشد. 
خ. ترويج فرهنگ منحط غربی و سبك زندگی ليبرالی در ميان انديشمندان ايرانی 
كميسيون مش��ترك ايران و امريكا در ايران، تاش داش��ت تا از طريق كمپانی هايی 
امريكايی در روند اصاح زندگی ايرانيان مداخله نمايد. در يكی از اسناد النه جاسوسی 

در خصوص اين كميسيون مشترك آمده است: 
بخش امريكايی همچنين توافق نمودند ك��ه اين ناپايداری اقتصادی 
فعلی گذراست و كمپانی های امريكايی در ايران قاطعانه از اقداماتی كه 

1. سعيد مستغاثی، همان، ص17-18.
2. همان.  
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آرامش را باز گردانده و اجازه 
رشد و شكوفايی اقتصادی را 
دهد حماي��ت می نمايد؛ در 
حال حاضر اجرای قراردادها 
با ايران بامانع است. كميته 
حمايت خود را از كوشش های 
دولت اي��ران ب��رای برقراری 
ثب��ات اقتص��ادی و ادام��ه 
افزايش سطح زندگی ايرانيان 
اعام می دارد و از هيچ گونه 

كمكی برای رسيدن به اين اهداف مهم دريغ نمی ورزد.1 
در بخشی ديگر از اسناد مشخص است كه كارداران سفارت امريكا مترصد رواج زندگی 
بی قيد و بندی غربی و مبتنی بر آموزه های مفسده انگيز در جامعه  ايرانی هستند و خود 
در محافل فساد ش��ركت می جويند. به  عنوان مثال، يكی از كارداران سفارت واشنگتن 
وضعيت رفاه زدگی برخی از مسئوالن را اين چنين تشريح می كند: »با تمام اين حرف ها و 
خطرات ما به زندگی عادی و راحتمان ادامه می دهيم« و چند نمونه می آورد از مسابقات 

ورزشی و مجالس رقص و عياشی كه بعضی ايرانی های طاغوتی هم هستند.2 
س��فارت امريكا با ترتيب دادن محافل ادبی و هنری و ضيافت های مهمانی س��عی در 
ترويج سبك زندگی غربی در ميان دانشگاهيان داشت و در اين مسير تاش های زيادی 
انجام دادند. در يكی از اس��ناد آمده كه شاه از سفارت خواسته اس��ت كه زندگی شاد و 
مفرح غرب در ايران ترويج شود و اعضای س��فارت از اين موضوع رضايت داشتند و اين 

گونه اشاره كرده اند:  
اياالت  متحده برنامه های فرهنگی خود را از جمله ديدار اركس��ترها و 
گروه های رقص و موسيقی دانان و غيره... در اين زمينه گسترش دهند. 
در حالی كه چنين برنامه های پيشبرد داده ش��ده سودمند خواهد بود. 
اين را نمی توان جايگزين راه گشايی مغز به مغز يا نمايش های بصری و 
ساير نمايش های هنری ديگر كرد. معذالك توسعه نمايش های فرهنگی 

1. اسناد النه جاسوسی امريكا، همان، ج1، ص120. 
2. همان، ص159. 

طرح فولبرایت از جمله طرح های 
امریکای  دانشگاهی  و  فرهنگی 
تمام  در  که  است  امپریاليست 
کشورهای تحت سلطه از جمله آفریقا 
و آسيا مورد استفاده قرار می گيرد و 
افرادی از کشورهای تحت سلطه 
را به وسيله این طرح به بورس های 
دانشگاهی دعوت می کنند و همه گونه 
برنامه ریزی جاسوسی و اطالعاتی و 
نفوذ در ارگان های مملکتی را به وسيله 

آنها انجام می دهند
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اياالت  متحده اثر مساعدی در جامعه انديشمندان ايران خواهد داشت.1 
در نهايت بايد اذعان داش��ت كه س��فارت امريكا در ايران سعی داش��ت با انحراف در 
نهادهای علمی ايران، مسير تحقق اهداف خويش را در ايران هموارتر نمايد و به همين 
منظور از تمام��ی جاذبه های كاذب فرهنگ��ی و علمی خويش بهره گرفت تا دانش��گاه 
و دانش��گاهيان ايرانی را از مس��ير تعالی جامعه دور س��ازند و در اين مس��ير از تمامی 
ظرفيت های خوي��ش نظير ترويج زبان انگليس��ی، رص��د فعاليت سياس��ی گروه های 
دانش��جويی و حمايت از روشنفكران غرب زده، تغيير س��بك زندگی اسامی- ايرانی و 
اشاعه فرهنگ غربی در زيست ايرانی، مؤسس��ات فرهنگی نظير جانسون و فولبرايت، 
مراودات دانشجويی، آموزش های مبتنی بر انديشه های غربی، ترويج آموزه های غربی 
نظير ليبراليسم، دموكراس��ی و غيره، ايجاد پيوندهای شخصی مصلحتی برای نفوذ در 

محافل علمی ايران بهره جستند. 

نتيجه گيری
نفوذ فرهنگی در نهادهای آموزشی يكی از شگردهای غرب و به خصوص امريكا برای 
حضور پيوسته در يك كشور و ايجاد ش��بكه ای از متحدين در جامعه هدف برای كسب 
منافع ترسيم شده است. سفارت امريكا در طی سال های متمادی با برنامه ريزی هدفمند 
خود سعی داشت كه در بدنه علمی ايران نفوذ نمايد تا از طريق ايجاد انحراف در گروه های 
دانش آموزی، دانشجويی، اساتيد و معلمان به دامنه تأثيرگذاری خود در جامعه بيفزايد 
و در نقطه مقابل، قدرت دانش و علوم بومی كه دارای اهداف اس��تقال و پيشرفت ملی 
است را مورد خدشه قرار دهد. س��فارت تاش داش��ت تا از فرآيند كند شدن تربيت و 
پرورش صحيح در نهادهای تربيتی ايران، نهايت استفاده را ببرد و اصول مورد نظر خود 
كه شامل ارزش های ليبراليستی و زيست غربی است را در ميان محصلين و دانشگاهيان 
رواج دهد و همين موضوع س��بب نزديكی بيشتر جامعه علمی كش��ور با سياست های 
اقتصادی و فرهنگی اياالت  متحده می شد. سفارت امريكا برای نفوذ فرهنگی خود برخی 
از سياست ها را مورد توجه قرار داد كه بخشی از آنها در اسناد النه جاسوسی كه توسط 
دانشجويان خط امام ترجمه و منتشر شده اس��ت، وجود دارد. ابزارها و شيوه  های نفوذ 
فرهنگی غرب در مدارس و دانشگاه های ايران از منظر اسناد النه جاسوسی عبارت اند از: 
تاش ب��رای تغيي��ر آرمان ها و ارزش ه��ای دينی، تروي��ج غرب گراي��ی، تاش برای 

1. همان، ج2، ص626. 
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سازماندهی معلمين در راستای مقاصد اياالت  متحده، تقليل دادن روحيه ضد امريكايی 
در بين معلمين و شاگردانشان در مدارس، كسب اطاعات علمی و آموزشی از معلمين 
خارجی در م��دارس ايرانی، ترويج زب��ان انگليس��ی در مدارس و بي��ن دانش آموزان، 
فعاليت های گس��ترده انجمن فرهنگ��ی ايران و امري��كا در نهادهای آموزش��ی ايران، 
بسترسازی برای ايجاد نفاق در مدارس، حمايت از دانشگاهيان مخالف نهادهای حوزوی 
و علمای دين، مراودات اطاعاتی با اساتيد و دانشگاهيان متمايل به غرب، نفوذ فرهنگی 
در دانشگاهيان از طريق فيلم ها و برنامه های فارس��ی صدای امريكا، افزايش ارتباطات 
نفوذی در نهادهای علم��ی ايران از طريق ازدواج های مصلحت��ی، طرح های فرهنگی و 
دانشگاهی فولبرايت برای نفوذ در محافل دانش��گاهی و علمی ايران، افزايش مراودات 
با دانشگاهيان ايرانی برای تقويت جريان روش��نفكری )متفكران همسو با غرب(، رصد 
دايمی عايق سياس��ی دانشگاهيان توسط س��فارت امريكا، ترويج انديشه های غربی و 
تحت تأثير قرار دادن جامعه علمی كشور و ترويج فرهنگ منحط غربی و سبك زندگی 

ليبرالی در ميان انديشمندان ايرانی. 


