نفوذفرهنگي

تأمالتی در شیوههای نفوذ در نهادهای آموزشی ایران
از منظر اسناد النه جاسوسی امریکا
95
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 .1دانشآموخته کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی اسالم از پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقالب اسالمی

نفوذ فرهنگي

چکیده
غرب برای دس��تیابی به اهداف خویش در جهان اس�لام از هر ابزار و ش��یوهای بهره
میگیرد و بعد از شکس��ت شیوه س��ختافزاری ،امریکا به سمت و س��وی نفوذ و رخنه
فرهنگی سوق یافت تا با استفاده از شگردهای فرهنگی بتوانند منافع ملی خود را تأمین
کنند .این موضوع در تاریخ سیاسی ایران هم قابل رؤیت است تا جایی که ایاالتمتحده
امریکا برای کسب منفعتهای بیشتر اقتصادی و سیاسی در ایران ،به سمت و سوی نفوذ
فرهنگی در ایران گام برداش��ت .یکی از مهمترین نهادها و ارگانهایی که امریکا سعی
در استحاله فرهنگی آن داشت ،نهادهای آموزش��ی ایران بودند؛ زیرا این نهادها ارتباط
مستقیمی با پرورش نیروی انسانی متعهد و متخصص در هر کشوری دارند و دگردیسی
در فعالیت آنها میتواند امنیت ملی کشورها را مورد تهدید قرار دهد .سفارت امریکا در
ایران ،تمام تالش خود را برای نفوذ در مدارس و دانش��گاهها نمود و با توجه به اهمیت
بازخوانی این مسئله ،مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این سؤال است :بر اساس اسناد
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النه جاسوسی ،سفارت امریکا با چه شیوه و ابزاری در نهادهای آموزشی ایران (مدارس و
دانشگاهها) نفوذ فرهنگی نمود؟ مداقه در اسناد سفارت امریکا نشان میدهد که آنها در
ایران سعی داشتند با شیوههایی نظیر :آموزش زبان انگلیسی ،ترویج سبک زندگی غربی،
رواج اندیشههای لیبرالیستی ،تحول در آرمانها و ارزشهای ملی و دینی ،تبادالت علمی
و جذب دانشجویان و دانشآموزان ایرانی ،تخلیه اطالعاتی معلمین و اساتید دانشگاهها،
همکاری با شخصیتهای مخالف نظام در نهادهای تربیتی و آموزشی ،افزایش دبیران
غربی در مدارس ایرانی ،برگزاری مهمانیهای غیرمتعارف برای تأثیرگذاری بر معلمان،
نفاق در نهادهای آموزشی ،کنش��گری نهاد فرهنگی فولبرایت ،پخش فیلمهای غربی
و تقویت رادیو صدای امریکا ،ایجاد انش��قاق در نهادهای علمی و ...بر اثربخش��ی نفوذ
فرهنگی خود بیفزاید.
کلیدواژهها :اس��ناد النه جاسوس��ی امریکا ،نفوذ فرهنگی ،نهادهای آموزشی ،سبک
زندگی ،زبان انگلیسی ،مراودات علمی
مقدمه
فرهنگ و دانش مقولهای 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 گسترهای از فرصتها و تهديدها را براي حاكمان سياسي فراهم ساخته است ،لذا
نقش مؤسسات آموزشي در قبال فرهنگ نقشي حياتي است 1.نهادهای فعال در زمینه
آموزش ،تعلیم و تربیت متعدد و متنوعاند و هر کدام از آنها بخشی از این فرآیند پیوسته را
بر دوش دارند .خانواده ،مهد کودک ،مدرسه ،دانشگاه ،آموزشگاههای خصوصی ،نهادهای
مردمی و نهادهای مذهبی از قبیل مسجد نیز بخش مهمی از فرآیند تعلیم و تربیت در
ایران را تحقق میبخشند .این نهادها همچون دیگر نهادهای اجتماعی به شدت تحت
تأثیر تحوالت پیرامون خود قرار میگیرند و کیفیت و ماهیت عملکرد نظامهای تربیتی
2
و آموزشی هر جامعهای ،به کیفیت ،ماهیت و عملکرد تحوالت پیرامونی بستگی دارد.
الجرم ،یکی از چهرههای مهم نفوذ در تاریخ ایران ،نفوذ فرهنگی در نهادهای علمی یا
آموزشی نظیر مدارس و دانشگاهها است که با برنامهریزی بلندمدت انجامشده و بررسی
 .1علیرضا عصاره و محسن حس��ینی بیدخت« ،واکاوی نقش توسعه مؤسسات آموزش عالی در قبال فرهنگ و
تهاجم فرهنگی» ،مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،س ،6ش ،2بهار  ،1393ص.91
 .2نفوذ و تربیت؛ بررسی ساختار و بسترهای نفوذ دش��من در نهادهای تربیتی کشور ،تهران ،معاونت پژوهش
مرکز مطالعات تربیت اسالمی ،1394 ،ص.4

رفتار ایاالتمتحده در زمان حیات سیاس��ی رژیم پهلوی به خوبی این موضوع را نشان
ت آمده از سفارت امریکا بعد از تسخیر این النه جاسوسی به دست
میدهد و اسناد بهدس 
دانشجویان پیرو خط امام ،گواهی بر این مدعاست .به همین منظور ،در این مقاله سعی
خواهیم کرد تا نفوذ فرهنگی در نهادهای آموزشی ایران را در اسناد النه جاسوسی مورد
بررسی قرار دهیم.
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 .1علی جواهردهی« ،جریانشناسی نفوذ و مصادیق آن از منظر قرآن» ،کیهان ،1394/11/17 ،ص.7
 .2علی کرمی ،مفهومشناسی نظری نفوذ ،تهران ،مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسالمی ،1395 ،ص.14
 .3بهبود برمک ،نفوذ فرهنگی از طریق بازیهای رایانهای ،تهران ،مرکز پژوهشی شهید صیاد شیرازی،1395 ،
ص.9
 .4علی جواهردهی ،همان.
 .5رابرت آلن دال ،تجزیه و تحلیل جدید سیاست ،ترجمه حس��ین ظفریان ،تهران ،ظفریان ،1364 ،ص28؛ و
عبدالرحمن عالم ،بنیادهای علم سیاست ،تهران ،نی ،1386 ،ص.95

نفوذ فرهنگي

مفهوم نفوذ و تبیین مسئله
در زبان فارسی نفوذ در معانیای چون رخنه ،رسوخ ،سرایت ،داخل شدن در چیزی،
تأثیر و اثر کردن در چیزی ،اعتبار ،توانایی و قدرت ب ه کار رفته است و در این راستا ،نفوذ
به معنای رخنهای تأثیرگذار در چیزی به ش��کل مثبت یا منفی است .از اینرو ،وقتی
امری در دیگری تأثیرگذار باش��د به عنوان امر نافذ از آن یاد میش��ود 1.نفوذ پدیدهای
پنهان و پیچیده است که با ظرافت و دقت خاصی طراحی میشود که شناسایی و مقابله
با آن نیز دقت و ظرافت میطلبد .مقوله نفوذ امری تدریجی و غیرمستقیم بوده و معموالً
حساسیتبرانگیز نیست و در پوش��شهای مختلفی صورت میگیرد؛ همچنین اسامی
مختلف و گ��هگاه خیرخواهانهای نیز دارد 2.نف��وذ میتواند بر ارتباط��ات افراد جامعه،
روحیات ،ذهنیات ،سبک زندگی ،اخالق و ...تأثیر بگذارد 3،و بر همین اساس ،میتوان
آن را رفتاری برای ورود در منطقه ممنوعه و حریم خصوصی جامعه دانس��ت .نفوذ در
اصطالحات اجتماعی و سیاس��ی به مفهوم رخنه در افکار و عقاید به همراه تأثیرگذاری
برای ایجاد تغییر در جهت اهداف نفوذکننده اس��ت 4.به تعبیر رابرت دال ،نفوذ عبارت
از رابطه میان بازیگرانی اس��ت که در آن یک بازیگر ،بازیگران دیگ��ر را وادار میکند به
طریقی که خواست خود آنها نیس��ت ،عمل کنند 5.نظام سلطه برای نفوذ در کشورها و
در حوزههای مختلف آنها نیازمند استفاده از نیروهایی از درون همان کشورها هستند
و به این منظور به حلقهسازی و در مراحل بعد به جریانسازی نفوذ اقدام مینمایند .از
این رو حلقهها و جریانات نفوذ مستقل و دارای اهداف خودبنیاد نیستند بلکه در برآیند
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نظام سلطه برای نفوذ در کشورها

و در حوز ههای مختلف آنها نهایی پیادهکننده س��ناریوهای نظام جهانی سلطه
نیازمند استفاده از نیروهایی از هس��تند .عملکرد حلقهها و جریانات نفوذ به سلطه
درون همان کشورها هستند و کشیدن کشورهای هدف و تحقق اهداف قدرتهای
به این منظور به حلق هسازی و اس��تعمارگر اس��ت .حلقه یا جریانی ک��ه مجری یا
ال حسابش��ده،
در مراحل بعد به جریانسازی عامل نفوذ میگردد به صورت کام ً
نفوذ اقدام مینمایند .از این رو غیر آشکار و در پوششهای بهظاهر خیرخواهانه و
حلقهها و جریانات نفوذ مستقل ملیگرایانه برنامه نفوذ را پیگیری و پیاده میکند .با
و دارای اهداف خودبنیاد نیستند این وصف میتوان مجریان نفوذ را یک جریان نفاق
بلکه در برآیند نهایی پیادهکننده دانست که با پوش��شهای موجه هر جامعه خود را
سناریوهای نظام جهانی سلطه مطرح میکند و برنامههای نفوذ را به پیش میبرد.
هستند
با توجه به اهمیت مراکز تصمیمسازی و تئوریک در
صحنه اداره جامعه و تولید فکر و گفتم��ان در آن ،حلقههای تئوریک مهمترین محمل
برای شکلگیری جریانات نفوذ است و نظام سلطه با شناسایی چهرههای نخبه اندیشهای
و فکری و با تأثیرگذاری بر آنها از طریق تولید افکار و گفتمانهای انحرافی به پیش��برد
1
اهداف خود میپردازند.
به لحاظ نظری ،نفوذ را میتوان تأثیرگذاری جریان ،اندیشه و منافع گروهی خاص بر
یک امت ،کشور ،جامعه یا گروه موردی دانس��ت که با اعمال قدرت نرم خود که در آن
از خشونت و اجبار فیزیکی برخوردار نیس��ت ،بر مواضع و نقاط حساس و راهبردی آن
کش��ور یا جریان تأثیر غیر مستقیم و در برخی موارد مس��تقیم میگذارد .البته باید در
نظر داشت که سناریوسازی نفوذ و ایجاد بسترهای مناسب برای نفوذ تأثیرگذار ،امری
زمانبر و نیازمند شناخت کامل جامعه هدف است .نفوذ میتواند در دو رویکرد به وجود
آید :شخصی و جریانی .هر دو سطح میتواند دارای ابعاد مختلفی در حوزههای سیاسی،
اقتصادی ،فرهنگی ،نظامی ،امنیتی و ...باشد .دشمنان سعی در نفوذ کردن به یک گروه
نخبه ،جریان سیاسی خاص ،محفل علمی ،جریانهای قدرت و سیاسی تأثیرگذار و غیره
دارند .این گونه نفوذهای گروهی معموالً خطرناکتر از نفوذ شخصی هستند زیرا قدرت
تخریب و تبعات منفی آنها بسیار است 2.در این صورت ،پروژ ه نفوذ نیز حمل ه همهجانبه،
سازماندهيشده و يك اقدام برنامهريزيشده ،سازمانيافته و بسيار هنرمندانه ،فتنهآميز
 .1جمعی از نویسندگان ،نفوذ؛ شاخصها و بروندادها ،تهران ،اندیشگاه آفاق انقالب اسالمی ،1395 ،ص.5-7
 .2سید محمدجواد قربی« ،نفوذ و امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران» ،صباح ،س ،1پاییز  ،1394ش ،3ص.3

و خلط كلم ه حق با كلم ه باطل و تبديل نقاط قوت به ضعف است .در طراحي نفوذ ،دشمن
به صورت دوست جلوه ميكند و حقيقت را به شكل باطل و باطل را در لباس حق نشان
1
ميدهد و از نقاطي كه مردم قدرت تحليل ندارند ،ضربه ميزند.
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 .1داود فیض و دیگران« ،شناسایی ذهنیت افراد نسبت به نفوذ دشمن با استفاده از روش کیو» ،سیاست دفاعی،
زمستان  ،1394ش ،93ص.73
 .2علی کرمی ،حقیقت در غبار :بررسی بسترها و عوامل نفوذ ،همان ،1395 ،ص.35
 .3مدارس جدید و نفوذ فرهنگی غرب در ایران ،تهران ،قدر والیت ،1394 ،ص.8-9

نفوذ فرهنگي

نفوذ فرهنگی
بستر فرهنگی نفوذ ،خطرناکترین و در عین حال حس��استرین بستر نفوذ به شمار
میرود .در واقع فرهنگ یک کش��ور اگ��ر هدف نفوذ ق��رار بگیرد ،نفوذ در بس��ترها و
عرصههای دیگر بسیار تسهیل ش��ده و در عین حال استقالل و هویت یک کشور از بین
میرود و به نوعی آن کش��ور در هویت و فرهنگ دیگر کشورها هضم و جذب میشود و
حضور نفوذی نه تنها در آن کشور با مانع و مقاومت روبهرو نمیشود بلکه با آغوش باز از
آن استقبال خواهد شد 2.در فرآیند نفوذ فرهنگی دشمن مترصد است با تغییر ساختار
فرهنگی و روی کار آوردن قدرتمندان وابس��ته و مطیع ،انح��راف در عقاید و باورهای
دینی و ملی مردم ،تأثیرگذاری در آداب و رسوم و فرهنگ ملی و تحمیل فرهنگ مبتذل
خود ،جدایی دین از سیاس��ت و انزوای روحانیت از امور مردم و حکومت ،هویتزدایی
از نسل جوان کشور ،ایجاد مراکز و مجامع فرهنگی ،حزبی ،آموزشی و هنری بر اساس
الگوها و نظریههای غربی ،ترویج و انتش��ار افکار ترجمهای و اقتباس��ی ،و جلوگیری از
رشد استعدادها و انسداد راههای تولید فکر و علم ،به اهداف ترسیمشده خویش دست
یابد که در این مسیر ،ابزارهای مختلف و متنوع و بعضاً پیچیدهای به کارگیری شدهاند؛
روزنامهها و مجالت ،رادی��و و تلویزیون ،کتاب ،فیلم ،تئاتر ،موس��یقی ،مراکز و محافل
شهوترانی ،جش��نوارهها ،احزاب و جمعیتها ،محافل فراماس��ونری ،اساتید و معلمان
غربزده ،اش��رافیگری ،الگوس��ازی و ...از جمله ابزارهای به کار گرفته ش��ده هستند.
ابزارها و عوامل نفوذ ،عمدتاً در روشهایی چون ش��بههآفرینی ،هویتزدایی ،تحریف،
تحریک شهوات ،القیدی و اباحیگری ،اعتیاد و فساد اخالقی ،مدگرایی و تجدد ،تفرقه،
یأسآفرینی ،بیمسئولیتی ،دنیاپرستی ،اختالفات طبقاتی و خودباختگی ،تنپروری و...
فعال میشوند 3.با بررسی مبانی و اصول مربوط به پروژه نفوذ فرهنگی میتوان مراحل
آن را در س ه گام صورتبندی کرد:
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با توجه به اهمیت مراکز تصمیمسازی
و تئوریک در صحنه اداره جامعه و
تولید فکر و گفتمان در آن ،حلقههای
تئوریک مه مترین محمل برای
شک لگیری جریانات نفوذ است و
نظام سلطه با شناسایی چهر ههای
نخبه اندیش های و فکری و با
تأثیرگذاری بر آنها از طریق تولید
افکار و گفتما نهای انحرافی به
پیشبرد اهداف خود میپردازند

گام اول .رخنه و س�رپلگیری؛ در این گام
دش��من با شناس��ایی نقاط ضع��ف فرهنگی
داخل��ی ،عوام��ل و پایگاهه��ای نفوذپذیر را
شناس��ایی میکند .همانطور که دشمن در
نفوذ سیاس��ی به دنبال شناس��ایی نیروهای
مس��ئلهدار و طرفدار لیبرالیس��م در داخل و
ارتباطگیری با آنها برای آغاز این پروژه است،
در نفوذ فرهنگی نیز به دنبال عوامل فرهنگی
بریده از نظام ،طرفداران تفکر لیبرالیسم غربی
و عوامل مخالف با حکومت اسالمی است .بهیقین عالقهمندان مباحث و مسائل فرهنگی
میدانند که حوزه هنر ،کتاب و نویسندگی ،مطبوعات ،فیلم و سینما از جمله عرصههایی
است که به علت امکان نفوذ مؤثر ،مورد توجه نظام سلطه بوده و هست.
گام دوم .ارتباطگیری و جایگزینی؛ در این گام نظام س��لطه پس از شناسایی در گام
نخست به دنبال ارتباطگیری با عوامل داخلی و فرستادن نیروهای بیرونی خود به داخل
کشور است .ورود سیل عظیم از نیروهای ضد فرهنگی دش��من که سالها در خارج از
کش��ور آموزش دیدهاند به داخل ،بیانگر ورود و نفوذ دش��من در مراکز تصمیمگیری
فرهنگی -هنری کشور است .این گام از مهمترین مراحل نفوذ بوده که برای برنامهریزی
مقابلهای نیز باید ب ه خوبی شناساییشده و اشراف اطالعاتی بر آن صورت گیرد.
گام س�وم .اس�تحاله از درون؛ در این گام دش��من به عملیات آفندی م��ورد نظر در
پروژه نف��وذ فرهنگی میپ��ردازد؛ یعنی پس از شناس��ایی نقاط آس��یبپذیر داخلی،
رخنه ،ارتباطگیری و گس��یل عوامل فرهنگی به داخل به س��ازماندهی ،شبکهسازی و
جریانسازی اهداف ش��وم خود میپردازد .هدف از این عملیات ،رخنه در باور ،اعتقاد،
ارزشهای مخاط��ب داخلی و جایگزینی آن با ارزشها و س��بک زندگی غربی اس��ت.
استحاله از درون با جنگ اعتقادی و هویتی تکمیل و به اهداف خود میرسد 1.دستاورد
این سه مرحله در جامعه هدف ،از خود بیگانگی فرهنگی ،نگاه غیر بومی و مصرفگرایی
2
فرهنگی میباشد.
 .1علیرضا موحد« ،نفوذ فرهنگی؛ رویکرد تمایلگرایانه مبتنی بر دیپلماسی نظام سلطه» ،عملیات روانی ،س،11
بهار و تابستان  ،1394ش ،42ص.93
 .2اصغر افتخاری« ،جنگ نرم؛ رویکرد فرهنگی» ،جنگ نرم فرهنگی :درآمدی بر نسبت امنیت و فرهنگ ،میشل
ویلیامز ،تهران ،امام صادق(ع) ،1389 ،ص.40-41

در خصوص نفوذ در نهادهای آموزشی ایران از منظر اس��ناد النه جاسوسی پژوهشی
انجام نشده است و صرفاً مقالهای با عنوان «نفوذ فرهنگي به روايت اسناد النه جاسوسي
امریکا در ايران» 1منتش��ر شده که بیش��تر جمعآوری بخشهایی از اسناد در خصوص
ابعاد فرهنگی نفوذ میباش��د و از این حیث ،اثر حاضر دارای نوآوری میباش��د .مرجع
اصلی بررسی این مقاله و جامعه آماری ،مجموعه «اسناد النه جاسوسی امریکا در ایران»
اس��ت که برای اس��تخراج اطالعات ،از روش تحلیل محتوای کیفی به منظور استنباط
معتبر دادهها بهره گرفته میشود و با مطالعه عینى ،کیفی و سیستماتیک فرآوردههاى
ارتباطى ،از واحد تحلیل «عبارات» بهره خواهیم گرفت.
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 .1سعید مستغاثي« ،نفوذ فرهنگی به روایت اسناد النه جاسوس��ی امریکا در ایران» ،کیهان فرهنگی ،زمستان
 ،1394ش ،351ص.14-32
 .2اصغر افتخاری« ،جهاد علمی؛ دانش��گاه و جنگ نرم علمی» ،آموزش عالی ،فرهنگ و قدرت نرم ،تهران ،امام
صادق(ع) ،1389 ،ص.15-24

نفوذ فرهنگي

نفوذ فرهنگی در نهادهای آموزشی ایران از منظر اسناد النه جاسوسی
جنگ نرم علمی و نفوذ علمی یکی از مظاهر جدید جنگ میباشد؛ 2و دشمنان جامع ه
ایرانی همواره برای س��یطره یافتن بر منافع خویش در ایران ،از هر ابزار و شیوهای بهره
جس��تند که ضمن تصاحب منابع ملی ایرانیان ،آینده خویش را هم در کشور تضمین
نمایند .یکی از ش��یوههای غرب برای ماندگاری و ایجاد فضای مناسب برای حاکمیت
خود در ایران ،نفوذ علمی در نهادهایی نظیر مدارس ،دانشگاهها و ...بوده است؛ به همین
منظور با برنامهریزیه��ای مختلف فرهنگی و نفوذ در م��دارس ایرانی ،تالش کردند با
دگردیسی در فرهنگ ایرانی و توسعه انس��انهای وابسته به غرب ،جای پای خود را در
این مملکت مستحکم سازند.
اسناد النه جاسوس��ی امریکا در ایران ،مملو از مستنداتی اس��ت که گواهی بر همین
موضوع دارد .در یک��ی از گزارشهای راهبردی در خصوص نفوذ در مراکز آموزش��ی و
مدارس تشریح شده است که:
بخش قابل توج��ه و اصلی برنامههای آموزش��ی و تربیت��ی کودکان
و نوجوان��ان به نهاد مدرس��ه واگذار ش��ده اس��ت و این نه��اد به دلیل
اختصاص بخش زیادی از زمان و توجه دانشآموزان ،ظرفیت باالیی در
جهتدهی تربیتی و آموزشی نسل جدید را داراس��ت؛ اما متأسفانه نه
تنها ظرفیتهای این نهاد در زمینه تربیت اس�لامی مورد استفاده قرار
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نگرفته است بلکه در حال تبدیل شدن به محلی امن برای نفوذ دشمن
میشود .مس��ائلی از قبیل ورود برخی مطالب غیر ارزشی به کتابها و
حذف برخی مطالب ارزشی ،به حاش��یه رانده شدن مراسم صبحگاهی
و دعا و نیایش ،ورود جشنهای غیر اس�لامی و آالت موسیقی به بهانه
مناسبتهای دینی و انقالبی ،ورود رقص و آواز به مدارس ،رنگ باختن
برنامههای فوق برنامه و حماسی نظیر جشن پیروزی انقالب ،جذب افراد
ضد انقالب در مدارس غیر انتفاعی و بعضاً در بدنه آموزش و پرورش ،تنها
بخشی از پیامدها و بسترهای نفوذ دش��من در این نهاد مهم آموزشی و
تربیتی است .معلم را میتوان مهمترین عنصر مدرسه دانست؛ ویژگی
مهمی که در دین برای معلم و مربی آمده است ،آغاز تربیت از خود معلم
و مربی است .آگاهی از مسائل تربیتی ،اساس انتخاب یک فرد برای حرفه
معلمی است .دانشآموز از طریق مشاهده و تقلید کردن ،به درون معلم
میرود و گفتار و رفتارش را الگو قرار میدهد .پس ورود بیضابطه افراد
در چرخه آموزشی کشور میتواند پیامدهای ناگوار فرهنگی را به همراه
1
داشته باشد.
نفوذ فرهنگی در مدارس ایران از منظر اسناد النه جاسوسی
در این بخش به بررسی نفوذ علمی و فرهنگی ایاالتمتحده در مدارس ایران از منظر
اسناد النه جاسوسی خواهیم پرداخت.
الف .تالش برای تغییر آرمانها و ارزشهای دینی

یکی از تالشهای امریکاییان در مدارس ایرانی ،تالش برای تغییر ارزشها و آرمانهای
دانشآموزان به همراه دگردیسی در سبک زندگی و زیست عقیدتی و مذهبی آنهاست.
امریکا تالش داشت در پرتو تالشهای سفارتخانه خود و قراردادهای علمی و فرهنگی
نهادهای وابسته به خود ،فرهنگ غربی که متضاد با ارزشهای دینی و اعتقادات ایرانیان
بود را به مدارس ایرانی منتقل سازد که البته بنا به اعترافات خود اعضای سفارت امریکا،
خیلی از تالشهای غرب بر تغییر ارزشهای دانشآموزان ایرانی به دلیل درایت علمای
دین در ایران ،منجر به شکست گردید:
انتقال و تبادلهای قراردادی با انستیتوها و مدارس مدرن ایرانی کار
 .1نفوذ و تربیت؛ بررسی ساختار و بسترهای نفوذ دشمن در نهادهای تربیتی کشور ،همان ،ص.28-29

 .1اسناد النه جاسوسی امریکا ،تهران ،مؤسسه پژوهشهای سیاسی ،1386 ،ج ،1ص.22
 .2همان ،ص.159
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از دیگر ش��یوههای نف��وذ غرب در م��دارس ایرانی ،حمای��ت از ش��اهان ایرانی برای
غربیسازی محصلین مدارس بوده است:
در زمان دو ش��اه پهلوی ،غربگرایی مشروعیت و مقامی کسب کرده
بود و توانس��ته بود خاطرات گذش��ته اس�لامی را از اذهان بسیاری از
افرادی که به مدارس غربیش��ده میرفتند و یا تحصیالت عالیه خود را
ال بزداید .پس از کمال آتاتورک در
در خارج از کشور میگذرانیدند ،عم ً
ترکیه و بعد از جنگ جهانی دوم ،ش��اهان پهلوی دائم در تالش بودند
که نهادهای اس�لامی را بهعنوان بقایای ارتجاعی گذشتهای که دیگر
مناسب زمان حال نبوده مطرود اس��ت به مردم بشناسانند .برای اینکه

نفوذ فرهنگي

ب .ترویج غربگرایی

103

کمی در ایجاد ارتباط میان امریکاییها و علم��ا انجام میدهد .هزاران
ایرانی در امریکا یا اروپای غربی تحصیل کردهاند ،اما وقتی که به ایران
باز میگردند آرمانها و طرز زندگی آنها تأییدی بر نظرات و عقاید علما
در قبال ارزشها و مفاهیم غربی اس��ت .در اش��تیاق آنها به جذب یک
دیسیپلین و یا تکنولوژی خاص ،دانشجویان ایرانی دیدگاهها و اطالعات
اندکی درباره اندیش��ه س��نتی ایرانی در اختیار امریکاییها میتوانند
بگذارند .مجذوبیت و یا اش��تغال ذهن آنها به امور سیاس��ی زودرس و
اطالعات کم آنها از بدن بزرگ اندیشه اس�لامی ،توانایی آنها را در وارد
شدن به بحثهای معنیدار با معدود امریکاییانی که برای کشف نهادها
1
و قالبهای کلی خارجی (مثل روحانیت) آماده شدهاند ،کم میکند.
در بخشی دیگر از اسناد مشخص است که کارداران سفارت امریکا مترصد رواج زندگی
بیقید و بندی غربی و مبتنی بر آموزههای مفسدهانگیز در جامعه ایرانی هستند و خود
در محافل فساد شرکت میجویند .بهعنوان مثال ،یکی از کارداران سفارت به واشنگتن
این چنین وضعیت رفاهزدگی مادی برخی از مسئوالن را تشریح میکند:
با تمام این حرفها و خط��رات ما به زندگی ع��ادی و راحتمان ادامه
میدهیم و چند نمونه میآورد از مس��ابقات ورزشی و مجالس رقص و
2
عیاشی که بعضی ایرانیهای طاغوتی هم هستند.

مقاالت

دوره سوم سال پانزدهم شماره  54زمستان 96

104

این پیشگوییشان باور مردم ش��ود ،در این زمینه و جهت گامهایی نیز
برداشتند ...شاهان ایران سعی داشتند که ایران را به اجبار از طریق یک
مرحله غربی شدن که شامل جدایی حکومت از مذهب باشد که در اروپا
1
طی طریقی چند صد ساله داشت ،بگذرانند.
البته در گزارشهای دیگر نمایان اس��ت که به رغم اجباری بودن روند غربیس��ازی
م��دارس و جامع��ه در دوران پهل��وی ،غرب و ب��ه خصوص امری��کا به ش��دت از روند
مدرنیزاس��یون ایران با تمرکز بر «تقلید فرهنگی از غرب» حمایت میکردند .بهعنوان
مثال ،س��ولیوان در یکی از گزارشهای خود اذعان میدارد که از گروههای غربگرا در
ایران بهعنوان گروههای مترقی حمایت میکنند:
اگر هر گ��روه میانهرو و متمایل ب��ه غرب که به مب��ارزه علیه (مالها)
برخیزد ،در مورد او به عن��وان یک گروه (مترقی) ب��ا عالقه تمام تبلیغ
2
خواهیم کرد.
از این رو ،مدارس و دانش��گاههای داخلی که متأثر و در واقع شعب مراکز عملی غرب
بودهاند مروج و اشاعهدهنده فرهنگ و تمدن مادی مغربزمین بودهاند و همچنان که
فرهنگ و تمدن غرب به لحاظ اخالقی و انسانی رو به انحطاط میرفته است ،به تبع آن
روشنفکران جهان سوم و کشورهایی نظیر ایران که دستپرورده این به اصطالح مراکز
علوم و تمدن عصر جدید بودند نیز از فرهنگ اصیل جامعه خویش دور میشدند و سیر
قهقرایی میپیمودن��د؛ به طوری که غربزدگی بهعنوان یک جری��ان عام تمامی ابعاد
اجتماع ما را در بر گرفت و هر آنچه نش��ان از تمدن جدید غرب داشت از قبیل فرهنگ
مصرفی ،نظام پیچیده بوروکراتیک اداری ،رفاهطلبی ،پولپرستی ،تجملپرستی و ...در
جامعه حکم مبنا و معیار ارزش��ی را پیدا کرد .بدین گونه بود که غربزدگی با زیربنای
فلسفی و اعتقادی خاص خود ،بیماری مزمن روشنفکران و تحصیلکردههای جامعه شد
و در این میان تنها کسانی که متمسک به فرهنگ اصیل اسالمی موجود در متن جامعه و
اسالمشناسان واقعی و متشرعین شدند ،توانستند از گرداب سلطه فرهنگی غرب رهایی
3
یابند.
پ .تالش برای سازماندهی معلمین در راستای مقاصد ایاالتمتحده

یکی از استراتژیهای سفارت امریکا در ایران برای تحصیل منافع غرب و به خصوص
 .1همان ،ص.686-687
 .2همان ،ص.73
 .3همان ،ج ،2ص.588
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امریکا در ایران ،تالش برای نفوذ در ش��بکه معلمان بوده اس��ت .بهعنوان نمونه ،سفیر
امریکا بارها با محمد درخشش مالقات مینماید و به دلیل ریاست وی بر کانون معلمین،
تالش میکند از جایگاه وی برای سازماندهی معلمین برای دستیابی به اهداف امریکا
بهره بگیرد .در گزارش یکی از اعضای سفارت امریکا در ایران آمده است:
چندی پیش چند شب پی در پی مشاور سیاسی با محمد درخشش،
رئیس کانون معلمین ...مالقات کرد .در این مالقاتها تمام مسائل هفده
سال گذشته مطرح شد .درخشش پس از شغل وزارت فرهنگ (آموزش و
پرورش) ،دیگر پست دولتی نداشته ...او رهبر کانونی است که 400000
معلم در سراسر کشور عضو آن هستند .درخشش از افراد نادری است که
میتواند نوعی سازماندهی به وجود آورد .او اشاره کرده است که شدیدا ً
1
عالقهمند است که خط سازشکارانهای را راه بیندازد.
گزارش فوقالذکر نش��ان میدهد ک��ه اعضای س��فارت امریکا مترص��د نزدیکی به
ش��خصیتهایی بودهاند که در میان نهادهای علمی و معلمین مدارس شاخص باشند
و از این طریق بتوانند در مسیر اهداف ترسیمش��ده خویش ،رفتار معلمان را منطبق با
سیاستهای خود سازماندهی نمایند.
ت .تقلیل دادن روحیه ضد امریکایی در بین معلمین و دانشآموزان در مدارس
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 .1همان ،ج ،1ص.28
 .2همان ،ص.11
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در حقیقت جلوگیری از حرکت ضد امریکایی در ایران و ایجاد تفاهم و دوس��تی بین
ایران و امریکا و همچنین ایجاد وابس��تگی فرهنگی و سمپاشی نسبت به امریکا در بین
مردم و مقامات مملکتی هدفی است که امریکا با طرحهای فرهنگی و سیاسی خود دنبال
میکرده است و در یک مجموعه هماهنگ به پیش��روی خود در انقالب اسالمی ادامه
میداده است:
افرادی که روابط بینالمللی امریکا باید با آنها تماس بگیرد عبارتاند
از ... :معلمین و شاگردان .هیچ مؤسسهای و یا روشی قادر نیست که این
احساس��ات روحیه ضد امریکایی را تقلیل دهد ،هر چند که نامطمئن و
2
غیر واقعی باشند.
به عبارتی دیگ��ر ،اداره روابط بینالملل��ی امریکا مأمور برقراری ارتب��اط با معلمین و
دانشآموزان برای تغییر روحیه و گرایش فرهنگیان و دانشآموزان نس��بت به امریکا و
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سیاستهای فرهنگی این کش��ور بود .این ارتباط برای کاهش روحیه ضد امریکایی در
مدارس و س��ایر نهادهای علمی ایران به حدی برای امریکا مهم بوده است که ماههای
نزدیک به انقالب اسالمی ،کاهش معلمان امریکایی در ایران را تهدیدی علیه منافع خود
اعالم میکنند:
انس��تیتوهای آکادمیک ایران یک س��ال پیش از معلمان و مشاوران
و محققان امریکایی اس��تفاده میکرد .اکنون بی��ش از چند تایی باقی
نماندهاند و محیطهای دانشگاهی روی هم رفته در حال حاضر از آوردن
استادان خارجی خودداری میکنند .با توجه به مهاجرت تعداد زیادی
متخصص ایرانی و امریکایی ،این موقعیت ممکن اس��ت عکس شود .اما
مطمئناً تا وقتی که حساسیت ضد خارجی و به خصوص ضد امریکایی از
1
شدتش کاسته نشده است ،این امر امکانپذیر نیست.
از برخی اسناد س��فارت امریکا میتوان دریافت که کارداران س��فارت اعتقاد داشتند
نهادهای آموزشی ایران میتوانند در ایجاد رابطه صلحآمیز بین ایران و امریکا مؤثر باشند
و از روحیه ضد امریکایی مردم ایران نسبت به امریکا بکاهند .به عنوان مثال در یکی از
گزارشهای سفارت آمده است:
نهادهای دانشگاهی ایران یک سال قبل دارای عده زیادی امریکایی بود
که تدریس میکردند .آنها یا سمتهای مشاور داشتند یا سرگرم پژوهش
بودند .از این تعداد مشتی بیش نماندهاند و محوطههای دانشگاه روی هم
ال از وارد کردن مدرسین اجتناب میکنند .با خروج به مقیاس
رفته فع ً
بزرگ کادرهای واجد ش��رایط چه ایرانی و چه امریکای��ی ،این اوضاع
ممکن است معکوس شود؛ ولی بدون شک تا زمانی که حساسیتهای
ضد بیگانه و به ویژه ضد امریکایی از حدت و ش��دت کاهش یافته باشد،
2
اینچنین نخواهد شد.
ث .کسب اطالعات علمی و آموزشی از معلمین خارجی در مدارس ایرانی

دیوی��د .اچ .بلی که مأمور اطالع��ات ملی امریکا ب��رای خاورمیانه بوده اس��ت در 13
آبان  1355طی گزارش��ی از س��فارت امریکا تأکید میکند که دانشجویان مبادلهای و
معلمین امریکایی که در ایران به فعالیت آموزشی در مدارس مشغول بودند ،باید تخلیه
 .1همان ،ص.213
 .2همان ،ج ،2ص.243

در طراحي نفوذ ،دشمن ب ه
صورت دوست جلوه ميكند و
حقيقت را به شكل باطل و باطل
را در لباس حق نشان ميدهد و
از نقاطي كه مردم قدرت تحليل
ندارند ،ضربه ميزند

107

اطالعاتی ش��وند و به صورت متناوب توسط مأموران
سیاسی در مورد مسائل مدارس و آموزش عمومیشان
پرسشهایی انجام ش��ود تا دامنه اطالعاتی امریکا از
وضعیت مدارس و دانشگاههای ایران ارتقا یابد:
دانش��جویان مبادل��های ،معلمین،
مبلغین مذهبی و غیره که برای مدتی
در ایران زندگی میکنند ،بایس��تی که بهطور متناوب بر یک اس��اس
برگزیده (منتخب) درباره اطالعاتی که از طریق فعالیتهای عادیشان
1
کسب میکنند ،مورد سؤال و پرسش قرار گیرند.
برای کسب اطالعات ،سفارت امریکا تالش میکرد تا شخصیتهای با نفوذ در نهادهای
آموزشی و پرورشی کشور را شناسایی نماید و از این طریق ،اطالعات مورد نیاز خود را به
دست آورد .ب ه عنوان مثال در یکی از گزارشهای سفارت امریکا پیرامون یکی از اعضای
آموزش و پرورش ایران آمده است:
دکتر امیر بیرجندی از وزارت آموزش و پرورش ،منبع خیلی عالی برای
2
کسب اطالعات در مورد وضع آموزش بهطور عمومی در ایران است.
ج .ترویج زبان انگلیسی در مدارس و بین دانشآموزان
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 .1همان ،ج ،1ص.438
 .2همان ،ج ،2ص.380

نفوذ فرهنگي

امریکاییها نیز بر بهرهبرداری ابزاری از زبان انگلیسی برای پیشبرد اهدافشان اذعان
دارند .یکی از مهمترین اسنادی که استفاده جهتدار از زبان انگلیسی را نشان میدهد
«س��ند راهبرد امنیت ملی امریکا در س��ال  »2010است .در این س��ند ،لزوم توجه به
آموزش زبان انگلیسی و بهرهبرداری از آن برای گسترش قدرت امریکا مورد تأکید قرار
گرفته است :گسترش زبان انگليسي و نفوذ فرهنگ امریکا از اولويتهای اصلي و بزرگ
امریکاييها در س��فر ،كار و مذاكره با كشورهاي خارجي اس��ت .ما بايد مهارتهايي را
توس��عه دهيم كه به ما كمك ميكند تا در اقتصاد پويا و متنوع جهاني موفق باشيم .ما
از برنامههايي حمايت خواهيم كرد كه منافع و رهبري ما را در زبانهاي خارجي و امور
درون فرهنگي ترويج ميدهند .تری لوکاچ به عنوان یک متفکر نظامی امریکایی ،زبان
انگلیسی را آخرین سالح زرادخانه امریکا در قرن بیست و یکممعرفی میکند .توماس
مول ُوي پس از حدود  40سال فعالیت در مراكز آموزش زبان انگليسي وزارت دفاع امریکا
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به مسئوالن امریکا میگوید زبان انگليس��ي از قدرت بسيار عظيمي براي ايجاد نفوذ در
ديگران برخوردار است .وی به سياس��تگذاران امریکايي یادآور میشود که با توجه به
اهميت زبان انگليسي ،منطق حكم ميكند كه امریکا در تدوين سياست قدرت نرم خود،
آموزش زبان انگليس��ي را در اولويت قرار دهد .او عقیده دارد که آموزش زبان انگلیسی
در کشورهای دیگر راه بسیار ارزان و حتی س��ودآوری برای گسترش قدرت نرم امریکا
است .وی تأکید دارد که این والدین زبانآموزان هستند که به میل خود و با صرف پول
در آموزشگاهها به یادگیری زبان انگلیسی به وسیله فرزندان خود اقدام میکنند و از این
راه فرهنگ امریکایی و قدرت نرم آن را در میان زبانآموزان افزایش میدهند 1.در همین
راستا ،یکی از برنامههای سفارت امریکا در ایران ،گسترش زبان انگلیسی در مدارس و
جامعهایرانی بود زیرا این موضوع را در ارتباط با مناف��ع ملی خود در نظر میگرفت .به
عنوان مثال در یکی از گزارشهای آژانس ارتباطات بینالمللی امریکا در س��ال 1358
آمده است که:
به رغم این مش��کالت فرصتهای مناسبی حاصل ش��ده است که ما
قادریم از آنها بدون توجه به کمبود منابع اطالعاتی خود استفاده کنیم:
حساب بانکی مدرسه بینالمللی شیراز به ما واگذار شد .در اثر تالشهای
استاندار شیراز ،ساختمان مدرسه در اختیار ما قرار گرفت .گردانندگان
مدرسه دوباره تعیین ش��دهاند و طرحهایی برای ش��روع آموزش زبان
انگلیسی آغاز گشته است .نسخههای ترجمهشده قانون اساسی امریکا
که به وسیله مجلس خبرگان درخواست ش��ده بود در اختیار آنها قرار
گرفت که بهعنوان یک سند مفید در مرحله تصویب قانون اساسی ایران
مورد استفاده قرار گیرد .نشرهایی در مورد از سرگیری مجدد خدمات
کنس��ولی که در اختیار ابواب ارتباط جمعی ق��رار گرفت و به نوبه خود
بینظمی و شایعات زشت و عدم تفاهمات را کاهش داده و در نتیجه به
2
نفع ما تمام شد.
موضوع آموزش زبان به حدی برای امریکا اهمیت دارد که حتی بعد از انقالب اسالمی،
در تحلیلهای اعضای سفارت امریکا ،از عالقه افراد به آموزش زبان انگلیسی صحبت به
میان میآید .بهعنوان مثال در یکی از گزارشها آمده است:
 .1قدرت حاجی رستملو« ،آموزش زبان انگلیس��ی به مثابه ابزار نفوذ فرهنگی» ،عملیات روانی ،س ،11بهار و
تابستان  ،1394ش ،42ص.72-73
 .2اسناد النه جاسوسی امریکا ،همان ،ج ،1ص.112

عالقه به آموختن زبانهای خارجی و به ویژه انگلیس��ی همچنان در
سطح باال قرار گرفته است و تعداد زیادی از دانشجویان ایران گرایش به
1
آموزش و پرورش غربی و امریکایی دارند.
سفارت امریکا ،یکی از مزایای ترویج زبان انگلیسی را ،آماده شدن محصالن برای فرا
گرفتن آموزشهای غربی و حض��ور در امریکا برای آموزش و ادام��ه تحصیل مبتنی بر
اهداف امریکا میداند:
با وزارت علوم دولت ایران همکاری کنید تا جوانان ایرانی بیشتری برای
تحصیل در امریکا آماده ش��وند و به عمل آیند .موقعیتهای محصلین
ایرانی را که در پی تحصیل در امریکا میباشند در موارد مناسب ارزیابی
2
کرده و مشورت و تعلیم انگلیسی قبل از عزیمت را زیاد کنید.
چ .فعالیتهای گسترده انجمن فرهنگی ایران و امریکا در نهادهای آموزشی ایران
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 .1همان ،ج ،2ص.241
 .2همان ،ج ،1ص.23

نفوذ فرهنگي

فعالیت انجمنهای فرهنگ��ی و علمی را میتوان در چهارچوب دیپلماس��ی عمومی
کشورها دنبال نمود و این سیاست در عرصه خاورمیانه نیز ،توسعه یک راهبرد بلندمدت
برای افزایش تعامالت فرهنگی و آموزشی ،برای ایجاد یک جامعه مدنی غنیتر و بازتر در
کشورهای خاورمیانه است .همانگونه که جوزف نای تأکید کرده است:
مؤثرترین سخنگویان برای امریکا در این منطقه امریکاییها نخواهند
بود بلکه افراد بومی که نقاط قوت و ضعف امری��کا را درک کردهاند ،در
این خصوص مؤثرت��ر خواهند بود .ی��ک نمونه ج��ذاب در رابطه با این
موضوع بین لسآنجلس و تهران در حال وقوع است ،جایی که ایرانیان
مقیم خارج ،برای تشویق مردم جهت انجام اصالحات سیاسی ،از طریق
شبکههای تلویزیونی خصوصی برای ایرانیان داخل کشور برنامه پخش
میکنند .میزان زیادی از کارهای الزم برای برقراری یک جامعه مدنی
باز ،میتواند از طریق شرکتهای تجاری ،مؤسسات ،دانشگاهها و سایر
س��ازمانهای غیر انتفاعی انجام گیرد .ش��رکتهای تجاری امریکایی
میتوانند فناوریهایی برای مدرنیزه کردن سیس��تمهای آموزشی در
کش��ورهای عربی و کنار گذاش��تن ش��یوههای تکراری یادگیری ارایه
دهند .دانش��گاههای امریکای��ی میتوانند برنامههای بیش��تری برای
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تعامل با دانشجویان و اساتید دانشگاههای این کشورها در نظر بگیرند.
بنیادهای امریکایی نیز میتوانند از گسترش مؤسسات مطالعات امریکا
در کشورهای عربی یا برنامههایی که تخصص روزنامهنگاران را افزایش
میدهد ،حمایت کنند .دولت میتواند از تدریس زبان انگلیسی حمایت
1
و تبادالت دانشجویی را از لحاظ مالی تأمین کند.
ك طرفه ناقل فرهنگ غرب به ايران بود.
انجمن فرهنگی ایران و امریکا صرفاً و بهطور ي 
از جمله فعاليتهاي اين انجمن ،ميتوان آموزش زبان انگليسي و نيز آموزش فرهنگ،
تاريخ و تحوالت اجتماعي جامعه معاصر امریکا را برش��مرد كه توس��ط استادان زن به
ايرانيان آموزش داده ميشدند .در كالسهاي انجمن ،باب گفتوگو ميان استاد و دانشجو
باز بود و از مس��ائل خانوادگي گرفته تا رويدادهاي جامعه و چگونگي روابط انساني در
جامعه نوين امریکا بحث ميشد .تبادل دانشجو ميان ايران و امریکا ،توسط انجمن صورت
ميگرفت و دانشجويان امریکايي ،تعطيالت تابستاني خود را با خانوادههاي ايراني سپري
مينمودند .از ديگر فعاليتهاي هدفدار انجمن فرهنگي ايران و امریکا در جامعه ايران،
ميتوان موارد زير را برشمرد:
نمايش فيلمهايي كه فرهنگ و تمدن امریکا ،رشد و رونق هنر ،صنعت ،تكنيك ،دانش،
آزاديهاي اجتماعي ،معرفي دانشگاهها ،رشد سياس��ي ،جامعه مدني ،زنان ،كودكان،
منابع طبيعي و زيباييهاي محيط زيس��ت امریکا در آنها ارایه ميش��د؛ نمايشگاههاي
مختلف درباره هنر ،ادبيات ،موسيقي ،سنن امریکايي ،كنسرت پيانيستهاي معروف،
برگزاري جش��ن روز پيدايش و روزهاي مقدس در آيين مسيحيت ،سخنراني در مورد
شعر ،ادب ،روزنامهنگاري؛ و نيز سخنرانيهاي متعدد با حضور اساتيد دانشگاههاي امریکا
در مواردي چون انسانشناسي ،فلسفه و فرهنگ امریکايي ،شعر ،تاريخ و جغرافيا و امور
آموزشي و فرهنگي انجام میشد.
امریکايي��ان از طريق ارتباط با تودههاي ش��هري و روس��تايي اي��ران ،از حركتهاي
سياسي -مذهبي مردم مسلمان اطالع حاصل ميكردند و بهتدريج به اعمال نفوذ و تأثير
در فرهنگ ايران ميپرداختند .در واقع انجمن فرهنگي ايران و امریکا يكي از بازوهاي
قوي جاسوسي امریکا در ايران محسوب ميشد و مطمئناً بسياري از اعضا و ادارهكنندگان
آن ،مأموران كارآزموده س��يا بودند 2.این انجمن ادعای فعالیتهای درخشان علمی در
 .1جوزف نای ،قدرت نرم ،ترجمه روحانی و ذوالفقاری ،تهران ،امام صادق(ع) ،1389 ،ص.215-216
 .2اصغر حیدری« ،انجمن فرهنگی ایران و امریکا با چه هدفی تشکیل شد؟» ،کیهان ،1393/4/25 ،ص.6

 .1اسناد النه جاسوسی امریکا ،همان ،ص.749
 .2همان ،ص.243
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ح .بسترسازی برای ایجاد نفاق در مدارس

نفوذ فرهنگي

ایران را داشت« :انجمن ایران و امریکا مدعی است که یک برنامه درخشان علمی را در
1
پیش گرفته است».
در بخشی دیگر از اسناد در خصوص فعالیتهای این انجمن فرهنگ در تقویت رابطه
ایران و امریکا از طریق فعالیتهای آموزشی آمده است:
یکی از مهمترین پیوندهای ارتباطی نهادی ما با ایرانیان چه در تهران و
چه در شهرستانها در قبل از انقالب ،مرکزی به نام انجمن ایران و امریکا
بوده اس��ت .در اصفهان و تهران این دو مرکز از خشونت انقالب آسیب
ندیده بیرون آمده است (شاید این امر تعمدی نیز باشد) و تدریس زبان
انگلیسی و فعالیت کتابخانهای از سر گرفته شده است (کتابخانه آژانس
ارتباطات بینالمللی امریکا در تهران واقع شده است) ...ما امیدواریم که
دولت بتواند بازگشت آن را به زودی عملی سازد و تدریس انگلیسی در
آنجا نیز از سرگرفته شود .ما معتقدیم که ادامه این نهادها در یک چنین
دوران پرتشنجی در روابط ایران و امریکا بسیار اهمیت دارد .این نهادها
ت متحده به
با توجه به لزوم انتقال دفاتر آژانس ارتباطات بینالمللی ایاال 
محوطههای امن دفتر سفارت اهمیت بیشتری پیدا میکند .اکنون تنها
2
پنجرههای ما برای شنوندگان و مخاطبان ایرانی باز است.
با این اوص��اف میتوان اذعان داش��ت که امری��کا از همه ابزاره��ای فرهنگی خویش
برای نفوذ فرهنگی در مدارس ایران بهره جس��ت؛ زیرا اعتقاد داشت با تربیت و پرورش
شخصیتهایی که در آینده میتوانند در ایران به پست و مقامی برسند ،میتواند آینده
منافع خود را تضمین نماین��د و افرادی را رش��د دهند که در صدد ارتب��اط با امریکا و
ارزشهای سیاسی و فرهنگی این کشور باشند .به همین منظور از هیچ تالشی در راستای
نفوذ در مدارس ایران دریغ نکرد و سعی داشت از این طریق به اهداف زیر دست یابد:
تغییر ارزشها و آرمانهای اسالمی و ایرانی ،دگردیسی در سبک زندگی ایرانیان ،ترویج
زبان انگلیسی ،سازماندهی معلمین در راستای اهداف خویش ،از بین بردن روحیه ضد
امریکایی در دانشآموزان و جامعهایرانی و غیره.

مقاالت
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ارسال میکند تأکید میکند که یکی از سناریوهای تأمینکننده منافع امریکا در ایران،
ایجاد نفاق در مدارس ایرانی است و درگیری میان دانشآموزان و کادر آموزشی مدارس
زمینهساز یک نارضایتی عمومی در جامعه ایرانی خواهد شد:
تحلیلی از اوضاع کنونی بکنم و کارهایی را که در ش��ش ماه آینده در
رابطه با افزودن منافع امریکا در ایران میبایست انجام داد ،بگویم ...نفاق
در مدارس بین محصلین و بین کادرهای مدارس و هر دو میتواند باعث
بسته شدن مدارس برای مدت طوالنی بشود و در نتیجه باعث نارضایتی
1
عمومی گردد یا تبدیل به خشونتهای افراطی بشود.
در همین راستا ،سفارت سعی میکرد میان گروههای مذهبی و گروههای لیبرالمسلک
شکاف ایجاد نماید و با بهرهگیری از چهرههای منافق و استعانت از فرصتهای ناشی از
اختالف میان اس��اتید و مربیان در نهادهای آموزشی ،نهایت استفاده را در نفوذ و رخنه
فرهنگی ببرد.
نفوذ فرهنگی در دانشگاهها از منظر اسناد النه جاسوسی
دانش��گاه مبدأ تحوالت سیاس��ی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی هر جامعهای است
و رخوت در این نهاد علمی میتواند رکود ملی و وابس��تگی سیاسی را به همراه داشته
باشد .به همین دلیل ،امریکا برای چپاول سرمایههای انسانی و طبیعی ایرانیان ،مترصد
تزلزل در پایههای علمی ایران در دانش��گاهها بود و یکی از شیوههای تأثیرگذار سفارت
امریکا در حوزه دانشگاهها ،نفوذ فرهنگی بود که از شیوهها و زمینههای مختلف صورت
میگرفت .امریکا به خوبی میدانست که دانش��گاهیان و دانشجویان یکی از مهمترین
قشرهای تأثیرگذار در جامعه ایرانی بودند و همانگونه که در برخی از تحلیلهای النه
جاسوسی مشخص است:
شاید ممتازترین گروه قبل از انقالب ،دانشجویان و استادان جوان بودند
که به وس��یله رهبران و گروههای زیرزمینی از رادیکال گرفته تا لیبرال
رهبری میشوند یا مورد اس��تفاده قرار میگیرند .اینها پیروان عینی و
2
سمعی انقالب در تهران بودند.
ن رو سعی داشتند با بهرهگیری از ابزارهای فرهنگی ،علمی ،مراودات و مهمانیهای
از ای 
 .1همان ،ص.63
 .2همان ،ص.146

با بررسی مبانی و اصول
مربوط به پروژه نفوذ
فرهنگی میتوان مراحل آن
را در سه گام صورتبندی
کرد :گام اول ،رخنه و
سرپ لگیری؛ گام دوم،
ارتباطگیری و جایگزینی؛
گام سوم ،استحاله از درون

 .1همان ،ص.709

113

دانش��گاهها کانون تولید و انتقال علم ،فرهنگپذیری ،انتق��ال و بازتولید ارزشهای
فرهنگی در سطح ملی هستند و تأثیرپذیری این نهاد در برابر نفوذ دشمن پیامدهای خود
در بخشها و نهادهای مختلف جامعه را نشان میدهد .این در حالی است که مجموعهای
از روندهای عمیق و گس��ترده در دانش��گاه حاکی از غلبه فرهنگ��ی و تمدنی غرب در
دانشگاههای ایران است .غربزدگی اساتید و دانشجویان ،ترجمهمحوری و خودباختگی
در برابر علم غربی از یکس��و و بحرانهای فرهنگی -اجتماعی و آشوبهای سیاسی از
سوی دیگر نشانگر نفوذ گسترده دشمن در این نهاد تأثیرگذار است .همچنین بررسی
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الف .حمایت از دانشگاهیان مخالف نهادهای حوزوی و علمای دین

نفوذ فرهنگي

برنامهریزیشده ،در شخصیتهای دانشگاهی و علمی
کشور نیز نفوذ و رخنه علمی و فرهنگی نمایند تا از این
طریق بتوانند منافع خود را تأمین و در عین حال ،روند
سیاس��ی و اجتماعی جامعهایران��ی را کنترل کنند .در
اسناد النه جاسوس��ی به صراحت و مس��تقیم میتوان
مش��اهده نمود که نهادهای علمی و دانشگاهی ارتباط
مستقیمی با منافع ملی امریکا دارند و در این خصوص
برنامهریزیهای زیادی در ایران انجام دادهاند .به عنوان
مثال در بخشی از گزارش  13مارس  1978که توسط شلنبرگر از النه جاسوسی به امریکا
ارسال شده است ،ذکر گردیده:
اینها زمینههایی هس��تند که مربوط ب��ه منافع و نیازه��ای امریکا و
همچنین ایران میباشند و مدارهای متعددی به ویژه در خارج از تهران
و در بعضی از نهادهای جدید دانشگاهی برای احتراز از موارد زائد وجود
دارد .اینها شامل منابع انرژی متناوب و مسئله اشاعه نیروهای هستهای و
تعالی در تحصیالت و نگرانیهای محیطی و مطالعات امریکایی و فارسی
و ارتباطات در رشد ملی و مش��اورت در امور جهتگیری دانشجویان و
1
تدریس انگلیسی و پیشبرد بازرگانی و هنرهای زیبا میشود.
با توجه به اهمیت موضوع نف��وذ فرهنگی و علمی غرب در دانش��گاههای ایران برای
تحصیل منافع خودشان ،در ادامه به بررسی ابعاد نفوذ فرهنگی امریکا در دانشگاههای
ایران خواهیم پرداخت.

مقاالت
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سیاستها و اقدامات کشورهای غربی برای نفوذ در ایران نشان میدهد که دانشگاهها و
مراکز علمی یکی از نقاط تمرکز اصلی در این پروژه محسوب میشوند 1.همانگونه که
در گزارشات اسناد النه جاسوسی هویداس��ت« ،دانشگاهها همواره برای مدتها کانون
فعالیتهای سیاس��ی در داخل ایران بودهاند» 2و همین امر منج��ر به حمایت امریکا از
ش��خصیتهای مخالف روحانیون میشود؛ به گونهای که از اس��اتید و دانشجویانی که
نسبت به غرب گرایش داشتند ،حمایتهای ویژهای میشد.
بهعنوان مثال ،در یکی از گزارشات آمده است:
دکتر عدنان مزارعی ،اس��تاد اقتصاد دانش��گاه تهران و کارمند سابق
س��فارت ،بخش اقتصادی به تقاضای خود در  2ژانویه با مأمور سیاسی
 Perettمالقات کرد .مزارعی در این مالقات خواس��تار حمایت امریکا
از گروه سیاس��ی خود (راما :پیامآور نوعدوس��تی مردم ایران) شد .این
گروه مبتنی بر ایدئولوژی نوعدوس��تی است که قادر اس��ت ایران را از
فشار قدرت مارکسیس��تها و اس�لامیهای افراطی نجات دهد .گروه
مزبور میانهرو ،رفرمیست و متمایل به غرب اس��ت .مزارعی گفت که با
درخشش تماس گرفته و قرار شده که در هر کدام موفقیت کسب گردد
به دیگری بپیوندد .او امیدوار است که برای تبادل اطالعات با ما به طور
مرتب تماس داشته باش��د و ما موافقت کردیم که دوباره با وی مالقات
کرده و جریان تالش سیاسی او را مخفی نگه داریم .مزارعی آدم ماهر و
هوشیاری است .بیوگرافی استخدام و خدمت صادقانه او در سفارت در
سال  59و  58موجود اس��ت .ما هیچ نوع تأیید جدا و مستقلی از قدرت
و نفوذ سیاس��ی او نداریم؛ اما هر گروه میانهرو و متمایل به غرب که به
مبارزه علیه مالها برخیزد ،در مورد او بهعنوان یک گروه مترقی با عالقه
3
تمام تبلیغ خواهیم کرد.
در این راستا ،سفارت تأکید میکند که این دانشگاهیان را باید در مؤسسات آموزشی
امریکا به خوبی تربیت کرد و آموزش داد:
کوش��ش قابل مالحظهای باید به عمل آید تا جوان��ان ایرانی تنها به
مؤسسههایی در ایاالت متحده بروند که میتوانند به دانشجویان بیگانه
 .1نفوذ و تربیت؛ بررسی ساختار و بسترهای نفوذ دشمن در نهادهای تربیتی کشور ،همان ،ص.41
 .2اسناد النه جاسوسی امریکا ،همان ،ج ،2ص.91
 .3همان ،ج ،1ص.79

تعلیم و تربیت خوبی بدهن��د .این کار از طریق اصالح کار مش��اوره در
ایران و همچنین اقدام در واش��نگتن برای تأمین اینکه تنها مؤسسات
واجد شرایط با معیارهای عالی دانشگاهی اجازه داشته باشند دانشجوی
1
خارجی بپذیرند ،عملی است.

ب .مراودات اطالعاتی با اساتید و دانشگاهیان متمایل به غرب
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 .1همان ،ص.625
 .2نفوذ و تربیت؛ بررسی ساختار و بسترهای نفوذ دشمن در نهادهای تربیتی کشور ،همان ،ص.50
 .3اسناد النه جاسوسی امریکا ،همان ،ص.112-113

نفوذ فرهنگي

استاد ،یکی از ارکان اصلی آموزش��ی و تربیتی در دانشگاه است و غلبه اساتید سکوالر
در این نهاد نه تنها بستر نفوذ دشمن را در اذهان دانشجویان فراهم میکند بلکه مصداق
عینی نفوذ در دانشگاه محسوب میگردد .در واقع اساتیدی که دلباخته غرب هستند،
بازوهای اصلی نفوذ و مروجین ارزشهای غربی و مهمتر از آن مانع خالقیت و خودباوری
علمی در دانشگاهها هستند .باید توجه داشت که بخش��ی از این اساتید ماحصل پروژه
درازمدت غرب برای نفوذ فرهنگی هستند و ناخواسته ارزشها و اصول حاکم بر تمدن
غربی را در ذهن دانش��جویان پرورش میدهند .فارغ از این طیف از اساتید دانشگاه که
درون تمدن غربی هضم شدهاند ،افرادی نیز به صورت آگاهانه و به رسم مبارزه ،با دستگاه
معرفتی جامعه هدف به مقابله میپردازند 2.در این زمینه ،کاردار و اعضای سفارت امریکا
س��عی میکردند با فراهم کردن زمینه حضور اساتید دانشگاهها و شخصیتهای علمی
ش��اغل در نهادهای علمی ایران در محافلش��ان و در عین حال ،با برنامههای فرهنگی
تدارکدیده برای آنها ،بسترهای کسب اطالعات از آنها را فراهم آورند:
در ش��امی که در منزل افس��ر روابط عمومی ترتیب یافت در نمایش
زن��دهای نح��وه نش��ان دادن اخب��ار مربوط ب��ه انقالب ایران توس��ط
تلویزیونهای امریکا نشان داده شد .میهمانان اعضای برجسته انجمن
خبرنگاران ،مسئولین وزارت امور خارجه ،یک نویسنده ،یک هنرمند و
یک عضو مدیریت مدرس��ه بینالمللی امریکا در تهران که در دانشگاه
تهران به تدریس حقوق مشغول اس��ت .کمک در ترتیب مهمانیهای
شبانه در منزل کاردار که در آن فیلمهای امریکایی نمایش داده میشد
و در یک مورد یک پیانیس��ت امریکایی برنامهای نیز اجرا کرد .مقامات
دولتی ،دکترها ،وکیلها و استادان دانشگاه مهمانهای کاردار را تشکیل
3
میدادند.

مقاالت
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این ش��یوه ،یعنی دادن میهمانیهای مجلل یا خصوصی متش��کل از افراد مورد نظر
برای جلب دوس��تی ،همکاری و در اختیار گذاش��تن اخبار و اطالعات ،مورد اس��تفاده
قرار میگرفته است .بسیاری از گزارشهای سفارت از این گونه میهمانیها سرچشمه
میگیرد .در حقیقت این میهمانیها تورهای امپریالیس��تی برای گرفتن طعمه لذیذ و
مورد استفاده است .در این خصوص میتوان به مورد زیر اشاره کرد:
شک نیست زمینهای که در جریان این وقایع شکل میگیرد ،به دست
آوردن اطالعات الزم و مورد نیاز ما را بسیار مشکل میکند؛ گرچه هنوز
شرایط به سطح بعضی از کشورهای جهان سوم که آنها روابط کارکنان
سفارت و مردم محلی را ش��دیدا ً تحت کنترل دارند نرسیده است؛ ولی
فش��ارهای چند هفته اخیر ،ایران را به س��وی چنان موقعیتی س��وق
میدهد .اطالعات زیر توس��ط یک منبع به  Roرسیده است که از یک
میهمانی شام که توسط دوستش از وزارت دادگستری در روز  3آوریل
برگزار شد کسب شده است .مهمانان غیر از منبع ،یک تاجر ایرانی ،دو
ستوان پلیس ،یک سروان پلیس و یک س��رگرد دریایی بودهاند .همراه
صحبت زیادی در مورد مسائل کلی و سیاسی ،صحبت و بحث در مواردی
1
که در مورد پلیس و نظم در ارتش است شد و مسائل دیگر...
لینگن کاردار سفارت در گزارشی به وزارت امور خارجه امریکا در  29مرداد  1358اعالم
میکند که روحیه ضد امریکایی در دانش��گاهها منجر به کاهش یافتن منابع اطالعاتی
آنها در نهادهای علمی شده است و این در حالی است که دانشگاه ،دانشجویان و اساتید
به عنوان مهمترین منابع آگاهی و اطالعاتی امریکا محس��وب میشدند .در این گزارش
آمده است:
عواق��ب نامطلوب تیره ش��دن روابط ای��ران و امریکا خیل��ی از منابع
اطالعاتی خوب ما را از بین برده است و بیعالقه بودن عدهای از ایرانیان
در برخورد و صحبت کردن با کارمندان س��فارت امریکا را افزایش داده
است .این عکسالعملها از زمان تصمیم  17ماه مه سنای امریکا (محکوم
کردن اعدامهای دادگاههای انقالب) شروع شد و سپس با تظاهرات در
مقابل سفارت امریکا در تاریخ  24و  26ماه مه و آن گاه نظرات یزدی در
مورد (کاتلر) در مطبوعات و حمله شدید رسانههای گروهی اوج گرفت.
 .1همان ،ص.88
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 .1همان ،ص.87
 .2همان ،ص.337-338

نفوذ فرهنگي

این عمل موقعیت ما را بهطور قابل مالحظهای متزلزل کرده است؛ حتی
بدتر از اوایل انقالب .بعضی از منابع خبری در تهران اش��اره کردهاند به
اینکه سوءظن همکاران و دوستانشان نسبت به آنان رو به افزایش است.
این حالت مخصوصاً در دانشگاهها به شکل حادش بروز کرده است؛ جایی
که افراطیون روش��نفکران را از مواضع ضد امریکای��ی مورد حمله قرار
میدهند .آن طور که یکی از منابع خبری گزارش میدهد حتی کسانی
1
که بیشتر در جریان کار قرار دارند با این موج از بین میروند.
با این اوصاف ،همراه با جنایات گسترده امپریالیسم امریکا در ایران ،ملت ایران از هجوم
فرهنگی غرب نیز در امان نماند و در س��ندهای  13و  14با ذکر فعالیتهای مس��تقیم
فرهنگی امریکا از انجمن ایران و امریکا و سپاه صلح ،اشاره به تشکیل مجمع تفکر جوانان
در جاسوسخانه امریکا متشکل از کارمندان جوان س��فارت برای جستوجوی شیوه
نزدیک ش��دن به جوانان ایرانی میشود؛ گذش��ته از اینها نفوذ فرهنگی غرب از طریق
دانشگاههای داخلی ساخته دس��ت خارج و اعزام دانش��جویان ایرانی به امریکا اعمال
میشود .سند ش��ماره  19در س��ال  1975آماری ارایه میدهد مبنی بر اینکه  20هزار
دانشجوی ایرانی در امریکا تحصیل میکنند و بیش از  50دانشگاه امریکایی با مؤسسات
آموزش��ی ایران رابطه دارند .همچنین در سند ش��ماره  11بهعنوان نمونه از تأسیس
مرکز مطالعات مدیریت ایران تحت نظر دانشگاههاروارد یاد میشود .این مرکز ،تربیت
متخصصان وابسته به امپریالیسم را همراه با حمایتهای مداوم امریکا برای ادامه کار آن
به عهده داشته است .مرکز برنامهریزی برای جنایات و خیانتهای امپریالیسم خونخوار
امریکا در تهران ،به اصطالح س��فارتخانه یا در واقع مرکز جاسوسی شیطان بزرگ بوده
است که در سند شماره  13از آن بهعنوان هیئت بزرگ دیپلماتیک یاد میشود؛ که در
سال  1974به ادعای همین سند بزرگترین هیئت در خاور نزدیک بوده است .در واقع،
به اصطالح سفارتخانه امریکا نه تنها بر اداره کشور ما نظارت داشته بلکه صاحب یک نقش
فعال در کلیه کشورهای منطقه و ناظر به فعالیتهای سایر به اصطالح سفارتخانههای
ش��یطان بزرگ بوده اس��ت 2.در جایی دیگر در خصوص فعالیت امری��کا برای افزایش
مراودات آمده است:
در ارتباط با تجزیه تحلیل جامعه اندیشمندان ایران که در این گزارش

گنجانده شده به نظر ما رسیده است .کمیته جوانان گروه بررسی مسائل
کشور که مسئله دانشجویان را تحت بررسی مداوم قرار داده است و اداره
اطالعات ایاالتمتحده ،سرگرم تهیه برنامهای برای حادتر کردن تأکید
خود بر گروههای هدف ویژه از جمله روشنفکران است؛ همچنین فعاالنه
سرگرم اکتشاف تعدادی از اندیشههای عملیاتی در زمینههای خطوط
زیر هست :برقراری مرکز مطالعات امریکایی در الاقل سه دانشگاه ایران
یعنی دانشگاههای تهران و پهلوی شیراز و مشهد .اداره اطالعات امریکا
مقتضیتر میداند که مشوق این برنامه از بنیادهای خصوصی ناشی شود
1
و به توسط برنامه مبادله اشخاص به آن کمک شود.
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پ .نفوذ فرهنگی در دانشگاهیان از طریق فیلمها و برنامههای فارسی صدای امریکا

در یکی از گزارشهای النه جاسوسی آمده است:
من (کاردار سفارت امریکا در ایران) به خصوص از طرحهای خانم مک
آفی در مورد آگاهی از مشکالت محیط ،وقایع احتمالی و عقاید استقبال
میکنم و پیش��نهادهای بعدی که از معاون وزیر امور خارجه ساندرز و
انجمن حفاظت ملی به ما رسیده اس��ت نیز دارای اهمیت است .من به
خصوص با طرح گسترش برنامههای فارس��ی صدای امریکا  VOAو
نمایش فیلمه��ای امریکایی از تلویزیون (مقص��ود تلویزیون ملی ایران
2
است) که از طرفداران بیشماری برخوردار است خرسندم.
ال مشخص
در اینجا بهخوبی نقش صدای امریکا در سیاست امریکا و نقش نفوذی او کام ً
اس��ت .همچنین نمایش فیلمهای امریکایی که عمدتاً فرهنگ و طرز تفکر امریکایی را
در ایران رواج میدهد ،از طریق تلویزیون ایران مورد تأیید و خرسندی امریکاییهاست.
در بخشی دیگر از اسناد النه جاسوسی ،ش��بکههای تلویزیونی ،برنامه صدای امریکا و
پخش فیلمهای غربی و امریکایی در ایران میان شخصیتهای دانشگاهی و افراد دارای
تحصیالت دانشگاهی ب ه عنوان یکی از ابزارهای نفوذ فرهنگی که امکان واردات فرهنگ
غرب به ایران را فراهم میآورد ،معرفی شده و در یکی از گزارشهای مربوط به  13مارس
 1978آمده است:
مناس��بات ارتباطی بین ایاالتمتحده و ایران مناسباتی است که هر
 .1همان ،ج ،2ص.626
 .2همان ،ج ،1ص.114
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دو کشور آن را جدی میگیرند و در پی توس��عه آن هستند .در سطوح
برگزیدگان سیاس��ی ارتباطات بین ایران و امریکا تس��هیل شده است.
بدین معنی که ای��ن گونه ایرانیان از میان گروه کش��ورهای خاورمیانه
به استثنای احتماالً اسرائیل و لبنان ،از لحاظ آشنایی با زبان بیشترین
مهارت را دارند ،سفرهای دور و درازی کردهاند ،دارای تحصیالت عالی
هستند (بیش��تر در ایاالتمتحده) .عالوه بر این منابع اطالعاتی درباره
ایاالتمتحده به س��هولت از طریق رس��انههای گروهی محلی و سایر
وسایل در دس��ترس میباش��ند و هیچ کدام آنها بهطور سیستماتیک
ایاالتمتحده امریکا را آن طوری که نیس��ت جلوه نمیدهند یا تحقیر
نمیکنند .رادیوی زبان انگلیس��ی و کانالهای تلویزیون به طور عمده
وس��ایلی برای اطالعات مرب��وط به امریکا اس��ت و به وس��یله ایرانیان
عالقهمند تهیه و سرپرستی میشود که قابلیت تحمل و مدارای واردات
فرهنگی آنها نسبتاً باال است .تماسهای روبهرو با امریکاییان صاحبنظر
و وارد در زمینههای مربوط به هدفه��ای مأموریتی نه تنها امکانپذیر
است بلکه تحت سرپرس��تی حکومت ایاالتمتحده یا دیگران به کرات
1
صورت میگیرد.

ت .افزایش ارتباطات نفوذی در نهادهای علمی ایران از طریق ازدواجهای مصلحتی
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 .1همان ،ص.707
 .2همان ،ص.666

نفوذ فرهنگي

یکی از اهداف سفیر امریکا در ایران بر اساس گزارش  11دسامبر  1977که از وزارت
امور خارجه امریکا به سفیر این کش��ور در ایران ابالغ شد« ،بهبود روشهای مرتبط به
دانشجویان ایرانی خواستار تحصیل در دانشکدههای ایاالتمتحده و انجام همکاریهای
الزم برای پیشرفت سیستم دانش��گاهی ایران» 2بوده اس��ت و در همین راستا ،یکی از
شگردهای نهادهای فرهنگی و آموزشی امریکا در کنار اقدامات سفارت این کشور برای
افزایش مراوده با نهادهای دانشگاهی ایران ،ازدواجهای مصلحتی است که میان برخی
از مربیان و شخصیتهای امریکایی با شخصیتهای دانش��گاهی ایران انجام میشد و
مؤسسه فولبرایت هم در این زمینه تأثیراتی میگذاشت:
با توجه ب��ه اینکه  60هزار ایران��ی در همه س��طوح در ایاالت متحده
تحصی��ل میکنند و کادر حرف��های اینجا با ایاالتمتح��ده و طرق آن

مقاالت
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آشنا است ،در پایان هر سال تحصیلی به نحو تصاعدی افزایش مییابد.
ارتباطات از طریق ازدواج رو به افزایش است .حدود  50پیوند دانشگاهی
بین ایران و ایاالتمتحده وجود دارد .ح��دود  250مربی امریکایی در
دانشگاههای مهم ایران (که هفت نفر از آنها از بورس تحصیلی فولبرایت
استفاده کردهاند) و دهها نفر بیشتر از آنان در نهادهای مختلف آموزشی
تدریس میکنند .یک جامعه بازرگانی امریکایی مقیم ایران که از لحاظ
1
تعداد بزرگ و از لحاظ حرفه متنوع است ،نیز در ایران فعالیت دارد.
از اینرو ،تعلیم و تربیت ناش��ی از ازدواجهای مصلحتی در مقابل انقالب مردم ایران
قرار داشت .برخی از ازدواجهای مصلحتی در میان ش��خصیتهای دانشگاهی ایرانی و
مربیان امریکایی منجر به گسترش تفکرات امریکایی ،عالقه به زبان انگلیسی و حضور
ایرانیان در دانشگاهها و مدارس امریکایی گشته اس��ت .در بخشی از اسناد در خصوص
حضور فرزندان این ازدواجهای مصلحتی در مدرسه جامعه بینالمللی شیراز آمده است:
مدرسه جامعه بینالمللی شیراز در رابطه و وابسته به دانشگاه پهلوی
است و دارای سطوح آموزش��ی از کودکستان تا سال  12هست .دروس
به زبان انگلیسی تعلیم داده میشوند .مدرسه به منظور تأمین تعلیم و
تربیت برای فرزندان انگلیسیزبان کارمندان دانشگاه مشغول فعالیت
است .چهل درصد این بچهها مخصوص [محصول] ازدواج پروفسورهای
ایرانی دانشگاه و زنان خارجی (عموماً امریکایی) میباشند .بقیه پسران
و دختران ایرانیانی هستند که یا به واس��طه اینکه والدینشان در خارج
مش��غول تحصیل بودند از ابتدا با زبان انگلیسی آشنایی پیدا کردهاند و
یا اینکه والدین آنها مایلاند آنها به زبان انگلیسی تحصیل نمایند .اکثرا ً
مایلاند تا فرزندانش��ان را در آینده برای تحصیل به خارج بفرستند و از
این رو احساس میکنند از ابتدا با انگلیسی شروع کردن باعث پیشرفت
2
آنی آنها خواهد بود.
ث .طرحهای فرهنگی و دانش�گاهی فولبرایت برای نفوذ در محافل دانش�گاهی و
علمی ایران

تبادالت دانشگاهی به مجموعهای از اقدامات بینالمللی گفته میشود که در محدوده

 .1همان ،ص.707
 .2همان ،ج ،2ص.90

امریکا تالش داشت در پرتو تالشهای
سفارتخانه خود و قراردادهای علمی
و فرهنگی نهادهای وابسته به خود،
فرهنگ غربی که متضاد با ارزشهای
دینی و اعتقادات ایرانیان بود را به
مدارس ایرانی منتقل سازد که البته
بنا به اعترافات خود اعضای سفارت
امریکا ،خیلی از تال شهای غرب بر
تغییر ارزشهای دانشآموزان ایرانی به
دلیل درایت علمای دین در ایران ،منجر
به شکست گردید
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 .1محمد پورخوش« ،تبادالت آکادمیک؛ رهبرد نفوذ» ،عملیات روانی ،س ،11بهار و تابس��تان  ،1394ش،42
ص.107

نفوذ فرهنگي

فعالیته��ای دانش��گاهی ق��رار میگیرد.
تبادالت دانش��گاهی از مؤلفهه��ای علمی و
فرآیندهای آموزش��ی ،در ابع��اد ارتباطات
و اطالع��ات و با محت��وای عل��م و فناوری و
حوزههای علوم انس��انی و نظری بهره برده،
درصدد ایج��اد تأثیر و تغییرات به نس��بت
پایدار در توانمندیه��ا ،باورها و نگرشهای
مخاطب��ان فراملی خ��ود اس��ت .تبادالت
دانشگاهی ،از ابزارهایی همچون برنامههای
بینالمللیس��ازی آموزش��ی در حوزههای
برنامههای مبادله ،اعطای بورسهای تحصیلی ،همکاریهای مشترک علمی و آموزشی،
تأسیس دانش��گاههای بینالمللی ،آموزشهای مجازی و از راه دور ،برندسازی علمی،
گردشگری آموزش��ی ،تبلیغات و بازاریابی علمی و آموزش��ی و فرآینده��ای تولید و
گسترش دانش بومی ،اس��تفاده میکند .در این نوع دیپلماسی ،دانشگاهها ،برنامههای
درسی و آموزشی ،اس��اتید و محققان به مثابه دیپلماتهای آموزشی تلقی شده ،بنابر
1
میزان قدرت دولتها در ابعاد علمی و آموزشی در راستای مقاصد آنان عمل میکنند؛
اما امروزه مبادالت دانش��گاهی و طرحهای علمی ،برای نفوذ فرهنگی است .بروکینگز
اذعان میکند که تعامالت شخصی و آموزش��ی از مؤثرترین شیوههایی است که امریکا
برای برقراری ارتباط با جوامع خارجی در اختیار دارد .این برنامهها همچنین بورسهای
تخصصی برای ارتقای نیروهای مسلح ،بهداشت همگانی ،اقتصاد و اهداف توسعه مستحق
دریافت بودجه بیشتری هستند .در عین حال بیان میکند که:
دولت ما باید در سطح جهان اعالم کند که امریکا پذیرای دانشجویان،
گردشگران ،تاجران ،محققان و س��ایر مهمانهای خیرخواه است و این
تعهد را باید بهطور آشکار با انواع ویزای کاری دائم و موقت با درآمد باال
نش��ان دهد .ادوارد برمن در کتاب کنترل فرهنگ ،این مسئله را تبیین
کرده اس��ت که برخی مؤسس��ات به اصطالح بینالمللی ،از قبیل بنیاد
هنری فورد ،بنیاد کارنگی و راکفلر ،در پوشش تأسیس دانشگاه و مراکز
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علمی در کشورهای جهان سوم و با عناوین مردمپسندی همچون کمک
به رشد و توسعه کشورهای جهان سوم و تربیت معلم و مربی و پرورش
استاد و کمک به رشد علمی و آموزشی مردم ،در حقیقت به دنبال نفوذ
در فرهنگ و ارزشهای آنها هستند و میکوشند تا نخبگان علمی را در
1
جهت منافع غرب هدایت کنند.
الجرم ،زمینه فعالیتهای پوششی امریکا که در اصل نفوذ و سلطه را به همراه دارد و
ال مشخص است .مطالعات علمی و فعالیتهای فرهنگی پوشش
هدف اصلی است ،کام ً
هدفهای امریکا است .طرح فولبرایت از جمله طرحهای فرهنگی و دانشگاهی امریکای
امپریالیست است که در تمام کشورهای تحت سلطه از جمله آفریقا و آسیا مورد استفاده
قرار میگیرد و افرادی از کش��ورهای تحت سلطه را به وس��یله این طرح به بورسهای
دانش��گاهی دعوت میکنند و همه گونه برنامهریزی جاسوس��ی و اطالعاتی و نفوذ در
ارگانهای مملکتی را به وسیله آنها انجام میدهند .در خصوص طرح فولبرایت در اسناد
النه جاسوسی باید اذعان داشت:
با این پیش��رفت عمومی و توصیه مس��ئول افس��ر رواب��ط عمومی ما
موردهای زیر را بررسی کرده که مس��ئولین ایرانی باید آن را به روشنی
بدانند که هدف ما از زیاد کردن روابط معاملهای دو طرفه است :بازدید
ایران به وسیله دانشجویان و چهرههای عمومی هر زمان که امکانپذیر
باشد .این بازدید بهطور خصوصی ترتیب خواهد یافت .بازدیدکنندگان
بایستی با اوضاع کنونی ایران وابستگی و اعتبار داشته باشند .دانشجویان
مسلمان ایرانی و اگر امکان دارد شخصیتهای مذهبی ایران را در جشن
س��الگرد هجرت در ایالت متحده تش��ویق به دعوت کنید .نمایندگان
اس�لامی جوامع دیگر در آنجا باش��ند که ماهیت چندملیتی بودن آن
نشان داده شود و برنامهها بایستی به صورت خصوصی ترتیب داده شود
که کمیته سالگرد هجرت نقش بزرگی اجرا کند .بحث بر روی نهادهای
(مراکز) خصوصی مثل شالوده و اساس جانسون (سازمان خیریه م ).یا
سمینارهای دانشگاهی که شامل غرب و ش��رق و مرکز (موضوعاتی در
زمینه این نواحی) گردد ،ترتیب داده و گروهی از دانشجویان ایرانی به
 .1فاطمه مرسلی« ،نفوذ در بستر دیپلماسی عمومی با تأکید بر ارتباطات آموزشی -فرهنگی» ،عملیات روانی،
س ،11بهار و تابستان  ،1394ش ،42ص.165-166
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 .1اسناد النه جاسوسی امریکا ،همان ،ج ،1ص.115-116
 .2همان ،ج ،2ص.308-309

نفوذ فرهنگي

ایالت متحده آورده شوند تا در مورد موضوعات و عناوینی که جدالانگیز
و مباحثهانگیز نباش��د ،صحبت شود و ترجیح داده ش��ود که میتینگ
چندملتی باش��د .رش��تههای امکانی از قبیل ادبیات ،نوشتن خالقانه
یا خیلی روزمرهتر ،توس��عه آزادی و علوم آزادی باش��د .با چند محصل
خارجی که خیلی با دقت انتخاب ش��دهاند و رؤس��ای گروه پذیرش به
عنوان رابط در دانشگاهها استفاده کرده تا با چشم و گوش باز محصلین
اسالمی و ایرانی را زیر نظر داشته باشند که؛ ارزیابی شوند در طول مدت
تغییرات در ایران که احتیاجات و رفتار محصلی��ن ایرانی ،ظهور کرده
بهطوری که :تاریخ مناس��ب برای کنفرانس و مصاحبه آن ش��خص در
ایالت متحده در نظر گرفته شود .مؤسسات آموزش��ی امریکا در رابطه
و حمایت و مبادله تحصیلی با دانش��گاههای کشورهای اسالمی جهان
سوم مثل دانشگاه نبراسکا در پاکستان بوده و امکان دعوت محصلین و
دانشجویان ایرانی برای شرکت در چنین سمینارها و طرحها که تشویق
به درک مصنوعی و تماسهای بیش��تر آینده خواهد شد در نظر گرفته
شد .جریان پیشرفت  ICAیادآور ش��ده (در زمینه تدریس انگلیسی و
فرهنگی)؛ بهطوری که مس��ئولین ادعا کنند که خرابیها و اش��کاالت
توسط مسئولین ایرانی تشخیص داده شده اس��ت .به هوش باشید که
ایرانیها را در هر فرصت��ی در برنامههای تنوعی چندمذهبی ش��رکت
دهید؛ مخصوصاً گروه و توده متوسط را .حوادث ایران خارج از چهارچوب
سیاست ،یک س��ری موضوعات مطالعاتی اس�لامی در ایالت متحده و
مصاحبه با دانشجویان امریکایی ،ایرانشناسان و شخصیتهای عمومی
1
که نمایانگر نقطهنظرهای وسیع سیاسی خواهد بود.
در ماههای قبل از پیروزی انقالب اسالمی ،وزارت امور خارجه امریکا از اعضای سفارت
میخواهد تا «به ترتیبی که وضعیت امنیتی و سیاس��ی اج��ازه میدهد عملیات مؤثر
انجمن ایران و امریکا و کمیسیونهای فولبرایت را تقویت کنید 2».در یکی از گزارشات
النه جاسوسی ،یکی از کاربردهای مراودات علمی در طرح فولبرایت ،رواج زبان انگلیسی
و کشف اندیشههای غربی برای دانشجویان ایرانی ذکر شده است که میتواند به تقلید

فرهنگی و وابستگی آنها به سیاستهای غربی منجر شود:
(سفارت) پیشنهاد یک تبادل شاگرد را کرده است .بهطوری که تحت
طرح فولبرایت یک یا دو شاگرد پیش��رو (مترقی را از مدرسه فیضیه در
قم جایی که بسیاری از رهبران مذهبی بسیار مؤثر در آنجا تربیت شده
و درس دادهاند شامل آیتاهلل خمینی به یک مدرسه مناسب امریکایی
مانند اتحادیه مدارس مذهبی برای دو سال منتقل کنند .سال اول صرف
میشود برای مطالعه زبان انگلیسی و کش��ف اندیشه غربی و سال دوم
موقعیتی فراهم میکند برای بحثهای عمی��ق با امریکاییان مجرب و
1
ممکن است شامل بعضی تدریسهای رسمی نیز باشد.
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ج .افزایش م�راودات ب�ا دانش�گاهیان ایرانی ب�رای تقویت جریان روش�نفکری
(متفکران همسو با غرب)

در تحلیلهای سفارت امریکا مشاهده میشود که هر چند همه دانشجویان را نمیتوان
در مقوله اندیشمندان و روش��نفکران گنجاند ،با وجود این ،دانش��جویان را باید جهت
مطالعه ویژه مشخص کرد زیرا در میان این محیط است که بزرگترین مقدار جوشش
پیدا میش��ود و همچنین حادترین نوع س��رخوردگی از رژیم در ایران و آنچه برای ما
حائز اهمیت فوقالعاده اس��ت صریحترین انتقادات از ایاالت متحده ،در میان آنهاست.
همانطوری که طرفداران حکومت ایران خاطرنشان ساختهاند یقیناً حقیقت دارد که
هیجان میان دانشجویان دانشگاه تنها اقلیتی از میان دانشجویان فوقالعاده توسعه یافته
و این امر وسیله بس��یار مطلوبی فراهم میکند که به موجب آن هیجان و افکار رادیکال
میتوانند عمل کنند و راه به جلو پیدا کنند .در میان دانش��جویان مش��کالت سیاسی
اندیش��مندان ایران در کانون توجه قرار میگیرد زیرا در میان دانش��جویان اس��ت که
احساسات ضد رژیم اندیشمندان تحصیلکرده بیش از همه طنین پیدا میکند 2.سفارت
امریکا برای برقراری ارتباط با روشنفکران بر دانشگاه تهران تمرکز داشت و همانگونه که
در تحلیلهای اعضای سفارت مشخص است:
دانش��گاه تهران که در آنجا هم مقدم و هم نگهبان تدریس میکنند
بدون شک مرکز روشنفکری ایران است .اینجا جایی است که بارزترین
روش��نفکران ایرانی پیدا ش��ده ،هیجانانگیزترین ایدهه��ا مورد بحث
 .1همان ،ج ،1ص.226
 .2همان ،ج ،2ص.609

به رغم اجباری بودن روند
غربیسازی مدارس و جامعه
در دوران پهلوی ،غرب و به
خصوص امریکا به شدت
از روند مدرنیزاسیون ایران
با تمرکز بر «تقلید فرهنگی از
غرب» حمایت میکردند
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 .1همان ،ص.607
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واقع گردیده و مش��کالت جوان��ان ایرانی
در مرکزیت ش��دیدی م��ورد مذاکره قرار
1
میگیرد.
ارنست .آر .اونی در اداره تحقیقات سیاسی دفتر مرکزی
اطالعات جاسوسی نیز گزارشی با عنوان «نخبگان و تقسیم
قدرت در ایران» در فوریه  1976منتشر میکند که بر ظهور
یک طبقه جدید نخبگان با عنوان «طبقه روشنفکر صاحب
فن دیوانساالر» تأکید میکند و به نوعی میتوان دریافت
که غرب این گروه را جزء ابزارهای رخنه فرهنگی و اعمال نفوذ خود در نظر گرفت و برای
مراودت با آنها برنامهریزیهای فرهنگی زی��ادی انجام داد .در این گزارش پیرامون این
طبقه چنین تحلیلی ارایه شده است:
بعضی از محققین دانشگاهی معتقدند که ظهور یک طبقه بالقوه نخبه
جدید را مشاهده میکنند .یکی از آنها آن را طبقه روشنفکر صاحب فن
دیوانساالر یا یک طبقه متوس��ط صاحب فن نامیده است .خصوصیات
این طبقه در ذیل میآید:
روابط سنتی قدرت را که بر جامعه س��لطه دارد ،مردود میشمارد .به
عوض تحصیالت س��نتی حاوی مطالب دینی ،تحصیالت عالیه جدید
دارند یا سعی به کسب آن دارند .نس��بت به طبقه متوسط سنتی طیف
وس��یعتری از عقاید و رخنههای خارجی را پذیراست .سیستم ارزش و
ارزشهای قدیمی را به دور انداخته اس��ت و در نتیجه دیگر به اسالم به
عنوان راهنمای زندگی نمینگرند .اعضای آن به گذشتهای که جزو آن
نبودهاند ،عالقهای ندارند و عالقهش��ان به خدا یا گذش��ته کمتر است.
اینان در طلب ارزشهای جدید بعضی به بهائیت و بقیه به کمونیس��م
با ایدئولوژیهای چپ گرویدهان��د .این طبقه همه ن��وع صاحب فن را
در بر میگیرد :دکترها ،وکال ،معلمان ،مهندس��ان و دیوانس��االرهایی
که تحصیالت جدید و مهارتهای خاص دارند :فنس��االران ،مدیران،
کارمندان و دانشجویان؛ به عالوه نویسندگان و هنرپیشگان که از خیلی
لحاظ س��خنگوی این طبقه محسوب میش��وند .اعضای این گروه اگر

مقاالت

دوره سوم سال پانزدهم شماره  54زمستان 96

126

امکان انتخاب آزاد داشته باشند ،احتماالً یکی از انواع نظریههای سیاسی
ناشی از غرب مانند :دموکراسی ،سوسیالیزم ،کمونیسم و معدودی حتی
فاشیس��م را برخواهند گزید .تناقض در اینجا است که آن حکومتی که
بر اس��اس هر یک از این فلسفهها بنا شود ریش��هاش در فرهنگ ،تاریخ
و خصوصیات ممیزه ایران ،س��طحیتر از ریشه پادش��اهی خواهد بود.
احتماالً تعداد ادارهکنندگان چنین حکومتی به اندازه امروز کم خواهد
بود .همانطور که دیدهایم ،سیستم ایرانی برای تازهواردین به این شرط
که در بازی شرکت کنند ،جای باز میکند .آنهایی که چنین کنند پاداش
میگیرند و آنهایی که نکنند ،بازنشسته میش��وند و یا مسیر خود را به
زندگی خصوصی یا مشاغل که صرفاً مهارتهای ایشان را به کار گیرد،
تغییر میدهند .بسیاری از روش��نفکران صاحب فن دیوانساالر شرکت
در بازی را انتخاب کردهاند .مرکز س��ر برآوردن روشنفکران صاحب فن
دیوانساالر دانشگاههاست .رؤسای دانشگاهها و نخبگان سیستم آموزشی
پیش از آن که مدیر باشند ،سیاستمدارند .کوتاهی در مهار ناآرامیهای
دانشجویی میتواند در موقعیت ایشان مؤثر باشد .در  15سال گذشته 26
تن از  40رئیس ،قبل از انتصابشان به دانشگاه از مقامات دولت بودهاند.
هفت نفر ایشان وزیر کابینه و یکی اس��داهلل علم نخستوزیر بود .از این
 26نفر که دیگر رئیس دانشگاه نیستند  18نفر پس از ترک این مقام به
مناصب دولتی بازگشتند .چندین نفر از آنها از اعضای خانوادههای بانفوذ
1
بودهاند ،حال در آنجا تولد یافتهاند یا با ازدواج متصل شدهاند.
برای غرب ،م��راودات دو یا چندجانب��ه میان دانش��گاهیان و فرهیخت��گان ایرانی و
شخصیتهای نفوذی امریکا بس��یار حائز اهمیت بوده و از روشهای مختلفی سعی در
تبادل دانشجویان داشتند و همواره سعی داشتند با تغییر در اندیشه و افکار دانشگاهیان
ایرانی به منافع خود نزدیکتر شوند .در این مسیر ،مؤسساتی نظیر بنیاد جانسون تالش
زیادی نمودند و در برخی از اسناد النه جاسوسی آمده است:
با مؤسس��ات خصوصی از قبی��ل بنیاد جانس��ون و یا س��مینارهای
تشکیلشده از طریق دانشگاهها منجمله «مرکز شرق و غرب» مذاکره
شده و از شخصیتها و گروههای علمی ایران دعوت شده تا در امریکا گرد
 .1همان ،ج ،1ص.258-259
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 .1همان ،ص.201
 .2همان ،ص.210

نفوذ فرهنگي

آمده و موضوعات غیر بحثانگیز را مورد گفتوگو قرار دهند .جلس��ات
و گردهماییهای چندملیتی ارجحیت دارند .زمینههایی که میتوانند
انتخاب شوند عبارتاند از ادبیات ،نویس��ندگی خالقه و یا امور مربوط
به علوم و توس��عه کتابخانه و کتابداری .تماس با چند نفر از مشاورین و
مسئوالن پذیرش دانش��جویان خارجی که به نحو دقیقی انتخاب شده
و محل کار آنان در دانشگاههای مشهوری است که در آنها دانشجویان
ایرانی و اسالمی مشغول تحصیل هستند .هدف از کار این گروه عبارت
است از :الف .بررسی نیازها و گرایشهای دانشجویان ایرانی و تغییرات
حاصله در آنها در اثر تحوالت اخیر .ب .طرح برنامههایی برای تش��کیل
کنفرانس دانشجویان و یا سایر انواع مذاکرات در امریکا در تاریخ مناسبی
در آینده .بررس��ی و پیدا کردن راههای مختلف به منظور دعوت کردن
دانشجویان ایرانی و ش��خصیتهای علمی به س��مینارها و شرکت در
پروژههایی که تفاهم و روابط روشنفکرانه را تقویت مینماید .این کار را
میتوان از طریق مؤسسات آموزشی امریکایی که در ارتباط با کشورهای
اسالمی جهان سوم بوده و یا در امر مبادالت دانشجویی از آنها حمایت
1
میکنند ،انجام داد.
برای تحقق این موضوع و جذب دانش��جویان ایرانی به س��مت و سوی غرب و جریان
روش��نفکری ،انجمنی بین ایران و امریکا توسط سفارت تأس��یس گردید که این امر را
پیگیری مینمود .در گزارش سفارت امریکا آمده است:
کمیسیون مشترکی بین ایران و امریکا برای پیشبرد همکاری عمومی و
خصوصی امریکا در زمینههای انرژی ،نیروی انسانی ،کشاورزی ،تجارت
و امور مالی و عل��م و تکنولوژی برای چهارمین بار در واش��نگتن تحت
ریاست وزیر خارجه ونس تشکیل ش��د .بیشتر از  50دانشگاه امریکایی
با دانش��گاههای ایران��ی و یا نهاده��ای دولتی ارتباط دارن��د .جمعیت
2
دانشجویان ایرانی در امریکا اکنون بیشتر از  30000نفر هست.
افزایش مراودات دانش��گاهی میان دانش��گاههای امریکا و ایران بر اساس تغییر ذائقه
سیاسی و نفوذ فرهنگی در دانشگاهیان ایرانی برای شکلدهی به جریان روشنفکری و

شبهمدرن در ایران بوده است.
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چ .رصد دائمی عالیق سیاسی دانشگاهیان توسط سفارت امریکا

در بخشی از اسناد النه جاسوسی ذکر شده است که:
موازنه فعلی ما در گزارش و تحلیل اطالعاتی اساسی در مقابل سیاست
گزارشها و تحلیلهایی که بالفاصله پس از وقایع ارایه میگردند که در
اوایل دهه  1960شروع به شکل گرفتن نمود قرار دارد .آن زمان شروع
این امر بود که به ارتباط سیاست ارجحیت بیشتری از تحقیق بنیانی داده
شود .اساس بر این بود که جامعه دانشگاهی میتواند مسائل بلندمدت
را مطالعه کند و از خارج یک پایگاه اطالعاتی برای تحلیلگران سیاست
و مأموران گزارشدهنده در وزارت خارجه و دیگر جاها در دولت فراهم
نماید .این روش به طور معقوالنه خوب عمل کرده اس��ت .در عین حال
یک کاهش مداوم در بنیان اطالعاتی ما در داخل دولت وجود داش��ته
است .تحقیق دانشگاهی همیشه روی آن مس��ائلی که ما در زمانهای
بحرانی در مورد آنها ذیعالقه میباش��یم ،تمرکز پیدا نکرده است و نیز
کیفیت محققین دانشگاهی مساوی نیست .بنابراین تحقیق در مورد یک
ال انجام نشده باشد یا بهطور ضعیفی انجام
موضوع مهم ممکن است اص ً
شده باشد .ما نیاز داریم که یک بررس��ی سراسری در جامعه اطالعاتی
انجام دهیم که آیا تحلیلگران ما تجربه و آموزش و اس��تمرار شرکت در
مس��ائل و کش��ورهای عمده را دارند تا اینکه بنیه تحلیلی و اطالعاتی
الزم برای تحلیلهای کوتاهم��دت و بلندمدتتر را فراه��م بیاوریم .ما
همچنین بررس��ی خواهیم نمود ک��ه چه تأکیدات بیش��تری در موارد
سوابق اطالعاتی بنیادی سیاسی ،جامعهشناسی ،فرهنگی و اقتصادی
الزم هس��ت .نه فقط برای پایگاه اطالعات��ی بلندمدتترمان بلکه برای
قادر بودن به ارزیابی دالیل آش��فتگی سیاسی و اجتماعی وقتی که رخ
میدهد و نیز ارزیابیهای صحیحتری در مورد اینکه به کجا ممکن است
منتهی شود و ما در مورد آن چه میکنیم انجام دهیم .ما این موضوع را
در بررسیهایمان از برنامههای شش ماهه گزارش سفارت مورد توجه
1
قرار خواهیم داد.

 .1همان ،ج ،2ص.73
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 .1همان ،ج ،1ص.793-794

نفوذ فرهنگي

در  18سپتامبر  1978گزارشی توسط جان واش برن در اسناد النه جاسوسی درج شده
است که تأکید میکند:
در سازمان سیا و سفارت ارجحیت گزارش به وقایع داخلی و سیاست
داخلی در ایران باید داده شود .شما بهتر از من میدانید که چه چیز در
اینجا مورد احتیاج اس��ت و ما هر دو مشکالت مشقتبار انجام این مهم
را میدانیم .قابل ذکر است که به کنسولگریها باید اختیار و منابع الزم
برای درگیر شدن در این کار داده شود .وسیله دسترسی در خارج تهران
آسانتر اس��ت و خیلی از فعالیتهای مهم در جایی که کنسولگریها
هس��تند جریان دارد .باید مش��اوره سیس��تماتیک و مرت��ب با جامعه
دانشگاهی وجود داش��ته باشد .خیلی از دانش��گاهیان در مورد مسائل
سیاسی ایران خیلی صریحتر و مس��تقیمتر بودهاند .منابع مصرفنشده
زیادی برای استفاده در اینجا وجود دارند و این مردان و زنان باید بدانند
که نظرات آنها مورد نیاز هست .این مش��اوره که  ICAرا که باید عمیقاً
شرکت دهد ،چنین باید متضمن نظارت مرتب بر انتشارات باشد .مطالبی
که مورد پوشش قرار میگیرند باید شامل رسالههای دکترا نیز باشند.
خیلی از مطالبی که در مورد ایران در نشریه انجمن علوم سیاسی امریکا
میآید به نظر میرسد که موضوعاتی را مورد پوشش قرار میدهند که ما
خصوصاً نادیده میگیریم .انجمن خاورمیانه باید بهطور مرتب به خاطر
تخصص آن مورد بهرهبرداری قرار گیرد و باید تش��ویق شود که منابع
بیشتری به مطالعات ایران اختصاص دهد .انس��تیتوی امریکایی برای
مطالعات ایران که در دانشگاه پنس��یلوانیا قرار دارد و ظاهرا ً از طرف ما
ندیده گرفته میشده است ،یک منبع خیلی مهم است .با دانشگاهیانی
که در ایران در زمینههای دیگر کار کردهاند (مثل مرکز ایرانی هاروارد
برای مطالعات مدیریت) باید به طور مرتب مش��اوره ش��ود .یا از طریق
دانشگاهیان و یا بهطور مستقیم باید تماس محتاطانهای با تبعیدیهای
1
ایرانی و سازمانهایشان در ایاالتمتحده گرفته شود.
از این رو مش��خص میش��ود که میان دانش��گاه و منافع غرب ارتب��اط وثیقی وجود
دارد که فق��دان اطالعات موج��ود در خصوص نح��وه عملکرد دانش��گاهیان و مواضع
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با اشاعه فرهنگ و تمدن مادی

مغربزمین ،غربزدگی بهعنوان سیاس��ی آنها میتوان��د تدابیر س��فارت امریکا و
یک جریان عام ،تمامی ابعاد سیاس��تگذاریهای امری��کا را ب��ا ناکارآم��دی
اجتماع ما را در بر گرفت و هر آنچه مواجه س��ازد و به همی��ن دلیل س��فارت امریکا
نشان از تمدن جدید غرب داشت از تأکید میکند که «اطالع��ات درباره فعالیتهای
قبیل فرهنگ مصرفی ،نظام پیچیده دانش��گاهی که به حرکته��ای احتمالی مخالف
بوروکراتیک اداری ،رفا هطلبی ،مربوط میشوند و مواضع کلی دانشجویان به درد
پولپرستی ،تجملپرستی و ...در میخ��ورد 1».و در جایی دیگر از النه جاسوس��ی
جامعه حکم مبنا و معیار ارزشی را خواس��ته میش��ود« :گزارش��ات تحلیلی درباره
پیدا کرد
تحوالت دانشگاهی ،فرهنگی و رسانههای گروهی
2
تهیه نمایید ».در همین راستا ،رصد دائمی عالیق
و کنش سیاسی دانش��جویان و اساتید یکی از نیازهای س��فارت امریکا اعالم میشود و
اظهار میگردد که برآورد اطالعاتی غیر صحیح از دانشگاههای ایران منجر به اشتباهات
راهبردی در تصمیمات و سیاستهای استراتژیک امریکا در ایران میشود:
از لحاظ عالیق سیاسی فعلی ،ما از شما میخواهیم که همچنان ناظر
صحنه دانشگاهها باقی بمانید .این شاید بیش از آنچه شما فکر میکنید
برای ما مفید باشد .زیرا ش��ما با ناحیهای حساس سر و کار دارید .اینجا
متناوباً اطالعات غلط از اطالعات بیشتر میشود و گزارشهای تهیهشده
3
توسط شما و دیگر کنسولها معیار اصلی قضاوت ما خواهند بود.
در همین راستا ،هنری پرش��ت در پیامی از وزارت امور خارجه واشنگتن دی .سی به
سفارت امریکا در ایران به تاریخ  9ژانویه  1979تأکید مینماید که نسبت به «مواضع و
4
جهتگیریهای سیاسی اعضای جامعه دانش��گاهی نسبت به امریکا ...عالقهمندیم»؛
زیرا امریکا به نقش تأثیرگذار دانش��گاه در تحوالت سیاس��ی ایران واقف است و تأکید
دارند که اهمیت دانشگاه نس��بت به مدارس در کنشهای مدنی و سیاسی بیشتر است
و به همین خاطر ،کنترل و مدیریت تحوالت دانش��گاهی ایران ،برای غرب خیلی حائز
اهمیت است:
از سرگیری کالسهای درس در سطح دبیرستان اهمیت کمی دارد؛
 .1همان ،ص.692
 .2همان ،ج ،2ص.309
 .3همان ،ج ،1ص.697
 .4همان ،ج ،2ص.85

چون دانشآموزان را میتوان در ع��رض چند دقیقه به داخل خیابانها
کشاند .بازگش��ایی دانش��گاهها فقط زمینه افزایش اختالفات فزاینده
سیاس��ی داخل جامعهایرانی را ایجاد کرده ،بحثهای دانشگاه اکثرا ً به
جبههگیریهای افراطی منجر میشود و وحدتی در نظرات سیاسی به
1
وجود نمیآورد.

ح .ترویج اندیشههای غربی و تحت تأثیر قرار دادن جامعه علمی کشور
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 .1همان ،ص.123
 .2همان ،ص.625

نفوذ فرهنگي

بر اساس یکی از اسناد افشاشده از النه جاسوسی امریکا ،تأکید شده است که:
ما همچنین معتقدی��م که ایجاد یک مؤسس��ه امریکای��ی مطالعات
فارس��ی در تهران فرصتی خواهد بود برای اینکه امریکاییان دارای برد
اندیشمندانه آزادی ورود به همراه همتاهای ایرانی خود به یک محیطی
داشته باش��ند که از حضور رس��می امریکا در آن مبرا نگهداشته شده
است .هر س��ال بیش از ش��ش نفر از دانش��مندان درجه اول امریکایی
فرهنگ و تمدن ایران به همت برنامههای غیر دولتی امریکایی به ایران
میآیند .اگر مکانی وجود داش��ته باش��د که آنها زندگی و کار کنند و با
همتاهای ایرانی خود معاش��رت داشته باش��ند ،آنها در تحت تأثیر قرار
دادن اندیشمندان ایران نقش مهمتری خواهند داشت .همچنین درباره
2
فرهنگ و تمدن خودمان اندیشههای سودمندی را عنوان خواهند کرد.
در بخشهای دیگری از اسناد النه جاسوسی آمده است:
اداره اطالع��ات امریکا س��رگرم تنظیم برنامه تجدیدنظرش��دهای به
منظور تغییر دادن تأکید از ارتباطات جمعی به هدفگیری دقیق درباره
گروههای رهبریکننده برگزیده چه در تهران و چه در شهرستانها شده
است .البته اندیشمندان فقط یکی از هدفهای دارای اولویت را تشکیل
میدهند و برنامه منعکسکننده آگاهی ،به اهمیت آن اس��ت .ولی کار
بیش��تری میتوان انجام داد و باید انجام بگیرد .به طور کلی ما از قدرت
پذیرایی اندیشمندان ایران و به ویژه جوانان تحصیلکرده ایرانی درباره
اندیشههای امریکایی و اطالعات درباره امریکا تحت تأثیر قرار گرفتهایم.
س��اخت و الگوهای ارتباطی اندیش��مندان ایران چنان است که کلمه
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اداشده وزنه بیشتری نس��بت به کلمه تحریرشده با سایر وسایل بصری
دارد .اینها اشخاصی هس��تند که دوس��ت دارند صحبت کنند و گوش
بدهند و استدالل کنند و بحث کنند و عالقهمند به دریافت اندیشههای
جدید هستند و از لحاظ رشد فکری تحت تأثیر قرار میگیرند .بنابراین
ایران کشوری است که برای یک برنامه هدفگیریشده مربوط به اهل
قلم امریکایی و دانش��مندان اجتماع امریکایی با اندیش��ههای جالب و
1
هیجانانگیز و متفکرین سیاسی بسیار مناسب است...
در همین مسیر «راکول» یکسری از متفکران و اندیش��مندان امریکایی را پیشنهاد
داده و مشخص میکند که میتوانند در تماس با همتایان ایرانی خود و البته قشر جوان
و دانشجو ،روند جذب آنها را به قدرت نرم امریکا سریعتر نمایند:
اندیشمندان امریکایی از جمله لیبرالهای برجسته و سایر دانشمندان
از قبیل «هنری استیل کامیجور»« ،راین هلونیبور»« ،ارتور شلزنیجر»،
«ماکس لرنر»« ،ال��کار هندلین»« ،راک ب��ازون»« ،النیل ترینینگ»،
«کلینتون روسیتر» و غیره میتوانند احساسات مساعد نسبت به ایاالت
2
متحده را فعالتر کنند.
این مسئله حکایت از اهمیت ترویج اندیشههای غربی توسط سفارت امریکا در جامعه
ایرانی دارد؛ زیرا عالوه بر ایجاد نزدیکی عقیدتی ،میتوان��د مبانی فکری جامعه علمی
هدف را با بنمایههای اعتقادی و جهانبینی غربی پیوند دهد که در تعارض با اندیشهها
و افکار اس�لامی قرار دارند و به یک معنا ،همین مبانی هس��تند که منجر به مقاومت و
ایستادگی در برابر زیادهخواهیهای غرب میشوند .پس ،دگردیسی در این افکار بسیار
خطرناک میباشد.
خ .ترویج فرهنگ منحط غربی و سبک زندگی لیبرالی در میان اندیشمندان ایرانی

کمیسیون مش��ترک ایران و امریکا در ایران ،تالش داش��ت تا از طریق کمپانیهایی
امریکایی در روند اصالح زندگی ایرانیان مداخله نماید .در یکی از اسناد النه جاسوسی
در خصوص این کمیسیون مشترک آمده است:
بخش امریکایی همچنین توافق نمودند ک��ه این ناپایداری اقتصادی
فعلی گذراست و کمپانیهای امریکایی در ایران قاطعانه از اقداماتی که
 .1سعید مستغاثی ،همان ،ص.17-18
 .2همان.

طرح فولبرایت از جمله طر حهای
فرهنگی و دانشگاهی امریکای
امپریالیست است که در تمام
کشورهای تحت سلطه از جمله آفریقا
و آسیا مورد استفاده قرار میگیرد و
افرادی از کشورهای تحت سلطه
را به وسیله این طرح به بور سهای
دانشگاهی دعوت میکنند و همه گونه
برنامهریزی جاسوسی و اطالعاتی و
نفوذ در ارگانهای مملکتی را به وسیله
آنها انجام میدهند

133
دوره سوم سال پانزدهم شماره  54زمستان 96

 .1اسناد النه جاسوسی امریکا ،همان ،ج ،1ص.120
 .2همان ،ص.159

نفوذ فرهنگي

آرامش را باز گردانده و اجازه
رشد و شکوفایی اقتصادی را
دهد حمای��ت مینماید؛ در
حال حاضر اجرای قراردادها
با ایران بالمانع است .کمیته
حمایت خود را از کوششهای
دولت ای��ران ب��رای برقراری
ثب��ات اقتص��ادی و ادام��ه
افزایش سطح زندگی ایرانیان
اعالم میدارد و از هیچ گونه
1
کمکی برای رسیدن به این اهداف مهم دریغ نمیورزد.
در بخشی دیگر از اسناد مشخص است که کارداران سفارت امریکا مترصد رواج زندگی
بیقید و بندی غربی و مبتنی بر آموزههای مفسدهانگیز در جامعهایرانی هستند و خود
در محافل فساد ش��رکت میجویند .به عنوان مثال ،یکی از کارداران سفارت واشنگتن
وضعیت رفاهزدگی برخی از مسئوالن را این چنین تشریح میکند« :با تمام این حرفها و
خطرات ما به زندگی عادی و راحتمان ادامه میدهیم» و چند نمونه میآورد از مسابقات
2
ورزشی و مجالس رقص و عیاشی که بعضی ایرانیهای طاغوتی هم هستند.
س��فارت امریکا با ترتیب دادن محافل ادبی و هنری و ضیافتهای مهمانی س��عی در
ترویج سبک زندگی غربی در میان دانشگاهیان داشت و در این مسیر تالشهای زیادی
انجام دادند .در یکی از اس��ناد آمده که شاه از سفارت خواسته اس��ت که زندگی شاد و
مفرح غرب در ایران ترویج شود و اعضای س��فارت از این موضوع رضایت داشتند و این
گونه اشاره کردهاند:
ایاالتمتحده برنامههای فرهنگی خود را از جمله دیدار ارکس��ترها و
گروههای رقص و موسیقیدانان و غیره ...در این زمینه گسترش دهند.
در حالی که چنین برنامههای پیشبرد دادهش��ده سودمند خواهد بود.
این را نمیتوان جایگزین راهگشایی مغز به مغز یا نمایشهای بصری و
سایر نمایشهای هنری دیگر کرد .معذالک توسعه نمایشهای فرهنگی

ایاالتمتحده اثر مساعدی در جامعه اندیشمندان ایران خواهد داشت.
در نهایت باید اذعان داش��ت که س��فارت امریکا در ایران سعی داش��ت با انحراف در
نهادهای علمی ایران ،مسیر تحقق اهداف خویش را در ایران هموارتر نماید و به همین
منظور از تمام��ی جاذبههای کاذب فرهنگ��ی و علمی خویش بهره گرفت تا دانش��گاه
و دانش��گاهیان ایرانی را از مس��یر تعالی جامعه دور س��ازند و در این مس��یر از تمامی
ظرفیتهای خوی��ش نظیر ترویج زبان انگلیس��ی ،رص��د فعالیت سیاس��ی گروههای
دانش��جویی و حمایت از روشنفکران غربزده ،تغییر س��بک زندگی اسالمی -ایرانی و
اشاعه فرهنگ غربی در زیست ایرانی ،مؤسس��ات فرهنگی نظیر جانسون و فولبرایت،
مراودات دانشجویی ،آموزشهای مبتنی بر اندیشههای غربی ،ترویج آموزههای غربی
نظیر لیبرالیسم ،دموکراس��ی و غیره ،ایجاد پیوندهای شخصی مصلحتی برای نفوذ در
محافل علمی ایران بهره جستند.
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نتیجهگیری
نفوذ فرهنگی در نهادهای آموزشی یکی از شگردهای غرب و به خصوص امریکا برای
حضور پیوسته در یک کشور و ایجاد ش��بکهای از متحدین در جامعه هدف برای کسب
منافع ترسیم شده است .سفارت امریکا در طی سالهای متمادی با برنامهریزی هدفمند
خود سعی داشت که در بدنه علمی ایران نفوذ نماید تا از طریق ایجاد انحراف در گروههای
دانشآموزی ،دانشجویی ،اساتید و معلمان به دامنه تأثیرگذاری خود در جامعه بیفزاید
و در نقطه مقابل ،قدرت دانش و علوم بومی که دارای اهداف اس��تقالل و پیشرفت ملی
است را مورد خدشه قرار دهد .س��فارت تالش داش��ت تا از فرآیند کند شدن تربیت و
پرورش صحیح در نهادهای تربیتی ایران ،نهایت استفاده را ببرد و اصول مورد نظر خود
که شامل ارزشهای لیبرالیستی و زیست غربی است را در میان محصلین و دانشگاهیان
رواج دهد و همین موضوع س��بب نزدیکی بیشتر جامعه علمی کش��ور با سیاستهای
اقتصادی و فرهنگی ایاالتمتحده میشد .سفارت امریکا برای نفوذ فرهنگی خود برخی
از سیاستها را مورد توجه قرار داد که بخشی از آنها در اسناد النه جاسوسی که توسط
دانشجویان خط امام ترجمه و منتشر شده اس��ت ،وجود دارد .ابزارها و شیوههای نفوذ
فرهنگی غرب در مدارس و دانشگاههای ایران از منظر اسناد النه جاسوسی عبارتاند از:
تالش ب��رای تغیی��ر آرمانها و ارزشه��ای دینی ،تروی��ج غربگرای��ی ،تالش برای
 .1همان ،ج ،2ص.626

ت متحده ،تقلیل دادن روحیه ضد امریکایی
سازماندهی معلمین در راستای مقاصد ایاال 
در بین معلمین و شاگردانشان در مدارس ،کسب اطالعات علمی و آموزشی از معلمین
خارجی در م��دارس ایرانی ،ترویج زب��ان انگلیس��ی در مدارس و بی��ن دانشآموزان،
فعالیتهای گس��ترده انجمن فرهنگ��ی ایران و امری��کا در نهادهای آموزش��ی ایران،
بسترسازی برای ایجاد نفاق در مدارس ،حمایت از دانشگاهیان مخالف نهادهای حوزوی
و علمای دین ،مراودات اطالعاتی با اساتید و دانشگاهیان متمایل به غرب ،نفوذ فرهنگی
در دانشگاهیان از طریق فیلمها و برنامههای فارس��ی صدای امریکا ،افزایش ارتباطات
نفوذی در نهادهای علم��ی ایران از طریق ازدواجهای مصلحت��ی ،طرحهای فرهنگی و
دانشگاهی فولبرایت برای نفوذ در محافل دانش��گاهی و علمی ایران ،افزایش مراودات
با دانشگاهیان ایرانی برای تقویت جریان روش��نفکری (متفکران همسو با غرب) ،رصد
دایمی عالیق سیاس��ی دانشگاهیان توسط س��فارت امریکا ،ترویج اندیشههای غربی و
تحت تأثیر قرار دادن جامعه علمی کشور و ترویج فرهنگ منحط غربی و سبک زندگی
لیبرالی در میان اندیشمندان ایرانی.
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