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چکیده:
ایران همواره سهم عمدهای در برنامههای اقتصادی و فرهنگی سیاست

ختار ی آمریکتا داشتته است

میتواند به دلیل همسایگی ایران با شوروی ،و ود منابع عظیم نفتی ،موقعی

استترات یک ختا

ته

در رتر

آسیا و خلیج فارس و عوامل دیگر باشد .هدف علمی این پ وهش ،بررستی مراحتل نفتوو و ستلطه فرهنگتی
آمریکا بر ایران از ودتای  28مرداد تا پیروزی انقال اسالمی اس  .میسونرها اولین سربازان فرهنگی دولت
آمریکا بودند ه فرهنگ و آموزشهای آمریکایی را در خارج از مرزهای آمریکا اشاعه میدادند .در ستا های
پس از نگ هانی او تا به قدرت رسیدن رضاشاه ،چشم بسیاری از دولتمتردان ایرانتی بتا آمریکتا دوختته
شده بود و این درحالی بود ه در آن زمان فعالی های فرهنگی آمریکا در ایران مابیش تداوم داش  .بعتد از
نگ هانی دوم نفوو و سلطه فرهنگی آمریکا در ابعاد وسیع و گستردهای در سیاس خار ی منطقته رتر
آسیا و بهخصو

ایران نمایان گش  .در واقع آمریکاییها پس از نگ هانی دوم ،بر این بتاور بودنتد ته

سرمایهگذاری در آموزش و پرورش منبع تولید مهمی اس
را فراهم آورد .تشکیل و تقوی

ه میتواند زمینههای رشتد اقتصتادی ونوستازی

نهادهایی ته در عرهته هتانی فعالیت

داشتتند ،نظیتر آژانتس بینالمللتی

توسعهی آمریکا ،طرح مارشا  ،سپاه هلح ،اهل چهار ،میسیون فولبرای

و ریره ،همگی برنامههای وستیعی

در ه

تحو ساختار آموزشی و اداری ارائه می ردند .پ وهش حاضتر بته مبابته تبیتین مستالهای تتاریخی

مراحل نفوو و سلطه ایالت متحده در ایران ،برای شناخ

بهتتر ریشتههای خصتوم ایتران و آمریکتا حتائ

اهمی

اس  .لذا بررسی مراحل نفوو و سلطه آمریکا بر ایران از ودتای  28مرداد تا پیروزی انقتال استالمی

اس

ه در بعد اربردی به وا اوی رویه های م و یف مناسبات نونی ایران و ایالت متحتده متک متی

ند .این امر به نوبه خود به شناخ

هحیح سیاس

های اری امریکا بر ایران منتهی می شود.

واژگان اصلی :نفوو فرهنگی ،دیپلماسی عمومی ،سلطه فرهنگی ،ودتای  28مرداد 1332ش.
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مقدمه

دامنه روابط میان دو شور میتواند از یک تماس فرهنگی ساده و دوستانه تتتا یتتک رابطتته پیدیتتده
چند بعدی ،سلطه آمی و مداخلهگرایانه متفاوت و متنوع باشد .تاریخ روابط دو شور معمتتول ریتتان
مستمری اس از فراز و فرودهای پی درپی ه در گذر زمان و بر حسب شرایط داخلتتی ،منطقتتهای و
بین المللی رخ میدهد .اما گتتاه در برختتی برشهتتای تتتاریخی ختتا

روابتط دو شتتور تتذابی و

حساسی مضاعف مییابد به گونهای ه تأثیرات رخدادها ،مواضع و تصمیمگیریهای آن دوران گتتاه
تا سالیان متمادی در حافظه تاریخی مردم و دولتمردان آنها باقی مانتتده و بتتر رونتتد حتتواد آتتتی اثتتر
میگذارد .این برهههای تاریخی خا

رالب ًا با یک دگرگونی مهم در عرهه داخلی یتتا ختتار ی آرتتاز

گشته و با یک دگرگونی مهم دیگر پایان مییابند و شیب تندی از تغییر در ریان عادی روابط پیشتتین
ایجاد می ند.
با آراز نگ هانی دوم ،امپریالیسم آمریکا بتتا استتتفاده از ختتال قتتدرت هتتانی و تتتوان اقتصتتادی و
پشتوانه فرهنگی مناسب ،قدرت یاف  .در آن زمان ،دیپلماسی فرهنگی آمریکا در مورد ایران همستتو بتتا
سیاس خار ی آن شور قرار گرف و روابط فرهنگی بر استتاس د تتترین روستتای مهتتور ایتتالت
متحده تعیین شد .روابط فرهنگی ایتتران وآمریکتتا در سراستتر دوره حکومت
فرهنگی با مدیری

رضتتا شتتاه در دو زمینتته

سفارتخانه و بتتا نظتتارت دستتتگاه دیپلماستتی دو شتتور و روابتتط فرهنگتتی میتتان

عالقمندان به فرهنگ ایران در آمریکا و ایرانیان مقیم آمریکا ادامه یاف .
در دوران مصدق ،محدودی در دخال سیاسی آمریکتتا در ایتتران ،بتتا فعالی هتتای گستتترده فرهنگتتی
روبرو بود .در واقع دیپلماسی فرهنگی ،راهی برای نفوو سیاسی موثر بهشمار میرف  .آمریکاییهتتا بتته
خوبی درک رده بودند ه موفقی

در لوگیری از نفوو مونیس  ،تنها با تقوی

روابط فرهنگتتی بتتا

ایران میسر خواهد شد .در ریان ملی شتتدن نفت و ودتتتای  28متترداد  1332ش .روابتتط فرهنگتتی
آمریکا و ایران از اهمی وی های برخوردار بود .دول

آمریکا تالش می تترد تتتا بتتا استتتفاده از پیشتتینه

فرهنگی بین دو شور ،مشکالت سیاسی بین ایران و انگلیس را حل و فصل نماید و حوزههتتای نفتتوو
خود را با پشتوانه فرهنگی گسترش دهد.
در اهمی و ضرورت روابط و مناسبات ایران و آمریکا میتوان اینگونتته بیتتان نمتتود تته مناستتبات دو
شور بیش از نبه سیاسی و اقتصادی ،رنگ فرهنگتتی داشت  .ورود میستتیونهای متتذهبی آمریکتتا بتته
ایران ،انجام امور فرهنگی و آموزشی عامالمنفعه در مناطق محروم و سپس شتتهرهای بت رو شتتور بتتا
پیشینه تاریخی و فرهنگی ،فعالی های فرهنگتتی ویت ه بتتانوان ،سیاست های نفتتوو ایتتالت متحتتده در
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آمتتوزش و پتترورش و دانشتتگاهها و متتواردی دیگتتر ،دستتتاوردهایی بتتود تته آمریکتتا بتترای اهتتداف
در سلطن پهلوی دوران  26سالهای از نفوو ،سلطه فرهنگی و ا تماعی آمریکاییها در ایتتران را نظتتاره
گریم .مواضع نونی سیاس خار ی و نگرش رالبی ه نسب به قتتدرت هتتای بت رو بتتر سیاست
خار ی شورمان تاثیری تعیین ننده یافته اس متاثر از این دوره  26ستتاله نیت هست  ،بنتتابراین درک
مراحل نفوو و سلطه فرهنگی آمریکا بر ایران ،یاریگر شناخ

هحیح تر سیاس

نونی ایران نسب

به ایالت متحده نی هس  .بر این اساس یافتن مراحتتل نفتتوو و ستتلطه فرهنگتتی آمریکتتا بتتر ایتتران از
ودتای  28مرداد تا پیروزی انقال برای موفقی سیاس ختتار ی مهتتوری استتالمی ایتتران حتتائ
اهمی

اس  .این پ وهش به ابعاد و شناخ نفوو فرهنگی آمریکتتا در ایتتران از انقتتال مشتتروطه تتتا

ودتای  28مرداد  1332می پردازد .همدنین شتتناخ مراحتل ستتلطه فرهنگتتی آمریکتتا بتتر ایتتران از
ودتای  28مرداد  1332تا پیروزی انقال اسالمی را دنبا می نمایتتد .در خاتمتته شتتناخ

گستتترش

انقال اسالمی و شکس سلطه آمریکا بر ایران را بررسی می ند .به طور لی بررسی سیر تکتتوین و
نحوه آراز و پیشرف روابط دو شور عالوه بر آنکه به لحاظ تاریخی حتتائ اهمیت
مبنایی برای شناخ حر

های گذشته با هدف پیری ی حر

شناخ برخی از برشهای تاریخی خا

است
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سیاس های خود در ایران از آن سود برد.

میتوانتتد

های آینده باشد .اما به طتتور اخت

ه در ریان روابط دو شور از حساسی و تأثیرگتتذاری

بیشتری برخوردار بودهاند؛ میتواند همدون بستههایی فشتترده از تجتتار نتتا و ارزشتتمند فتتراروی
تصمیمگیران عرهه سیاس خار ی قرار گرفتتته و عتتالوه بتتر روشتتن ردن زوایتتای متتبهم و تاریتتک
گذشته به شناخ عمیق و دقیق وضعی

اری در مناسبات دو شور نی مک نماید .از ایتتن منظتتر

مطالعه روابط ایران و آمریکا و مراحل نفوو و سلطه این شور بر ایران در یک برش تاریخی بیست

و

شش ساله ه سا های مابین ودتای 28مرداد 1332ش .و انقال اسالمی  ،1357را در بتتر میگیتترد،
از ذابی و اهمی بسیار برخوردار اس  .هدف از نگتتارش ایتتن مقالتته شتتناخ زمینتتههای نفتتوو و
سلطه فرهنگی آمریکا بر ایران از ودتای  28مرداد 1332ش .تا پیروزی انقتتال استتالمی و در نهایت
بررسی و تحلیل زمینههای شکس سلطه آمریکا و گسترش انقال اسالمی بر ایتتران خواهتتد بتتود .در
این تحقیق بدنبا پاسخ به سئوالت زیر هستیم؛ دلیتتل نفتتوو و ستتلطه فرهنگتی آمریکتتا بتتر ایتتران از
ودتای  28مردادتا انقال اسالمی چه بود؟ روشهای نفوو فرهنگی آمریکا در ایتتن ایتتام چگونتته بتتود؟
نقشه راه آینده مل

در مقابله با این تها م ادامهدار امپریالیسم چیس ؟
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چهارچوب نظری پژوهش:
تاریخ گذشته مبنای چهارچو نظری این تحقیق اس  .روابط ایران و آمریکا بتته هتتورت رستتمی در
دوره ناهرالدین شاه قا ار و به ابتکار میرزا تقی خان امیر بیر برمیگردد .در آن زمتتان نفتتوو و قتتدرت
انگلیس و روسیه به گونهای بود ه مانع برقراری هر نوع مناسبات میان ایران و دیگر شتتورها میشتتد؛
مناسبات ایران و آمریکا نی از این نوع مانعتراشیها بر نار نماند(روبین .)14 :1363 ،ایتتن مانعتراشتیها
باعث شد تا آمریکا با اع ام هیئ های تبلیغی مسیحی ،درهدد نفوو در ایران برآید .تا ستتا  1234ش/
 1855م تعداد این مبلغان در ایران به  48تن رسید (روبین .)15 :1363 ،این افراد در چند سا فعالیت
خود در ایران موفقی زیادی به دس نیاوردنتتد .آمریکتتا بتته همتتان انتتدازهای تته در ورود مستشتتاران
نظامی تالش می رد ،هیئ هایی با رویکرد فرهنگی به ایتتران میفرستتتاد و می وشتتید از طریتتق آنتتان
افکار عمومی ایران را هدای

رده و بر امعه ایران تأثیر بگذارد .این اقدام آمریکتتا بتتا عنتتوان " برنامتته

فرهنگتتی امپریالیستتم" در ایتتران معتتروف شتتد (گازیوروستتکی .)217 :1359 ،ای نهتتاور سیاستت
سخ گیرانهتری در برابر نفوو شوروی در هان ،به وی ه در رر آسیا و ایتتران داشت

و بتته محمتتد

مصدق چون تهدیدی علیه منافع خود و بستری برای نفوو شوروی در ایران نگاه می تترد .در آن زمتتان
انگلستان به این معبندی رسیده بود ه عملی ردن ودتتا بتتدون متتک دولت

آمریکتتا ریتترممکن

خواهد بود؛ به همین دلیل در دی 1331ش دو قدرت به این نتیجه رسیدند ه بایتتد نیروهتتای ختتود را
برای بر ناری مصدق از قدرت و انتصا سرلشکر فضل اهلل زاهدی به ستتم نخست وزیری بستیج
نند(.فوران.)442 :1377 ،
آمریکاییها از ودتای  28مرداد  1332تالش ردنتتد بتتا استتتفاده از رویکردهتتای دیتتد ستتلطب بتین
المللی ،و با ایجاد تفرقه در عناهر مؤثر در ایران زمینب نفتتوو و ستتلطه پیوستتته ختتود را فتتراهم نماینتتد،
هدفی ه با برنامه ری ی و ایجاد ودتا تحقق یاف ( عفری و پاینده.)1395 ،
ودتا 28مرداد  1332ه توسط سازمان سیا برنامه ری ی شد ،به ررم تصتتورات مببتتی بتتود تته در
دول

ایران درباره نقش مبب

ایالت متحده در حل و فصل قضیه نف ایران بو ود آمده بود.

ودتای  28مرداد  1332دولتمدان ایرانی و در رأس آنان شاه را بر این واقعی واقف رده بود تته تتتا
زمانی میتوانند حا م در رأس قدرت قرار بگیرند تته بتته حمایت

و پشتتتیبانی قتتدرتهای ختتار ی

پشتگرم باشند ،وگرنه از قدرت نار خواهند رف  .در واقع دول آمریکا از نیاز اقتصتتادی ایتتران بتترای
حل بحران نف سو استفاده می رد و اساس ًا یکی از اهداف ودتا تأمین چنین هدفی بتتود و آمریکتتا و
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انگلستان در این زمینه اتفاق نظر داشتند .اما آنده ه باید درنظر گرف این اس

ه در طو  26ستتا

شاورزان ایران به لی نابود شد و پس از آن وابستگی ایران به رر در تمتتام ابعتتاد رقتتم ختتورد و از
این طریق برای  26سا  ،ایران نگهبان و حافظ منافع آمریکا در یکی از مهمترین منتتاطق هتتان یعنتتی
رر آسیا و خلیج فارس گردید .ویلیام ولبی(رئیس سیا) بارها اعالم تترده بتتود تته گت ینش شتتاه و
تحمیل او بر مردم ایران ،یکی از پرافتخارترین دستاوردها برای سیاست ختتار ی آمریکتتا بتتوده است
زیرا ه شاه به مدت  26سا  ،خدمات خوبی به آن ها داده اس (.واعظی.)1381 ،
در طی دهههای گذشته تحلیلگران روابط ایران و آمریکا نظریات مختلفی در خصتتو
خصوم دو شور ارائه ردهاند .برخی تحلیتتلگران علت

علت

اهتتلی

اهتتلی خصتتوم دو شتتور را تضتتاد و

ال
تعارض دیدگاههای دو شور دانسته و عقیده دارند ایتتن تعتتارض ایتتدئولوژیک دو نتتوع نگتتاه تتام ً
متفاوت در خصو

مسایل سیاسی ایجاد رده و به عدم تفاهمات دو شور دامن زده اس  .گروهی

دیگر از تحلیلگران رقاب های ژئوپلیتیک در منطقه رر آسیا و تقابل نقشهها و منافع (به وی ه منتتافع
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سلطه و نفوو آمریکا بر ایران از ودتای  28متترداد  1332تتتا پیتتروزی انقتتال استتالمی  1357اقتصتتاد

امنیتی و اقتصادی) دو شور در منطقه رتتر آستتیا و خلتتیج فتتارس را در مر ت تحلیتتل ختتود قتترار
میدهند .دستهای دیگر از تحلیلگران بر علتتل فرهنگتتی و روانشتتناختی تمر ت تترده و علت

اهتتلی

خصوم پایدار دو شور را در مبانی فکتتری ،ارزشتتی ،فرهنگتتی و تمتتدنی متفتتاوت آنتتان ستتتجو
می نند .برخی از تحلیلگران نی بر تأثیر رویدادهای تاریخی خا

تأ ید رده و معتقدند یک تحلیتتل

تاریخی دقیق میتواند به یافتن ریشههای خصوم ایران و آمریکا مک ند .به عقیده آنتتان برختتی از
رویدادهای تاریخی خا

و به عبارت بهتر برخی از برشهای تتتاریخی ختتا

تته در حتتد فاهتتل

رویدادهای مهم داخلی و بین المللی قرار گرفتهاند چنان تأثیر عمیتتق و پایتتداری بتتر حافظتته تتتاریخی
مردمان و دولتمردان شورها میگذارند ه آثار آنها تتتا ستتالیان ،دهتتهها و گتتاه حتتتی تتتا قرنهتتا بعتتد
باقیمانده و تار و پود روابط دو شور را تح

تأثیر قرار میدهد.

مفاهیم اساسی
فرهنگ :فرهنگ مقولهای پیدیده اس

ه دارای ابعاد و عناهتتری مختلتتف است  ،تعتتاریف متعتتدد و

گوناگونی نی از آن بعمل آمده اس  .در تعریف فرهنگ به طور معمو به عباراتی مانند "نظتتام معنتتا"،
"الگوی معنا" " ،نظامی از برداش ها" معناهای عمومی و مشترک"  ،نوعی هتتان بینتی"  " ،برداشت
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وهنی از واقعی "  " ،نظم وهنی"  ،الگو یتتا استتتانداردهای مشتتترک تفستیر یتتا ادراک" و از ایتتن قبیتل
برمیخوریم (عصاره و حسنی بیدخ .) 1393 ،
تهاجم فرهنگی :تها م فرهنگی حر تی اس مرموزانه ،حسا شده ،همراه با برنامهری ی دقیق تته بتتا
به ارگیری شیوههای متعدد و متنوع برای سس

ردن باورها ،دگرگونی ارزشها  ،انحتتراف اندیشتتهها

و تغییر و تبدیل آدا و سنن و نابودی اهو اخالقی حا م بتتر یتتک امعتته انجتتام میگیترد .تهتتا م
فرهنگی هجومی اس از سوی یک نظام فرهنگی خا
اب ارهای خا

به نظام فرهنگی دیگر ه از طریق شتیوهها و

نرم اف اری به هورتی یک انبته و ناگهتانی هتتورت میگیترد و هتتدف اساستی آن

ایگ ینی ارزشها ،روشهای زندگی ،اخالقیات و نظام فکری فرهنگی مها م بتته تتای ارزشهتتا و
عقاید ،روش زندگی و نظام فکری مکتب هدف هورت میگیرد.
کودتای  28مرداد :آمریکا و انگلستان برای بر ناری مصدق طی متتدتی طتتولنی بتته طتترق و وستتایل
سیاسی(عمدتا شاه و مجلس) متکی بودند .اما پس از قیام  3۰تیر و حمای متتردم از مصتتدق بتته ایتن
نتیجه رسیدند ه بر ناری قطعی و دائمی او از هحنه قدرت

از طریتق یتک ودتتتای تمتتام عیتار

نظامی امکان پذیر نیس  .اگرچه ری ه اریهای آخری این ودتا تا اواخر ستتا  1331هنتتوز قطعتی و
نهایی نشده بود ،اما این دو شور بالفاهله پس از بازگش پیروزمندانه مصدق بتته قتتدرت در تابستتتان
 1331به فکر ودتا افتادند .برای رسیدن به این هدف ،هر یک از این دو شور امکانتتات و آوردههتتای
وی ه خود را را روی می قرار دادند .این ودتا ه با طرح و حمایت متتالی و ا رایتتی ستازمان مخفتی
اطالعات بریتانیا و آژانس اطالعات مر ی آمریکا ،سیا بر ضتتد دولت
 1332به انجام رسید و در پی موفقی

محمتتد مصتتدق در  28متترداد

ودتا و سقوط ابینه دوم دول ملی د تتتر مصتتدق ،سرلشتتکر

فضلاهلل زاهدی عهدهدار تشکیل ابینه دید شد.
 -1نفوذ و سلطه آمریکا بر ایران تا پیروزی انقالب اسالمی با تأکید بر مناسبات فرهنگی
 -1 -1مناسبات زمینه ساز فرهنگی بین ایران و آمریکا
به طور لی در زمان ریاس

مهوری ترومن  1945-1952سیاس ختتار ی دیتتد آمریکتتا دربتتاره

ایران طراحی و ا را شد و با اعطتتای مکهتتای اقتصتتادی ،نظتتامی ،فرهنگتتی و ا تمتتاعی ،ایتتران در
سیستم امنی

منطقهای آمریکا ادرام شد (بیگدلو.)41 :1395 ،

بعد از ملیشدن نف  ،دول آمریکا ه حضور در امور سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی ایران بیشتترین
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بهرهبرداری را نمود .رهبران نهض ملی احساس می ردند ه از رقاب بتتین انگلستتتان و آمریکتتا و بتا

استفاده از اب ار تهدید مونیسم میتوانند به آزادیخواهی و حقوق بشر آمریکتتایی دست

نف بر اساس مواضع آمریکا به سه مرحله قابل تقستتیم است  :مرحلتتهی او از اواستتط

 1329تا فروردین 133۰ش .اس

ه ارشناسان اقتصادی آمریکا عمال ایران را به ایستتتادگی در مقابتتل

انگلیس و احقاق حق خود تشویق می ردند .مرحلتتهی دوم حتتل مستتالم

آمیت اختالفتتات ایتتران و

انگلیس با میانجیگری آمریکا بود .در مرحلهی سوم آی نهاور بتتا دولت انگلستتتان همستتو گشت و بتتا
تضعیف ایگاه مصدق و حامیان وی ،طراحی و ا رای ودتا را بر عهده گرفت  .بعتتد از ودتتتای 28
مرداد 1332ش .روابط سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی ایران و آمریکا بتته نهایت

گستتترش ختتود رستتید.

رژیم پهلوی پس از ودتا سطح وابستگیاش به آمریکا بیشتر از گذشته شد و ایتتن در حتتالی بتتود تته
مجموع متتک هتتای نظتتامی آمریکتتا بتتین ستتا های 1332-134۰ش .بتته  436میلیتتون و مکهتتای
اقتصادی به  611میلیون دلر میرسید .طی این مدت تعتتداد زیتتادی از افستتران ارتتتش در دانشتتگاهها
ومدارس نظامی آمریکا و اروپا دورههای تخصصی نظامی را طتتی نمودنتتد و بتتیش از  25۰۰۰افستتر و
در هدار ایرانی در السهای زبان انگلیسی ثب

نام رده و استفاده از سالحهای دید را فرا گرفتنتتد

مقالۀ پژوهشی :مناسبات فرهنگی عامل نفوذ /...یداهلل سپهری و همکاران

شدن هنع

یابنتتد .ملتتی

(بیگدلو.)43 :1395 ،
 -1-2شیوه های نفوذ فرهنگی آمریکا در ایران
 -1-2-1نفوذ در برنامه های آموزشی و انتخاب نخبگان
ایالت متحده در قرن نوزدهم ه حفظ ه مونی ختتود در ستتطح منطقتته و هتتان ،از یتتک ستتری
فعالی های سیاسی-ایدئولوژیک برای نفوو خویش بهره برد .بدین منظور بتترای شناستتایی منتتاطقی در
ه

ترویج دین مسیحی

در ایران ،افرادی را روانه نمود .این گروه پس از آن ه مأموری ختتویش

را به اتمام می رسانند به شور خویش باز میگردند و پس از آن ،معی مبشرین پروتستانی آمریکتتا،
هیأتی را به ریاس

شیش"پر ین " روانه ایران می ند(.بیل21 ،1371،؛ مو انی1384 ،؛ . )34

در سا های بعد ،ایالت متحده رفتاری دیگر را نی در پیش گرفت

تتتا از طریتتق آمتتوزش و پتترروش

بتواند نسلی را تربی نماید ه بعد ًا به عنوان مجریان سیاس های آمریکا در ایران باشند .بتتدین منظتتور
افرادی را پس از ورود هیأتهای مذهبی به ایران گسیل تترد تتتا در فکتتر نو وانتتان و وانتتان ایرانتتی
رسوخ و نفوو بیشتری داشته باشند .این گروه به تأسیس مدارس در تبری (مدرسه پرستتبیتری) و تهتتران
پرداختند (مو انی .)38-37 :1384 ،این شیوه برای نفوو تا پایان دورهی پهلوی نی ادامه داشت  .علتتی
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امینی نخس وزیر وق  ،ه از تحصیلکردگان در آمریکا به شمار میرف  ،پتتس از ورودش بتته ایتتران
به عنوان یکی از فعالین سیاسی علیه حکوم شاه به شمار رفت

تته از سیاست های نظتتامی پهلتتوی

دوم انتقاد می رد ،اما بعد ًا در سا .134۰ش با روی ار آمدن ان اف .نتتدی ،رئتتیس مهتتور ستتابق
آمریکا و به پیشنهاد وی به نخس وزیری رسید ،تتتا بتوانتتد اهتتالحات متتورد نظتتر آمریکائیتتان بتترای
تشدید نفوو در ایران را ا رایی ند .نمونتتهی دیگتتر آن ،روی تتار آمتتدن استتداهلل علتتم بتترای ا تترای
لیحهای ریر اسالمی بود ،دانس .
فرایند مدرنسازی و الگوگیری نظام آموزشتتی در ایتتران همتتواره مطتترح بتتوده است  .ایرانیتتان از دوره
قا اریه از یک طرف بر مدرنسازی نظام آموزشی تأ ید می ردند و آن را زمینتتهای بتترای پیشتترف و
بهدس آوردن دانش وتکنولوژی اروپایی میدانستند .مدرن سازی برنامه آموزشتتی بتتا هتتدف تخریتتب
سیستم سنتی بود .زیرا نظام آموزشی درایران از گذشته با آموزش و تربی
برنامه و سیستم آموزش رربی آشکارا روشی ه
میشد (رینگر ،تر مه حقیق

دینی و سنتی در پیوند بتتود.

تخریب فرهنگ وآموزش دینی و سنتی محستتو

و.)24 :1381 ،

 -1-2-2استفاده از رسانه ها در تبلیغ فرهنگ غربی
یکی دیگر از اقدامات نفوو فرهنگی آمریکا در ایران  ،بهرهگیری از دیپلماسی رسانهای بتتود .هفتهنامتتهی
اخبار هفته به عنوان یتتک وستتیله ارتبتتاط معتتی در راستتتای نفتتوو و رستتوخ ارزشهتتا و برنامتتههای
فرهنگی -ا تماعی انتشار یاف  .انتشار این نشریه در ستتا های فعالیت اهتتل چهتتار در ایتتران تتتداوم
یاف  .با یک بررسی و تحلیل مقدماتی از محتوای نشتتریه ،مهمتتترین محورهتتای آن رابتته شتترح ویتتل
میتوان برشمارد:
تالش در ه ارائه سیمایی پیشرفته ،امعهای دمو راتیک همراه با آزدایهتتای سیاستتی و ا تمتتاعی
از آمریکا ،ارائهی تصویری منفتتی ،خشتتن ،عقتتب مانتتده و همتتراه بتتا دیکتتتاتوری از وامتتع و نظتتام
مونیستی  ،تبلیغ سبک زندگی آمریکایی بهعنوان الگتتوی نتتوین و برتتتر زنتتدگی ،تبلیتتغ پیشتترف های
علمی و هنعتی آمریکا به عنوان پیشرفتهترین شور هان ،تبلیغ و پشتیبانی از برنامههای هتتدا آمریکتتا
و انجمن ایران و آمریکا ،تبیلغ و ارائهی گ ارشهای مفصل از اقدامات اهل چهار در ایتتران  ،گت ارش
مهمترین تحولت سیاستتی و فرهنگتتی آمریکتتا در ایتتران ،معرفتتی شخصتتی های بر ستتته علمتتی و
فرهنگی آمریکا ،معرفی دانشگاهها و سیستم دانشگاهی آمریکا به عنوان بهترین ومعتبرتتترین دانشتتگاهها

60

و سیستم آموزشی ،معرفی زیباییها ومناطق دیدنی و گردشتتگری آمریکتتا ،ارائتتهی تصتتویری مببت از
همکاری می نند.
رادیو هدای آمریکا یکی از این اب ارهای تأثیرگذار بود .بتته دنبتتا افت ایش شتتمار مستشتتاران نظتتامی
آمریکایی در ایران ،رادیو هدای آمریکا با پخش روزانه دو ساع موسیقی تتار ختتود را شتتروع تترد.
هدف این رادیو ه تهیه و ا رای آن توسط ستتفارت آمریکتتا در ایتتران هتتور میگرفت  ،پشتتتیبانی از
سیاس های نظامی ،اقتصادی و ا تماعی آمریکا در ایران و هدای افکار عمومی ایران به نفتتع آمریکتتا
و نی ایجاد نوعی امنی

ا تماعی برای مستشاران آمریکا در ایران بود (محمدی.)68 :1394 ،

-1-2-3انجمنها و کانونها:
الف)کانون مترقی
برای روی ار آمدن انون مترقی ،شاه و آمریکا به توافتتق نهتتایی رستتیده بودنتتد و هتتر تتدام اهتتداف

مقالۀ پژوهشی :مناسبات فرهنگی عامل نفوذ /...یداهلل سپهری و همکاران

شاه و دربار به عنوان افرادی ه در راستای پیشرف و آبادانی ایران تالش و بتتا آمریکتتا در ایتتن هت

خاهی را دنبا می ردنتتد .آمریکاییهتتا ستتعی می ردنتتد تته از طریتتق ایتتن افتتراد تحصتتیل تترده و
روشنفکران نسل دید ،چهرهی مخدوش خود را سر و هورتی بدهند .در گت ارش استتتیوارد را تتو
هراحتا به این مسئله ه نسل تتوان و دانشتتجویان ،آمریکتتا را شتتریک تترم رژیتتم شتتاه میداننتتد و
احساسات آنها نسب به آمریکا تنفر آمی اس  ،اظهار میدارد ه میتوانیم از طریق تربی و روی تتار
آمدن نسل دیدی از نخبگان و ههی خود را بهبتتود ببخشتتیم .ضتتمن اینکتته هتتدف نهتتایی آمریکتتا
هدای

روند اقتصادی و ا تماعی شور در راستای نوسازی مورد نظتتر آمریکتتا و تتتامین منتتافع همتته

انبهی آن شور بود (بیگدلو.)1395 ،
به طور لی در این بازه زمانی ،انونهتتایی بتترای شناستتایی نخبگتتان و شخصتی های بتتا استتتعداد و
هدای

آنها در درون شبکههای مورد نظر بوده اس و گرنه در عصری ه هیچ گونتته تجمعتتی بتتدون

ا ازه و نظارت ساواک امکان پذیر نبود ،چگونگی تشکیل این دورهها محل بحث میتواند قرار گیتترد.
انون مترقی و سپس ح

ایران نوین با فعالی های ختتود در زمینتتهی تتذ نخبگتتان توانست

در

رقاب با دیگر دورهها موقعی برتر را بدس آورد و تو ه محافل آمریکایی و شاه را به ختتود تتذ
ند (همان.)1395 ،
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ب) انجمن ایران و آمریکا
در اردیبهش  13۰4ش  .مقدر شد در دیپلماسی فرهنگی و ارتباطی آمریکا بعد از نتتگ هتتانی دوم
در ایران انجمنی با عنوان انجمن ایران و آمریکتتا و بتتا حضتتور معتتی از نخبگتتان ایرانتتی بنیانگتتذاری
گردید .هدف از تشکیل انجمن تشریک مساعی ه

توسعهی روابط بین دو شور و معرفی حیتتات

فرهنگی و ا تماعی آمریکابه ایران و بالعکس بوده اس  .اهداف انجمن بر اساس اساسنامه آن عبتتارت
بود از :بسط روابط دوستانه و تفاهم بین دو مل ایران و آمریکا  ،شناساندن زندگی ا تمتتاعی ،علمتتی،
ادبی و فرهنگی ،اقتصادی و آموزشی  ،وشش در توسعه روابط ادبی  ،علمی  ،هنری و اقتصتتادی بتتین
مردم دو شورو مک به موسسات علمی و فرهنگی ه در ایران و آمریکا به این منظور تشتتکیل شتتده
اس

 ،.مک به ایرانیان مبرّزو هالحی داری ه به آمریکا میرود  ،مک به آمریکایی هتتای بر ستتته

برای مسافرت به ایران (آشنا)16 :1384 ،
ج) سپاهیان صلح:
در راستای دیپلماسی فرهنگی و بهبود و ههی آمریکا در هان سوم برنامتتهای بتتا هتتدف اتحتتاد بتترای
پیشرف با عنتتوان ستتپاهیان هتتلح پیشتتنهاد شتتد .داوطلبتتان ایتتن معیت

را وانتتان ،دانشتتجویان و

فارغالتحصیالن دانشگاهای آمریکایی تشکیل میدادند ه به هورت داوطلبانه به ایتتن گتتروه پیوستتته و
بعد از آموزشهای لزم به شورهای دیگر اع ام میشدند .داوطلبان سپاهیان هلح با ورود بتته شتتهرها
و روستاها در مدارس و ادارت در ایران و دیگر شورها با آنهتتا زنتتدگی و در تتار و آمتتوزش آنهتتا را
مک می ردند .مک به تفاهم بیشتر مل ها ،مک به رفع نیازهای آنها و هتتدور فرهنتتگ و شتتیوهی
زندگی آمریکایی از اهداف عمدهی سپاهیان هلح به شمار میرف  .اعت ام ستتپاهیان هتتلح بتته هت
مبارزه با فقر ،استبداد و بیماریها در شورهای هان سوم و به هورت یکطرفه از ستتوی آمریکاییتتان
هورت میگرف

(اسناد ملی ایران ،سند.)297-2۰318 :

د) بنیاد فولبرایت
پس از پایان نگ هانی دوم ،ستتناتور ویلیتتام یمت فولبرایت

پیشتتنهاد میستتیونی بتترای مبتتادلت

آموزشی -فرهنگی در شورهای مورد نظر خود را به نگره ارائه داد تته بتته تصتتویب رستتید .برنامتته
مبادلت فرهنگی به این منظور طراحی شده بود تا دانشجویان و محققان و استادان دانشتتگاههای دیگتتر
شورها برای تحصیل ،مطالعه و سب تجربیات به آمریکا رفته و استادان و محققان آمریکایی نیت بتته
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این منظور به شورهای دیگر اع ام شوند .این میسیون تح عنوان بنیاد فولبرای معروف شتتد و بتتا
آگاهی ملل هان از نیات و مقاهد یکدیگر شکل گرف  .ایران نخستین شتتوری بتتود تته در رتتر
آسیا به این بنیاد پیوس و موافق نامهی مربوطه در 1328ش .در وزارت امور خار ه ایران بتته امضتتا
رسید (بیگدلو.)95 :1395 ،
در گ ارش عملکرد سا 1962م .میسیون فولبرای با تأ ید بر نقش برنامتتههای فرهنگتتی در پیشتتبرد
اهداف و سیاس آمریکا ،اهداف اساسی آن را آموزش رهبران ،متخصصان ،معلمان و وانتتان از طبقتته
متوسط؛ تشویق به ایجاد تخص

ها و حرفههای دید؛ استمرار نشانههای عالقه بتته منتتافع آمریکتتا در

میان ایرانیان؛ مک به رشد آموزش متوسطه؛ مک به تبلیتتغ زبتتان انگلیستتی بتته عنتتوان ابت ار رشتتد و
گسترش ارتباط با هان خارج مک به رشد آموزش عالی و تقوی بنیتتهی علمتتی دانشتتجویان و تتر
نموده اس

(بیگدلو.)96 :1395 ،

مقالۀ پژوهشی :مناسبات فرهنگی عامل نفوذ /...یداهلل سپهری و همکاران

هدف ایجاد تفاهم بیشتر بین عموم ملل هان ،بتتهوی ه ایرانیتتان و فتتراهم آوردن زمینتته مناستتب بتترای

ه) تشکل دوستداران آمریکایی غرب آسیا و اعزام دانشجو به آمریکا
این انجمن از تشکلهای آمریکایی محسو میشد ه با پیشزمینه فرهنگی در ایران فعالیت می تترد.
این تشکل ،انجمنی خصوهی و ریر انتفاعی بتتود تته در ستتا  132۰ش .در آمریکتتا تاستتیس شتتد و
اهداف اهلی خود را در بهبود تفاهم بین مردم آمریکا و شتتورهای رتتر آستتیا قتترار داده بتتود .ایتتن
موسسه مانند یکی از سازمان های فرا منطقه ای سازمان ستتیا عمتتل متتی تترد (قاستتمپور.)25 :1387 ،
افتتاح دفتر این انجمن در  1332ش  .در تهران هورت گرف و از مهمترین برنامتتههای ایتتن انجمتتن
میتوان به ارائه مشاوره و راهنمایی به متقاضیان تحصیل در آمریکا  ،به ارگیری منتتابع فتتردی  ،متتک
به دانشتتجویان بتترای ستتب و شتتغل و انطبتتاق بتتا محتتیط پتتس از بازگشت بتته ایتتران اشتتاره نمتتود
(گازیوروسکی .)22۰ :1359 ،همدنین از دیگر فعالی های انجمن دوستداران آمریکتتایی رتتر آستتیا،
پشتیبانی و حمای از برخی تشکلها و سازمانهای ایرانی و ایرانی – آمریکایی بتتود از ملتته :انجمتتن
ایران و آمریکا ،سازمان پیشاهنگی پسران تهران ،باشگاه بینالمللی نهر بازرگانان و باشگاه روتتتاری ،تته
با رویکرد فرهنگی فعالی

می ردند (همان.)221 :1371 ،

این انجمن از فعا ترین تشکلهای آمریکایی در اع ام و تربی دانشجو بود .ر ستتا های بعتتد ،فراینتتد
تحصیل در آمریکا رو به ف ونی گرف و در سا  1337ش  .آمار ایرانیان پتتذیرش شتتده توستتط ایتتن
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موسسه از مرز  6۰۰نفر فراتر رف  .با تالشهای این موسسه ،تعداد زیادی از دانشجویان ایرانتتی هت
تحصیل در دانشگاههای آمریکایی راهی آمریکا شدند (همان.)274 :1371 ،
و) موسسه فرانکلین و نفوذ در حوزه کتاب
پیدایش و تکوین فرانکلین بر حسب نیازها و اقتضاهای دوران نگ سرد بود  .در این دوران تته نیتتاز
شدیدی به مقابله با مونیسم و افکار و اندیشه های ناشی از آن احساس می شتتد  ،بتتا همکتتاری چنتتد
ناشر ب رو آمریکایی ه مورد حمای و معافی مالیاتی دول آمریکا قرار گرفتند موسستتهی برنامتتهی
فرانکلین را در سا 1952به مدیری

دانوس اسمی وزیر سابق انتشتتارات دانشتتگاه پرینستتتون ایجتتاد

ردند (بیات .)56 :1374 ،دایر شدن نمایندگی موسسه فرانکلین در تهران در سا  1332ش  .یکتتی از
فعالی های فرهنگی آمریکا در ایران بود .هدف این موسسه دستتتیابی بتته تأثیرگتتذاری بتتر روی افکتتار
عمومی ،نخبگان بود.
ز) بنیاد خاور نزدیک:
بنیاد خاور ن دیک در سا 1915م .در نیویورک تأسیس گردید .این بنیاد در زمینهی مک به بازگشت
و اسکان مها رین در رر آسیا فعالی داش و بالخ

منطقهی آوربایجتتان ایتتران هتتم از منتتاطقی

بود ه این سازمان به شدت در آن فعا بود .بنیاد خاور ن دیک به عنوان یک بنیاد ریرانتفتتاعی از ستتا
1322ش .تحقیقات خود را در زمینهی مسائل ایران آراز رد (ای دی.)39 :139۰ ،
در سا 134۰ش .انعقاد موافق نامه بنیتتاد ختتاور ن دیتتک بتتا وزارت آمتتوزش و پتترورش در زمینتتهی
تربی معلم و آموزش راهنمایی با هدف برنامهری ی و ا رای نیازهای آموزشی ایران هتتورت گرفت
ه عمدهی ه ینه آن بر عهده بنیاد بوده اس  .ایتتن بنگتتاه آموزشهتتایی در زمینتتهی آشتتپ ی ،خیتتاطی،
خانهداری ،تربی

ود ان ،آموزشهای عملی به شاورزیان ،مالقات با روستاییان و تشتتویق آنهتتا بتته

استفادهاز ماشینآلت دید ،اش سب یجات و درختان ،حفر چاههای عمیق ،اهالح بتتذر و تهیتتهی
طرحهای عمرانی ،بهبود وضعی

بهداشتی از مله آ آشامیدنی و  ...ارائه میداد (همان.)41 :139۰،

ح) میسیون آمریکایی و سازمان البرز:
این میسیون ه ادامهدهنده راه میسیونهای اولیتتهی آمریکتتایی در ایتتران بتتود ،در  19آور 1339ش .بتته
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ریاس

ان الدر در تهران به ثب

رسید .در سا 1347ش .هم ا ازهی تأسیس ود ستان ،دبستتتان و

راهاندازی سازمان فرهنگی البرز بوده اس .
ط) شورای روابط خارجی آمریکا
بر خالف بسیاری از شورها  ،دول و هیئ حا مه در آمریکا نماینده ی طبقه بتتالی امعتته است

.

هاحبان قدرت و ثروت در آمریکا ه از آنها با نام دول نامرئی یاد می شتتود  ،در شتتکلدهی تر یتتب
هیئ حا مه و تعیین چهر چو

لی سیاس داخلتتی و ختتار ی آن شتتور نقتتش عمتتدهای دارنتتد.

هاحبان قدرت و ثروت در امعه آمریکا اب ارها و نهادهای متعددی برای ترسیم سیاس داخلی و بتته
وی ه خار ی آمریکا در دس دارند ،ه یکی از آنها شورای روابط خار ی آمریکاس  .این شتتورا تته
سازمانی نیمه سری و تشکیالتی بسیار ناشناخته اس  ،اعضای آن نه تنها اهو لی سیاست ختتار ی
آمریکا را تعیین می نند ،بلکه اعضای آن بر تار و پتتود وزارت خار تته هتتم چنتتگ انداختهانتتد (آلتن،
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دبیرستان به میسیون آمریکایی در تهتتران داده شتتد (آشتنا .)63 :1386،یکتتی از اقتتدامات ایتتن میستتیون

.)149 :1365
 -1-2-4نفوذ به بهانه مطالعات ایران شناسی
همواره مطالعات شرق شناسی با سیاس های استعماری مسشترقان ارتباط زیادی داشته اس  .به طتتور
لی رابطهی بین این دو مقوله امروزه امال بدیهی و آشکار شتتده است  .اگتتر لیت

شرقشناستتی را

ال آشتتکار میشتتود تته شرقشناستتی معطتتوف بتته اهتتداف و
مورد مطالعه و بررسی قرار دهتتیم ،تتام ً
ال مشخ
ار ردهای ام ً

سیاسی ،ا تماعی ،فرهنگی و اقتصادی میباشد.

هر چند شورهای استعمارگری چون انگلیس و فرانسه در امر شرقشناسی مقتتدم بودنتتد ،امتتا بعتتد از
نگ هانی او ضرورت شناسایی شرق برای ایجاد سلطه بر آن در برنامتتههای دولت

آمریکتتا قتترار

گرف و بهوی ه بعد از نگ هانی دوم موسسات مطالعات شرقشناسی با نام مطالعات منطقتتهای بتته
شدت گسترش یاف  .در پی نگ هانی و مها رت بستتیاری از شرقشناستتان اروپتتایی بتته آمریکتتا،
ا بری

آنها در موسسات شرقشناسی آمریکایی ذ شده و گفتمان شرقشناسی را ه عمدت ًا مبتنتتی

بر رر محوری ،ن ادگرایی و اسالمستی ی بود ،تداوم بخشیدند (سعید.)16 :1371 ،
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 -2راهکارهایی جهت مقابله با تهاجم فرهنگی آمریکا و امپریالیسم جهانی
 -2-1عمل به رهنمودهای امام و رهبری
سخنرانیهای امام خمینی در اوایل انقال راهگشای مقابله فرهنگی با امپریالیسم بود:
 دانشگاههایتان وری نشود ه برنامتته هتتایش وانهتتای متتا را بتتد بتتار بیتاورد : 291 ( .امتتامخمینی.) 1389 ،
 مسامحه و سهل انگاری در تربی و تعلیم ،خیان به اسالم و مهتتوری استتالمی و استتتقالفرهنگی یک مل و شور می باشد و باید از آن احتراز رد (  : 3امتتام خمینتی ، 1379 ،ج
.) 17
 به دوستان دیگر بپیوندید و با شعار توحید و اسالم ،دس  ...گروه نفتخوار را از شتتور ختتودقطع نید ( امام خمینی : 1371 ،سخنرانی  4آبان .) 1357
امام خامنهای نی در سخنرانیهای خویش بارها بر این اهل تأ ید نمودهاند ه با تو ه قوی بتته بختتش
فرهنگ و فرهنگسازی انقالبی و اسالمی در امعه میتوان خیلی از مشکالت شور را حل نمود بتته
فرموده ایشان این روش و طریق خنبی ردن نگ روانی و تتار فرهنگتتی را مستتاوی بتتا هتتاد در راه
حق میدانند .بر اساس رهنمودهتتای ایشتان مستتوولین بایتتد آن گونتته تته شایستتته است

بتته تتترویج

ارزشهای دینی و واقعیات انقال اسالمی و دفاع مقدس بپردازند و به مردم نشان دهند تته امعتتهی
ما دچار هجوم فرهنگی یا به تعبیر ایشان "تها م فرهنگتتی" شتتده است  .تقویت
فراملی را برای ه دهی به افکار عمومی و مهندستتی حتتائ اهمیت

رستتانههای ملتتی و

تلقتتی میشود(ستتپهری:1396 ،

 132-133و هاشمی )3۰7-3۰8 ،139۰ ،و در این باره میفرمایند «:اگتتر میتوانستتتیم پیامهتتایی را تته
باید به وهن مردم منتقل شود درس بشناسیم ،بعد آنها را تولید نیم و ستتپس بتتا متتدیری هتتحیح،
توزیع و پخش نیم ،آن وق افکار عمومی در اختیار ما ،یعنی در اختیار آن معی اس

ه ایتتن تتار

ب رو را انجام میدهند .آن چه ه ما انتظار داریم این اس (».قدسی . )78 ،139۰ ،مقام معظتتم رهبتتری
بارها مردم را به بصیرتاف ایی در برابر توطئههای دشمنان فرا خوانده ،و ستتالم مانتتدن امعتته استتالمی
ایران را در گرو حمای و پشتیبانی مردم ایران معرفی نمودهاند و همیشه ستتعی نمودنتتد بتتا مولفتتههای
ایدئولوژیکی اسالمی مردم را به وحدت فراخوانند و با ایجاد گفتمانهتتای مهتتوری استتالمی ،استتالم
نا محمدی( ) ،بسیج ،گفتمان نه شرقی نه رربی و گفتمتتان ختتوا

و عتتوام ،ریت ش و رویتتش،

خودی و ریر خودی ،اهتتولگرایی و اهتتولگرایی مصتتلحانه ،متتردم ستتالری دینتتی ،معنویت گرایی و
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همبستگی ملی ،امعهی اسالمی را به سوی ما مطلو و ارآمدی حا می دینی نظتتام مهتتوری

 -2-2پرورش نخبگان متعهد:
بال رفتن آگاهی سیاسی امعه و اف ایش حس مسوولی و مشتتار

متتردم و بتته ویت ه وانتتان در

انتخابات ،ضرورت تو ه به نخبهپروری سیاسی را نمایان میسازد .ه این مشخصههایی مانند تو ه به
زمان و فره های مو ود و تعهد به قانون و حساس بودن نسب به آینده خود و امعه را بتته همتتراه
دارد و از همه مهمتر تو ه به خدا ،سادهزیستی ،قاطعی در برابر دشمن ،دفاع از هوی اسالمی و بومی
و تکلیفگرایی نی باید در این امر مدنظر قرار گیرد .به همین دلیتتل تو هتتات ویت های از ستتوی امتتام
خامنهای به دانشگاهها و گروهها و تشکالت سیاسی شده اس

ه آنان بالقوه مدیری ایتتن نظتتام را بتتر

عهده دارند (هاشمی )317 ،139۰ ،و در رابطه با مسوولین نظام میتوان گف

ه ایشان همیشه آنان را از

نفوو دشمن در میان خویش بر حذر دانسته و عتتدو از تفکتترات انقالبتتی و آرمانهتتای انقتتال را از

مقالۀ پژوهشی :مناسبات فرهنگی عامل نفوذ /...یداهلل سپهری و همکاران

اسالمی ،هدای

نند (فتحعلی زاده.)55 ،139۰ ،

تهدیدات دشمن به شمار آورده و همواره سعی نمودهاند ه به مسوولین خاطر نشان سازند ه به دشمن
نباید اطمینان رد و گو ظاهر عوام فریبانهی آن را نخورد؛ زیرا دشمن با تعدیل روحیهی انقالبی و دور
ردن مردم از ارزشهای انقال  ،سعی در به سلطهدرآوردن ایران را در سر دارد .امروزه نی میتوان بتته
سند" "2۰3۰اشاره رد ه دول آمریکا خواس آن را به نظام مهوری اسالمی ایران تحمیل نماید ،تا
امعهی اسالمی ایران نی به سم ارزشها و باورهای رربی حر

نماید اما با روشتتنگریهای امتتام

خامنهای لوی این ا راییشدن این سند تا حدودی گرفته شده اس  .زیرا ایشان خاطر نشان ردند ه
این سند استقال شور ما را زیر سوا برده اس (سپهری.)133-134 :1396 ،
 -2-3صدور پیام انقالب :
با قرار گرفتن قدرتهای استکباری در برابر مهوری اسالمی ایران ،پدیده هدور انقال استتالمی بتته
رر آسیا و هان شکل گرف  .هدور پیام انقال در واقع ،وا نشی در برابر تبلیغات سو رسانههای
رربی از انقال اسالمی و به طور خا

اسالم هراسی و ایران هراسی بتتود .در ایتتن دوران مهتتوری

اسالمی ایران در تالش بود با برقراری الگوی اسالمی ایران در مناطق شیعی و ریر شیعی و آمتتوزش و
آگاهسازی آنان به ایجاد پایگاهی در سراسر هان به گونهای به تقابل با نظام استکباری رتتر بپتتردازد.
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قابل و ر اس

ه این تالشها به نتیجه رسید و در زمینههایی نی به موفقی هایی بدس آمد(.محمدی،

 )73-72 ،1385دلیل ما بر این ادعا نضج گرفتن نبشهای شیعی در سا .2۰11م در بحرین ،الج ایر،
یمن و عربستان میباشد ه بر اساس شاخ

های اندازهگیری می ان نفوو ایران ،تر یته و عربستتتان در

منطقه ،براساس نظریهی ژوزف نای به ترتیب 49 ،54 ،و  37می باشد(هرسیچ )111 ،1391 ،به همتین
دلیل امروزه بسیاری از شیعیان به دلیل نفوو تفکرات انقالبی ایران در شورهایشان مورد تجاوز از سوی
حکوم وق و آمریکا و هم پیمانانشان شده اس  ،ه میتوان به بمباران های عربستان بر سر مردم بی
دفاع یمن و شیعیان عربستان ،اشاره رد (سپهری.)133 :1396 ،
هدور انقال اسالمی و ظهور پدیده بیداری اسالمی در شورهای اسالمی در برابتتر نظتتم استتتکباری
حا م به بحرانی برای ایادی فتتر ،آمریکتتا و شتتر ای رربتتی و عربتتی او مبتتد گشت  .سیاستتتمداران
آمریکایی ،منشأ پدیده بهار عربی و بیداری اسالمی را از انقال اسالمی ایران دانستند و پی بردنتتد تته
با تضعیف شر ای عر منطقه ،ه مونی آنها بر رر آسیا اهش خواهد یاف  .در واقتتع مهتتوری
اسالمی ایران بعد از انقال به عنوان الگوی مسلمانان منطقه و هان تبدیل شد و ایتتن مهتتم مو بتتات
اهش سلطه آمریکا را فراهم آورد.
نتیجهگیری:
با بررسی شیوههای نفوو این شور در ایران عصر پهلوی بدین نتیجه دس مییابیم ه تنهتتا مستتأله ای
ه برای امپریالیسم مهم اس منابع سرشار ایران و بازار مصرف این شور اس

زیرا موقعی ویت های

را برای الهای آنها در ایران فراهم رده اس و از طریقی او توانسته بود با دستیابی به ایران ،بتته نفت
مناسب و ارزان قیم

نی دس

پیدا ند .به همتتین ختتاطر بتتود تته شتتبکههایی از دست

خویش مانند بهائیان و عدهای از تحصیلکردگان در آمریکا را تربیت

پروردگتتان

تترده بتتود تتتا بتته عنتتوان عوامتتل

آمریکا در ایران انجام وظیفه نمایند و با وابسته ردن شاه به خود توانسته بود به منافع ختتویش در ایتتران
دس پیدا ند و تنها مسألهای ه برای آمریکا مهم تلقی مینمود از میان رفتن نفووش بتتود ،بتته همتتین
دلیل در برابر هر نوع نبش مردمی در ایران ایستادگی نمود و تمام توان خود را بتترای نتتابودی آن بتته
ار گرف  ،ه میتوان به شکس نهض ملتتی ایتتران در ریتتان ودتتتای 28متترداد.1332ش ،اشتتاره
نمود .این ودتا ،زمینه نفوو و سلطه آمریکا را بر حا می

ایران فراهم ساخ .

سلطه آمریکا بر ایران اهداف متعددی داش  .شور ایران از لحاظ اهمی در سیاس ختتار ی آمریکتتا
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از ایگاه وی های برخوردار بود و پیگیری مسائل مرتبط با ایران از اولوی های دول ایتتالت متحتتده
شورهای ب رو هان از مله آمریکا بود .سیاس ایالت متحده مبتنی بر تحقق استرات ی ستتلطه بتتر
خلیجفارس و رر آسیا بود و به همین دلیل ،ایران به یک هدف استرات یک برای آمریکا تبدیل شد.
حا می و سلطه آمریکا در ابتدا به هورت سیاسی ،اقتصتتادی و نظتتامی لتتوه نمتتود ،امتتا بتتا نگتتاهی
واقعبینانه ،میتوان دریاف تالشهای گسترده فرهنگی آمریکا در ایتتران ،بتتهعنوان راهبتترد و استتترات ی
آمریکا در سیاس

خار ی خود بهشمار میرف .

مقابله با نفوو اسالم و روحانی  ،تداوم سلطه ضمن تبلیغ چهرهای مبب از آمریکا ،امکتتان رقابت

بتتر

سر منافع استعماری با رقبای اروپایی ،نفوو فرهنگ آمریکایی و حذف فرهنتتگ ملتتی ایتتران ،وابستتتگی
شدید اقتصادی و ترویج ارزشهای رربی ،تحمیتتل فرهنتتگ و زنتتدگی آمریکتتایی بختتش دیگتتری از
اهداف فرهنگی ایالت متحده بهشمار میرف .
آمریکا ه

پیشبرد اهداف فرهنگی خود در ایران اقدامات متعددی همدون ،تأسیس متتدارس ویت ه،

تابخانه و لیسا ،انتشار نشریات ،تا  ،فیلم ،فعالیت
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محسو میشد .سلطه بر مناطق نف خی

هان از مله ایران از اهتتداف استتترات یک و متتورد تو تته

انجمنهتتای فرهنگتتی ،بتته ارگیری مشتتاوران و

متخصصان آمریکایی در دستگاهها و مناطق مختلف ،ساخ بیمارستان و تتتأمین بهداشت

و معیشت

قشر ضعیف امعه ،انجام داد ،ه بخشی از فعالی ها در ه تغییر و استحاله فرهنگتتی متتردم ایتتران
محسو میشد.
پیام دهم آبان  1358امام خمینی(س) به دانشآموزان ،دانشگاهیان ،طتتال و روحتتانیون در آستتتانه 13
آبانماه مبنی بر گسترش حمالت خود علیه آمریکا و اسرائیل ،دستمایهای شد تتتا گروهتی از نیروهتتای
مسلمان دانشگاهی با نام دانشجویان مسلمان پیرو خط امام ،سفارت آمریکا در تهران را اشتتغا نماینتتد.
تصرف سفارت آمریکا ه در فرهنگ انقال اسالمی به «اشغا لنه اسوستی» معتتروف شتتد ،متتورد
حمای امام خمینی(س) قرار گرف و از طرف ایشان به نام انقالبی فراتر از انقال او نامیده شد:
"و آن مر ی هم ه وانهای ما رفتند گرفتند -آن طور ه اطالع دادنتتد -مر ت

اسوستی و مر ت

توطئه بوده اس  .امریکا توقع دارد ه شاه را ببرد به آنجا مشغو توطئه ،پایگاهی هم اینجا برای توطئتته
درس

نند ،و وانهای ما بنشینند و تماشا نند .باز ریشه های فاسد به فعالی افتاده بودند ه ما هتتم

دخالتی بکنیم و وانها را بگوییم ه شما بیرون بیایید از آنجایی ه رفتند ... .البته اگر توطئه نبود ،اگتتر
این خرابکاریها نبود ،اگر آن ار فاسد نبود ،همه مردم آزادند در اینجا مو ود باشند .اما وقتتی توطئتته
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هس در ار ،وقتی ه آن طور ارهای فاسد انجام می گیرد ،ناراح می ند وانهای ما را .وانها
توقع دارند در این دنیا ه مملکتشان -ه این قدر برایش زحم
بینند توطئه اس

شیدند -دستشان باشتتد .وقتتی متی

ه می خواهند ه دوباره برگردد به حا سابق و دوباره همه چی شتتان بتته بتتاد بتترود،

نمیتوانند بنشینند .توقع نباید باشد ه آنها بنشینند تماشا نند .و آنها چپاولگریهایشان را ردند ،حتتال
توطئه هاشان را بکنند و رشد پیدا بکند این توطئه و چه بشود .وانهای ما بایتد بتتا تمتتام تو تته و بتتا
قدرت این توطئهها را از بین ببرند" (خمینی ،1379 ،ج،1۰
در واقع مدیری

.)493-491

راهبردی امام خمینی (ره) در تسخیر لنه اسوسی آمریکا توستتط متتردم ،مبتتا زدنی

اس  .ایشان برای آن ه سی شرایط را بحرانیتر نسازد و در مقابل این حر

انقالبی ،روحیتته متتردم

را مأیوس نکند ،بالفاهله پس از ختتتم واقعتته مهتتر تأییتتد بتتر آن زدنتتد و ایتتن عمتتل باعتتث شتتد تته
سیاس مداران روابط با آمریکا در مقابل این ریان سکوت نمایند (همان،1379 ،

.)412

در واقع بعد از وقوع انقال اسالمی ،تسخیر لنه اسوسی یکی از مهمترین علتتل و عوامتتل دشتتمنی
آمریکا با مهوری اسالمی ایران شمرده میشد .آمریکا ه تا قبل از پیروزی انقتتال  ،شتتور ایتتران را
مکان ثبات میدانس  ،تمام امتیازات خود از مله منابع فراوان از چپاو ثروت ملی ،رونق تستتلیحات
نظامی ،استفاده از قدرت ارتش ایران و  ...از دس

رفته دید.

حا می و سلطه آمریکا به ظاهر سیاسی ،اقتصادی و نظامی است  .امتتا در یتتک نگتتاه دقیتتقتر مشتتخ
میشود استحاله فرهنگی مل ها و تغییر ساختارها و تداوم سلطه ،استتاس استتترات ی آمریکتتا در سیاست
خار ی اس و نشان از رویکرد آمریکا به تالشهای گسترده فرهنگی در ایران و سایر شورهای تحت
سلطه میباشد.
در دوران پهلوی ،دول آمریکا توانس به راحتی منابع عظیم نفتتتی ایتتران را رتتارت نمایتتد و از موقعیت
استرات یک و ژئوپلیتیک ایران برای اسوسی از شوروی و شورهای منطقه بهره برد و با مک حکوم
پهلوی ،نبشهای ضد آمریکایی در منطقه را سر و نموده و بدین طریق از منابع و موقعیت ختتویش
در رر آسیا حفاظ نماید.
به لحاظ تاریخی در سالهای مابین 1332ش .تا 1357ش .دو واقعتته بت رو تتتاریخی رخ داده است  ،تته
هر دام به نوعی حائ اهمی و تاثیرگذار هستند .در سا 1332ش ،.به گونهای نمادین ،بیانگر پایان سلطه
بریتانیا بر ایران و سرآراز نفوو گسترده ایالت متحده و همدنین ودتای  28مرداد اس و سا 1357ش.
شاهد فروپاشی سلطهی آمریکا و اعاده حا می ایران پس از دههها نفوو قدرتهای ب رو اس .
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.17

قاسمپور ،داود ،)1387( ،نبش دانشجویی در ختتارج از شتتور؛ انجمتتن استتالمی ،تهتتران،

وزارت علوم ،تحقیقتتات و فنتتاوری ،معاونت

فرهنگتتی ،دفتتتر برنامتتهری ی ا تمتتاعی و مطالعتتات

فرهنگی.
.18

گازیوروسکی ،ا .آ ،)1359( ،سیاس

خار ی آمریکا و شاه ،تر مه فریدون فاطمی ،تهتتران،

نشر مر .
.19

محمدی ،رالمحسین ،)1394( ،روابط فرهنگی ایران و آمریکا ( تا پیروزی انقال استتالمی

 ،)1357تهران ،فردوس.
.20

محمتتدی ،منتتوچهر ،)1385( ،بازتتتا

هتتانی انقتتال اسالمی.تهران:ستتازمان انتشتتارات

پ وهشگاه فرهنگ و اندیشه .اسالمی.
.21

مو انی ،سیدعلی،)1384( ،بررسی مناسبات ایتتران و آمریکتتا ( ،)1851-1925تهتتران ،دفتتتر

مطالعات سیاسی و بینالملل.
.22

واعظی ،حسن ،)1381( ،ایران و آمریکا ،تهران ،سروش.

.23

هاشمی ،سیدحمید ،)139۰( ،نگ نرم،نبرد در دنیای معاهر.تهران:دانشگاه تمدن ساز.

.24

هرسیچ ،حسین؛ رحیمی ،رئوف .)1391( ،تحلیتتل تطبیقتتی تتتأثیر تحتتولت سیاستتی 2۰11

منطقه بر می ان قدرت نرم مهوری اسالمی ایران ،تر یه و عربستان ،فصلنامه مطالعات قدرت نتترم،
شماره .7
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