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 نفوذ در مدارس ایرانی مفهومی ترسیم شبکه

 ایران در آمریکا جاسوسی النه اسناد رسیبا رویکرد بر 

                                                                                                                                                       1 هاالمرضا جمشیدیغ                                                                                                

   2محمد جواد قربیسید 

 چکیده

آن برای  های جهانی ازنفوذ در مراکز علمی نظیر مدارس یکی از وجوه نفوذ در جهان است که قدرت

دهد که آمریکا ران نشان میسیاسی معاصر ای گیرند و بررسی تاریخکسب منافع خود بهره می

ه سازی ی علم و دانش ایران مداخله داشته و تالش سردمداران این کشور، وابستهمواره در عرصه

فهم  ترین اسناد درعنوان یکی از مهمعلمی ایران بوده است. اسناد النه جاسوسی آمریکا در ایران به

ر ایران رب دز ظرفیت مناسبی برای شناسایی وجوه نفوذ غو شناخت ارتباط بین ایران و آمریکا، ا

گیری از روش تحلیل مضمون و ی حاضر با بهرهبرخوردار است و با توجه به اهمیت موضوع، مقاله

 رد آمریکا متحدهایاالت نفوذ هایمطالعات اسنادی تالش دارد به این سؤال پاسخ دهد که شیوه

یی لی پاسخگواست؟ مرجع اص بوده اسوسی آمریکا در ایران چهاساس اسناد النه ج بر ایرانی مدارس

ز باشد و فرضیه اصلی نوشته، حاکی اجلدی اسناد النه جاسوسی آمریکا میبه این سؤال، دوره یازده

المللی، های خود نظیر نهادهای بینگیری از تمامی ظرفیتاین است که سفارت آمریکا با بهره

ی بهره هنگی در مدارس ایرانرجی برای تأثیر بر جریان علمی و فرگرا و مربیان خانیروهای غرب

ی دهند آمریکا در راستای نفوذ پایدار در مدارس ایرانی از شگردهایها نشان میگرفته است. یافته

 از حمایت دینی، هایآموزش تخریب زدایی، هویت زندگی، سبک تغییر علمی، نظیر تبادل

 و اطالعات سیجاسو فرهنگی، -علمی نفوذ استعماری، یه ضدکم کردن روح گرا،غرب هایشخصیت

 استفاده کرد. انگلیسی زبان ترویج

ان ندگی، زبزنفوذ علمی و فرهنگی، اسناد النه جاسوسی آمریکا در ایران، سبک  ها:کلیدواژه

 انگلیسی، مدارس ایرانی، هویت، آموزش دینی.
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   مقدمه

 مدنظر اقدام، اولین عنوانبه مستعد عناصر بجذ و نظام آموزشی و فرهنگی بدنه در نفوذ

 تدریجی، و خزنده در حرکتی کنندمی تالش اینان. باشدمی فرهنگی نفوذ و استحاله طراحان

 اقدام مهم این به باشد میسر پیشروی و نفوذ امکان که جا هر جانبه،همه و گسترده لیکن

 نیات و اهداف شدن برمال و سیتحسا از جلوگیری برای نمایندمی سعی راه این در و کنند

 نفوذ تئوری عامالن و کنند. هدایتگران معرفی را خود غیرسیاسی کامالً ایچهره با پلیدشان،

 را آنجا بود باوریخوش تجاهل و تغافل، تساهل، تسامح، از اثری که جا هر تا هستند مترصد

 دهیسازمان با و شمندانههو تدریجی و مناسب، بستر یافتن از پس و برگزینند هدف عنوانبه

 اهداف سویبه را موردنظر یمجموعه و کنند القاء را خود معیارهای و هامالک تدریجاً قوی،

 یبدنه در نفوذ از اسالمی انقالب دشمنان اصلی نمایند. هدف هدایت شدهتعیین پیش از

 در فقیهیول نمایندگی سیاسی )معاونت .باشدمی اراده تحمیل نظام، آموزشی و فرهنگی

 رکن آن، وپرورشآموزش و کشور هر دیگر، فرهنگعبارتی(  به1377تهران، ثاراهلل قرارگاه

 بر تسلط با که داندمی خوبیبه المللیاستعمار بین است و وابستگی یا استقالل اساسی

 سلطه زیر را کشور آن نظامی، نیروی به احتیاج تواند بدونمی کشور هر آموزش و فرهنگ

 مدیران عملکرد و گیریشکل روند شود. بررسی حاکم آن منابع و مقدرات بر و گیردب خود

 آن، اهمیت از اطالع با استعمار که دهدمی نشان معاصر، تاریخ در کشور آموزشی نظام ارشد

است و از  داشته وسیع دخالت ها،دانشگاه و مدارس اداره و ایجاد در دقیق ریزیبرنامه یک با

( بررسی 9-10: 1395 نفوذ علمی بهره گرفته است. )مجموعه نویسندگان،هر روشی برای 

دستیابی به  برای ایرانی جامعه دهد دشمناناسناد النه جاسوسی آمریکا در ایران نشان می

 ملی منابع تصاحب ضمن تا جستند بهره ایشیوه و ابزار هر از ایران، در خویش منافع

ویژه و به غرب هایشیوه از یکی. کنند تضمین ورکش در هم را خویش یآینده ایرانیان،

 نفوذ ایران، در خود حاکمیت برای مناسب فضای ایجاد و ایران در ماندگاری آمریکا برای

 با تربیت داشتند اعتقاد هاآن است. هادانشگاه مدارس و نظیر نهادهایی و فرهنگی در علمی

 را خود منافع توانندمی وپرورشآموزش در انحراف ایجاد و غرب به وابسته انسانی نیروهای

 مدارس، در نفوذ و فرهنگی مختلف هایریزیبرنامه با منظور همین کنند. به تأمین آینده در

 غرب، به وابسته هایانسان توسعه و اسالمی -ایرانی فرهنگ در دگردیسی با کردند تالش

 مملو ایران، در آمریکا سیجاسو النه اسناد. سازند مستحکم مملکت این در را خود پای جای

 ریزیبرنامه با مدارس نظیر علمی نهادهای در نفوذ دهدمی نشان که است مستنداتی از
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گیری از روش ی حاضر مترصد است با بهره( مقاله1: 1395 )قربی،. است شدهانجام بلندمدت

متحده تهای نفوذ ایاالتحلیل مضمون و مطالعات اسنادی به این سؤال پاسخ دهد که شیوه

آمریکا در مدارس ایرانی چه بوده است؟ برای پاسخ به این سؤال، مجموعه اسناد النه 

گیرند تا الگوی نفوذ علمی و فرهنگی در مدارس ایرانی جاسوسی آمریکا مورد تحلیل قرار می

 در این اسناد استخراج شود.

 پیشینه و مروری بر ادبیات تحقیق -1

های زیادی در قالب کتاب، مقاله، طرح پژوهشی، ، پژوهشدر خصوص نفوذ در جامعه ایران

ی نفوذ علمی، آثار های سیاستی و ژورنالیستی منتشرشده، ولی در حوزهنامه، نوشتهپایان

اندکی انتشاریافته و نقش و عملکرد ایالت متحده آمریکا کمتر موردتوجه بوده است. زوایای 

مراتب بیشتر موردبررسی شورهای اسالمی بهنفوذ فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آمریکا در ک

ی علم و دانش قرارگرفته و به همین منظور، الزم است تا این بعد از نفوذ جریانی در عرصه

مورد مداقه و کندوکاو علمی بیشتری قرار بگیرد. در خصوص نفوذ علمی، برخی از 

ای یت به همت عدهوال قدر هنری فرهنگی یقرار است: موسسهمنتشرشده ازاین یهاپژوهش

منتشر ساخته « ایران در غرب فرهنگی نفوذ و جدید مدارس»از نویسندگان، کتابی با عنوان 

 به همراه وپرورشآموزش وضعیت ایران، تاریخ در فرهنگی تهاجم یکه به بررسی مسئله

علمی پرداخته  و آموزشی مراکز این گیریجهت و تحوالت و تغییرات ایران و عالی آموزش

وپرورش در های مختلف تأثیرگذار بر آموزشت و سعی دارد با بررسی عملکرد شخصیتاس

 چون نفوذ در مهمی بسیار هدف در را استعمارگران عملکرد چگونگی دوران قاجار و پهلوی،

( انتشارات مرکز اسناد 1395)مجموعه نویسندگان،  .دهد نشان هادانشگاه و وپرورشآموزش

به قلم « فرهنگی نهادهای مدیریت در فراماسونری نفوذ»ا عنوان انقالب اسالمی کتابی ب

محمدحسن طباطبائی منتشر کرده است. تالش اصلی نگارنده در کتاب پژوهشی این است 

 ویژهبه ایران، آموزشی و فرهنگی نهادهای در فراماسونری جریان نفوذ کیفیت و که میزان

 چگونگی سازد و بعدازاین مسئله، روشن را شیراز و تهران هایدانشگاه و وپرورشآموزش

الذکر را تبیین کند. های فوقدر دانشگاه متخصص انسانی نیروی تربیت بر را آن تأثیرگذاری

فرهنگی در کشورهای مختلف با  و آموزشی مدیریت رایج کتاب تأکید دارد که الگوهای

مترصد الگوسازی  ها برای تأمین مصالح خویش،اهداف فراماسونری هماهنگی ندارد و آن

 نفوذ( »1380خویش در نهادهای آموزشی از طریق نفوذ هستند. )طباطبائی، مطلوب
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ای است به قلم سعید عنوان مقاله« ایران در آمریکا جاسوسی النه اسناد روایت به فرهنگی

های وابسته و ی کیهان فرهنگی که در آن، اسناد مربوط به شخصیتمستغاثی در مجله

های دانشگاه و فضای آموزشی کشور ارت آمریکا که تالش داشتند از ظرفیتکارگزاران سف

برای نفوذ غرب استفاده نمایند موردبررسی قرارگرفته است و با کاربست نظریه قدرت نرم 

های فرهنگی و عملکرد های آمریکا برای نزدیکی به شخصیتبرای تبیین پدیده نفوذ، نقشه

: 1394دهد. )مستغاثی، گی آمریکا را مورد مداقه قرار میها در دستیابی به اهداف فرهنآن

 بر تأکید با عمومی دیپلماسی بستر در نفوذ»ای با عنوان ( مرسلی با انتشار مقاله32-14

 از نفوذ کند که راهبرددر فصلنامه عملیات روانی اشاره می« فرهنگی -آموزشی ارتباطات

 و اقتصادی نظامی، سیاسی، ابعاد در و داشته قرار مختلف هایدولت موردتوجه دیرباز

 هایفناوری ظهور همچنین دانشگاهی، و علمی مراکز گسترش. است شدهاعمال فرهنگی

 سیاسی اهداف جهت در را فرهنگی ارتباطات و آموزشی مسائل از برداریبهره امکان نوین،

 و جهان قدرت رساختا در تحول دلیل به نفوذ، نوین یاست و شیوه بخشیده وسعت ها،دولت

 مناسبات در عمومی افکار نقش افزایش و سویک از نرم به سخت از قدرت منابع جاییجابه

 هایسیاست تعیین در مردم تأثیرگذاری و المللبین روابط بر فرهنگ تأثیرگذاری المللی،بین

 امنیتی -سیاسی راهبردهای در ممتاز بسیار جایگاهی دیگر سوی از خارجی و داخلی

 قرار مخاطب هدف، جامعه نخبگان و مردم عموم روش، این در. است پیداکرده هاکشور

 فرهنگی -آموزشی ارتباطات طریق از عمومی دیپلماسی در نفوذ راهبرد از بخشی. گیرندمی

 هدف کشور در وابسته ایشبکه استقرار و ایجاد سرانجام و پرورینخبه یارگیری، هدف با و

 گذراندن و غرب در تحصیل از پس فرهنگی، اغلب و میعل نخبگان. شودمی پیگیری

 به بازگشت از پس شده، غرب برتر فناوری و پیشرفت مقهور دیار، آن در چند هاییسال

 موضوع، روزافزون اهمیت به توجه با. شوندمی تبدیل بیگانه فرهنگ بلندگوی به کشورشان

 در فرهنگی -آموزشی ارتباطات طریق از را دشمن نفوذ فرایند تا است صدد در مقاله این

)مرسلی،  .نماید واکاوی متنوع و متعدد مستندات یارائه با عمومی دیپلماسی روش ذیل

شده است، ی نفوذ فرهنگی و علمی در ایران انجامهای دیگری در حوزه( پژوهش157: 1394

سی صورت مستقل، نفوذ علمی آمریکا را براساس اسناد النه جاسواما تحقیقی که به

موردبررسی قرار دهد وجود ندارد و از این حیث، تحقیق حاضر دارای نوآوری و بداعت 

ی تالش عملیاتی غرب برای رسوخ علمی و حال، تالش دارد پیشینهباشد و درعینمی
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مانده از آمریکا در کشور ایران موردبررسی فرهنگی به مدارس ایرانی را براساس اسناد برجای

 قرار دهد.

 ناسی پژوهششروش -2

گیرد. یماین پژوهش برای تبیین اسناد النه جاسوسی آمریکا از روش تحلیل مضمون بهره 

 تحلیل کیفی، هایداده تحلیل هایروش میان پیرامون این روش باید اذعان شود که در

 سایر در که است کیفی هایداده تحلیل هایروش پرکاربردترین و ترینمتعارف مضمون

 ( پژوهشگر در1395ی، )حسینی انجدان گیرد.می قرار مورد استفاده نیز لیلیتح هایرهیافت

ضمون م تحلیل واحد. کند تعیین را آن واحدهاى باید رمزگذاری از پیش تحلیل مضمون،

 که است متن از بخشى ثبت دارد. واحد« فحوا واحد» و «ثبت واحد» ازجمله متعددى انواع

 کد یکآن به ارد،د که هدفى به توجه با کند،می برخورد آن با هرگاه مطالعه هنگام پژوهشگر

 هر باشد کلمه بتث واحد اگر کندمی تحلیل را مکتوب متن وقتى بنابراین،. دهدمی اختصاص

 فحوا در خصوص واحد. دهدمی آن به را مخصوص کد کرد، برخورد موردنظر کلمه به که بار

 نآ در واحد آن که ایزمینه به اشاره بدون بتث واحد بندیباید اشاره کرد که طبقه( زمینه)

 تنها ،دارد کدى چه ثبت واحد شود مشخص اینکه براى گاهى. نیست ممکن شودمی ظاهر

 این هب نسبت منفى دیدگاهى نویسنده است ممکن چراکه نیست؛ کافى کلمه یک به مراجعه

 آن واىفح اساس بر و نمود مراجعه متن از بخشى به باید بنابراین،. باشد داشته واژه

 .«پاراگراف یا جمله» افحو واحد و است «کلمه» ثبت واحد: گویندمی رو،ازاین .کرد کدگذارى

 از نیز مضامین شبکه تحلیل و مضامین قالب ل( تحلی79-92: 1384کرمانى،  نسب )موسوى

 از فهرستی ین،مضام قالب. روندمی کار به مضمون تحلیل در معموالً که هستند ابزارهایی

 مضامین میان رتباطا نیز مضامین شبکه دهد ومی نشان مراتبی سلسله صورتبه را مضامین

( مراحل انجام این 151: 1390)عابدی و دیگران،  .دهدمی نشان تارنما شبیه هایینگاره در را

 قرار زیر است:پژوهش براساس تحلیل مضامین اسناد النه جاسوسی به

های نظری و دادههای موردنظر از متن اسناد: ها و استخراج دادهمرحله اول( آشنایی با داده

ای و صورت اختصاصی از منابع کتابخانهصورت عام و نفوذ علمی بهمفهومی در حوزه نفوذ به

های مرتبط استخراج شد و در حوزه مطالب نفوذ در مدارس ایرانی براساس اسناد پژوهش

هایی که مربوط به مدارس ایرانی و پاراگراف النه جاسوسی، نگارنده تمامی واژگان و

 گری آمریکا در آن بود را استخراج نمود.مداخله
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های مورد نیاز پژوهش، در آوری دادهبعد از جمع مرحله دوم( تحویل متن و کدگذاری:

های مربوط اعضای سفارت قولشوند و نقلمرحله تحویل متن، مضامین پایه استخراج می

سناد شده توسط کارداران آمریکا در سفارت این کشور که در اهای ارائهآمریکا و تحلیل

ها و عبارت مستخرج از قولشوند. این نقلدهی میاند، در قالب کدهایی سازمانمنتشرشده

ن ها مضامیاسناد النه جاسوسی، دارای مضامینی هستند که در روش تحلیل مضمون به آن

هایی شود تا مطالب تکراری حذف شوند و دادهتالش میشود. در این بخش ای گفته میپایه

های مختلف با کدهای مربوط به هر ها آشنایی ایجادشده است را در بخشکه نسبت به آن

 شده از اسنادهای استخراجداده مشخص شود. بنابراین، در این بخش، تفسیر ابتدایی از داده

دیگر، عبارتیوضوعی مقاله هستند. بهمو شود و کدها مربوط به قلمرالنه جاسوسی انجام می

شده از مجموعه چند جلدی اسناد النه جاسوسی آمریکا در ایران به های استخراجمتن

ی اصلی مقاله تبدیل عنوان مسئلهفهم و مرتبط با نفوذ علمی بهکدهایی )عبارت( قابل

 شوند.می

موعه شود تا مجمرحله تالش میدر این مرحله سوم( تبدیل مضامین پایه به مضامین فراگیر: 

اند را به مفاهیم و مضامین سازمان شدهای که از متن و عبارات سند استخراجمضامین پایه

د اصلی دهی مجدد مفاهیم، به مقصودهنده و فراگیر تبدیل نمائیم تا از طریق این سازمان

 تر شود.راحتها با یکدیگر سهل و تر شویم و درک مفاهیم و ارتباط آنپژوهش نزدیک

های ای فراگیر و دادهدر این بخش، مضامین پایه مرحله چهارم( ترسیم شبکه مضامین:

شود تا ماحصل پژوهش کیفی در صورت نموداری ترسیم میها بهمربوط به هرکدام از آن

صورت نمودار یا ها مشخص شود و نمای کلی پژوهش در این شبکه توصیفی که بهداده

 شود.مایش داده میشود، برای مخاطب نمی جدول نمایش داده

شده در خصوص در این مرحله، شبکه مضامین استخراجمرحله پنجم( توصیف مضامین: 

س، شود و سعی بر این اساالگوی نفوذ علمی آمریکا در مدارس ایرانی، توضیح داده می

ت عاحدودوثغور مضامین مشخص شود. این مرحله، بعد تبیینی و تحلیلی دارد و اطال

شده از بندی محتوایی از متون استخراجشده در بخش توصیف شبکه مضامین، جمعارائه

 باشد. اسناد النه جاسوسی در زمینه نفوذ علمی می
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  آماری یجامعه -3

باشد. می اسناد النه جاسوسی آمریکا در ایران یمجموعه حاضر، پژوهش آماری یجامعه

جع ه مرمختلف و در مجلدات متفاوت منتشرشده است ک البته این مجموعه توسط انتشارات

 باشد. ازآنجاکهسیاسی می هایپژوهش و مطالعات جلدی موسسهاصلی این مقاله، دوره یازده

 مختلف مراحل در و خوانیتمام صورتبه اولیه در این مقاله هایگزاره استخراج و احصاء

 .است برابر آماری یهجامع با نمونه حجم لذا است، گرفتهانجام کدگذاری

 رویکرد مفهومی )معنا و مفهوم پدیده نفوذ( -4

 است. آمده چیزی وسط در ورود و خلوص اجراء، تجاوز، و خرق معنای به لغت در نفوذ

 رسوخ، رخنه، چون ایمعانی در نفوذ فارسی زبان در. است رخنه و نفوذ مجاری منافذ،

 قدرت و توانایی، اعتبار، چیزی، در نکرد اثر و تأثیر چیزی، در شدن داخل سرایت،

. است منفی یا و مثبت شکل به چیزی در تأثیرگذار ایرخنه معنای به است. نفوذ کاررفتهبه

 امر تنفیذ شود؛می یاد آن از نافذ امر عنوانبه باشد تأثیرگذار دیگری در امری وقتی رو،ازاین

 مفهوم به نزدیک سیاسی و جتماعیا اصطالحات در است. نفوذ نافذ امری اجرای معنای به

 اهداف جهت در تغییر ایجاد برای تأثیرگذاری و عقاید و افکار در نفوذ و رخنه یعنی آن لغوی

 سخن نفوذ صاحب افراد از وقتی اجتماعی، رفتارهای یحوزه در روازاین. است کنندهنفوذ

 آنان از مردم و بوده اجتماعی مقبولیت و محبوبیت دارای که هستند کسانی شود،می گفته

 دیگر، سخن به. کنندمی هماهنگ آنان با را خویش رفتار و گفتار و داشته شنوی سخن

 طوربه که است شدهپذیرفته مردم مقبول مرجعیت عنوانبه که است کسی نفوذ، صاحب

 هستند اجتماع در کسانی تر،ساده عبارت است. به همراه محبوبیت با مقبولیت این طبیعی

 پذیرش این اند؛پذیرفته را آنان رهبری و مرجعیت احساسات، و عواطف یپایه بر دممر که

 از که هرکسی گفت تواننمی بنابراین باشد؛ نداشته یا داشته عقالنیت در ریشه است ممکن

 عقالنیتی و است احساسات و عواطف از متأثر کند،می اطاعت و پیروی نفوذ صاحب مرجع

 حریم و ممنوعه منطقه در ورود برای رفتاری ابراین، نفوذ نیزنیست. بن پیروی این پشت

 به معنوی و مادی هایانگیزه با که هستند افرادی هاینفوذ. است ایجامعه یا فرد خصوصی

 نفوذ خطر باشد، نفوذ جریان پشت در معنوی هایانگیزه اگر. کنندمی اقدام عمل این

 قدرت از مثابه شکلینفوذ به (7: 1394هی، جواهرد) .بود خواهد ترزیانبار و تربزرگ

 میان یرابطه توانمی را نفوذ. مداخله و زور اجبار، کنترل، از متمایز اما شود؛محسوسی می
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 که طریقی به تا کندمی وادار را دیگر بازیگران بازیگر، یک آن، موجببه که دانست بازیگرانی

 ازجمله تهدید، و مقام دوستی، طالعات،ا غذا، پول،. کنند عمل نیست، هاآن خود خواست

کند. )آقابخشی و افشاری راد، می نفوذ دیگران رفتار در هاآن کمک به فرد که اندوسایلی

 منفی و مثبت اهدافش تناسببه که است ایدوطرفه جریان ( بنابراین، نفوذ،314: 1386

 هانفوذی. است ن باطلجریا رهبری به حق علیه جریانی منفی، نفوذ قرآن، نظر از بوده و

 انسان هستند تا آن بر و گرفت پیش در استکبار که گیرندمی پیش در را روشی و راه همان

 اسالمی غیر زندگی سبک به تمایل خدا، یاد از غفلت و ببرند بیرون عدالت و حق مسیر از را

( در 163: 1396)بابایی،  .هستند منفی نفوذپذیری مقوّم عناصر بصیرتیبی و دنیاگرایی و

 که شودمی استفاده روابطی برای فقط نفوذ توضیح این ارتباط باید اشاره شود اصطالح

 تأثیر تحت را دیگری اشخاص یا شخص تمایالت یا هاکنش اشخاص، از گروهی یا شخص

 (7: 1392)روزنامه شرق،  .دهندمی قرار

 ایابطهرناظر بر  نفوذ، کنند،بریکنر اشاره میاستاین  گونه که رابرت دال و بروسهمان     

 یا یک نیات یا یحاتترج و ها خواست و نیازها که ایگونهبه انسانی است، کنشگران میان

 نه و -اب آهنگ هم جهتی در کنشگر چند یا یک عمل به تمایل یا هابر کنش کنشگر چند

 صرفاً تحلیل، سیاست گذارد. براساس این اثر نفوذگذاران، نیات یا ترجیحات، نیازها، -با مغایر

 و یکی از تعاریف نفوذ را رویکرد (23-56: 1392)دال و استاین بریکنر،  .است نفوذاعمال

 شود. نفوذمی اجرا و ریزیطرح اهداف کامل تأمین منظوربه می داند که اقداماتی مجموعه

 تیو ح سیاسی هایسیستم یا افراد به مستقیماً نیمه سخت، و سخت نفوذ عکسبه نرم

 دستگاه اخالل در نرم، جنگ هایآموزه از استفاده با بلکه پردازدنمی فرهنگی و اقتصادی

 طریق دو از هااین سیستم که را قدرت عناصر از کشور کردن خالی و مسئوالن محاسباتی

 هک نفوذ از نوع این در. کنددنبال می آمد خواهد که شرحی به اطالعاتی، بمباران یا استحاله

 خودی جزو اصوالً نفوذی عوامل راهبردی است، و عملیاتی و اجتماعی جریانی، صورتبه

بعاد نفوذ ا( در میان 44-46: 1394)احمدیان،  .نیستند تفکیکقابل و شوندمی محسوب

 شتریدشمنان در جامعه اسالمی، نفوذ فرهنگی، فکری و سیاسی از اولویت و خطرات بی

اسی های ارزشی و سیکرد فردی و جریانی در حوزهبرخوردارند که باید نسبت به این عمل

 (38: 1394جامعه هوشیار بود. )جمعی از نویسندگان، 
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 نفوذ علمی و فرهنگی در مجامع علمی -5

 رد و بوده ربیغ سیاستمداران موردتوجه دیرباز از که اهدافی ازجملهبا توجه به آنچه گذشت، 

 فناوری و لمع طریق از نفوذ برای و تالش است نفوذ مسئله شود،می دنبال هدف کشورهای

 فرهنگی ه سیاسی ـاست، بخشی از پروژ مسدود هاآن به نفوذ هایراه دیگر که کشورهایی به

( بنابراین، نفوذ 45: 1394باشد. )میرحسینی و محمدی، المللی میبین علمی هایهمکاری

( و 11: 1394ستراتژیک، های ایکی از اشکال مداخله در سیاست جهانی است )مرکز بررسی

ی ه( هدف عمد1390باشد. )مانهایم،آمریکا سردمدار جریان نفوذ در کشورهای مستقل می

رای بخارجی  مخاطبان در نهادهای فرهنگی و آمریکا در روابط با سایر کشورها، نفوذ

ای براساس مطالعه (111: 1388 محمدوندی، خرازی و)یابی به اهداف است. دست

 و دانشجویی تبادالت»هایی نظیر؛ آمریکا در روند نفوذ علمی از ظرفیت شده،انجام

 هایبرنامه خارجی، ندگاندیدارکن برای آموزشی المللیبین هایپروژه تحصیلی، هایبورسیه

بهره « ...و انگلیسی زبان توسعه خبرنگاران، برای شدهداده ترتیب بازدیدهای سخنرانی،

ست که نفوذ ( در تحقیقاتی دیگر، اشاره شده ا61: 1395)دهشیری و طاهری،  گیرد.می

انشجو و د با ارتباط تاد،اس با ارتباط دانشمندان، با ارتباط ها،دانشگاه با علمی از طریق ارتباط

( نفوذ علمی 11: 1396شود. )مجموعه نویسندگان، علمی انجام می ظاهربه هایکنفرانس

های مربوط به ارتقاء و گیریوهشگران و تصمیمژتواند بر روند انتشارات، اندیشه، پمی

و  های علمی و دانشگاهی تأثیر مثبت و معناداری داشته باشد. )سهیلیاستخدام شخصیت

 تأسیس م بهچارچوب نفوذ علمی اقدا در المللیبین علمی ( مؤسسات6: 1395دیگران، 

 کمک همچون پسندمردم عناوینی با و یافتهکمتر توسعه کشورهای در علمی مرکز و دانشگاه

 رشد به کمک و استاد پرورش و مربی و معلمتربیت و سوم جهان کشورهای توسعه و رشد به

در مجامع  ها، نفوذمترصد فعالیت هستند که باطن اقدامات آن مردم، آموزشی و علمی

 منافع جهت در را یعلم نخبگان تا کوشندمی و است هاآن هایارزش و فرهنگ ملی علمی،

 (117: 1389 شریفی،)کنند.  هدایت بغر

ی هدف، جاسوسی و انتقال اطالعات و اخبار الزم برای های نفوذ در جامعهیکی از راه     

( در فرایند نفوذ علمی، اطالعات مربوط 19: 1395نظام موردنظر است. )کرمی، ضربه زدن به

فان و معاندان نظام های وابسته و جاسوسان به مخالبه جامعه علمی کشور توسط شخصیت

شود تا دین از جامعه شود. عالوه بر این، در روند نفوذ علمی، تالش میاسالمی منتقل می
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داری نمایند. علمی جدا شود و از این طریق، فضای علمی کشور را فاقد تقوا، تعبد و دین

 (28-27: 1393)مدنی و دیگران، 

ادهای ته به آمریکا در نهاشخاص وابس دهد که نهادها وتاریخ رژیم پهلوی نشان می     

ها مترصد دگرگونی در روند ( آن1384اند. )طباطبائی، آموزشی و فرهنگی ایران نفوذ داشته

. آموزشی و پژوهشی و تخریب اهداف اصلی آموزش، پرورش و پژوهش در ایران بودند

ران نشان ( بررسی تاریخ نفوذ در نهادهای علمی ای7-11: 1395)مجموعه نویسندگان، 

 های زیر است:فرهنگی دارای ویژگی ودهد که نفوذ علمی می

 و پژوهشی و آموزشی علمی هایفعالیت نفوذ، از حوزه این در :علمی فعالیت الف. پوشش

 هایکنفرانس برخی برگزاری. شودمی استفاده فریبنده پوشش عنوانبه آن از ناشی تعامالت

 محافل یانم تعامالت و نخبگان به علمی شترکم هایپروژه پیشنهاد علمی، ظاهربه

 آوریجمع هب اقدام نفوذگر هاآن قالب در که هستند فریب هایتاکتیک برخی دانشگاهی

 نخبگان جذب ای آن به نزدیک هایمحیط یا نفوذ مورد محیط از خود موردنیاز هایداده

 کند.می خود بعدی اقدامات برای حریف

 در هک هستند نخبگانی نفوذ، اصلی مخاطب :دانشگاهی و علمی نخبگان گیریب. هدف

 همین امر ظاهر عایتر برای نیز نفوذگر طبعاً. کنندمی فعالیت پژوهشی و دانشی هایحوزه

 اینکه تصور. کندمی نزدیک هاسوژه به کسوت همین در را خود عناصر و رعایت را پوشش

 انگارانهساده الًکام کند، اجرا یا و راهبری ار پروژه این بتواند ندارد، علمی سابقه که فردی

 تصور آالیشبی و ساده را او تواننمی فرد یک دانشورانه ظاهر و علمی صرفبه پس. است

 کرد.

 اطالعیکم یا غفلت از موارد تربیش در نفوذگر :هااطالعیبی یا هاغفلت از . سوءاستفادهج

 اندیشیسهل ر،ظاه اساس بر اعتماد. کندمی اجرایی را خود هدف و استفاده مخاطب عناصر

 .کندیم باز نفوذ برای را راه فرد، نزدیکان و سوابق دقیق بررسی عدم نفوذ، فهم در

 صحنه وارد سیاسی تابلوی با اگر داندمی خوبیبه نفوذگر جریان :نفوذ اجتماعی د. ظاهر

 و اجتماعی هایفعالیت پشت در را خود رو،ازاین. شد خواهد مهار و شناسایی فوراً شود،

 که است واضح. کندمی اعتبارزایی و محبوبیت کسب راه این از اتفاقاً و پنهان المنفعهعام

 اطالعات آوریجمع یا و نفوذ برای انسانی و خیریه محیطی،زیست علمی، اقدامات پوشش

 ما علمی معهجا گفت باید األسفمع. است اپوزیسیونی و سیاسی فعالیت از کارآمدتر بسیار
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 نفوذگر جریان راه کننده هموار أمر همین و نیست آشنا نفوذ پروژه امنیتی ضد ابعاد با عمدتاً

 (2: 1396)اخوان،  .است

یشتر نی بنفوذ علمی و فرهنگی ممکن است فردی یا جریانی باشد که اهمیت بعد جریا     

های ها و کنشها، گرایششمند برای مدیریت بینتوان تالشی هدفاست. نفوذ جریانی را می

های اجتماعی از آن نفوذ شبکه محور تعریف کرد. جریانجامعه مخاطب، از مجرای اعمال

ه رکن سبر  منظر که مانند افراد جامعه انسانی دارای روح هستند، منظومه حرکتشان مبتنی

ناخت د شها، ادراکات و علوم هستند که در فراینبنیادین بینش، گرایش و کنش است. بینش

وسیله ابزارها و که بهها آنگاهدهند. این بینشها را شکل میشوند و ایدئولوژیحاصل می

ستر بهای انگیزاننده، به ساخت وجودی انسان گره بخورند و عقاید را بسازند، استدالل

رایش گها با عنوان آید که از این رغبتشان از طریق داده، میل و رغبت پدید میسازیپیاده

دهند ها را شکل میاند، کنشها استوار گردیدهها که بر پایه بینششود. این گرایشتعبیر می

گانه بینش، گرایش و باشند. هرگاه سهکه همان رفتارها و اقدامات دارای جهت مشخص می

نست. توان سیر حرکتی آن جریان را بر مدار هدفمندی داکنش در جریانی موجود باشد، می

اهبر ریده پرداز و ا، جهت طراحی و اعمال در قالب یک جریان، به یک یا چند گانه فوقسه

ک های ایدئولوژیهای جریان را با پایهنیازمند است که پیوسته میزان تطابق اقدامات و کنش

هند و دها، جذب، تثبیت و ارتقا و بینشی آن بسنجد و پیروان آن جریان را در راه آرمان

ها و افزار )بینشسان، نرما اقتضائات روز هماهنگ کنند. بدینهای جریان را بسوگیری

افزا، در راستای حرکت در ها( جریان در قالبی همها و راهبریافزار )کنشها( و سختگرایش

در یک  ها ارکان نفوذ اجتماعی هستند کهمسیر اهداف راهبردی خود قرار خواهد گرفت. این

 شود:ها در کشورهای هدف انجام مینفوذ توسط قدرتسازی ای، پیادهفرایند سه مرحله

های نفوذ خود را توسط خواص و نخبگان های بزرگ از دیرباز شبکهقدرت تربیت عوامل؛ (1)

اند. نخبگانی که هرچند لباس ملی بر تن دادهجامعه مخاطب در آن کشورها شکل می

م فرنگی رشد یافته گفتند، اما با روح و تعالیداشتند و به زبان کشور خود سخن می

ها با جذب نخبگان غربی بود. درواقع، قدرت ها ملهم از تفکراتبودند و روش و منش آن

منصب در فضای روشنفکری تولیدی خود که غالباً در کرده و صاحبو اقشار تحصیل

های بعدی فرایند نفوذ را توسط افراد شده بود، گامشکل یک مسلک و یا مکتب طراحی

ی نمودند. منظومهسازی و اجرا میدر روح تعالیم آن مسلک فرنگی، پیاده یافتهپرورش
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گرفت و های این افراد نیز در فضای ایدئولوژیک غرب شکل میها و گرایشبینش

نمود. )خواجه سروی و کیانی، دهی میها را در آن راستا جهتهای آناقدامات و کنش

1397 :86-84) 

گیری و تکوین به طراحی و مدیریت سه ماعی، جهتدر هر جریان اجت جریان سازی؛ (2)

ی ئهیافته به ارارکن بینش، گرایش و کنش نیازمند است و در این گام، عوامل تربیت

ی ایدئولوژی و بینش پردازد و با ارائههایی در زمینه نیاز محتوایی یک جریان میپاسخ

کنند و با طراحی ود را مرتفع میخشناختی جریان مختار خود، نیازهای معرفت

نمایی های درونی و بزرگنمایی ضعفبر درشتفرایندهای جذب نیرو که تکیه

سازد. های مسلک استوار میهای خارجی دارد، پیروان جریان را در راه آرمانتوانمندی

های ها و کاستیافتادگیی درمان عقباین افراد جریان ساز که خود را مجهز به نسخه

شده، مسلک فرنگی آیند تا با تأسیس نسخه بومیارند، درصدد برمیپندکشور خود می

دیگر، به عبارتاند و تفکرات ملحم از آن را در جامعه پیاده کنند. بهکه بدان وابسته

ورزند و ضمن تأسیس ی ایدئولوژی اخذشده یا ملهم از مسلک فرنگی مبادرت میارائه

 ین طریق، جریانی از نخبگان و افرادکنند. از اشده، آن را رهبری میمسلک بومی

نافع منهند که خواسته یا ناخواسته مجری تأمین تأثیرگذاری را در داخل کشور بنا می

 های بزرگ باشند.ملی قدرت

های ملهم از تفکرات خارجی )چه شرقی و چه جریانتأثیرگذاری سیاسی و اجتماعی؛  (3)

عضو در مسلک و  ن خواص غیرای که در میاغربی(، بر حسب توان و نفوذ ساختاری

های اجتماعی را دستخوش ها و کنشها، گرایشگانه بینشعامه اجتماع دارند، سه

 اجتماعی، بر -دهی به تصمیم سازی ها و روندهای سیاسیکنند و با جهتتغییراتی می

ها، گذارند. در این سطح، تغییر باورها، آرمانسیر حرکت سیاست کشور تأثیر می

 (84-86: 1397سبک زندگی مدنظر است. )خواجه سروی و کیانی،  ها ونگرش

 « مدارس ایرانی»در « نفوذ علمی»تحلیل مضمون اسناد النه جاسوسی آمریکا در زمینه  -6

 تحویل متن -1-6

شده از اسناد النه جاسوسی های استخراجشود و دادهدر این مرحله، کدگذاری باز انجام می

سازی لمی این کشور در نهادهای آموزشی و مدارس ایرانی، مفهومآمریکا در زمینه نفوذ ع

ای قرار شده از متن سند که در جدول مضامین پایهشوند. هر یک از عبارات استخراجمی
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در جدول  شود.گیرند، حاوی یک مضمون است که با مشاهده متن به ذهن متبادر میمی

باشد و ( میpointای نکته کلیدی )به معن  pزیر، کدها دارای سه بخش هستند که کله

به معنای   P9عنوان نمونه،عددی که در کنار آن قرار دارد، اشاره به شماره نکته دارد. به

شده است. عدد میانی کد، ناظر بر شماره جلد نکته کلیدی نهم است که از متن استخراج

ها در سند مزبور ولباشد و ارقام انتهایی، شماره صفحات نقل و قاسناد النه جاسوسی می

های اسناد النه جاسوسی آمریکا در ایران این است. نکته مهم در خصوص تبدیل نقل و قول

اند که محتوای ها ذکرشدهاست که برخی از مضامین براساس فحوای عبارات و نقل و قول

مضمونی در عبارات مندرج در سند، براساس ارتباط مفهومی با جمالت قبل و بعدازآن 

 اشد که به علت طوالنی شدن متن، از ذکر کامل عبارات هر بخش پرهیز گردید.بمی

 
 ایه مضامین پایهبهای متن سند النه جاسوسی جدول تبدیل نقل و قول

 ایمضمون پایه کدها متن سند ردیف

P1 «دارسم و انستیتوها با قراردادی هایتبادل و انتقال 

 هایآمریکای میان ارتباط ایجاد در کمی کار ایرانی مدرن

 ا اروپایی آمریکا در ایرانی هزاران. دهدمی انجام علما و

 گردندبازمی ایران به کهوقتی اما اند،کردهتحصیل غربی

 عقاید و نظرات بر تأییدی هاآن زندگی طرز و هاآرمان

 تیاقاش در. است غربی مفاهیم و هاارزش قبال در علماء

 خاص، فنّاوری ای و دیسیپلین یک جذب به هاآن

 ارهدرب اندکی اطالعات و هادیدگاه ایرانی دانشجویان

 توانندمی هاآمریکایی اختیار در ایرانی سنتی اندیشه

 امور به هاآن ذهن اشتغال یا و مجذوبیت. بگذارند

 بزرگ بدن از هاآن کم اطالعات و زودرس سیاسی

 به شدن وارد در را هاآن توانائی اسالمی، اندیشه

 کشف رایب که آمریکاییانی معدود با دارمعنی هایبحث

( روحانیت مثل) خارجی کلی هایقالب و نهادها

 «.کندمی کم را هاآن توانایی اند،شدهآماده

 

PA1-1-225 

 

های نفوذ یکی از شیوه

علمی، انتقال و تبادل 

قراردادهای علمی با مدارس 

 باشد.مدرن ایرانی می

 

PB1-1-225 

 

ا تالش دارد از طریق آمریک

ها و های خود، آرمانآموزش

سبک زندگی دانش آموزان 

 را تغییر دهد.

P2 «...بود یافتهگسترش گراییغرب پهلوی، شاه دو زمان در 

 بسیاری اذهان از را اسالمی تاریخ خاطرات بود توانسته و

 یا و رفتندمی شده غربی مدارس به که افرادی از

 گذرانیدند،می کشور از خارج در را خود عالیه تحصیالت

 یونانی آتاتورک کمال گرفتن قدرت از پس. بزداید عمالً

 دائم پهلوی شاهان دوم، جهانی جنگ از بعد و ترکیه در

PA1-1-686 ویکرد گیری از رغرب با بهره

پهلوی، تالش داشتند تا 

هویت زدایی از مدارس را 

 پیگیری نمایند.

PB1-1-686 گرایی در مدارس و غرب

نهادهای آموزشی ترویج 
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 بقایای عنوانبه را اسالمی نهادهای که بودند تالش در

 نبوده حال زمان مناسب دیگر که ایگذشته ارتجاعی

 اینکه برای. بشناسانند ردمم به مطرود نهادهای عنوانبه

 نیز هاییگام زمینه این در شود، مردم باور ادعایشان این

 به را ایران که داشتند سعی ایران شاهان ...برداشتند

 جدایی شامل که زدائی هویت مرحله یک طریق از اجبار

 «.بگذارنند.. غرب از آن اطالعات و مردم از حکومت

 .شدمی

PC1-1-686  رژیم پهلوی و غرب سعی

در ارتجاعی نشان دادن 

 مدارس دینی داشتند.

P3 «ارزهمب به که غرب به متمایل و رومیانه گروه هر اگر 

 گروه یک عنوانبه او مورد در برخیزد، اسالم  علیه

 «.کرد خواهیم تبلیغ تمام عالقه با( مترقی)

PA1-1-73 های آمریکا به تبلیغ گروه

متمایل به غرب در نهادهای 

 پردازد.آموزشی ایران می

PB2-1-73  مبارزه علیه اسالم در مراکز

های آموزشی از سیاست

 استعماری آمریکا در ایران

 است.

PB3-1-73 رو در های میانهآمریکا گروه

نهادهای آموزشی را مورد 

 دهد.حمایت قرار می

P4 «محمد با سیاسی مشاور درپیپی شب چند پیش چندی 

 این در. کرد مالقات... معلمین کانون رئیس درخشش،

. شد مطرح گذشته سال هفده مسائل تمام هامالقات

 ،(وپرورشآموزش) فرهنگ وزارت شغل از پس درخشش

 که است کانونی رهبر او... نداشته دولتی پست دیگر

. هستند آن عضو کشور سراسر در معلم چهارصدهزار

 نوعی تواندمی که است نادری افراد از درخشش

 شدیداً که است کردهاشاره او. آورد وجود به سازماندهی

 .بیندازد راه را ایسازشکارانه خط که استمندعالقه

PA1-1-28  سفارت آمریکا مترصد

کار های سازشحمایت گروه

با این کشور در نهادهای 

 آموزشی ایران است.

PB1-1-28  آمریکا خواهان نزدیکی با

 معلمین ایرانی است.

PC1-1-28  مشاوران سیاسی سفارت

آمریکا خواهان سازماندهی 

معلمین ایران در راستای 

اهداف غرب در ایران 

 هستند.

P5 «تماس هاآن با باید آمریکا المللیبین روابط که رادیاف 

 ایؤسسهم هیچ. شاگردان و معلمین:...از اندعبارت بگیرد

 را ضدآمریکایی احساسات که نیست قادر روشی یا و

 «.باشند غیرواقعی و نامطمئن که هرچند دهد، تقلیل

PA1-1-111  شورای روابط خارجی

آمریکا مترصد ارتباط با 

شاگردان ایرانی معلمین و 

 باشد.می

PB1-1-111  هدف آمریکا از ارتباط با

دانش آموزان و معلمین، 

کاهش احساسات 

 ها است.ضدآمریکایی در آن
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P6 «و معلمان از پیش سال یک ایران آکادمیک انستیتوهای 

 اکنون. کردمی استفاده آمریکایی محققان و مشاوران

 دانشگاهی هاییطمح و اندنمانده باقی ازچندتایی بیش

 خارجی داناستا آوردن از حاضر حال در رفتههمروی

 دیزیا تعداد مهاجرت به توجه با. کنندمی خودداری

 است ممکن موقعیت این آمریکایی، و ایرانی متخصص

 یخارج ضد حساسیت کهوقتی تا مطمئناً اما. شود عکس

 است، نشده کاسته شدتش از ضدآمریکایی خصوصبه و

 «.نیست پذیرامکان امر این

PA1-1-213  محققان آمریکایی مترصد

 کاهش حساسیت ضد

خارجی و ضدآمریکایی در 

 معلمان ایرانی هستند.

P7 «یرهغ و مذهبی مبلغین معلمین، ای،مبادله دانشجویان 

 که بایستی کنند،می زندگی ایران در مدتی برای که

 رهدربا( منتخب) برگزیده اساس یک بر متناوب طوربه

 کسب عادیشان هایفعالیت طریق از که اطالعاتی

 «.گیرند قرار پرسش و سؤال مورد کنند،می

PA1-1-438  معلمین، اساتید و مبلغین

مذهبی در ایران وظیفه 

داشتند تا اطالعات مربوط 

به نهادهای علمی ایران را 

 به آمریکا دهند.

P8 «منبع وپرورش،آموزش وزارت از بیرجندی دکتر امیر 

 آموزش وضع مورد در اطالعات کسب برای عالی لیخی

 «.است ایران در عمومی طوربه

PA1-2-380  آمریکا همواره وضعیت

آموزشی ایران را رصد و 

 کرد. پایش می

PB1-2-380 های برجسته از شخصیت

وپرورش برای تخلیه آموزش

اطالعاتی و نفوذ بهره 

 گرفتند.می

P9 «شدهحاصل مناسبی یهافرصت مشکالت این رغمبه 

 نابعم کمبود به توجه بدون هاآن از قادریم ما که است

 مدرسه بانکی حساب: کنیم استفاده خود اطالعاتی

 هایالشت اثر در. شد واگذار ما به شیراز المللیبین

 قرار ما اختیار در مدرسه ساختمان شیراز، استاندار

 و اندشدهتعیین دوباره مدرسه گردانندگان. گرفت

 شتهگ آغاز انگلیسی زبان آموزش شروع برای هاییطرح

 خدمات مجدد ازسرگیری مورد در نشرهایی. است

 و گرفت قرار جمعیارتباط ابواب اختیار در که کنسولی

 در و داده کاهش را تفاهمات وعدم شایعات خود نوبهبه

 «   .شد ما تمام نفع به نتیجه

PA1-1-112  آمریکا از مشکالت مالی

ایرانی برای نفوذ و  مدارس

سیطره برآنها بهره 

 گرفت.می

PB1-1-112  سفارت آمریکا با فعالیت در

مدارس ایرانی تالش داشت 

تا به سود منافع خود بهره 

 بگیرد.

PC1-1-112  سفارت آمریکا به توسعه

آموزش زبان انگلیسی در 

مدارس در راستای منافع 

 کرد.خود استفاده می
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PD1-1-112 یکا خواهان مدیریت آمر

المللی در ایران مدارس بین

بوده است و این مسئله را 

مثابه یک فرصت و به

منفعت برای خود در نظر 

 گرفته است.

P10 «انگلیسی ویژهبه و خارجی زبانهای آموختن به عالقه 

 زا زیادی تعداد و است گرفته قرار باال سطح در همچنان

 و غربی وپرورشآموزش به گرایش ایران دانشجویان

 «.دارند آمریکایی

PA1-2-241 های مربوط آمریکا فعالیت

به تحصیل زبان انگلیسی را 

 کند.پیگیری می

PB1-2-241 وپرورش غربی ترویج آموزش

وسیله آموزش و آمریکایی به

زبان انگلیسی در مدارس 

 شد.ایران پیگیری می

P11 «جوانان تا کنید همکاری ایران دولت علوم وزارت با 

 هب و شوند آماده آمریکا در تحصیل برای بیشتری ایرانی

 یپ در که را ایرانی محصلین هایموقعیت. آیند عمل

 یابیارز مناسب موارد در باشندمی آمریکا در تحصیل

 دزیا را عزیمت از قبل انگلیسی تعلیم و مشورت و کرده

 «.کنید

PA1-1-23  تعلیم زبان انگلیسی به

دگاه سفارت افرادی که از دی

آمریکا برای همکاری 

مستعد بودند، در دستور کار 

 قرار داشت.

PB1-1-23  جوانان ایران را برای

آموزش در آمریکا تشویق 

کردند و در این زمینه می

مترصد همکاری با سطوح 

باالی آموزشی کشور ایران 

 بودند.

P12 «برنامه یک که است مدعی آمریکا و ایران انجمن 

 «.است گرفتهپیش در را میعل درخشان

PA1-1-23  انجمن ایران و آمریکا

ریزی مدون، براساس برنامه

خواستار نفوذ علمی در 

 ایران بوده است.

P13 «ایرانیان با ما نهادی ارتباطی پیوندهای ترینمهم از یکی 

 انقالب، از قبل در شهرستانها در چه و تهران در چه

 در. است بوده کاآمری و ایران انجمن نام به مرکزی

 انقالب خشونت از مرکز دو این تهران و اصفهان

 و انگلیسی زبان تدریس و است آمده بیرون ندیدهآسیب

 کتابخانه) است شدهگرفته سر از ایکتابخانه فعالیت

 شدهواقع تهران در آمریکا المللیبین ارتباطات آژانس

 را آن بازگشت بتواند دولت که امیدواریم ما (...است

PA1-1-243  انجمن ایران و آمریکا یکی

از بازوهای نفوذ علمی و 

فرهنگی آمریکا در ایران 

 بوده است.

PB1-1-243  تدریس زبان انگلیسی و

ای های کتابخانهفعالیت

ایی از فرایند نفوذ در هبخش

مراکز آموزشی ایران بودند 
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 سر از نیز آنجا در انگلیسی تدریس و سازد عملی زودیبه

 دریک نهادها این ادامه که معتقدیم ما. شود گرفته

 بسیار آمریکا و ایران روابط در پرتشنجی دوران چنین

 دفاتر انتقال لزوم به توجه با نهادها این. دارد اهمیت

 هایمحوطه به متحدهایاالت المللیبین ارتباطات آژانس

 اکنون. کندمی پیدا بیشتری اهمیت سفارت دفتر امن

 باز ایرانی مخاطبان و شنوندگان برای ما هایپنجره تنها

 «.است

که مورد توجه انجمن ایران 

 و آمریکا بودند.

PC1-1-243  تدریس زبان انگلیسی در

مدارس ایرانی توسط 

سفارت آمریکا در راستای 

تقویت روابط ایران و آمریکا 

 شد.انجام می

PD1-1-243 المللی دفتر آژانس بین

کی از یکا متحده آمریایاالت

ابزارهای نفوذ آمریکا در 

نهادهای علمی و فرهنگی 

 ایران است.

P14 «شش در که را کارهایی و بکنم کنونی اوضاع از تحلیلی 

 انایر در آمریکا منافع افزودن با رابطه در آینده ماه

 ینب مدارس در نفاق ...بگویم داد، انجام بایستمی

 باعث تواندیم دو هر و مدارس کادرهای بین و محصلین

 نتیجه در و بشود طوالنی مدت برای مدارس شدن بسته

 هایخشونت به تبدیل یا گردد عمومی نارضایتی باعث

 د.بشو افراطی

PA1-1-63  اهمیت مدارس برای منافع

آمریکا به حدی است که 

تعطیلی و یا وقفه در آن 

ها و برخالف خواسته

 های غرب است.سیاست

 
 یه به مضامین سازندهتبدیل مضامین پا -2-6

شود بندی مطالب تالش میشوند و با تقسیمای بررسی میدر این مرحله، مضامین پایه

توان بازبینی و تسویه مضامین اولیه های اصلی استخراج شود. این مرحله را میمضمون

 دهد.دانست که فهرستی مشخص از مضامین مستخرج از اسناد را ارائه می
 پایه به مضامین سازنده جدول تبدیل مضامین

 مضمون سازنده مضامین پایه ردیف

 با لمیع قراردادهای تبادل و انتقال علمی، نفوذ هایشیوه از یکی 1

 .باشدمی ایرانی مدرن مدارس

تبادل علمی با مدارس و دانش 

آموزان در راستای اهداف آموزشی 

 .است ایرانی معلمین با نزدیکی خواهان آمریکا 2 آمریکا

 شاگردان و معلمین با ارتباط مترصد آمریکا خارجی روابط شورای 3

 .باشدمی ایرانی

 وقفه یا و تعطیلی که است حدی به آمریکا منافع برای مدارس اهمیت 4
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 .است غرب هایسیاست و هاخواسته برخالف آن در

 دانش زندگی و هاآرمان خود، هایآموزش طریق از دارد تالش آمریکا 5

 .دهد تغییر را انآموز

 تغییر سبک زندگی دانش آموزان

 از زدایی هویت ات داشتند تالش پهلوی، رویکرد از گیریبهره با هاغربی 6

 .نمایند پیگیری را مدارس

 هویت زدایی در مجامع آموزشی

 .شدمی ترویج آموزشی نهادهای و مدارس در گراییغرب 7

های دینی در تخریب آموزش .داشت دینی مدارس دادن اننش ارتجاعی در سعی غرب و پهلوی رژیم 8

 آمریکا استعماری هایسیاست از آموزشی مراکز در اسالم علیه مبارزه 9 مدارس

 .است ایران در

 ایران شیآموز نهادهای در غرب به متمایل هایگروه تبلیغ به آمریکا 10

 .پردازدمی

 متمایل هایشخصیت از حمایت

 نهادهای و مدارس در غرب به

 قرار ایتموردحم را آموزشی نهادهای در رومیانه هایگروه آمریکا 11 آموزشی

 .دهدمی

 این در و کردندمی تشویق آمریکا در آموزش برای را ایران جوانان 12

 .بودند ایران کشور آموزشی باالی سطوح با همکاری مترصد زمینه

 در کشور این با کارشساز هایگروه حمایت مترصد آمریکا سفارت 13

 .است ایران آموزشی نهادهای

 رد ایران معلمین سازماندهی خواهان آمریکا سفارت سیاسی مشاوران 14

 .هستند ایران در غرب اهداف راستای

 تحصیل برای معلمان سازماندهی

 غرب اهداف

 دسو به تا داشت تالش ایرانی مدارس در فعالیت با آمریکا سفارت 15

 .بگیرد بهره خود منافع

 تاحساسا کاهش معلمین، و آموزان دانش با ارتباط از آمریکا هدف 16

 .است هاآن در ضدآمریکایی

 در آموزان دانش اذهان کاریدست

 ضداستعماری روحیه با زمینه

 ضدآمریکایی و خارجی ضد حساسیت کاهش مترصد آمریکایی محققان 17

 .هستند ایرانی معلمان در

 علمی نفوذ خواستار مدون، ریزیبرنامه براساس آمریکا و نایرا انجمن 18

 .است بوده ایران در

 

 

 

 

 جاسوسی رهنگی وف -علمی نفوذ

 مدارس اطالعات

 العاتاط تا داشتند وظیفه ایران در مذهبی مبلغین و اساتید معلمین، 19

 .دهند آمریکا به را ایران علمی نهادهای به مربوط

 ساختمی پایش و رصد را ایران آموزشی وضعیت همواره آمریکا 20

 نفوذ و عاتیاطال تخلیه برای وپرورشآموزش برجسته هایشخصیت از 21

 .گرفتندمی بهره

 بهره هانبر آ سیطره و نفوذ برای ایرانی مدارس مالی مشکالت از آمریکا 22

 .گرفتمی

 این و ستا بوده ایران در المللیبین مدارس مدیریت خواهان آمریکا 23

 .است گرفته ظرن در خود برای منفعت و فرصت یک یمثابهبه را مسئله
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 اآمریک نفوذ ابزارهای زا یکی آمریکا متحدهایاالت المللیبین آژانس دفتر 24

 .است ایران فرهنگی و علمی نهادهای در

 در ریکاآم فرهنگی و علمی نفوذ بازوهای از یکی آمریکا و ایران انجمن 25

 .است بوده انایر

 در آمریکا سفارت توسط ایرانی مدارس در انگلیسی زبان تدریس 26

 .شدمی انجام آمریکا و ایران روابط تقویت راستای

 

 

 

انگلیسی در راستای  زبان ترویج

 اهداف آمریکا

 ایراست در مدارس در انگلیسی زبان آموزش توسعه به آمریکا سفارت 27

 .کردمی استفاده خود منافع

 .کندمی یپیگیر را انگلیسی زبان تحصیل به مربوط هایفعالیت آمریکا 28

 انگلیسی زبان آموزش وسیلهبه آمریکایی و غربی وپرورشآموزش ترویج 29

 .شدمی پیگیری ایران مدارس در

 ایبر آمریکا سفارت دیدگاه از که افرادی به انگلیسی زبان تعلیم 30

 .داشت قرار کار توردس در بودند، مستعد همکاری

 فرایند از هاییبخش ایکتابخانه هایفعالیت و انگلیسی زبان تدریس 31

 آمریکا و ایران انجمن موردتوجه که بودند ایران آموزشی مراکز در نفوذ

 .بودند

 

 کشف و ترسیم شبکه مضامین -3-6

یرامون پدهنده  ( مضمون سازمان9با بررسی مضامین فراگیر در اسناد النه جاسوسی، نه )

 با لمیع قرار زیر است؛ تبادلاستخراج گردید که به« نفوذ در مدارس ایرانی»مضمون فراگیر 

آموزان،  دانش زندگی سبک آمریکا، تغییر آموزشی اهداف راستای در آموزان دانش و مدارس

 از مدارس، حمایت در دینی هایآموزش آموزشی، تخریب مجامع در زدایی هویت

 رایب معلمان آموزشی، سازماندهی نهادهای و مدارس در غرب به متمایل هایشخصیت

 ، نفوذضداستعماری روحیه با زمینه در آموزان دانش اذهان غرب، دستکاری اهداف تحصیل

 اهداف ایراست در انگلیسی زبان مدارس ایرانی و ترویج اطالعات جاسوسی و فرهنگی -علمی

 آمریکا.

 شود.نشان داده می ضامین سازمان دهنده در جدول زیرهای مربوط به متعداد شناسه
 های مرتبط با مضامین سازندهتعداد شناسه

 تعداد شناسه مضامین سازمان دهنده ردیف

 4 مریکاآ آموزشی اهداف راستای در آموزان دانش و مدارس با علمی تبادل 1

 1 آموزان دانش زندگی سبک تغییر 2

 2 یآموزش مجامع در زدایی هویت 3
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 2 مدارس در دینی هایآموزش تخریب 4

 4 زشیآمو نهادهای و مدارس در غرب به متمایل هایشخصیت از حمایت 5

 2 غرب اهداف تحصیل برای معلمان سازماندهی 6

 2  ضداستعماری روحیه زمینه در آموزان دانش اذهان دستکاری 7

 8  ایرانی مدارس اطالعات جاسوسی و فرهنگی -علمی نفوذ 8

 6 آمریکا اهداف راستای در انگلیسی زبان ترویج 9

 31 9 مجموع

 
 شده است.نمودار زیر، شبکه مضامینی الگوی نفوذ در مدارس ایرانی ترسیم

 کدهای مربوط به مضامین سازنده

 کدها مضامین سازنده مقوله اصلی 

 

 

 

 

نفوذ در 

 مدارس ایرانی

 ,PA1-1-63, PA1-1-225, PB1-1-28 آموزان دانش و مدارس با علمی تبادل

PA1-1-111 

 PB1-1-225 آموزان دانش زندگی سبک تغییر

 PA1-1-686, PB1-1-686 آموزشی مجامع در زدایی هویت

 PC1-1-686, PB2-1-73 مدارس در دینی هایآموزش تخریب

 در غرب به متمایل هایشخصیت از حمایت

 مدارس

PA1-1-73, PA1-1-28, PB1-1-23 

 PB1-1-112, PC1-1-28 غرب اهداف تحصیل برای معلمان سازماندهی

 روحیه برای آموزان دانش هاناذ دستکاری

  ضداستعماری

PB1-1-111, PA1-1-213 

 اطالعات جاسوسی و فرهنگی-علمی نفوذ

  ایرانی مدارس

PA1-1-438, PA1-2-380, PB1-2-380,  
PA1-1-243, PD1-1-112, PA1-1-23, 

PD1-1-243 

 ,PB1-1-243, PC1-1-112, PA1-2-241 آمریکا اهداف راستای در انگلیسی زبان ترویج

PA1-1-23 
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 توصیف شبکه مضامین -4-6

شده از اسناد النه جاسوسی های استخراجتحلیل مضامین سازمان دهنده و داده

 ی موارد زیر است:دهندهنشان

ران و ر ایدآمریکا، سفارت آمریکا  الف. تبادل علمی با مدارس علمی؛ شورای روابط خارجی

 دادهایراقر سیاستمداران این کشور تالش داشتند تا از طریق انتقال دانش آموزان و تبادل

الش بر تیر، علمی با مدارس ایرانی، فرصت و ظرفیت نفوذ خود را افزایش دهند و در این مس

نی وذ جریانف ت. در راستایروی نزدیکی با معلمان ایرانی و دانش آموزان بااستعداد بوده اس

ها و نامهفاهمالمللی علمی آمریکا تالش داشتند به انعقاد تدر بدنه علمی ایران، نهادهای بین

 ی و نفوذهای رخنه فرهنگمراودات دوجانبه علمی بپردازند. الجرم، تبادل علمی یکی از روش

 ست.اوپرورش و مدارس ایران بوده علمی در آموزش

ایران  خانه آمریکا در نهادهای آموزشیندگی دانش آموزان؛ فعالیت سفارتب. تغییر سبک ز

ی سبک زندگی بوده است و این کشور از ی دانش آموزان در زمینهدر راستای تغییر ذائقه

نگ های فرهنگی، علمی و اجتماعی خود برای ترویج زندگی آمریکایی و فرهتمامی ظرفیت

دگی ز زنردیسی در زیست دانش آموزان، سبکی غربی اغربی بهره گرفت و تالش داشت با دگ

جر ربی، منغدگی را ارائه دهند؛ زیرا اعتقاد عمومی بر این است که گرایش دانش آموزان به زن

 شود.های غربی در دانش آموزان میها، مفاهیم و گرایشبه انتقال ارزش

وشی راموامع است و فج. هویت زدایی از مجامع علمی؛ هویت ملی یکی از عوامل پویایی ج

های هویتی در اقشار نوجوان و جوان، یک تهدید راهبردی برای جامعه محسوب مؤلفه

گرایی و فرهنگ آمریکایی در مدارس ایرانی از عوامل هویت زدایی از شود. ترویج غربمی

 باشد.مجامع علمی ایران می

ایی ش داشت تا ایده جددارس؛ سفارت آمریکا همواره تالهای دینی در مد. تخریب آموزش

 سیر، باین مدین از سیاست )سکوالریسم( را در نهادهای آموزشی ایران ترویج نماید و در ا

کرد تا دین و نهادهای های فرهنگی خود در مدارس و سایر نهادهای علمی تالش میسیاست

 کنند.یمرفی حوزوی را ناکارآمد نشان دهند و با تبلیغات منفی، دین را عنصری ارتجاعی مع

های متمایل به غرب در مدارس و نهادهای آموزشی؛ نهادهای ه. حمایت از شخصیت

زده و وابسته به غرب در مدارس های غربالمللی آمریکا از نیروها، معلمان و شخصیتبین

دادند تا سازی انجام میکردند و از این طریق، نوعی کادرسازی و شبکهایرانی حمایت می

خود را پیگیری نمایند. در راستای این سیاست استعماری، راهبردهایی نظیر بتوانند اهداف 
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 در رومیانه هایگروه ایران، حمایت آموزشی نهادهای در غرب به متمایل هایگروه تبلیغ

آمریکا از سوی  با کارسازش هایآموزشی همراه با مدیریت و سازماندهی گروه نهادهای

 گردید.یکارداران سفارت آمریکا دنبال م

 اهانخو آمریکا سفارت سیاسی و. سازماندهی معلمان برای تحصیل اهداف غرب؛ مشاوران

اند و در این مسیر، از ایران بوده در غرب اهداف راستای در ایران معلمین سازماندهی

فاده های موجود در آموزش و پروش برای سازماندهی معلمان به نفع اهداف خود استظرفیت

 نمایند.

فوذ نتکاری اذهان دانش آموزان دارای روحیه ضداستعماری؛ یکی از راهبردهای ز. دس

انش د در ضدآمریکایی احساسات فرهنگی آمریکا در نهادهای آموزشی ایران، کاهش دادن

ری در ستکاآموزان و کم نمودن احساسات ضدآمریکایی در معلمان ایرانی بوده است و این د

در  یرانیاندی ازان ایرانی، تالشی برای تغییر فرهنگ راهبراذهان و قلوب معلمان و دانش آمو

 باشد.استکبارستیزی و مقابله با دشمنان می

 مدون، ریزیبرنامه براساس آمریکا و ایران ح. نفوذ و جاسوسی اطالعات مدارس؛ انجمن

 وظیفه یرانا در مذهبی مبلغین و اساتید است و معلمین، بوده ایران در علمی نفوذ خواستار

 همواره مریکاآسفارت  .دهند آمریکا به را ایران علمی نهادهای به مربوط اطالعات تا داشتند

 برای وپرورشوزشآم برجسته هایشخصیت نمود و ازمی پایش را ایران آموزشی وضعیت

 .گرفتندمی بهره نفوذ و اطالعاتی یتخلیه

 در ریکاآم سفارت توسط نیایرا مدارس در انگلیسی زبان ط. ترویج زبان انگلیسی؛ تدریس

توان سیاست آموزش زبان شد. در این حال میمی انجام آمریکا و ایران روابط تقویت راستای

ی نفوذ علمی و فرهنگی در های آمریکا در زمینهترین سیاستانگلیسی را یکی از مهم

های سفارت آمریکا، آموزش زبان ارتباط کشورهای مختلف دانست. براساس گزارش

ها، زشآمو تقیمی با منافع آمریکا در نهادهای آموزشی و مدارس ایران داشته است. اینمس

ر دهی افکاتواند منجر به تغییر سبک زندگی، رسوخ افکار غربی در جامعه ایرانی و سازمانمی

 دانش آموزان در راستای منافع ملی آمریکا شود.

 نتایج

در اسناد النه جاسوسی آمریکا در ایران  این مقاله با کاربست روش تحلیل مضمون و مداقه

ایرانی را شناسایی نماید.  مدارس در آمریکا متحدهایاالت نفوذ هایتالش نمود تا شیوه
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ی یابی به اهداف خود در عرصهدهند که اوالً، آمریکا برای دستهای مقاله نشان مییافته

یتی، اجرایی و نفوذگر بهره عنوان یک منبع مدیرنفوذ علمی، از سفارت خود در ایران به

جسته است. ثانیاً، نفوذ فرهنگی و علمی در مدارس ایرانی توسط آمریکا از طریق نیروهای 

گرا، مربیان و اساتید خارجی، مروجان زبان انگلیسی، انجمن ایران و آمریکا و شورای غرب

های نفوذ در لثاً، شیوهگرفته است. ثاالمللی آمریکا انجام روابط خارجی و انجمن ارتباطات بین

 آموزشی اهداف راستای در آموزان دانش و مدارس با علمی مدارس ایرانی عبارت از تبادل

 تخریب آموزشی، مجامع در زدایی هویت آموزان، دانش زندگی سبک تغییر آمریکا،

 نهادهای و مدارس در غرب به متمایل هایشخصیت از حمایت مدارس، در دینی هایآموزش

 در آموزان دانش اذهان دستکاری غرب، اهداف تحصیل برای معلمان سازماندهی ،آموزشی

 و ایرانی مدارس اطالعات جاسوسی و فرهنگی -علمی نفوذ ضداستعماری، روحیه یزمینه

آمریکا بوده است. رابعاً، تحلیل اسناد النه جاسوسی  اهداف راستای در انگلیسی زبان ترویج

ر در ارتباط علمی و فرهنگی با مراکز علمی و آموزشی ایران دهد این کشوآمریکا نشان می

کند بلکه صرفاً دنبال ای را دنبال نمیوپرورش، اهداف خیرخواهانهویژه تعامالت با آموزشبه

ها و منافع ملت منافع زیاده خواهانه و مصالح ملی کشور خود است و در این مسیر، به ارزش

های راهبردی ایران را در ه دگردیسی در فرهنگایران توجه نداشته است تا جایی ک

 نماید.های کالن آموزشی و مراودات علمی پیگیری میریزیبرنامه

 اسوسی آمریکابراساس اسناد النه ج های نفوذ آمریکا در مدارس ایرانیشیوه

 اهداف راستای در آموزان دانش و مدارس با علمی تبادل

 آمریکا آموزشی

 آموزان شدان زندگی سبک تغییر

  مدارس در دینی هایآموزش تخریب آموزشی مجامع در زدایی هویت

 و مدارس در غرب به متمایل هایشخصیت از حمایت

 آموزشی نهادهای

 غرب اهداف تحصیل برای معلمان سازماندهی

 روحیه با زمینه در آموزان دانش اذهان دستکاری

 ضداستعماری

  فرهنگی -علمی نفوذ

 آمریکا اهداف راستای در انگلیسی زبان ترویج  ایرانی مدارس مربوط به اطالعات جاسوسی
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