
  معصومه رضوي
بي ترديد دخالت هاي گسترده سياسي و اقتصادي 
امريكا در ايران در دوره محمدرضا پهلوي، مسبوق 
به يك پيش�ينه فرهنگي ب�وده اس�ت. در مقالي 
كه پيش روي شماس�ت، ش�مه اي از اين سابقه كه 
در قال�ب پايگاه س�ازي هاي فرهنگ�ي امريكا در 
ايران بروز يافته، مورد بازخواني قرار گرفته است. 

  
  تأسيس انجمن ايران و امريكا

به دنبال اشغال ايران توسط نيروهاي شوروي، انگليس 
و امريكا در ش��هريور 1320 برخي فعاالن اجتماعي و 
سياسي احساس مي كردند كه توسعه روابط مستحكم 
و ريشه دار از ضروريات حيات ملي است. رياست انجمن 
با محتشم السلطنه اسفندياري و عضويت افرادي چون 
عيس��ي صديق، ابوالحس��ن ابتهاج، علي پاشا صالح و 
جمعي ديگر از ايراني ه��ا و امريكاييان كار خود را آغاز 
نمود و انجمن به كانون و مهم تري��ن پايگاه فعاليت و 
سازمان دهي ديپلماسي فرهنگي امريكا در ايران تبديل 

شد. از اهداف آن مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:
1- بس��ط روابط دوس��تانه و تفاهم بين دو ملت ايران 

و امريكا
2- شناساندن زندگي اجتماعي، علمي، ادبي و فرهنگي، 
اقتصادي ، آموزشي و تربيتي دو كشور به ملت يكديگر 
به وس��يله  كالس هاي تدريس زبان فارسي، انگليسي، 

سخنراني و انتشار فيلم و كتاب
3- كوش��ش در توس��عه روابط ادبي، علمي، هنري، 
اقتص��ادي و صنعت��ي و كمك به مؤسس��ات علمي و 

فرهنگي در ايران و امريكا
4- كم��ك به ايراني��ان صالحيت داري كه ب��ه امريكا 
مي روند تا بتوانند ايران را بهتر به مردم امريكا معرفي 
كنند و با زندگي مردم امريكا نيز آش��نا شوند و هنگام 

بازگشت تجارب خود را بيان نمايند. 
5- كمك به امريكاييان برجس��ته براي مس��افرت به 
اي��ران و معرفي بهتر امري��كا به مردم اي��ران. انجمن 
همواره مورد توجه دو دولت امريكا و ايران بوده اس��ت 
و در ده��ه 20 و 30 داراي يك كان��ون فرهنگي و يك 
كانون آموزش��ي بود كه از مهم تري��ن برنامه هاي آن 
مي توان به سخنراني افراد برجسته ايراني و امريكايي، 
نمايش فيلم ه��اي امريكايي، انتش��ار ماهنامه ايران و 
امريكا و اجراي موس��يقي و تدريس زبان اشاره نمود. 
حضور افراد برجسته و دانش��مندان دو كشور در واقع 
محلي براي تبادل فرهنگي بوده است. انجمن ايران و 
امريكا براي پيشبرد برنامه هايش از رسانه هاي جمعي 
استفاده مي كرده است. ماهنامه ايران و امريكا از سال 
1324 ش. به صورت دو زبان فارسي و انگليسي انتشار 
يافت. مقاالت بيشتر درباره مباحث تاريخي، فرهنگي، 
اجتماعي و هنري ايران و امريكا بوده اس��ت و مقاالت 
شخصيت هاي علمي و فرهنگي شناخته شده اي مانند 
سيمين دانشور، عيسي صديق، حسين پيرنيا، عباس 
مسعودي و ديگران بيشتر به عنوان تريبوني براي ارائه 
تصويري ايده آل از جامعه و فرهنگ امريكا بوده است. 

در ش��ماره هاي مختلف ماهنامه به معرف��ي امريكا و 
مناطق مختلف آن پرداخته و پيشرفت هاي اين كشور 
را در زمينه هاي مختل��ف صنعتي، زندگ��ي فردي و 
اجتماعي مطرح نموده است. ازجمله عباس مسعودي 
در نوش��ته اي با عنوان »امريكايي ه��ا چگونه زندگي 
مي كنند؟« به توصيف زندگ��ي امريكايي ها پرداخته 
اس��ت. در مرحله بعد از 1340 تا سال هاي منتهي به 
پيروزي انقالب فعاليت انجمن از هر لحاظ گس��ترش 
يافت. در اين زمان انجمن ايران و امريكا ش��عبه اي از 
آژانس ارتباطات بين الملل امريكا آي. سي. اي. محسوب 
مي ش��د كه دولت امري��كا آن را در قالب تش��كيالتي 
گسترده در راستاي ديپلماسي عمومي خود در سراسر 

دنيا در كشورهاي زير سلطه خود ايجاد كرده بود. 
  فولبرايت »كميسيون مبادالت

 فرهنگي- آموزشي ايران و امريكا«
فولبراي��ت كميس��يوني اس��ت به ن��ام كميس��يون 
اياالت متحده امريكا كه ب��راي مبادالت فرهنگي بين 
ايران و امريكا تش��كيل شد و در راس��تاي ديپلماسي 
عمومي ك��ه زمينه را ب��راي برنامه هاي ديگ��ر امريكا 
مانند نخبه پروري و تغيير سيستم دانشگاهي ايران به 
سيستم امريكا ايجاد كرد. در پايان جنگ جهاني دوم 
)1945 م/1324 ش( دول��ت امري��كا به موجب طرح 
ويليام فولبرايت كه از س��ناتورهاي مشهور امريكايي 
بود، آن را پيشنهاد كرد و در سال 1325 ش/1946 م به 
تصويب كنگره امريكا رسيد كه قرار شد وجوهي كه از 
فروش مازاد بعضي از اموال امريكا در كشورها به دست 
مي آمد، براي مبادله معلم، محقق، دانشجو و به منظور 
آشنا ساختن ملل به اوضاع  و احوال يكديگر تخصيص 
يابد. بر همين اساس ايران نخستين كشوري بود  كه 
در خاورميانه كه به اين كميسيون پيوست. بين ايران 
و امريكا موافقتنامه اي در س��ال 1328 ه. ش/1949م 
در وزارت خارجه ايران به امضاي جان وايلي، س��فير 
كبير امري��كا و علي اصغر حكمت، وزي��ر امور خارجه 
ايران رسيد و قرار شد اعضاي كميسيون سه نفر ايراني 
و سه نفر امريكايي براي اجراي قرارداد معرفي شوند. 
آقايان علي اكبر سياس��ي رئيس دانشگاه تهران، دكتر 
رضازاده شفق اس��تاد دانش��گاه تهران و دكتر عيسي 
صديق نمايندگان ايران تعيين ش��دند و دكتر گرني 
اس��تاد پيش��ين كالج البرز با عنوان دبير و مديرعامل 
كميسيون و دو نفر امريكايي به عضويت اين كميسيون 
درآمدند. رياست كميسيون با دكتر صديق بود. هدف 
از ايجاد اين طرح اين بود كه مردم س��اير كش��ورها با 
مردم امريكا حشر ونشر كنند و با وضعيت فرهنگي و 
اجتماعي يكديگر آشنا شوند و حس تفاهم و دوستي 

بين آنها ايجاد گردد.
  اصل چهار ترومن »هيئت عمليات اقتصادي 

امريكا در ايران«
امريكا از اواسط قرن 19م. رابطه سياسي خود را با ايران  
ش��روع كرد اما اين رابطه داراي تغييراتي بود و دريك 
دوره از تاريخ اين رابطه قطع  ش��د ولي دخالت آشكار 
امريكا در امور ايران و عدم برداشت مناسب و صحيح از 

تعامل و رابطه با ايران در طول تاريخ تشنج زا بوده است. 
محمدرضا پهلوي در آب��ان 1328ش. براي جلب نظر 
امريكا و برخورداري از حمايت هاي اقتصادي و نظامي 
او نشان داد به برنامه هاي ترومن عالقه دارد و اصالحات 
ارضي را در كشور انجام داد. كمك هاي اقتصادي امريكا 
به ايران از سال 1322 تا 1357 ش/1943 تا 1978م 
در قالب اصل چهار ترومن، در فاصله سال هاي 1329 تا 
1346ش كه آموزش وپرورش نيز يكي از وزارتخانه هاي 
مرتبط با آن است. امريكايي ها اين طرح ها را در قالب دو 
هدف سياسي- اقتصادي اما به ظاهر رويكرد اقتصادي 
كنترل جهان غيركمونيس��ت در پي��ش گرفتند. در 
حقيقت در تم��ام  دوراني كه كش��ورها درگير جنگ 
بودند، سياستمداران امريكايي در حال تعيين دنيايي 
براي ورود به سياست هاي امريكا بودند كه اين كشور 
را به قطب برتر جهاني تبديل كند. نظريه ورود امريكا 
به صحنه بين المللي و كنترل اوضاع سياسي- اقتصادي 
كش��ورها كه ردپايي از نفوذ كمونيس��ت آنجا نباشد.

سياس��تمداران امريكايي اين نظريه را قب��ل از پايان 
جنگ نيز پيش بيني كرده بودند. پايه و اساس دكترين 
ترومن، فلسفه بشردوستي نبود و هدف عمده آن تأمين 
منافع سياس��ي- اقتصادي براي امريكا در جهان پس 
از مرگ بود. مي توان گفت ك��ه اولين نفوذ همه جانبه 
امريكا در ايران در س��ال 1325ش/1946م توس��ط 
شركت امريكايي موريس نودسن با اجراي طرح هاي 
عمراني شكل گرفت. كار امريكايي ها در ايران به تهيه 
برنامه هاي عمراني كه مس��ائل آموزش وپرورش را در 
برمي گرفت خاتمه نيافت، بلكه اي��ن اقدامات مقدمه 
دخالت مس��تقيم آنها در همه امور كشور بود. ترومن 
سياست خارجي را اينگونه بيان مي كرد: »امريكا وظيفه 
خود مي داند در هرزماني كه يك كشور به خاطر نجات 
از چنگال كمونيس��ت كمك خواست به او كمك هاي 

نظامي، اقتصادي و سياسي بنمايد.« 
 ترومن حمايت از همه مردم آزاد را وظيفه خود دانست. 
او در پي تأمين اهداف سياسي براي خود بود كه در دو 
محدوده »جهاني و جنگ س��رد« توصي��ف مي كرد . 
ترومن به اين نتيجه رس��يد كه براي تحكيم پايه هاي 
ق��درت دولت هاي طرفدار امري��كا اعطاي كمك هاي 
فني- اقتصادي اس��ت كه حفظ ثبات سياسي همراه 
با رش��د اقتصادي بس��يار مطلوب بود. وي در راستاي 
اين اهداف سياس��ي و كمك هاي اقتص��ادي به درون 
اليه هاي اجتماعي كشورها از دو طريق نفوذ كرد: تربيت 
گروه هايي از مردم كشورها بر ضد سياست كمونيستي 
و به وجود آوردن پايگاه ارزش��ي دفاع از سياست هاي 
امريكا كه اين افراد مي توانستند جهاني را طبق الگوي 

ارزشي و سياسي امريكا رقم بزنند. 
  انجمن دوستداران امريكايي خاورميانه

 اين س��ازمان به ظاهر بشردوس��تانه در س��ال 1951 
م/1329 ش در منطقه خاورميان��ه براي بهبود روابط 
بين امريكا و خاورميانه بنيان گذارده ش��د و به »داخ« 
معروف است و سازمان س��يا مخفيانه از طريق بخش 
س��ازمان هاي بين المللي خود ب��راي داخ كمك مالي 

عضوي�ت و حضور زنان در باش�گاه هاي 
روت�اري و الين�ز برخ�اف انجمن هاي 
فراماسونري آزاد بود؛ حتي باشگاه هاي 
روتاري و الينز با عنوان »اينروپل« در كنار 
باشگاه هاي مردان به فعاليت خود ادامه 
مي دادند. البته اين باشگاه ها در حوزه هاي 
مختلف فعاليت داشتند كه مركز اسناد 
انقاب اسامي نتيجه بررسي 360 سند 
آماري را منتش�ر ك�رده  ك�ه 20 درصد 
فعاليت اين باش�گاه ها مرب�وط به طرح 
موضوعات علمي و فرهنگي بوده اس�ت
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گذري بر پايگاه هاي فرهنگي امريكا در ايران در دوران پهلوي دوم

 خوانشي از يك جنگ سرد!
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  محمدرضا كائيني
مجل��دات  مجموع��ه 
»خاط��رات مس��تند« 
س��يدهادي  اس��تاد 
خسروشاهي، رفته رفته 
پرش��مار تر مي ش��ود و 
بر غناي تاري��خ نگاري 
معاصر مي افزايد. آنچه 
در اي��ن مج��ال م��ورد 
معرفي ق��رار مي گيرد، 
يكي از مجلدات نو انتشار اين مجموعه است كه 
به »تاريخ ن��گاري معاصر وكودت��اي 28 مرداد« 
پرداخته و ابعادي مغف��ول از اين رويداد تاريخي 
را بازنمايانده است. همانگونه كه در ديباچه اين 
اثر آمده، بخش مربوط ب��ه 28 مردادماه متأثر از 
تبليغات واژگونه جريانات موسوم به ملي گرا و در 
گفت وشنود با روزنامه »جوان« بيان شده است. 

در اين مقدمه مي خوانيم: 
»كتاب حاضر ش��امل دو گفت وگ��وي تاريخي 
مش��روح با حجت االس��الم والمس��لمين استاد 
سيدهادي خسروش��اهي درباره مس��ائل تاريخ 
معاصر و نيز كودتاي 28 مرداد سال 1332 است 
كه در مجموع اطالعات وس��يع و مستندي را در 
اين زمينه ارائه مي كند و يك پيوست هم در آخر 
كتاب موضوع كودت��ا و نقش ديگ��ران را در آن 

روشن تر مي سازد. 
گفت وگوي اول در س��ال 1368 توس��ط افاضل 
محترم مجله وزين و گران س��نگ »حوزه« انجام 
گرفت كه در همان سال در مجله چاپ و منتشر 
شد. گفت وگوي دوم در مرداد سال 1394 درباره 
كودتاي 28 مرداد و موضع مرحوم آيت اهلل كاشاني 
و عملكرد يا نقش آقاي دكتر مصدق در آن انجام 
پذيرفت كه در دو شماره از روزنامه جوان منتشر 
شد و اكنون تكميل شده اين بحث به اضافه متن 
كامل و ويرايش شده گفت وگوي اول يكجا همراه 
اس��ناد و عكس هايي جالب در اختيار عموم قرار 

مي گيرد. بعض��ي از اين اس��ناد و عكس ها براي 
نخستين  بار منتشر مي ش��ود كه بي ترديد مورد 

توجه عالقه مندان قرار خواهد گرفت. 
دليل اصلي چاپ و نش��ر اين رس��اله كه پس از 
اش��اره اجمالي به مس��ئله تاريخ ن��گاري معاصر 
عمدتاً مس��ئله نهضت ملي اي��ران و حوادث 28 
مرداد را بررسي مي كند، آن است كه در ساليان 
گذشته با نزديك ش��دن روز 28 مرداد، دوستان 
ملي گرا يك ب��ار ديگر و طبق ع��ادت ديرينه در 
شماره هاي ويژه جرايد و مجالت كه در واقع آنها 
را بايد مصدقي نامه ناميد، اغلب به طور يكجانبه به 
داوري نشسته و مدعي شده اند كه گويا پايه گذار 
و همه كاره نهضت ملي ايران ملي گرايان و شخص 
آقاي دكتر مصدق بوده است و هيچ نقش سازنده 
يا تأثيرگذاري ب��راي ديگران خصوص��اً آيت اهلل 
كاشاني و فدائيان اسالم قائل نشده اند كه در واقع 
تحريف علني و عملي مسائل تاريخ معاصر است. 
در اين ميان از مصاحبه با اس��تاد خسروش��اهي 
يا ديگ��ر صاحبنظ��ران و تاريخ ن��گاران منصف 
خبري نب��ود و آيا در چنين ش��رايطي س��كوت 
شخصيت هايي مانند ايش��ان كه در واقع شاهد 
و ناظر عيني حوادث نهضت ملي و نقش فدائيان 
اس��الم و آيت اهلل كاش��اني و مراجع و علماي قم 
و تهران در پيش��برد اهداف نهضت بودند، نوعي 
س��كوت غيرمقبول و كن��اره گرفتن از مس��ائل 
روز محس��وب نمي ش��ود؟ با مطرح ش��دن اين 
 پرس��ش توس��ط بخش تاريخ مركز بررسي هاي

 اسالمي قم، استاد پاسخ هاي كوتاه، اما مستندي 
به سؤاالت ما در باره مواضع دكتر مصدق، آيت اهلل 
كاش��اني و فدائي��ان اس��الم و نيز ن��وع اتهامات 
بيگانگان و روايتگران معاص��ر ارائه كردند كه به 
دنبال بحث قبلي و در واقع ب��راي تكميل آن در 
اينجا آورده مي ش��ود. بخش آخر كتاب، در واقع 
پيوستي است كه اش��اره كوتاهي به حوادث 28 
مرداد دارد و پرسش هاي جناب دكتر زيباكالم را 
در اينباره به نقد مي كشد و پاسخ مي دهد... نقل 
اين پيوست، نقش دوستان! را در قضيه كودتاي 
28 مرداد و علل و عوامل آن روشن مي كند. البته 
هر گونه نقد منطقي يا پاسخ و توضيحات مستند 
را پذيرا هستيم و بي ترديد از آنها در تجديد چاپ 

اين رساله استفاده خواهيم كرد.«

حاشيه اي بر اثر نو انتشار استاد 
سيدهادي خسروشاهي

درباره»تاريخنگاري
كودتاي28مرداد«

فراهم مي نمود. از مهم ترين برنامه هاي داخ كمك 
به دانشجويان كشورهاي جهان سوم براي كسب 
پذيرش در دانش��گاه ها و دانشس��راهاي امريكا و 
تس��هيل امكانات تحصيل��ي آنها ب��ود. دفتر داخ 
در ايران در س��ال 1953م. تأس��يس شد و هدف 
آن كمك به دانش��جويان ب��راي ادامه تحصيل در 
دانشگاه ها و دانشسراهاي امريكايي بود كه در سال 
1955م. تعداد 6795 دانشجوي ايراني براي كسب 
اطالعات براي تحصيل در دانشگاه هاي امريكا به 
اين مركز مراجعه كردند و از اي��ن تعداد 375 نفر 
درخواست پذيرش دادند و 315 نفر پذيرفته شدند. 
يكي ديگر از برنامه ه��اي داخ كمك ب��ه ايرانيان 
تحصيلكرده در امريكا براي يافتن ش��غل در ايران 
بود و از س��ازمان هاي ايراني مانند انجمن ايران و 
امريكا، سازمان پيشاهنگي پسران و كلوپ التاري 

پشتيباني مي كرد. 
  تشكيل فراماسونري و باشگاه هاي روتاري 

و الينز
نخس��تين كلوپ روتاري تهران در س��ال 1335 
ش/1956م با هدف تحكيم پايگاه سلطنت و كمك 
به ش��اه درراه به كارگيري و ترويج عمومي هرچه 
بيش��تر فرهنگ و تمدن غرب و تقويت بنيان هاي 
تازه تكوين يافته نظام س��رمايه داري در ايران بود. 
باشگاه »الينز« ماهيت امريكايي داشت و در سال 
1915م/1294ش براي اولين بار در اواخر دهه 30 
در تهران ، اصفهان، مش��هد و تبريز با هدف جذب 
ابزاري براي شناسايي و جذب افراد واجد شرايط و 
تحكيم موقعيت امريكا در ايران تش��كيل شد. در 
سال 1966 م/1345ش تش��كيالت فراماسونري 
در ايران تأس��يس شد و مؤسس��ان آن عبدالباقي 
نواب، برومند و امين بودند. بع��د از تغيير در كادر 
رهبري جهان س��رمايه داري، باشگاه هاي رفتاري 
)گرداننده( النيز )شير مرد( كي ران و ال ينز )كلوپ( 
ابزاردست نظام سرمايه داري ايجاد شد. روتاري و 
الينز از پديده هاي جديد نظام سرمايه داري است 
و در وابستگي اين دو محفل به نظام سرمايه داري 
غرب و رهبر جديدال��ورود آن »امريكا« ترديدي 
وجود ندارد. اين باشگاه ها حتي از ديد ساواك نيز از 
سازمان هاي جنبي فراماسونري محسوب مي شدند 
اما تفاوت باشگاه هاي روتاري و الينز با فراماسونري 
نه در ماهيت سازماني آنها بلكه در ساختار اجرايي 
و شكل ظاهري آنها بود. دو باشگاه مذكور محافلي 
علني بودند و با مجوز رسمي مقامات اجرايي كشور 
تشكيل مي ش��دند برخالف انجمن هاي ماسوني 
كه پنهانكاري بر فعاليت هايش��ان سايه انداخته و 
موجب ترديد در بين طرفداران و مخالفانشان شده 
بود. عضويت و حضور زنان در باشگاه هاي روتاري 
و الينز برخالف انجمن هاي فراماسونري آزاد بود؛ 
حتي باشگاه هاي روتاري و الينز با عنوان »اينروپل« 
در كنار باش��گاه هاي مردان به فعاليت خود ادامه 
مي دادند. البته اين باشگاه ها در حوزه هاي مختلف 
فعاليت داشتند كه مركز اس��ناد انقالب اسالمي 
نتيجه بررسي 360 س��ند آماري را منتشر كرده  
كه 20 درصد فعاليت اين باشگاه ها مربوط به طرح 

موضوعات علمي و فرهنگي بوده است. 
  بنياد فرهنگي فيلد سرويس

با همكاري انجمن ايران و امريكا و مؤسسه  امريكن 
فيلد سرويس اعزام دانش آموزان 16 الي 18 ساله 
به امريكا جهت آشنايي با فرهنگ امريكايي انجام 
مي شد. اين مؤسسه، يك مؤسسه خصوصي بود و 
پس از پايان جنگ جهاني با هدف ايجاد تفاهم بين 
جوانان جهان تش��كيل ش��د. از بين دانش آموزان 
كش��ورهاي مختلف هرس��اله2هزار و 500 نفر به 
هزينه اين مؤسسه به امريكا مي رفتند و خانواده هاي 
امريكاي��ي آنها را پذيرش و در م��دارس امريكايي 
تحصيل مي كردند و با سيستم آموزشي و فرهنگ 
امريكايي آشنا مي شدند و ساالنه 600 دانش آموز 
امريكايي به كش��ورهاي ديگر اعزام مي شدند. در 
سال 1340ش  18دانش آموز ايراني به امريكا اعزام 
شدند. نماينده فيلد سرويس در كانون انجمن در 
عباس آباد مستقر بود و از خانواده ها ثبت نام به عمل 
مي آورد. آشنايي به زبان انگليسي و داشتن روحيه 
تفاهم و دوستي ازجمله ش��رايط الزم براي اعزام 
بود. از دانش آموزاني كه بعد از يك س��ال به ايران 
برمي گشتند توسط مقامات امريكايي تقدير و در 
مطبوعات نيز منتشر مي شد. اين برنامه امريكا نيز 
مانند س��پاه صلح يكطرفه بود و هدفش آشنايي و 
تأثيرگذاري فرهنگي بود و تبادل فرهنگي صورت 
نمي گرف��ت. طبق گ��زارش اخبار هفته تا س��ال 
1340ش. هيچ دانش آموز امريكايي به اين منظور 

به ايران نيامده است. 
  سپاهيان صلح

سپاهيان صلح در راستاي برنامه هاي دولت كندي 
در امريكا از جوانان، دانشجويان و فارغ التحصيالن 
دانش��گاهي به طور داوطلبانه تشكيل شد تا بعد از 
آموزش هاي الزم به كش��ورهاي جهان سوم اعزام 
شوند و در مناطق شهري و روس��تايي و با ورود به 
ادارات، س��ازمان ها و مدارس فعاليت هاي خود را 
در قالب آموزش و رفع نيازه��اي آنها انجام دهند.

هدف ايجاد تفاهم بين كش��ورها با امريكا و صدور 
فرهنگ و شيوه زندگي امريكايي از شرايط موجود 
بود كه بهترين اس��تفاده را ببرند. اعزام س��پاهيان 
صلح به صورت يكطرفه ب��ود. فقط گروه هاي صلح 
امريكايي به ديگر كش��ورها اعزام مي ش��دند. اين 
امر بدين معنا بود كه ديگر كش��ورها چيزي براي 
آموزش به امريكاييان ندارند. عباس آرام وزير امور 
خارجه وقت دولت ايران در تاريخ 41/6/25 با ورود 
سپاهيان صلح موافقت نمود. اولين گروه سپاهيان 
صلح در 15 شهريور 41 وارد ايران شدند و 43 نفر 
بودند كه كشاورزي، زبان و تربيت بدني در دانشگاه ها 
تدريس مي كردند. گروه دوم يك س��ال بعد براي 
آموزش رش��ته هاي فني وارد ش��دند. در سال 43 
برنامه توس��عه يافت و اين اف��راد همگي در زمينه 

آموزش زبان، ترويج كشاورزي و عمران روستايي 
خدمت مي كردند. اين افراد تحت نظارت ايرانيان 
كار مي كردند و الزمه حضور آنه��ا در ايران آن بود 
كه فرهنگ ايراني و زبان فارسي بياموزند كه ابتدا در 
امريكا انجام مي شد و مرحله بعدي آموزش در ايران 
بود، چون آموزش در ايران نتايج بهتري داشت اما 
از سال 1970م. آموزش به طور كل  در ايران انجام 
مي شد. از سال 1968م. از تعداد سپاهيان صلح در 
ايران كاسته شد،زيرا ايرانيان محورهاي الزم براي 
رفع نيازهاي كشور را پيدا كردند و با تأسيس سپاه 
دانش، سپاه بهداشت و سپاه ترويج از مهارت جوانان 
ايراني براي حل مشكالت استفاده مي كردند. حدود 
هزاران نفر از س��پاهيان صلح به روستاهاي ايران 
رفتند و با م��ردم كار و زندگي  كردند. س��پاه صلح 
در ايران عموماً متضاد امريكايي زشت بود و اعتبار 
مورد نياز امريكا را تا اندازه اي به دست آوردند. جالل 
آل احمد درباره سياس��ت هاي فرهنگي امريكا در 
ايران مي گويد: »آنها زمينه اي براي غرب زده كردن 
ايراني بود.« وي در سفر خود به دانشگاه هاروارد و 
شركت در سمينار س��االنه آن در سال 1344ش. 
در پاسخ به سؤال سروان شرايور از مسئوالن سپاه 
صلح درباره  عملكرد آنان در ايران مي گويد: »ما اين 
حضرات را جدي نمي گيري��م چون اين حضرات با 
زندگي اشرافي خودشان از نظر يك دهاتي ايراني كه 
مي خواهند به او كمك كنند، تالش در خأل مي كنند 

و مثل مالك ها در شهر زندگي مي كنند.« 
  ايجاد كتابخانه هاي برون مرزي

ايجاد اي��ن كتابخانه ها در جهان در حال  توس��عه 
به عنوان الگوي مراكز علمي و آموزشي امريكايي 
نقش مهمي در ايجاد فضاي مناسب براي ارتباط 
مستقيم و رودررو با مخاطبان خود داشتند. ايجاد 
اين كتابخانه ها بسيار تأثيرگذار بود در مقايسه با 
برنامه هاي ناپايدار و با مناب��ع و خدماتي كه ارائه 
مي دادند، مي توانستند نمايي كلي و تأثيرگذار از 
تاريخ، فرهنگ، هنر، انديشه و هويت ملت امريكا 
را به مخاطب��ان خود ارائه دهن��د. اين كتابخانه ها 
با خدمات��ي چون دسترس��ي آس��ان ب��ه منابع، 
استفاده دوس��تانه از سيس��تم طبقه بندي شده، 
كادر خوش رفتار، داراي مناب��ع انتقادي، زندگي 
شهروندان امريكايي و جامعه امريكايي را به نمايش 
مي گذاشتند. اولين سيس��تم الكترونيكي اسناد 
كتابخانه  دانش��گاه تهران را گروه سپاهيان صلح 

داير نمودند. 
  نقش بنيادهاي كارنگي، راكفلر و فورد

تأثير فعاليت هاي  سه بنياد »كارنگي، راكفلر، فورد« 
بر ش��كل گيري سياس��ت داخل��ي و تعيين كننده 
سياست خارجي امريكا اهميت بسيار دارد. بنيادهاي 
فوق سعي مي كردند از طريق برنامه هاي خود، البته با 
شرايط دلخواه قدم هايي را در بهبود زندگي آن دسته 
از افرادي كه از امتيازات اجتماعي بي بهره هستند 
بردارند. فعاليت هاي بنيادها در راس��تاي پيشبرد 
اهداف اساسي ويژه اي در جامعه امريكا به خصوص 
بعد از جنگ جهاني دوم با ش��دت بيشتري عنوان 
شد. برنامه هاي اين بنيادها به منظور پيشبرد عاليق 
سياست خارجي امريكا تدوين  شده بود و به عنوان 
شركايي بي س��روصدا در تعيين سياست خارجي 
امريكا به ص��ورت عناصر حيات��ي در نظام عقيدتي 
حامي دولت سرمايه داري ايفاي نقش مي كرد و اين 
دو كاركرد اساسي تفكيك ناپذيرند. كاركنان بنياد 
نه سالح به دست در توسعه طلبي برون مرزي امريكا 
فعاليت  و نه فعاالنه از دوره هاي ضد شورش توسط 
حاميان امريكايي حمايت مي كنن��د. اين بنيادها 
اهداف را با باورهايي كه با آنها س��ازگار باشد تحقق 
مي بخش��ند و در اين زمينه از خدمات آن دسته از 
نهادهاي آموزش��ي كه در توليد و نش��ر اين باورها 
تخصص دارند حمايت مي كنند و خدمات بنيادها 
در پيشبرد اهداف سياست خارجي عمدتاً در زمينه 
فرهنگي بود. آنها در طول فعاليت خود از شيوه هايي 
استفاده كرده اند كه برنامه هاي فرهنگي و آموزشي 
آنها  با استفاده از آن ش��يوه ها به مراتب آشكارتر از 
امپرياليسم اقتصادي و نظامي بود و حمايت بنيادها 
از برنامه هاي آموزش��ي در داخل و خارج كش��ور با 
ش��رايط تاريخي آنها ارتباط دارد و اگر اهداف اين 
بنيادها بدون توجه به زمينه سياسي- اجتماعي آنها 
در نظر گرفته شود، اين امكان را به بنيادها خواهد 
داد كه ديگران فكر كنند آنها به منظور بهبود شرايط 
زندگي افراد بوده اند و زمينه استمرار سلطه عقيدتي 
را فراهم مي آورند. اعتق��اد اين بنيادها به حاكميت 
نخبگان، باعث حماي��ت از معدود دانش��گاه هايي 
در امريكا ش��د كه مي توانس��تند متخصصان مورد 
نياز را ب��راي اداره جامعه با پيچيدگ��ي روزافزون 
پرورش دهند و از دانشگاه هاي مشابه در كشورهاي 
درحال توس��عه حمايت كردند. حمايت از نخبگان 
ديگر كشورها در برنامه هاي خارجي بنيادها صرفاً در 
حمايت از نخبگان و برنامه هاي خارجي آنها تقليدي 
از كوشش هاي داخلي بوده است و اين بنيادها به جاي 
توسل به زور از طريق آموزش وپرورش مردم را وادار 

به پذيرش جهان بيني مورد قبول خود مي كردند.
  انتشار مجات و نشريه ها

س��لطه و نفوذ در پوش��ش فعاليت هاي فرهنگي 
بهترين ابزار بود كه همواره مستش��اران نيز از آن 
اس��تفاده مي كردند و تبليغ فرهن��گ اروپايي در 
مجالت يكي از اين ابزار بود. نشريه »مرزهاي نو« 
ازجمله نشريه هاي امريكايي بود كه اداره اطالعات 
امريكا در تهران آن را منتش��ر و به ساير شهرهاي 
ايران ارس��ال مي كرد. اين نشريه عالوه بر اينكه به 
مسائل سياس��ي، اقتصادي و پيشرفت هاي علمي 
امري��كا مي پرداخت، در ترويج  فرهنگ و س��بك 
زندگي امريكايي در ميان جامعه ايراني نيز س��هم 
بسزايي داشت. اين نش��ريه مورد اقبال عامه مردم 
نبود و بيش��تر روش��نفكران جامعه از آن استفاده 
مي كردند كه آنها مي توانستند بازتاب آموخته هاي 

فرهنگ غرب در جامعه باشند. 
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