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مقدمه
پس از جکگ جهانی دشم ،الگوی مکازعا

از شیو کالسیک ش صرفاً سختافزاری ببه مواجهبه

دش اید نظری بزرگ در قالب رقابتهای ایدئولوژیک ش یارگیری برای تقابل نیابتی تغییر ماهیت
داد .بر ه ین اساس ،بسیاری از محققان جکگ سرد بر تالئب جهبتدار ش ببره کبکش متقاببل
قدر

ش معرفت ش شهلگیری انبوا خاصبی از فبراشرد هبای نظبری ش حتبی زایبش برخبی

نحلههای میانرشتهای فلسری که در سایه شکههسازیِ دستوری ،از نخکگان حوز علوم انسبانی
ش اجت اعی پدید آمد اسبت ،تأکیبد کبرد انبدColeman, 1989; Saunders F. , 1999; ( .
Berghahn, 2001; Scott-Smith G. , 2002; Grémion, 1995; Hochgeschwender,
 )1998; Lucas, 2003; Wilford, 2000گابریل راکهیل 1با انتقاد از گبزار هبای مرببوب ببه

عیکیت 0ش بیطرفیِ 0عل ی مورد بحث در اندیشه نظریهپردازان کالسیک ،نحو اتصال شبکههای
نظریه پردازان ،رششکرهران ش هکرمکدان در دشر جکگ سرد را در قالبب شبکههای از سبیشپبک
مرکز تابعه «ککگر آزادیهای فرهکگی» 4ش تأمین مالی آن توسب «بکیباد فارفیلبد» 5در راسبتای
اهداف نهادهای قدر

آمریهایی مورد شاکاشی ش بررسی قبرار داد اسبت ()Rockhill, 2014

جایلز اسها  -اس یت 1ش چارلو
مواجهه با اندیشه چ ،،به نظریا

لرگ 7معتقدند نهادهای قدر

در طول جکگ سبرد ببرای

معرفتی متعددی تسلیح شدند .این پژشهشگران با ارائه اسکاد

ش ادله بر این باشرند که در طول جکگ سرد ،رششکرهران ش فیلسوفان مکرز ش نبامآشبکای فلسبره
سیاسی معاصر در غرب بهمثابه ابزارهای اصلی مکازعه ایدئولوژیک ایرای نقبش کبرد انبد ش در
پرشژ پکهان شکههسازی ایاال متحد آمریها ببرای مکبارز ببا نربوذ اتحباد ج باهیر شبورشی،
مشارکت آگاهانه ش فعال داشتهاند )Scott-Smith & Lerg, 2017( .بسیاری از نظریهپبردازان
بر این باشرند که ،شرشد نهادهای قدر

به مسائل معرفتی ش شکاختی زمیکه تولید نظریاتی مانکبد

1. Gabriel Rockhill
2. Objectivity
3. Neutrality
4. Congress on Cultural Freedom
5. Farfield Foundation
6. Giles Scott-Smith
7. Charlotte Lerg
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نظریه «رشاب قدر » 1را فراه آشرد ش این مسئله را به اثکا
ه بسته ای با یهدیگر دارند .هیو شیلرورد در اثکا

رساند که قدر

ش دانبش رابطبه

این مسئله به تشبریح نحبو ارتکباب شبکهه

شسیعی از رششکرهران ،فیلسوفان ،هکرمکدان ،رشزنامه نگاران ،دانشدویان ش فعباالن جکبکشهبای
مدنی با نهادهای امکیتی آمریها در دشر جکگ سرد میپردازد ( .)Wilford, 2009مکتکی بر نظر
زشرلیکگ ،سیا اساساً معتقد است که باید در چرخه تولید ،توزیع ش بهر برداری از دانبش سبهی
باشد ش بر ه ین اساس رابطه ع یقی را با دانشگا ها ایداد کرد است (.)Zwerling, 2011
ه آمیختگی غیر شراف ش پیچید «معرفت» ش «قدر » ه زمان ببا اسبتخدام سبازشکارهای
«ارتکاطا

شکههای» در بستر «امکیت» ،باعث شد است تا تحلیل عل ی آن با دشواری بیشبتری

ه را شود .بهگونهای که برخی اساساً شرشد عل ی به این حوز ها را به علت آسیبهایی نظیبر
ذهنگرایی ،قلت داد های متواتر ش ک کود فرمیا

آزمبونپبذیر ش تدرببی ،نبام هن دانسبته ش

برای تحقیق در این زمیکبههبا سرنوشبتی جبز درغلطیبدن در تکیبا

غیرابطبالپبذیر ش تولیبد

تئوریهای توطئهانگار ش شه آلودِ شبکهعل بی 0قائبل نیسبتکد ( Fenster, 1999; Goldberg,

.)2001; Knight, 2001
در مقابل ،برخی دیگر اما اساساً این نحو مواجهه با مسئله را دشر از مقصبد موسبع علب کبه
تکیین رشش کد پدید ها ش رسیدن از مدهوال

به معلوما

ش حل مسائل پیچید است ،مبیدانکبد.

ی دسبتیابی ببه یبک
از نظر این دست اندیش کدان دشواری تکزی ِه تعلقبا  ،ببه معکبای امتکبا ذاتب ِ
خوانش رششمکد ش غیرذهنآلود از پدید ها نیست .ایبن محققبان ببر ایبن باشرنبد کبه در جهبان
ارتکاطا

شکههایِ غیرشراف ش پیچید که آککد از فعالیتهای نهادیکۀ مخری ،رشیش رشببهفزشنبی

گرش های نروذ پکهان ش نیز توسعه شکهههای مدرمانه زیرزمیکی ش سازمانهبای ترشریسبتی اسبت
عدم ترهیک «فعالیتهای پکهان» 0ش «سیاستهبای توطئبهآمیبز» 4از مقبوالتی نظیبر «تئبوریهبای
توطئه» 5ش «پارانویای سیاسی» ،1خل محتوا ش فرشکاسبتن سبطح مومبوعا

مبدلل سیاسبی ببه

1. Power Relations
2. Pseudoscience
3. Covert or Clandestine Activities
4. Conspiratorial politics
5. Conspiracy Theories
6. Political paranoia
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مسائل معلل رشانشکاختی است از نظر ایبن پژشهشبگران چشب پوشبی از شجبود خبارجی ایبن
پدید ها ش نکود تکیین رشش کد آنها ،خود مواجههای گزیکشی با شاقعیا ش رشیهردی غیرعل بی ببه
شجود آنها خواهد بود ) .(Bale, 2007; Lidz, 1978برخی پژشهشگران حتی پا را فراتر نهاد اند
ش ر گیری رد نهادهای ذینرع قدر  ،در افزایش بهکارگیری ش بسامددهی به «تئبوری توطئبه» را،
در راستای حاشبیهایکبردنِ «پبژشهش عل بی» در ایبن خصبو
)2013; Tracy, 2017; Kohls, 2016

 ،درخبور بررسبی دانسبتهانبد

1.(deHaven-Smith,

ه انگونه که سایر محققین نیز به این مومو پرداختهاند ،مطابق اسکاد رس ی متعدد مکتشر
شد توس دشلت ایاال متحبد آمریهبا ،شبکههسبازی نخکگبان در دشر جکبگ سبرد توسب
نهادهای امکیتی امری مستکد ش قطعی است ( ;Scott-Smith & Lerg, 2017; Harris, 2016
;Agee & Wolf, 1978; Berghahn, 2001; Coleman, 1989; Lasch, 1968b
Saunders F. , 1999; Scott-Smith G., 2002) & (Rabasa, Benard, Schwartz,
.)Sickle, 2007; Wilford, 2000; Grémion, 1995; Hochgeschwender, 1998

ازاینرش ،این تحقیق بهدنکال بازخوانی صرف پبرشژ شبکههسبازی رششبکرهران نکبود ش جککبه
نوآشرانه آن شاکاشی جککههای شکاختی در شکههسازی ش بررسی میزان انطکبا یبا عبدم انطکبا
محتوای معرفتی-فرهکگی تولیدشد توس رششکرهران اصبلی ایبن شبکهه ببا مقاصبد سیاسبی
نهادهای قدر

پشتیکان آن خواهد ببود .ببه تعکیبر دیگبر ایبن پبژشهش ببهدنکبال ارائبه تکیبین

رشش کدی از رابطه معرفت ش قدر

در طول جکگ سرد در بسبتر فعالیبتهبای شبکههسبازی

ایاال متحد آمریها است .برای رسیدن به شکاختی صحیح ش ع لی به این مسئله الزم است تبا
به پرسشهای زیر پاسخ داد شود:
 .1این پژشهشگران معتقدند بهکارگیری مرهوم «تئوری توطئه» در ادبیا رای سیاسی ،از دهه شصت میالدی هب زمبان ببا افبزایش
هد هها به سازمان اطالعا مرکزی آمریها پس از ترشر مشهوک ککدی در سال  1۱10افزایش یافت .این محققین با استکاد به مراد
گزارش سری ش ار  1305-۱13آشریل  1۱17بخش ع لیا رشانی سرشیس مخری سیا ( )CSکه در سال  1۱71بهموجبب قبانون
آزادی اطالعا

( )FOIAش در پی درخواست نیویورک تای ز از طکقهبکدی خارج شد ،معتقدند کبه ایبن آژانبس نقبش جبدی در

رشاج این مرهوم داشته است .این سکد ،دستورالع لی است که پس از ایدادشبدن شبک ش تردیبد در افهبار ع بومی در خصبو
یافتههای ک یسیون شارن دربار ترشر جان اف ککدی ،برای دفاتر سیا ارسال شبد اسبت .ایبن پژشهشبگران معتقدنبد دسبتورالع ل
یادشد با عکوان «مقابله با انتقاد از گزارش ک یسیون شارن» ،نقش قطعی در تکدیل «تئوری توطئه» به یک سالح در برابر هر فبرد یبا
گرش مکتقدی برای جلوگیری از گشایش باب پژشهش ع لی در این دست موموعا

ایرا کرد است.
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یك .بر اساس اسکاد ش مبدارک در دسبترس از شبورای امکیبت ملبی ش سبازمان اطالعبا
مرکزی آمریها ،نهادهای قدر

چه اهداف ش مقاصدی را از رهگذر شکههسازی رششکرهران در

دشر جکگ سرد دنکال میکردند؟
دو .اعضای اصلی شکهه ،ساختارها ش کارگزاران ع د دخیل در شبهلدهبی ش راهکبری آن
کداماند؟
سه .رشایت ترشی شد توس رششکرهران اصلی شکهه ببه چبه میبزان ببا مقاصبد سیاسبی
نهادهای قدر

انطکا دارد؟

چهار .بر اساس نظریه «رشاب قدر » رابطه محتوای معرفتی ش فرهکگی تولیدشد با مقاصد
سیاسی طراحان شکهه چگونه قابل تومیح است ش تدویزا

این نظریه تا چه انداز در انطکبا

با یافتههای پژشهش قرار دارد؟
با پاسخ به سؤاال

چهارگانه فو میتوان م ن تکیین چیسبتی ش چگبونگی فعالیبتهبای

شکههسازی ایاال متحد از رششکرهران ش فالسره در دشر جکگ سرد ،به تحلیل رششب کدی از
میزان ه آمیختگی قدر

ش معرفبت در ایبن بباز زمبانی ،میبان محتواهبای فهبری-فرهکگبی

تولیدشد توس رششکرهران مکرز آن دشر که در شکهه نخکگانی مزببور مشبارکت داشبتهانبد،
دستیافت.

الف .چارچوب نظری
در این پژشهش از «نظریه رشاب قدر » برای تحلیل رابطه دانش -قدر

استراد شبد اسبت.

میشل فوکو از نظریه پردازانی است که در دهه شصت ش هرتاد میالدی که مقوله «جکگ اید

ها»1

به اشج رشنق خود رسید بود ،به تومیح رابطه ه آمیخته قدر

ش دانش پرداخت .شی متأثر از

جهانزیست جکگ سرد ،بسترمکدی فه بشری را در سیر تطورا

عل  ،امری بدیهی خوانبد ش

معتقد است فاعل شکاسا بدشن سؤال ن یتواند شارد فرایکد شکاخت شود ش ازآنداکبه سبؤال در
یک فضای ذهکیِ متأثر از بسترهای زیستی شهل گرفته است ،پس متعلقِ شکاخت ،خبود امبری

1. War of Ideas
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ذهنآلود ش سوگیریشد است .فوکو تحت تأثیر برخی نظریا

تأشیلی قرار مبیگیبرد امبا در

نهایت به دیریکهشکاسی گرایش می یابد .اش شامع یک نظام اپیسبت ولوژیک جدیبد نیسبت امبا،
خوانش انتقادی شایانتوجهی از مقوله بسترمکدی «معرفت» در خصو

مقوله «قدر » بهمثاببه

مد وعهای از رشاب دارد ).(Hewett, 2004
از نظر فوکو ،مسئله بسترمکدی باعث می شبود تبا شجبو شبکهه پیچیبد قبدر

ببهعکبوان

مه ترین عکصر تأثیرگذار در شهلدهی ببه بسبترهای زیسبتی ،تکبدیل ببه جبدیتبرین مؤلربۀ
مشارکتکککد در فرایکد شکاخت شود ش سوگیری خا
فوکو ،قدر

خبود را ببه آن تح یبل ککبد .از نظبر

ش دانش در یک رابطه ه بسته قرار دارند بدینصور

مؤلره های قدر

تولیدشد ش قدر

که دانبش خبود متبأثر از

برای مانبایی خبود نیباز مکبرم ببه تولیبد دانبش ش تبداشم

مشرشعیت خود دارد .از نظر فوکو ،رشاب قدر  ،ذاتیِ دستگا دانبش اسبت ش ببهایبنترتیبب
تدزیه قدر
نظریا

ش دانش اساساً امری م تکع اسبت ) .(Dreyfus & Rabinow, 1983ببر اسباس

فوکو ،قدر

متقدم بر شکاخت است ش عقل ش دانش نیز شسبایطی در خبدمت تحقبق

اراد ها هستکد.
ترهیک فاعل شکاسا (سوژ ) از متعلق شکاسبایی (اببژ ) در فرایکبد شبکاخت مسبئله انطکبا ش
عیکیت را ه وار به میان میآشرد .از نظر شی مسئله عیکیت یک اسطور در تباریخ علب اسبت ش
امهان حصول شکاخت عیکی ش بیطرف به هیچ شهلی شجود ندارد ( .)Pearcey, 2015: 208از
نظر اش ش برخی از نظریهپردازان معرفتشکاسی ،دانش حت اً سبوگیری شبد اسبت ش ناچبار در
شهلدهی بهصور مشخصی از قدر مشارکت میککد .از این مکظر ،فوکو بر این باشر است کبه
با ک کگرفتن از رشش تکارشکاسی باید به نقد دائ دانش تولیدشد توسب دانشب کدان پرداخبت
چراکه این دانشها در تالئ ساختاری با قوانین ش هکدارهای قدر  ،اساساً تحریبفشبد متولبد
میشوند ش خوا ناخوا  ،سویههای خبا

آن را دنکبال مبیکککبد ) .(Foucault, 2012ازایبنرش،

فوکو دانش را پدید ای خطرناک میداند که م هن است هژمونیبک ،جهبانیسباز ،هکدباری ش
مشرشعیتآفرین شد ش رژی برساخته ای از حقایق را بازتولید ش ببه عبال خبارج دیهتبه ککبد
) .(Hewett, 2004فوکو متأثر از نیچه ،به تحلیل ش نقبد شمبعیت مدرنیتبه پرداختبه ش معتقبد
است در دشر مدرن ،قدر « ،توه معکا» را برای پیشکرد اهبداف خبود ببه خبدمت گرفبت ش
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اینگونه بود که به زایش سه گینترین رژی های توتالیتر در طول تاریخ بشریت مکبت شبد .اش
از رششکرهرهای فعال ،در دشر جکگ سرد است ش بهرغ شجود برخی گرایشا

چ ،انتقبادی

در آثار شی ،به سکب مخالرت بکیادیکش با چ،گرایی ک ونیستی ش اقتدارگرایانبه ،کبانون توجبه
ایاال متحد نیز شاقع شد.
درمد و بهرغ نقدهای معرفتشکاختی بکیادیکی که به مد وعه غیره پیوسبته ش متهافبت
آرای شی شجود دارد ،به نظر میرسد بهطور مشخص نظریه رشاب قدر
تومیح رابطه دانش ش قدر

اش قابلیتهایی ببرای

در دشر زیستش (مقطع جکگ سرد) دارد.

ب .روش پژوهش
این پژشهش از رشش «تحلیل محتوای کیری» 1برای پاسبخ ببه سبؤاال
رشش شکاسی تحلیل محتوای کیری برای تحلیل ادراکا

خبود بهبر مبیگیبرد.

متکی که ناتر بر چرایی پیبدایی پدیبد

یا رشایت بود ش معانی چکدگانهای را مکعهس میککد ،مکاسب است ) .(Julien, 2008در ایبن
پژشهش به مکظور سکدش شجود ،شد

یا فراشانیِ مراهی مدنظر در محتواهای متکی تولیدشبد

در ژشرنال های عل یِ متعلق به شکهه ،از رشش تحلیل محتوای کیری ،در جهت تقلیل نظباممکبد
محتواها به مد وعهای استاندارد از ن ادهای آماری مرتک با مراهی مدنظر پرداخته شد است.
در میان رهیافتهای گوناگونی که در رشش تحلیل محتوا ارائه میشود سبیه ش شبانون سبه
رهیافت ع د ش کلی را طکقهبکدی کرد اند« :عرفبی»« ،0هدف کبد» 0ش «تخلیصبی»Hsieh & ( 4

.)Shannon, 2005: 1277
تحلیل محتوای عرفی ،مربوب به طرح مطالعهای است که هبدف تکییکبی ابتبدایی دارد .ایبن
تکیین مسکو به سابقه نیست ش پژشهشگر مترصد ارائه ترسیر ش ادراکی از متن است که مشت ل
بر داد های پیشیکی نکود ش کامالً استقرائی 5اسبت ( .)Ibid.: 1279تحلیبل محتبوای هدف کبد،

1. Qualitative content analysis
2. Conventional content analysis
3. Directed content analysis
4. Summative content analysis
5. Inductive
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برای متونی صور

می گیرد که از پیش دارای سابقه تئوریک یا ادبیا

رهیافت پژشهشگر میتواند با بهکارگیری سابقه تئوریک یا ادبیا

تولیدی اسبت .در ایبن

پیشین به نظار ش تحلیل متن

بکشیکد ( .) Ibid.: 1281برخبی ایبن رشش را سباختارمکدتر دانسبته ش معتقدنبد ببا ایبن رشش
پژشهشگر میتواند با نگرشی قیاسی 1به اعتکارسکدی یک تئوری یا ادبیا

پیشبیکی موجبود ببه

خوانش متن بپردازد ) .(Potter & Levine-Donnerstein, 1999رهیافت تخلیصی ،مشبت ل
بر ش ارش ش مقایسه کل ا

یا محتواهای معین ببرای تشبخیص ش درک کاربردهبای زمیکبهای

کل ه یا محتوا است (.)Ibid.: 1283
در این پژشهش از رهیافت تحلیل محتوای «هدف کبد» اسبتراد شبد اسبت .ببا ایبن رشش
محقق می تواند اعتکار یک نظریه را در قکال یک متن بسکدد یا به گسبترش مرهبومی آن نظریبه
مکادر

شرزد .تحلیل محتوای هدایت شبد توسب یبک فرایکبد سباختاریافته ش ببیش از یبک

رشیهرد مع ولی هدایت میشود ) .(Hickey & Kipping, 1996محققان با استراد از نظریبه
موجود یا تحقیق قکلی با شکاسایی مرباهی کلیبدی یبا متغیرهبا خبود ببه دسبته بکبدی اشلیبه ش
کدگذاری میپردازند ).(Potter & Levine-Donnerstein, 1999
باتوجهبه شجود تئوری ش زمیکههای مطالعاتی پیشیکی ،پاسخ رششب کد ببه ایبن پرسبش کبه
«مراهی ی که مرتک با مقاصد سیاسی نهادهای قدر
سازمان اطالعا

ش بهطور مشخص شورای امکیبت ملبی ش

مرکزی آمریها است ،در محتوای تولیدشد توس رششبکرهران اصبلی شبکهه

دارای چه سه ش بسامدی هستکد؟» با تحلیل محتوای ایبن متبون ببه رشش «تحلیبل محتبوای
هدف کد» اندام شد است.
بر اساس این رهیافت ،دستهبکدی کدها بر اساس مقاصد سیاسی اعالمبی ش مرباهی مبدنظر
شورای امکیت ملی ش سازمان اطالعا

مرکزی آمریها اندام شد سپس بسامد ارجبا یبا عبدم

ارجا به هریک از این مراهی  ،با خوانش محتوای تولیدشد توسب کبارگزاران اصبلی شبکهه،
محور بررسی قرار گرفته است .پس از ارائه پاسخ ،در مرحله بعد به میزان صد تئوری «رشاب
قدر » در خصو

مومو پژشهش پرداخته شد است.

1. Deductive
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ج .یافتههای تحقیق
 .4تبیین محتوای نظری و قالب عملی راهبرد شبکهسازی
برای پاسخ به سؤال اشل تحقیق ش شاکاشی مقاصد سیاسی نهادهای قدر

در ایباال متحبد در

راهکری این پرشژ  ،الزم است تا ابتدا به تحلیل چگونگی درکشان از ماهیبت تهدیبد در محبی
راهکردی جکگ سرد ،نحو مواجهه نظری با آن ش نهایتاً کیریت صور بکبدی نهادهبای اجرایبی
برای مقابله با آن بپردازی  .تکیین محتوای نظری ش مکبانی تئوریبک ایبن راهکبرد ش نیبز تشبریح
قالب های تحقق ع لی آن در ساختارهای مشخص دشلتی ،به ما ک ک خواهد کرد تا ببه پاسبخ
شرافی به مقاصد اصلی طراحان این راهکرد دست یابی .
 .4-4مبنای نظری شبکهسازی نخبگان در جنگ سرد
مواجهه ایاال متحد با شورشی عالش بر ابعاد گوناگون سیاسی ،نظامی ش اقتصادی دارای ابعباد
ایدئولوژیک ش فرهکگی نیز بود .ه انگونه که ریچارد نیسهون گرته بود را غلکبه ببر گسبترش
اتحاد ج اهیر شورشی در غرب ت رکز ه زمان بر «اقتصباد» ش «ایبدئولوژی» دانسبته مبیشبد.
ایاال متحد دریافته بود که شرشد به حوز اقتصاد ش طراحی برنامههبای اقتصبادی نظیبر طبرح
مارشال 1بهتکهایی قادر به تحدید نروذ اتحاد ج باهیر شبورشی نیسبت ش شرشد ببه حبوز هبای
فرهکگی ش ایدئولوژیک نیز نیازی جدی است .در اسکاد راهکردی امکیتبی آمریهبا در ایبن دشر ،
ازج له سکد مه  NSC-68نیز به لزشم نگرش جامع به این تهدید در ابعاد گوناگون اقتصادی،
نظامی ،امکیتی ش فرهکگی پرداخته شد است .جذابیتهای تبود ای اندیشبه چب ،کبه خبود را
بهعکوان ناجی اقشار حاشیهای شد ش احیاگر عدالتخواهیِ برابریطلب بازن ایی مبین بود ،در
ککار ح ایتهای برخاستهاز سیاست های انترناسونالیستی اتحاد ج اهیر شورشی باعث شد بود
تا با نروذ ش رسوخ فهری-فرهکگبی ایبن اندیشبه ،زمیکبههبای سیاسبی-اقتصبادی گبرایش ببه
ک ونیس نیز در جوامع هدف فبراه آیبد ) .(Walter, 1992; Heuser, 1991ایبن ببود کبه
مکازعه ش «جکگ» میان دش ابرقدر

در این دشر شارد عرصه «فرهکگ» شد چکانکبه کریسبتوفر

1. Marshall Plan
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لش 1برای نخستینبار در سال  1۱18مد وعه ع لیا ها ش اقبداما

طراحبیشبد ببرای ایبن

مواجهه را با عکوان «جکگ سرد فرهکگی» 0نامگذاری کرد ) .(Lasch, 1968aاقکال ببه اندیشبه
چ ،ش گسترش نروذ شورشی ،تا به حدی پیش رفت که قلعبه ذهبن بسبیاری از رششبکرهران،
هکرمکدان ش جامعه دانشگاهی را در غرب ش حتی در داخل ایاال متحد آمریها به تسخیر خبود
درآشرد .نهادهای امکیتی در ایاال متحد برای مواجهه با این تهدید ،راهکردی ترکیکبی را در دش
سطح داخلی ش خارجی در دسبتورکار قبرار دادنبد کبه طیربی از اقبداما

را ،از برخوردهبای

سختافزاری ش حذفی تا رشیهردهای نرمافزاری ش جذبی در برمیگرفت« .مککارتیس » 0یهبی
از مظاهر برخورد سخت افزاری بود که پس از ایداد مبوج دشم «تبرس سبرخ» 4شبهل گرفبت
) .(Fitzgerald, 2007; Walker, 2011طکعاً مواجهه سختافزاری با مبوج چب،گرایبی کبه
ماهیتاً پدید ای نظری ش نرم افزاری ببود ،عبالش ببر ایکهبه کارآمبدی نداشبت ،در حبوز هبای
برشنسرزمیکی هزیکههای گوناگون ش گسترد اعتکاری را نیز بر دستگا هبای امکیتبی ایبن کشبور
تح یل مین ود.
ناکارآمدیها در جلوگیری از اقکال به اندیشه چ ،ک ونیستی ،اندیش کدان نهادهبای امکیتبی
در ایاال متحد را بر آن داشت تا بهجای سرمایهگذاری بر رشش حذفی ،رشیهرد جبذبی را در
دستورکار قرار دهکد .بر این اساس درحالیکه سیا ،ناکامی در حذف گبرایش ببه اندیشبه چب،
ک ونیستی را آزمود بود ،با بهرس یتشکاختن این اقکال ،اقدام به تولیبد ش پشبتیکانی از اندیشبه
مشابهی ن ود که در عین تعلق معرفتی به ایدئولوژی چ ،،ک ونیس را در خود استحاله ن بود
بود ش نگرشی کامالً انتقادی به آن داشت .این زایش فهری بعدها به «چ ،جدیبد» 5یبا «چب،
میانه» 1نیز معرشف شد ).(Rockhill, 2017
ه انگونه که گرته شد ،رششهای مقتکس از مککارتیس بههیچشجه تدرببه مبوفقی ببرای
مکارز با ک ونیس نکود چراکه جکس گرایش نخکگان ش رششکرهران در فضبای پبس از جکبگ
1. Christopher Lasch
2. Cultural Cold War
3. McCarthyism
4. Red Scare
5. New Left
6. Center Left
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جهانی ،اشل ایکهه ،کامالً فرهکگی -فهری ش دشم ایکهه ،گریزان از رششهای ارشبادی ش تککیهبی
بود .حتی اساساً رشش های اقکاعی ش مقابله صریح عل ی ش نبرمافبزاری نیبز ببا کلیبت اندیشبه
«چ »،در ارشپایی که تدربه ع لی خونین ش شیرانگری از اندیشه «راست» را در قامت فاشیسب
ش نازیس از سر گذراند بود ،آمادگی رشانی ببرای پبذیرش نداشبت (Morbi & Carlucci,

) .2017آلکرتو مراشیا ،1از رششکرهران چ ،غیرک ونیست در ایتالیا در سال  1۱41بهخوبی ایبن
شمعیت را تشریح میککد« :امرشز در کشور من کسی عالقهای به مبدیت ببا ک ونیسب چب،
ندارد چراکه ایکدا کشوری است که فاشیس راست از آن رشئید اسبت ش ه چکبان نیبز آمباد
زایشی دشبار است .من نگران که آمریهاییها متوجه این نکاشکد که زندگیکبردن در کشبوری
که رشزی مهد فاشیس ببود اسبت یعکبی چبه ...مدک ونیسبتببودن در آمریهبا سباد تبر از
ایتالیاست ) ».(Moravia, 1946این بود که مترهرین سیا در بخش  OPCش ببهطبور مشبخص
شاحد  IODتص ی گرفتکد برای مقابله با ک ونیس به اندیشهای از ه ان جکس مت سک شوند
«چ ،غیرک ونیستی» (.0)NCL
مایهل شارنر ، 0مورخ رس ی سازمان اطالعا

مرکبزی آمریهبا ( )CIAدر پژشهشبی کبه

بخش مکتشرشد ای از یک مطالعه طکقهبکدی شد در خصو

نقش این سازمان در مکارز ببا

ک ونیس است ش در ستاد اسکاد تاریخی این سازمان نگهداری می شود ،تصریح ن ود اسبت
که استراتژی ایداد ش توسعه اندیشه چب ،غیرک ونیسبتی (« ، )NCLبکیبان تئوریبکِ» ببرای
هدایت ع لیا های سیاسی سازمان سیا در طول دش دهه پس از دهه پکدبا مبیالدی فبراه
آشرد (.)Warner, 2007: 89
توماس بریدن ،4مدیر اجرای این پرشژ در ادار بینال للی بخش  OPCسیا ،پس از افشبای
ع لیا

در مقالهای به تشریح نحبو راهکبری «پبرشژ تقویبت چب،غیرک ونیسبتی» پرداخبت

) .(Braden, 1967سارا هریس 5تأکید میککد که یهی از مهب تبرین ایبن ع لیبا هبا ببا نبام
سازمانی  QKOPERAشکاخته میشود که بهموجب آن با شکههسازی از تشهلهای آکادمیک،
1. Alberto Moravia
2. Non-Communist Left
3. Michael Warner
4. Thomas Braden
5. Sarah Harris
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فرهکگی ش هکری ،طیف شسیعی از اندیش کدان ش فیلسوفان چ،گرا با مشی انتقادی تربیتشبد
ش با سازشکار ارتکاطا

شکههای ،اقدام به تولیبد ش انتشبار محتواهبای فهبری ش فرهکگبی علیبه

ک ونیس در قالب تئوریبکِ چب،گرایبیِ غیرک ونیسبتی مبیکردنبد ) .(Harris, 2016آرتبور
شلسیکدر ،1تاریخ نگار آمریهایی که خود در تولید این بکیبان تئوریبک مشبارکت داشبت ،بیبان
میدارد تز چ،گرایی غیرک ونیستی به سرارش نهادهای امکیتی آمریها ش توس آیزایبا ببرلین،0
جرج ککان ،0چی ،بولن ،4نیهالس ناباکوف ،5اشرل هاری ن 1ش خودش طراحبیشبد اسبت .اش
اتهار میدارد که این تز محرمانه ،راهکرد میانهای بود که میتوانست بهشسبیله جبایگزینسبازی
«سوسیالیس دموکراتیک» با «ک ونیس » مانعی برای اقکال به اندیشههای خالص چ ،ش خباکریزی
در برابر پیشرشی ش نروذ اتحباد ج باهیر شبورشی باشبد ( .Saunders F. S., 2013: 53تولیبد
اندیشه چ،آمریهایی ه وار مرکز توجه دستگا های امکیتی در ایاال متحد قرار گرفته بود ببه
نحوی که آلن دالس 7اشلین رئیس غیرنظامی سیا معتقد بود مکارز جهانی علیه ک ونیس مستلزم
هزیکه برای ایداد ش پشتیکانی از شکههها ش مؤسساتی است که ایدئولوژی غیرک ونیستی متکاسکی
را تولید کککد (.)Trahair & Miller, 2012: 277
نهادهای امکیتی پیش ازاین ،تحقیقا

نظری در این خصو

را با بررسی نحلههای مختلف

فهری بومی ش موجود به اندام رساند بودند .بهعکوانمثبال سبازمان سبیا در سبکدی ببا عکبوان
«فرانسه :گریز رششکرهران چ »،با ج عآشری اطالعا

ش داد ها دربارۀ «نظریبه فرانسبوی» ببه

مطالعه تأثیر ع یق مهتب تاریخ نگاری ش ساختارگرایی آنال( 8به طبور خبا

آرای کلبود لبوی

اشتراشس ۱ش میشل فوکو )13بر «تأثیر تخریکی مارکسیس بر علوم اجت اعی» می پبردازد .در ایبن
متن فوکو به عکوان ع یق ترین ش تأثیرگذارترین مترهر شقت فرانسه ،بهدلیل ستایش رششبکرهران
1. Arthur Schlesinger
2. Isaiah Berlin
3. George Kennan
4. Chip Bohlen
5. Nicolas Nabokov
6. Averell Harriman
7. Allen Dulles
8. Annales school
9. Claude Lévi-Straus
10. Michael Foucault
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نوتهور راست جدید ش یادآشری «پیامدهای خبونین برآمبد از حاک یبت نظریبه سوسیالیسب
راسیونالیستی در دشران رششبکگری ش انقالببی قبرن هدبده » مبورد تحسبین قبرار مبیگیبرد
) .(Central Intelligence Agency , 1985نهادهببای امکیتببی در ایبباال متحببد آمریهببا،
ترفیت های مهاتب نوتهور گوناگون نظیر مهتب آنال ،مهتب شیهاگو ش مهتب فرانهربور
در نکرد نظری با مارکسیس آزمودند ش با اندیش کدان این نحلهها ارتکاطبا

را

گسبترد ای ایدباد

شد.
بر اساس سکد سری شورای برنامه ریزی رشانی ( ،1)PSBنهادهبای امکیتبی ببرای غلکبه ببر
الگوهای تئوریک رایدی که مکانی فهری ک ونیس را سامان میبخشید در ارتکاب با فیلسبوفان،
رششببکرهران ش دانببشآموختگببان قببرار گرفتکببد ) .(PSB, 1953راکهیببل معتقببد اسببت مببدل
«چ ،گرایی مدانقالبی» ش ترشی این اندیشه که جککش هبای رادیهبال باهبدف تحبول ع یبق
اجت اعی ش فرهکگی ،خطرناکترین سکتها را احیا میکککد ،کامالً ه سو با استراتژیهای کبالن
سیا برای ارائه قرائتی جدید از اندیشه چ ،برای مقابله نظری با ک ونیس است .راکهیل بر ایبن
باشر است که مطابق تصریحا

سازمان سیا نظریاتی مانکد نظریه فرانسویِ پسامارکسیسبتی ش...

به طور مستقی بر برنامه فرهکگی سبیا ش چبرخش تبدریدی چب ،ببه سب ت راسبت در عبین
بیاعتکارکردن گزار های مدامپریالیستی ش مدسبرمایهداری تبأثیر داشبت ش درنتیدبه در خلبق
فضای رششکرهری ای که پرشژ های امپریالیستی بتوانکد بدشن هیچ مانعی از سوی رششکرهران ش
نقدهایشان دنکال شوند ،مؤثر بود ).(Rockhill, 2017
باتوجهبه ناکارآمدی رششهای حذفی -اجکباری ش تأکیبد ببر رششهبای جبذبی -اقکباعی،
راهکرد شکههسازی بر پایه مرهوم «تغییر ش نه انقالب» ش اجتکاب از حرکا

دفعی ،سختافزاری

ش تح یلی استوار شد بود .اساساً تئوری «تغییر از درشن» 0کبه در آرای برخبی از رششبکرهران
شکهه ازج له چهر نظری اصلی آن ،یعکی «ملوین السهی» 0نیز تئوریز شد ،را تغییر ،متبأثر از
رشش های جزمی ش القائاتی از بیرشن نکود ش الگوهای تغییر برای جوامع ش محبی هبایی کبه ببا
اندیشه ک ونیس مواجه بودند ،باید از درشن نظاما

نظری ش ع لی خودشان استخراج میشد.
1. Psychological Strategy Board
2. Change from Within
3. Melvin Lasky
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آدام میچکیک 1رششکرهر لهستانی که خود چ،گرای غیرک ونیست ش مداستالین بود ش مبدتی
را نیز بهعکوان مشاشر در ککبار لبخشالسبا – رهکبر ک ونیسبتهبای اصبالحطلبب ش مدشبورشی
لهستان -0قرار داشت ،تکیین نسکتاً جامعی در خصو

تئوری تغییر درشنسیست ی ارائه مبیدهبد.

اش که در کتاب تاریخ پرافتخار لهستان ،خود را یک چ،گرای معتقد به «آرمانهبای سوسیالیسب »
معرفی کرد ببود ،بباشر داشبت بهتبرین را برانبدازی یبک حهومبت ایبدئولوژیک ک ونیسبتی،
«تددیدنظرطلکی» 0از طریق مکارز مدنی ،غیرخشونتآمیز ش ایدئولوژیک با آن است .میچکیبک ببر
این باشر است که تغییر بکیادین حهومت ک ونیستی لهستان ،با تأکید بر آموز های انسبانی موجبود
در اندیشه چ ،ش «تئوریهای سوسیالیستی» ،از مدرای «تغییبر سیسبت از درشن» 4قاببلدسبتیابی
است ( .)Michnik, 1987: xxviمیچکیک در کتاب نامههایی از زندان با زبان تلویح مبینویسبد:
«تددیدنظرطلکی به اندیل شفادار است (به اندیشه چ .)،اگرچه آن را آنگونه که خود میخواهبد
ترسیر می ککد حال ایکهه در مقابل تددیدنظرطلکان ،نوپوزیتیویست هبا ببه کلیسبا شفبادار ماندنبد
(دشلت ک ونیستی را بهعکوان یک شاقعیت پذیرفتکد) با این امید که دیر یا زشد محبو شبود .هبر دش
بهنوعی با سیست ه هاری میکککد به امید آنهه «شباهزاد ک ونیسبت» را ببه ترهبر مکطقبی شادار
سازند ...در این فرایکد اصالحا

از درشن باید مدنظر قرار گیرد ش افهار ع ومی مخاطب باشبکد ش

نه شاهزاد ها ...هرگونه ککش مکارز جویانه بایبد چبارچوبی ببرای تحقبق سوسبیالدموکراسبی ش
جامعهای آزاد بسازد .»)Ibid.: xxv( ...دشر جکگ سرد را شاید بتوان یهی از ن ونههبای کامبل از
مکازعه ترسیر خاصی از یک اندیشه علیه ترسیر دیگری از آن دانست .میچکیک بعبدها گربت« :در
دشر جکگ سرد رشزگاری فرارسید کبه برخبی از ک ونیسبتهبای سبابق علیبه برخبی دیگبر از
ک ونیستها مکارز میکردند.)Michnik, 2011( »...
1. Adam Michnik
 .0بر اساس اسکاد موجود از بکیاد اعانه ملی برای دموکراسی ( )NEDکه نهاد برشنسپاریشد سازمان اطالعا مرکزی آمریها
محسوب میگردد ،لخشالسا با این بکیاد در ارتکاب بود ش از این طریق با سیا ه هاری میکرد است .گبزارش اجرایبی شب ار
 411بکیاد هریتی به ک کهای با شاسطه سیا به لخ شالسبا در لهسبتان پرداختبه اسبت (.)Phillips & Holmes, 1996: 1
برخی از پژشهشگران نیز در خصو

ارتکاطا

شیلیبام کیسبی رئبیس شقبت سبیا ش لبخ شالسبا مطبالکی را طبرح ن بود انبد

).(Brennan, 2005
3. Revisionism
4. Change the system from within

481

رابطه دانش و قدرت در جنگ سرد؛ بررسی...

ایکهه بتوان با رهیافت ایداد «تغییر از درشن» تهدید اصلی ش ایدئولوژیک ایباال متحبد در دشر
جکگ سرد را استحاله کرد ش خوانشبی درشنبی از آن ارائبه داد کبه مخاصب ه تقلیبلناپبذیر اندیشبه
ک ونیستی را در قکال سرمایهداری در بطن خود مستتر نداشته باشد ،تکدیل به رشیبۀ شبکاختی غالبب
در آن دشر شد ش بازتولید گسترد ای در سایر فراشرد های نظری یافبت .ببر ایبن اسباس ،سیاسبت
راهکردی در این خصو

 ،ایداد شکهههایی از چب،هبای غیرک ونیسبت ش مکتقبد ببه شبورشی در

جایجای جهان برای نزدیهی به اندیشه چ ،ش ایداد تغییر درشنی در ماهیت اندیشه ک ونیس بود.
 .2-4نحوه نهادسازی در ساختار قدرت سیاسی
ساختارسازی بر اساس رششهای نرم ،ذیل راهکرد «جکگهای سیاسی» 1که خبود زیرمد وعبهای
از مکظومه کالنتر استراتژی بزرگ ایاال متحد در جکگ سرد بود ،قابلدرک اسبت .تبالشهبای
سیاسی ایاال متحد آمریها ه زمان با تدشین استراتژی بزرگ «مهار» 0ش «نیرشی متقابل» 0بر مبد
اتحاد ج اهیر شورشی آغاز گردید .بر اساس دکترین مهار جرج ککان ،جکگهای سیاسی بهعکبوان
یهی از اجزای استراتژی گسترد تر مهار با هدف تحدید نروذ ش توقف اتحاد شورشی طبرحریبزی
شبد ببود ( .)Rabasa, Benard, Schwartz, & Sickle, 2007: 10در راسبتای تحقبق ایبن
سیاست بود که ساختارسازیهای مختلری در ایاال متحد صور
طرح ککان در خصبو

گرفت.

جکبگ سیاسبی در مبا مبی سبال  1۱48ببه «شبورای امکیبت ملبی

ایاال متحد آمریها» ارسال شد ش در مورخ  18ژشئن ه ان سال به تصویب رسید .در ایبن طبرح
چهار برنامه که دارای محتواهای توأمان آشهار ش پکهان بود ،مدنظر قرار گرفته که مشت ل بر :البف.
ایداد «ک یتههای آزادیبخش» 4ب .طراحی «اقداما

شبکهنظبامی» 5در ارشپبای شبرقی ش اتحباد

 .1ترکیب «جکگهای سیاسی» ( )Political Warfaresببرای اشلبین ببار توسب بریتانیباییهبا ببرای پیگیبری راهکردهبای
نبرمافزارانبه ببرای پیببرشزی در جکبگهبا اسبتراد شببد .آل بانیهبا بببرای افباد ایبن معکبا از اصببطالح «جکبگ جهبانبیکببی»
( )Weltanschungkreigاستراد می کردند ش اککون طیری از اقداما

نظیر پرشگاندا ،ع لیبا

اطالعباتی ،ع لیبا

رشانبی،

دیپل اسی ع ومی ش ...در این قل رش جای میگیرند ).(Simpson, 1996
2. Containment
3. Counterforce
4. Liberation Committees
5. Paramilitary Operations
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ج اهیر شورشی ج .ح ایت از «عکاصر مدک ونیستی بومی» 1در کشبورهای ارشپبای غرببی ش د.
«اقبداما مسبتقی ش بازدارنبد در کشبورهای آزاد» 0ببود (.)Policy Planning Staff, 1948
مد وعه الف ش ج در این طرح مشخصاً ،دستورالع لی ببرای پیگیبری اقبداما شبکههسبازی در
قالب ع لیا

نرم بود .بر اساس مد وعه اقداما

اشل ،مقرر شد شکهههبای ببالقو جکبکشهبای

آزادیبخش از میان نخکگان فهری ش رهکران کشورهای ارشپایی که ببه آمریهبا پکاهکبد شبد انبد،
شکاسایی ش موردح ایت برای فعالیتهای آتی قرار گیرند .مد وعه سبوم نیبز مشبت ل ببر ایدباد
شکههای از سازمانهای رششکرهری ،نخکگان دانشگاهی ،احزاب سیاسی ش اتحادیبههبای کبارگری
برای مقابله با گسترش اندیشه ک ونیس بود .کلیا این طرح پس از تصویب در شبورا ،در قالبب
«سکد فو سری  »NSC-10/2به امضای رئیسج هور ایاال متحد آمریها رسید ش مککبای ع بل
دستگا های مرتک قرار گرفت (.)National Security Council, 1948
شایان توجه است که یک سال پیش از ابالغ ایبن سبکد نیبز ،ایباال متحبد آمریهبا کبه از
اقداما

رشانی ادار اطالعا

ک ونیستی موسوم به «ک یکربورم» 0علیبه نخکگبان غیرک ونیسبتِ

مدافع طرح مارشال در غرب ،احساس تهدید میکرد ،4اقدام ببه طراحبی سلسبله اقبداماتی در
راستای ع لیا

اطالعاتی نرم برای تقویبت نخکگبان غیرک ونیسبت ش تأثیرگبذاری ببر افهبار

ع ومی غرب کرد .مد وعه این اقداما

در قالب دستورالع لی در «سکد محرمانه  »NSC-4به

دستگا های ذیرب ابالغ شد بود ).(National Security Council, 1947
تالش هبای سیاسبی ببرای جلبوگیری از نربوذ ک ونیسب در قالبب ع لیبا

فرهکگبی ببا

ساختارسازیهای گوناگون ادامه یافت بهطوریکه سه سال پس از ابالغ فرمبان  NSC-10/2در
آشریل  1۱51فرمان سری تأسیس «شورای برنامهریبزی رشانبی» ،توسب رئبیسج هبور هبری

 .4شایان توجه است که تشهیال

1. Indigenous anti-Communist Elements
2. Preventive direct actions in free countries
)3. Communist Information Bureau (Cominform
ک یکرورم دارای ساختار قدرت کد ش برنامههای جبذابی ببرای یبارگیری از میبان نخکگبان ش

رششکرهران مدسرمایه داری ش مکتقد بود ،به نحوی که حتی توانست در مارس  1۱4۱در هتل شالدشرف نیویورک ککررانسبی را
با حضور  833نرر از نخکگان باهدف انتقاد به سیاستهای جکگطلکانبه آمریهبا برگبزار ن ایبد ) .(Warner, 2007ازج لبه
نخکگان ش رششکرهرانی که در این ککررانس شرکت داشتکد می توان به آرتور میلر ،کارشن کاپلکد ،آلکر
اشار کرد (.)Coleman, 1989: 5

انشتین ش چارلی پبالین
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ترشمن ابالغ شد ش بهموجبب آن شزار

دفبا  ،سبازمان اطالعبا

موتف شدند تا فعالیت های رشانی ش ع لیا
برای مقابله با تهدید ک ونیس بهصور
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مرکبزی ش شزار

خارجبه

فرهکگی خود را در قالبب ایبن شبورای مسبتقل

ه اهکگ طرحریزی ن ایکد ) .(Osgood, 2002اصول

دکتریکال ش نظری حاک بر شورای برنامهریزی رشانی در سکد طکقهبکدیشد دیگری ببا شب ار
 PSBD-33/2تکظی شد بود .این شورا در دشر مذکور به یهبی از ارکبان سیاسبت خبارجی
ایاال متحد آمریها ش جزء مه ل ش جداییناپذیر اسبتراتژی مقابلبه نبرم ببا تهدیبد ک ونیسب
تکدیل شد ( .)Saunders F. S., 2013: 126مککای مواجهه نرمافزاری با تهدیبدا

امکیتبی در

سایه موفقیتهای حاصله از تدربه حاصله در اشایل جکگسرد باعث شد تا این مسئله تکدیل به
یک رشش موفق شد ش بعبدها در قالببهبای «دیپل اسبی ع بومی» ،مبورد پیگیبری رهکبران
ایاال متحد قرار گیرد .بهعکوان مثال فرمان سبری اببالغ راههارهبای امکیبت ملبی شب ار 77
( 1)NSDD-77که توس رشنالد ریگان صادر شد ،ع الً به رششهای یادشد در قالب دیپل اسی
ع ومی تهاج ی تعلق دارد ) .(NSC-NSDD-77, 1983بر اساس ه ین فرمان بود که با هدایت
سازمان اطالعا

مرکزی آمریها ،پرشژ گسترش دموکراسی ،ببرشنسبپاری شبد ش مراکبزی نظیبر

«بکیاد اعانه ملی برای دموکراسی» 0برای این مه تأسیس شدند (.)Lord, 1988: 51
باتوجهبه مد و مطالب پیش گرته ،در پاسخ ببه سبؤال اشل بایبد گربت ،ببر اسباس درک
سیاست داران ایاال متحد از ماهیت تهدید ،توقف گسترش گبرایش ببه ک ونیسب در ارشپبای
شرقی ،غربی سپس ایاال متحد آمریها ،عالش بر رششهای متقارن نظامی ،اقتصادی ش امکیتبی
نیازمکد بهکارگیری رششهای نامتقارن فهری ،فرهکگی ش نظری بود .ببر ایبن اسباس ،مقامبا
امکیتی اقدام به ایداد قوانین ش ساختارهایی ن ودند که گرایش فهری -فرهکگبی ببه ایبدئولوژی
ک ونیس را در جوامع هدف به حداقل م هن تقلیل دهد .بر اسباس اسبکاد ش ادلبه ارائبهشبد ،
«شکهه سازی از چ،گرایان غیرک ونیست» ش مخالرت با اقتدارگرایی استالیکیسبتی ،اصبلیتبرین
مقصد سیاسی در طراحی این راهکرد در جهت ع لیاتیساختن هدف مهبار ش توقبف گسبترش
تهدید ک ونیس ش تغییر آن به فرصت بود .مراهی اصلی کبه ایبن شبکهه بایبد تولیبد مبیکبرد

1. National Security Decision Directive-77
2. National Endowment for Democracy
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مشت ل بر ارائه نسخهای بدیل از اندیشه چ ،بود که ماهیت دگرستیزانه ش مدلیکرال ک ونیستی
را از چ ،گرایی بزداید ش عالش بر ایکهه خوانشی دموکراتیک ش نزدیک ببه مرباهی مکبدرج در
ال انتقبادی ببه ک ونیسب حباک در اتحباد ج باهیر
لیکرالیس از آن ارائه می ککد ،مومبعی کبام ً
شورشی داشته باشد .اصلیترین مراهی یا رشایت راهکردی که مقرر بود تبا توسب ایبن شبکهه
ترشی شود مشت ل بر پک گزار مرهومی زیر قابل دستهبکدی است:
 نقد ش رد اندیشه ک ونیس
 ارائه الگوی سوسیالدموکراسی بهعکوان بدیلی برای اندیشه ک ونیس
 نقد فهری ش هکری توتالیتاریانیس ش سایر اشهال حهومتهای خودکامه
 تأکید بر رشیهرد اقکاعی ش رششهای نرمافزاری
 تکلیغ ارزشهای آزادی ش دموکراسی.

 .2اجزا و اعضای اصلی شبکه
برای پاسخ به سؤال دشم تحقیبق ببه بررسبی سباختارهای تشبهیالتی (دشلتبی ش غیردشلتبی) ش نیبز
کارگزاران فردی (دشلتی ش غیردشلتی) مه بر اساس اسکاد مکتشر در این خصو

پرداخته میشود.

 .4-2ساختارها
دش دسته ساختار در تحقق این پرشژ مشارکت داشبته انبد .سباختارهای دشلتبی مشخصبی کبه
بهصور

رس ی ش بهعکوان بدنه اجرایی دشلت ش با هزیکه مالی مصوب در این پرشژ مشبارکت

داشتکد ش ساختارهای نی هدشلتی که بهعکوان بخبش خصوصبی مبرتک ببا سباختارهای دشلتبی
فعالیت میکردند.
 .4-4-2ساختارهای دولتی

ساختارهای سیاسی مختلری در این خصو

نقش آفرین بود اند .ه انگونهکه پیش تر اشبار

شد ،مککای راهکردی طرح ریزی جکگ های سیاسی ،دکترین مهار جورج ککان بود .شی راهکرد
جکگ های سیاسی را که دربردارند طیری از رهیافت های سخت افزاری ش نرم افزاری ازج لبه
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شکهه سازی از نخکگان ش رششکرهران بود به شورای امکیت ملی آمریهبا ارائبه ن بود ش عامبل
اصلی نهادسازی متکاسب با این پرشژ در سباختارهای دشلتبی ببود ( Miscamble, 1992:

 . )199طرح ککان پس از تصویب با عکوان سکد فو سبری  NSC-10/2سبیا را موتبف ببه
ایداد ساختاری جدید با عکوان «ادار پرشژ های شیژ » 1برای پیشکرد اهبداف مشبخص کبرد
(  . )National Security Council, 1948سکد جدید جایگزین سکد  NSC-4ش لواحبق آن
شد بود .این نهاد گرچه به لحاظ ساختاری زیرمد وعه سیا بود اما ساخت ان فیزیهی آن در
شزار

خارجه ش زیرنظر ککان قرار گرفبت ( . )Simpson, 1996: 40ایبن سباختار پبس از

ایدادشدن ،به نام غیرحساسیت برانگیزتری با عکوان «ادار ه اهکگی سیاسی ( 0»)OPCتغییر
نام داد .گرچه مدیریت آن بر عهد سیا بود اما ن ایکدگانی از شزار

امور خارجه ش دفا نیز

در آن مشارکت داشتکد .بر اساس سکد یادشد  ،ادار ه اهکگی سیاسی دش کارشیژ اساسی را
دنکال می ن ود :هدایت ع لیا های نرم ش طراحی ع لیا های نامتقارن .بر اساس بکد پبکد
سکد ،این ادار از اندام اموری نظیر اقداما

مسلحانه ،جاسوسی ش مدجاسوسی مکبع شبد

بود .یهی از مأموریت های اصلی این ادار شکاسایی مترهران بومی چ،گرا ش مکتقد ک ونیس
در جوامع هدف ببود .ایبن مترهبران هسبته هبای اشلیبه ایدباد شبکهه نخکگبان چب،گبرای
غیرک ونیست را تشهیل می دادند .برای تحقق مأموریت شکهه سازی ،زیرساختاری ببا عکبوان
«بخش سازمان دهی بین ال للی ( 0»)IODذیل ادار ه باهکگی سیاسبی ( )OPCتشبهیل شبد
(ه بان) .مبد یریت ادار ه باهکگی سیاسبی بببر عهبد فرانبک شایزنبر 4ش مسبئولیت بخببش
سازماندهی بین ال للی با توماس بریبدن ببود ( .)Chester, 1995: 33بخبش سبازماندهبی
ببینال للبی ( )IODنهباد اصبلی شبکهه سبازی نخکگببان ببود کبه ببر مککبای تئبوری «چبب،
غیرک ونیستی ( »)NCLع لیا های خود را طرح ریزی می کرد .توماس بریدن بعدها عکبوان
ن ود« :هدف  IODمتحدساختن رششکرهران بر مد آنچه شورشی به آنهبا عرمبه مبی کبرد،
بود ...ش ما این کار را به احسن شجه اندام داد ای (  ».)Saunders F. S., 2013: 82بریبدن
1. Office of Special Project
2. Office of Policy Coordination
3. International Organization Division
4. Frank Wisner
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معتقد بود که تکها را جلوگیری از گسترش اندیشبه ک ونیسب ایدباد شبکهه ای از مکتقبدین
چ ،گرا از درشن ه ین اندیشه است  IODاین ترفیبت را متحبد ن بود ش مب ن تقویبت
نظری ،آنرا مورد پشتیکانی مالی نیز قرار داد است ).(Braden, 1967
مطابق اسکاد مکتشر « ،شورای برنامهریزی رشانی ( »)PSBنیبز یهبی از سباختارهای دشلتبی
بین بخشی متشهل از شزار
که برای پیگیری ع لیا

دفا  ،سازمان اطالعا

مرکزی (سیا) ش شزار

امور خارجبه ببود

نرم برای مواجهه با ک ونیس ایداد شد بود .مسئولیتهای این شبورا

در سپتامکر  1۱50با فرمان اجرایی ش ار  13480رئبیسج هبور ببه نهباد ببزرگتبری ببه نبام
«شورای ه اهکگی ع لیا ها ( 1»)OCBانتقال یافت (.)PSB, 1953
 .2-4-2ساختارهای نیمهدولتی

نهادهای امکیتی برای کاهش هزیکه ها ،افزایش مریب پوشش امکیتبی ش نیبز ارتقبای کارآمبدی،
تالش میکککد تا با برشنسپاری مأموریتهبا ببه نهادهبای شبکهمبدنی ،مؤسسبا

مطالعباتی ش

بکیادهای آکادمیک اهداف مدنظرشان را دنکبال کککبد ) .(Dickinson, 2012ببه ایبن نهادهبای
برشن سپاری شد که توس نهادهای مادر ادار میشوند ،سازمانهای صوری یا پیشگام 0اطال
میشود .برخی پژشهشگران معتقدند اساساً ساختارهای غیردشلتی تام در ایبنگونبه مومبوعا
ن یتوانکد شجود خارجی داشته باشکد چراکه تأمینکککد خصوصی به دالیل گوناگون انگیز ای
برای تزریق سرمایه برای ایبن امبور نبدارد ش ازآنداکبه تبأمینکککبد پبول ،تصب ی گیرنبد در
خصو

سوگیری نهایی خواهد بود ،این نهادها تکها میتوانکد در خدمت اهداف دشلتبی قبرار

گیرند ) .(Blum, 2000ارتکابدهی هدف کد بخبشهبای دشلتبی ش بخبشهبای خصوصبی یبا
نی هخصوصی برای سازمانهای امکیتی ه وار مومو درخور توجهی بود است .ازاینرشست
که این سازمانها اقدام به ایداد یا بهر گیری از ترفیت سباختارهای غیردشلتبی ببرای پیگیبری
اهداف خود میکککد .نهادهای شکهخصوصی که کامالً توس سازمانهای دشلتی ایداد شبد انبد
دارای ماهیت نی هدشلتی ،اما تاهری غیردشلتی هستکد ).(Dickinson, 2012

1. Operations Coordinating Board
2. Front Organizations
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لوکاس معتقد است در دشر جکگ سرد ترکیب دشلتی-خصوصی انگیز بهتری ببرای

مقابله با ک ونیس ایداد مین بود اسبت ( ..)Lucas, 2003: 2-3راباسبا ش سبایرین معتقدنبد در
ارشپا پیشازاین نیز جکبکش هبای رششبکرهری مدک ونیسبتی شجبود داشبتهانبد امبا سبیا ببرای
تکدیلکردن ترفیتهبای مدبزا ش غیرمکسبد ببه ترفیبتهبای هب افبزا ش یهپارچبه ،اقبدام ببه
سازماندهی ،تقویت ش پشتیکانی مالی آنها ن ود تا در قالکی که مکافع ایاال متحد را در چبارچوب
جککشهای فهری -فرهکگبی گسبترد تبری تبأمین مبیککبد ،قبرار گیرنبد ( Rabasa, Benard,

 .)Schwartz, & Sickle, 2007: 14پیتر کل ن ،از اعضای مشارکتکککد در ککگر آزادیهبای
فرهکگی ،1شکاختهشبد تبرین سبازمانهبای موردح ایبت  IODرا در دشر جکبگ سبرد ،ککگبر
آزادیهای فرهکگی ،رادیو ارشپای آزاد ( ،0)RFEرادیو آزادی ( ،0)RLک یته اتحادیه کارگری آزاد
( 4)FTUCش اند ن ملی دانشدویان ( 5)NSAمیداند ).(Coleman, 1989

 .4کنگره آزادیهای فرهنگی
ککگر آزادیهای فرهکگی ،از جامعترین نظامهای شبکههسبازی نخکگبان فهبری-فرهکگبی در
جکگ سرد است که برای به حاشیهراندن اندیشه چ ،ک ونیستی از طریق توسعه تئبوری چب،
غیرک ونیستی ش ایداد اج ا فراآتالنتیهی در میان نخکگان غربی شهل گرفت .اسبها
معتقد است ککگر آزادیهای فرهکگی اشلین تدربه جدی ع لیا

کبی ن

رشانی سیا بود کبه در قالبب

ایداد شکههای از رششکرهران چ،گرای غیرک ونیست ع ل میکرد ) .(Kamen, 2008دنبیس
بونو ،این نهباد را متکربذترین تشبیهال

مقابلبه ببا اندیشبه ک ونیسب در قالبب چب،گرایبی

رفورمیستی ،در ارشپای غربی پس از جکگ جهانی دشم توصیف کرد که حتی پبساز انحبالل،
سال ها رششکرهران ارشپبایی را در جهبت تبداشم «شبکهههبای مداخلبه پایبدار» 1ببه اسبتخدام
ایاال متحد آمریها درآشرد بود .اید پردازان مشاشر در شهلگیری این نهاد نیز ملوین السبهی
1. Congress of Cultural Freedom
2. Radio Free Europe
3. Radio Liberty
4. Free Trade Union Committee
5. National Student Association
6. long-lasting interference networks
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ش رشث فیشر 1هستکد کبه دارای گرایشبا

چب ،مداستالیکیسبتی بودنبد ).(Boneau, 2003

راباسا ،بکارد ،شبوارتز ش سبیهل معتقدنبد ککگبر آزادی فرهکگبی اشلبین ش مهب تبرین تدرببه
شکههسازی نخکگان با ابزارهای تئوریک ش فهری در ایباال متحبد آمریهبا اسبت ( Rabasa,

.)Benard, Schwartz, & Sickle, 2007: 18
محققان بسیاری در خصو

ککگر آزادی های فرهکگی به تحقیق ش پژشهش پرداختبهانبد

که یهی از مرکزیبتهبای اصبلی در یافتبههبای ایبن پژشهشبگران رشیهبرد ارتکباب شبکههای
رششکرهران ش فالسره مشارکتکککد در این تشبهیال

ببر اسباس اهبداف سبازمان اطالعبا

مرکزی آمریها بود است ( ;Scott-Smith & Lerg, 2017; Harris, 2016; Kamen, 2008

.)Saunders F. S., 2013; Scott-Smith G., 2002; Jelenski, 1962
این نهباد در تولیبداتش ،خبود را ببهعکبوان مرکبزی متشبهل از فیلسبوفان ش رششبکرهران
غیرک ونیست معرفی مین ود که دارای گرایشا

سوسیال دموکراتیک یا محافظهکبارتر هسبتکد

ش با هدف «شکههسازی» از اشخاصی با این خصوصیا

برای ک ک به احیای آرمبان آزادی در

کشورهای غربی فعالیت میکککبد ( .)Vries, 2003: 212ککگبر آزادیهبای فرهکگبی ،در 01
ژشئن  1۱53با مدیریت دشلتی مایهل یوسلسون ،که پیش تر افسر فرهکگی دشلت نظامی مسبتقر
در برلین غربی بود ،با مدیریت بخش  OPCسیا تشهیل شد .سیا ت بامی مخبارج ککگبر را از
طریق نهاد شاسطهای بهنام بکیاد فارفیلد ،برای جلوگیری از امهان ر گیری مستقی  ،تبأمین مبالی
مین ود .سیا تکها برای برگزاری اشلین ککررانس ککگر در برلین مکلبغ  033هبزار دالر در سبال
 1۱53به مدریان این ککگر بهعکوان حق الزح ه پرداخت کرد ش طی مد و سالهبای اجبرای
ع لیا

سیاسی-فرهکگی خود میلیون ها دالر برای مشارکتکککدگان در این پرشژ هزیکه ن بود

(.)Trahair & Miller, 2012: 277-288
ککررانس برلین اصول اساسی حرکت ککگر را مشخص کرد ش پبسازآن ک یتبههبای ملبی
شابسته به ککگر  ،در بیش از  05کشور (ع دتاً در ارشپا سپس آسیا ش آمریهای التین) کار خبود
را آغاز کردند .هر ک یته ملی متشهل از رششکرهران مطرحی بود که پرشژ هایی را برای پیشبکرد
اصول کلی ککگر اندام میدادند .اه پرشژ ها این موارد را شامل میشود:
1. Ruth Fisher
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 انتشار محتواهای فهری در قالب هایی نظیر خکرگزاری ش بیش از بیسبت مدلبه ش نشبریه
معتکر رششکرهری نظیر انهانتر
 برگزاری ککررانسهای بینال للی
 ایداد ک پینهای اعتراض علیه نظامهای ک ونیستی ارشپای شرقی ش آمریهای التین.
بونو ،معتقد است ککگر آزادی های فرهکگی نوک پیهان دیپل اسی ع بومی ایباال متحبد
آمریها در ارشپای پس از جکگ جهانی دشم بود که رششکرهران ،نویسکدگان ،رشزنامبهنگباران ش
هکرمکدان با نام این ککگر گرد ه می آمدند تا برنامه ای دیپل اتیک ش فرهکگبی ببرای شهسبت
ایدئولوژی مارکسیس طراحی کککد ).(Boneau, 2003
پس از افشای ارتکاب ککگر با سازمان اطالعا

مرکزی آمریها ،توس نشبریه رمپبارتز 1در

سال  ،1۱17این نهاد مدکور به بازنگری ش بازسازی ساختاری خود شد ش از «ککگر آزادیهبای
فرهکگی» به «اند ن بینال للی آزادیهای فرهکگی» ( 0)IACFتغییر نام داد .نهاد جدید نیبز 10
سال به ع لیا

خود ادامه داد ش سراندام این پرشژ پس از  0۱سال فعالیبت در  1۱7۱ببه کبار

خود خات ه داد .پس از افشای شابستگی ککگر به سیا در  ،1۱17فیلسوفان ش رششکرهران عضبو
شکهه هر یک شاککشی را به این مسئله نشان دادند آرتور کاستلر ش بسیاری دیگر عکوان داشبتکد
که این مه نیست که پول از کدا آمد است ش در مقابل برخی دیگر ازج له هانا آرنت معتقبد
بودند این مسئله رششکرهران ش فیلسوفان را در جهان بیاعتکار خواهد کرد.
اندیشهد رند در گزارش خود اینگونه ج عبکبدی ن بود اسبت کبه تبالشهبای موفبق
شکههسازی ایباال متحبد در دشر جکبگ سبرد در حبالی صبور

مبیگرفبت رششبکرهران،

رشزنامهنگاران ،حقوقدانان ش ...ه گی از ک کهای مالی پکهبان کبامالً آگبا بودنبد ( Rabasa,

.)Benard, Schwartz, & Sickle, 2007: 34

 .2کمیتههای آزادیبخش
تشهیل ک یتههای آزادیبخش یهی دیگر از رششهای شکههسازی از نیرشهای دموکراتیبک در
ارشپا بود .ت رکز اصلی این ک یتهها هدایت نکبرد فهبری ش ایبدئولوژیک در ارشپبای شبرقی ش
1. Ramparts
2. International Association for Cultural Freedom
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داخل اتحاد ج اهیر شورشی قرار داشت .اسب یت تشبهیل ایبن ک یتبههبا را از ع لیبا هبای
آغازین در پیشکرد جکگهای سیاسی ش نرم در جامعه اطالعاتی ایاال متحبد آمریهبا مبیدانبد
).(Smith, 1989
ع لیا

مزبور با عکوان پرشژ «کیوکاکتیو» 1در سازمان اطالعا

مرکزی آمریهبا طراحبی

شد که هدف آن بر اساس اسکاد سری مکتشرشد توس سیا ش مرکز ملبی آرشبیو ش مبدارک
آمریها تضعیف درشنبی اندیشبه ک ونیسب در اتحباد ج باهیر شبورشی ،ارشپبای شبرقی ش
کشورهای گرایش یافته ببه آن از طریبق ایدباد شبکهه هبایی از «عکاصبر میانبه رش» 0ش مکتقبد
ک ونیس ش تولید محتوای فهری در قالب های رسانه ای ش تکلیغاتی معرفبی شبد اسبت .ببر
اساس این پرشژ تأسیس نهادهای ک یته ی آمریهایی ببرای آزادی ( ،0)AmComLibک یتبه
ملی آزادی ارشپا ( ،4)NCFEرادیو ارشپبای آزاد ( 5)RFEش رادیبو آزادی ( 1)RLش مؤسسبه
مطالعا

شورشی ( 7)BGCALLUSدر دستورکار سازمان سیا قرار گرفته که توسب شبکهه

مزبور در راستای اهداف تعیین شد تکلیغباتی اقبدام ببه تولیبد محتواهبای فهبری-فرهکگبی
مین بود (  .)NARA, 2007: 46; Central Intelligence Agency, 1954شبکههسبازی
نخکگان مدک ونیست ذیل این پرشژ توس بخش  OPCسیا در مدیریت فرانک شایزنر قرار
داشت که سه بخش ع د را شامل می شد :اشل ،متشهل سازی ش آموزش پکاهکبدگان سیاسبی
در کشورهای غربی برای تکدیل آنها به رهکران نسل بعدی دشم ،ایداد ارتکاب میان پکاهکدگان
کشورهای غربی ش نخکگان ش مردم آمریها با هدف تبرشی ح ایبت از آمریهبا ش درنهایبت
ایداد رسانه های تکلیغاتی مدک ونیستی با هدایت ترفیت شکهه ایدباد شبد  .شبایان توجبه
است که در راستای تربیت نخکگان ش رششکرهران غیرک ون یستی از میان پکاهکدگان در ارشپای
شرقی ک یته آزادی ارشپا ( ) FECاقدام به تأسیس دانشگاهی در استراسکورگ فرانسه ن ود که
رسالت خود را آموزش ش تربیت نسل بعبدی رهکبران شبرقی مبیدانسبت ( Puddington,
1. QKACTIVE
2. Moderate Elements
3. American Committee for the Liberation of the Peoples of Russia
})4. National Committee for a Free Europe {later called the Free Europe Committee (FEC
5. Radio Free Europe
6. Radio Liberty
7. The Institute for the Study of the USSR
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 .)2003: 12جان متیوس 1در نوشتاری با عکوان طرح مارشال پکهان غرب ببرای اذهبان 0ببه
تشریح نحو کارکرد نظری این پرشژ برای گسترش ارزش هبای غرببی پرداختبه اسبت کبه
ازج له مه ترین آنها ترج ه ش انتشار گسترد محتواهای تولیدشد توس رششکرهران ککگر
آزادی های فرهکگی ازج له کتاب هایی نظیر « تصویری از یبک هکرمکبد ببه عکبوان یبک مبرد
جوان» اثر شالدی یر ناباکوف« ،مزرعه حیوانا » اثر جرج اشرشل« ،تبرشر مبرگ» اثبر راببر
کانهست ش ...در ارشپای شرقی است (.)Matthews, 2003

 .8سازمانهای دانشجویی
یهی دیگر از رشش های شکهه سازی نخکگان ،شکاسایی ش آموزش دانشبدویان مسبتعد ببرای
پیگیری اهداف ش پرشژ های مشخص در دشر جکگ سرد است .نروذ ش رسوخ اندیشه چب،
غالکاً از فضا های آکادمیک آغاز ش پس از طرح مکاحث رششبکرهری ش انتقبادی شارد سباحت
هکر سپس الیه های اجت اعیتر ،یعکی طکقا

کبارگری ش ...مبیشبد .ازایبنرش ،جلبوگیری از

یارگیری تئوریک اندیشه چ ،در فضای دانشگاهی که از طریق نهادسازی های اتحاد ج اهیر
شببورشی نظیببر فدراسببیون جهببانی جوانببان دمببوکرا

( 0)WFDYش اتحادیببه بببینال للببی

دانشدویان ( 4)IUSدنکال می شد ،تکدیل به یهی از اشلویت هبای سبازمان اطالعبا

مرکبزی

آمریها شد ).(Scott-Smith & Krabbendam, 2003
یهی از نهادهای مه ی که زیرنظر  IUSاقدام به تشهلسازی از دانشدویان مکتقد ش چب،گبرا
مین ود اند ن ملی دانشدویان ( 5)NSAدر شیسهانسین آمریها بود که یک سال پس از تأسیس،
یعکی در سال  1۱48از اتحادیه ک ونیستی جدا شد .سازمانها ش افبراد جداشبد از خطبوب چب،
ک ونیستی بهترین ترفیتها برای سیا در راستای هدایت عکاصر میانهرش چ ،در راسبتای اهبداف
تعیینشد بودند .بر ه ین اساس ت امی تشهلهای دانشدویی چب ،کبه ببا اتحادیبه ک ونیسبتی

1. John Matthews
2. The West�sSecret Marshall Plan for the Minds
3. World Federation of Democratic Youth
4. International Union of Students
5. National Student Association

فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  38بهار 93

413

 IUSدچار اختالف شد بودند بهعالش سایر دانشبدویان نخکبه ش چب،گبرای غیرک ونیسبت در
قالب جدیدی با عکوان «ککررانس بینال للی دانشدویان» ( 1)ISCدر استههل سوئد سبازماندهبی
شکههای شدند ( .)Paget, 2003; Scott-Smith & Krabbendam, 2003: 6این شکهه توس
سازمان اطالعا

مرکزی ریلگذاری شد ش از طریق بکیادهای شاس نظیر راکرلر ش فبورد تبأمین

مالی میشبد ) .(Farnsworth, 1967ایدباد شبکههای از دانشبدویان نخکبه چب،گبرا ش غیبر
چ ،گرای مخالف استالیکیسب  ،عبالش ببر مکبارز متقبارن ببا گسبترش ش نربوذ ک ونیسب در
کوتا مد  ،بهصور

نامتقارن نیز زمیکه را در بلکدمد

برای تربیت رهکرانی با س پاتیزم مثکبت

به ایاال متحد در جوامع هدف فراه میآشرد.
 .2-2کارگزاران
در این بخش به تکیین مشارکت دش دسته از کارگزاران پرداختبه مبیشبود .کبارگزارانی کبه در
ساختارهای دشلتی متولی این پرشژ بود انبد ش کبارگزارانی کبه در سباختارهای خصوصبی یبا
نی هدشلتی در این فرایکد مشارکت داشتهاند.
 .2-2-4کارگزاران دولتی
رهکران اصلی ع لیا
سازمان اطالعا

شکههسازی ببر اسباس تئبوری تقویبت چب،گرایبی غیرک ونیسبتی در

مرکزی آمریها فرانک شایزنر ،0لورنس دشنوفشیل ،0توماس بریدن ،4سبی.دی

1. International Student Conference
 .0فرانک گاردیکر شایزنر ( )Frank Gardiner Wisnerرئیس سابق شاخه اطالعا مخری  OSSبود کبه پبس از تشبهیل
دفتر ه اهکگی سیاسی ( ) OPCدر سیا به ریاست این سازمان مکصوب شد .شایزنر پس از آلن دالبس ببه مبدیریت مهب تبرین
معاشنت سیا ،یعکی معاشنت ع لیا

(نام پیشین شاحد ع لیا

مخری ملی ( )NCSپیش از تغییر ساختار) شد ش از سال 1۱51

تا  1۱5۱در این س ت فعالیت کرد.
3. Lawrence de Neufville
 .4توماس بریدن ( )Thomas Bradenاز افسران سابق  OSSبود که پس از تشهیل دفتبر ه باهکگی سیاسبی ( )OPCببه
ریاست بخش سازمانهای بین ال للی آن ( )IODمکصوب شد ش مدیر پرشژ های ع لیا های سیاسی سبیا ببهشسبیله تأسبیس
سازمانهایی در ارشپا ،آسیا ش ...شد .اش مدیر اصلی پرشژ های شکههسازی نخکگان بود .بریدن متخصص ع لیا
از طراحان ش مدریان اصلی ع لیا

رسانهای ماکیکگبرد ( )Operation Mockingbirdنیز به ش ار میرشد.

رشانی ببود ش
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جهسون ،1مایهل یوسلسون 0بودند .از پشتیکانان شاخص در جامعه اطالعاتی آمریها میتوان به
افرادی نظیر جورج ککان ،0آشریل هاری ن 4ش ژنرال لوئیس کلی 5اشار کرد ;(Wilford, 2009

).Coleman, 1989; Saunders F. S., 2013
 .2-2-2کارگزاران غیردولتی
بخش اعظ ش بدنه اصلی این پرشژ را کارگزاران غیردشلتی تشهیل می دادند .در خصو
کارگزاران ش مشارکت کککدگان غیردشلتی در این پرشژ فهری -فرهکگی نظرا

مختلری داد

شد اسبت ببهطبوریکبه برخبی ،ببزرگ تبرین چهبر هبای فلسبره سیاسبی معاصبر را از
مشارکت کککدگان آگا در ایبن پبرشژ مبی دانکبد .بسبیاری از اسبکاد ایبن پبرشژ هکبوز از
طکقه بکدی خارج نشد
رسید نیز به صور

1

طرح های پژشهشی که مکتکی بر دسترسی هبای داخلبی ببه اندبام

کامل مکتشر نشد اسبت .ببه عکبوان مثبال بخبش هبای اصبلی طرحبی

پژشهشی با عکوان «ریشه های ککگر آزادی های فرهکگی» که در شاحد اسکاد ش پژشهش های
تاریخی سیا با تالش مایهل شارنر به مرحله اجرا رسید است ،ه چکان در طکقه بکدی قرار
دارد .مایهل شارنر ،نائب رئیس بخش تاریخ سازمان اطالعا

مرکزی آمریها (سیا) ،دارای

درجه دکترا از دانشبگا شبیهاگو در سبال  1۱۱0ببه عکبوان تحلی لگبر در بخبش مبدیریت
اطالعا

سازمان سیا استخدام شد ش بعدها به مرکز مطالعا

اطالعبا

سبازمان پیوسبت

(  . )Warner, 1996: 425شارنر در گزارش پژشهشی یادشد که بخشی از آن از طکقه بکدی
خارج شد است به پاسخ مشتاقانۀ برخی از فیلسوفان ش رششکرهران مطرح برای مشارکت
1. C.D. Jackson
 0مایهل یوسلسون ( )Michael Josselsonمتولد استونی ش از مخالرین انقالب بلشویهی بود .یوسلسون در جکبگ جهبانی
دشم به ارتش آمریها پیوست .ازآنداکه دارای مطالعا

فلسری ش فرهکگی بود توس لورنس دشنوفشیل به سیا معرفبی شبد ش

پس از استخدام برای مکارز با اندیشه چ ،به برلین اعزام شد.

 .1اطالعا

دسترسپذیر در این خصو

3. George F. Kennan
4. Averell Harriman
5. General Lucius D. Clay
تکها بخشی از اسکاد است کبه پبس از تصبویب قبانون آزادی اطالعبا )(FOIA

توس برخی پژشهشگران نظیر ساندرز ش کریستوفر لش درخواست شد ش بخش کوچهی از مبدارک ببا دریافبت هزیکبههبای
درخور توجه در اختیار آنها قرار داد شد است.
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فعال در نشست ها ش برنامه های این ککگر اشار کرد است .شارنر در این پژشهشِ مقتکس
از اسکاد تاریخی که در شبگا رس ی سیا نیز مکتشبر شبد اسبت ،مبی نویسبد« :فیلسبوفان
مشهور جهان ،جان دیوئی ،1برتراند راسبل ،0بکبدیتو کرشچبه ،0کبارل یاسبپرس ،4ژاکبوب
مارتین 5ریاست افتخاری ککگر آزادی ه ای فرهکگبی را متقکبل شبدند ...ج یبز برنهبام 1ش
سیدنی هوک 7نیز مشارکت فعال داشتکد ( .»)Warner, 2007: 94
ککسببتانتین جلکسببهی ،8مسببئول بخببش ارشپببای شببرقی  CCFمهبب تببرین رششببکرهران
مشارکتکککد در برنامههای این نهاد را کارل یاسبپرس ،جبان دیبوئی ،جی بز برنهبام ،برترانبد
راسل ،ری ون آرشن ،سیدنی هوک ،ملوین السهی ،فرانس بورککائو ،۱ایکیاتسبیو سبیلونه ،13هیبو
ترشر رشپر ،11آرتور شلسیکدر ،ارنست رشیتر ،10آلررد آیر ،10بکدیتو کرشچبه ،آرتبور کوسبتلر،14
ریچارد لوشنتال 15ش تکسی شلیلیامز 11معرفی کرد است ) .(Jelenski, 1962میلر ش تراهبایر ،در
دایرةال عارف ع لیا های پکهان ش جاسوسی در جکگ سرد ،عالش بر این رششکرهران ،افبرادی
نظیر جی ز فارل ،17کارسون مککالرز 18ش ژشل رشمن1۱را نیبز ببه فهرسبت مشبارکتکککبدگان
میافزایکد (.)Trahair & Miller, 2012: 277

1. John Dewey
2. Bertrand Russell
3. Benedetto Croce
4. Karl Jaspers
5. Jacques Maritain
6. James Burnham
7. Sidney Hook
8. Constantin Jelenski
9. Franz Borkenau
10. Ignazio Silone
11. Hugh Trevor-Roper
12. Ernst Reuter
13. Alfred Ayer
14. Arthur Koestler
15. Richard Lowenthal
16. Tennessee Williams
17. James T. Farrell
18. Carson McCullers
19. Jules Romains
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پل بوهل ،استاد تاریخ جککشهبای رادیهبال در دانشبگا ببراشن ،رششبکرهرانی نظیبر هانبا
توماس کوهن ،0دانیل بل ،0کارل پوپر ،4آیزایا برلین ،5هربر

مارکوز  ،ناتبان گبالزر ،1مبارتین

لیپست ،7آرتور شلسیکدر ،لیونل تریلیکگ ،8ساشل بولور ،۱آرتور کوستلر ،لسلی فیدلر ،13دشایبت
مهدشنالد ،11الیو

کوهن ،10سل لویتان 10ش شیلیبام فیلیبپس 14را شبکهه مشبارکت کککبدگان در

طرحهای سازمان سیا در دشر جکگ سرد معرفی میککد که ج لگی آنها نیبز یهبودی ش اغلبب
آنها چ،های مکتقد یا رشیگردان از این اندیشه بود اند (.)Buhle, 2000: 13
پیتر کل ن ،عضو استرالیایی ش رسب ی ککگبر آزادی فرهکگبی ش سبردبیر مدلبه ککگبر در
استرالیا به نام

کوادرانت15

رششکرهران انتخابشد به عکوان ک یته اجرایی را پبس از برگبزاری

ککررانس برلین هرت نرر که جز رئیس ک یته اجرایی ،شش نربر از آنهبا دارای یبک جبایگزین
برای غیکت احت الی در جلسا

بودند معرفی کرد است .این هرت نرر بهعالش جایگزیکانشان

عکار اند از :آرتور کاستلر (ری ون آرشن) ایکیاتسیو سبیلونه (نیهبوال چرشمونتبه )11ایرشیکبگ
برشان( 17هاکون الی )18یوگن کوگون( 1۱کارلو اش ید )03دیوید رشست( 01جبورج آلبت ن)00

1. Hannah Arendt
2. Thomas Kuhn
3. Daniel Bell
4. Karl Popper
5. Isaiah Berlin
6. Nathan Glazer
7. Seymour Martin Lipset
8. Lionel Trilling
9. Saul Bellow
10. Leslie Fiedler
11. Dwight Macdonald
12. Eliot Cohen
13. Sol Levitan
14. William Phillips
15. Quadrant
16. Nicola Chiaromonte
17. Irving Brown
18. Haakon Lie
19. Eugen Kogon
20. Carlo Schmid
21. David Rousset
22. Georges Altman
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اسببتران اسببپکدر( 1توسببهو فیببول )0ش دنببیس دش رشژمونببت( 0رئببیس ک یتببه اجرایببی ککگببر )
(.)Coleman, 1989: 37-40
برای بررسی نقش رششکرهران بهعکوان کارگزاران ع لیا های اطالعاتی بایبد دانسبت کبه
بهر گیری از ترفیت آنها سابقه دیریکهتری از جکگ سرد در سبازمانهبای امکیتبی آمریهبا دارد.
اسکاد مکتشرشد توس سرشیس خدما

استراتژیک ( 4)OSSکه پیش از سیا فعالیت مبیکبرد،

حاکی از تالش این سازمان برای جذب طکقاتی از رششکرهران حوز علوم انسبانی ش اجت باعی
برای مقابله با تهدیدا

نرمافزاری بود )Smith, 1972

5.(Harris

جان مگرشدر 1قائ مقام شیلیام دشنوان 7رئیس  ،OSSدر جلسه است ا سکا که برای تبدشین
قانون عل دعو

شد بود ،تصریح کرد« :در ت امی ع لیا های اطالعاتی که به جکگ یا صلح

1. Stephen Spender
2. Tosco R. Fyvel
3. Denis de Rougemont
4. Office of Strategic Service
 .5محققان بسیاری به شرح این تاریخچه پرداختهاند بهعکوان مثال شیکهس در پژشهش خود با ارائه مدارکی از اسبکاد تباریخی
 OSSبه نقش آفریکی فعال فالسره ش رششکرهران حوز علوم انسانی در پرشژ هبای نهادهبای امکیتبی اشبار ن بود اسبت کبه
ازج له مه ترین آنها می توان به افرادی نظیر هربر

مارکوز از مؤسسه تحقیقا

اجت باعی ش مدرسبه نبوین ،شالتبر لکگبر از

دانشگا شیسهانسین ،داگالس کاتر از مؤسسه اسبپن ش ...اشبار ن بود ( .)Winks, 1987: 43-44-79هبریس اسب یت ببه
مشارکت مارکوز  ،النگر ،کاتر در برنامههای  OSSپرداخته است ( .)Harris Smith, 1972: 17, 23, 25, 217کریستوفر
سی پسون با اشار به طیف گسترد ای از فالسره ،اسطور خلو

ش بی طرفی در علوم انسانی را مورد هد به قبرار داد ش ببه

نقش رششکرهران در شهلگیری «عل زشر» در دشر زمانی  1۱45تا  1۱17پرداختبه اسبت ) .(Simpson, 1996کریسبتوفر
هیچکز ش نیز بن شیتاکر هریک در کتابها ش نوشتههای خود به رابطه آیزایا برلین با نهادهای امکیتی آمریها ش بریتانیا پرداختهاند
) (Whitaker, 1974; Hitchens, 1988این مشارکت بهگونهای بود است که هایول شیلیامز ،برلین را «ن ایکد فرهکگبی
جهانبیکی سیا» خواند ش اش را بهعکوان رششکرهر جکگدو در جکگ سرد معرفی میککد ) .(Williams, 2004الرنس دشنوف
شیل ،از افسران سیا در پرشژ ککگر آزادیهای فرهکگی ،تصریح میککد که آیزایا برلین با علب ببه ایکهبه ککگبر توسب سبیا
ح ایت مالی می شد قول داد تا جایی که بتواند ش برای اقوامش در شر مشهلی پبیش نیایبد ،ببا ایبن ککگبر ه هباری ککبد
( .)Saunders F. S., 2013: 78ری ون آرشن نیز از اعضای حلقه درشنی ش ر میشد ش بهعکوان یک چ،گرای سابق شارد
ه هاری با نهادهای امکیتی آمریهایی شد ( .)Boneau, 2003; Coleman, 1989: 184ه ینطور دانیل بل ،پل سوئیزی،
ژاک مارتین ،لشک کوالکوفسهی ،جرج لوکاچ ش ...نیز مشارکتهایی با سبازمانهبای امکیتبی آمریهبایی داشبتهانبد ( Buhle,
.)2000; Jelenski, 1962; Coleman, 1989
6. John Magruder
7. William J. Donovan
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مکت میشوند اندیش کدان علوم انسانی مشارکت ش سه بزرگبی داشبتهانبد .حهومبت بایبد از
توسعه علوم اجت اعی ح ایت ککد ...اگر اندیش کدان علبوم انسبانی تضبعیف شبوند نهادهبای
اطالعاتی که در خدمت سیاستگذاران هستکد ،معلول میشبوندSenate Committee on ( ...

 .»)Military Affairs, 1945: 899-902مگرشدر با ارائه ن وداری به سکا به نحو بهبر گیبری
 OSSاز اندیش کدان علوم انسانی در شاخههای علوم سیاسی ،جامعبهشکاسبی ،انسبانشکاسبی،
تاریخ ،رشانشکاسی اجت اعی ش اقتصاد در ع لیا های اطالعاتی ش رشانی سبازمان متکبو خبود
اشار میککد (ه ان).
بهصور

مشخص در پرشژ شکهه سازی از رششکرهران در دشر جکگ سرد ،عکاصر کلیدی

که در سکد مکتشر توس ادار تاریخ سیا مورد تصریح قرار گرفته اسبت ،بایبد مبد نظبر قبرار
گیرد .ه انگونه که پیشتر اشار شد ،بر اساس این اسکاد ،اشلین دبیرکل ککگر  ،ملوین السهی،
رششکرهر آمریهایی ش عضو سابق مدله نیویورکر بود که در برلین زندگی میکرد .اش عضو یبک
گرش شکه نظامی چ ،مداستالیکیستی نیز بود که بعدها سردبیر مدله «دِرمونا » 1شد ،مدلبهای
که در  1۱47با ح ایت دفتر حهومتنظامی آمریهایی در آل ان تأسبیسشبد ببود (Boneau,

) .2003اش در کتاب «رششکرهران ش انقالب تدربه آل ان شرقی» تئوری «تغییر از درشن» را تکها
نسخه تغییر بادشام ش گذار مدنی می داند ش معتقد است تکهبا را برانبدازی اندیشبه چب ،ارائبه
«نسخهای دموکراتیک از درشن آن» است .بر ه ین اساس بکیان نظری این پبرشژ را السبهی در
تعامل با رشث فیشر تکظی کرد ش پس از موافقت سازمان سیا ،اجرای ع لی آن ببه یوسلسبون
سپرد شد .نظریه السهی تکدیل به بکیانی تئوریک برای ع لیا های سیاسی سیا در طول جکگ
سرد شد ).(Warner, 2007
ه ان گونبه کبه نظریبه السبهی ببا موفقیبت مبورد تأییبد سبیا قبرار گرفبت ،تولیبد ادبیبا
غیرک ونیستی در قالب چ،گرایی ش با رشیهرد «تغییر از درشن» به مه ترین رسبالت رششبکرهران
دخیل در پرشژ مکدل شد بر ه ین اساس دنیس دش رشژمونت به ریاست ک یته اجرایی مکصبوب
شد ( .)Coleman, 1989: 38دنیس دش رشژمونت رششبکرهر مطبرح سوئیسبی ،نویسبکد کتباب

1. Der Monat
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«عشق ش غرب» 1ش از طرفداران اید چ ،غیرک ونیستی بود که به تولید محتواهبای مدفاشیسبتی
در ارشپا اشتهار داشت ( .)Saunders F. S., 2013: 79ه انگونه که مشاهد مبیشبود متولیبان
اصلی چهر های فهری ش اجرایی در این پرشژ در خدمت بازتولید اندیشهای معین بود اند.
در مد و می توان گرت ،رششکرهران دخیل در شبکهه ببر اسباس ایبن تئبوری قدرت کبد،
به عکوان کارگزاران غیردشلتی با هدایت سیا ،اقدام به تولید محتواهای فهری ش فرهکگی ن ودند
محتواهایی که مخاطکین خود را حتی در درشن ساختارهای قدر

در اتحباد ج باهیر شبورشی

پیدا کرد بود ش در نهایت مکت به کاهش توسعه گرایشها به چ ،ک ونیستی در ارشپا ش سبایر
مکاطق جهان شد.

 .8تحلیل محتوای کیفی
برای پاسخ به سؤال سوم ،الزم اسبت تبا ابتبدا ببه تکیبین ن ونبهگیبری پبژشهش سبپس رشش
دستهبکدی ش کدگذاری داد ها ببر اسباس رهیافبت تحلیبل محتبوای هدف کبد پرداختبه شبود.
باتوجهبه محدشدیتهای این تحقیق ش برای جلوگیری از گسترش بیشازانداز ن ونبه پبژشهش
ش درعینحال حرظ شیژگی جامعشمانع بودن متون تولیدی توس کبارگزاران اصبلی غیردشلتبی
(مورداشار در بخش قکل) که در  10مدله ش ژشرنال اصلی انگلیسبیزببان ایبن ککگبر کبه در
حدفاصل سالهای  1۱55تا  1۱15مکتشر شد  ،بهعکوان ن ونه پبژشهش انتخباب ش ببهصبور
هدف کد تحلیل محتوا شد است.
 10مدله ش نشریه رششکرهری اصلی مد نظر شامل مسائلی است که توس ککگر آزادیهبای
فرهکگی هدایت ،پشتیکانی ش مکتشر میشد است ش جزء پرتیراژترین مدال

آن مقطع نیز معرفبی

شد اند (جدشل ش ار  .)1مد و تعداد ش ار های مکتشر شد توسب ایبن نشبریا

طبی بباز

زمانی مدنظر  800مورد را شامل میشود که از این تعداد رششبکرهران اصبلی مورداشبار در 154
ش ار به تقریر مطلب پرداختهاند .بکابراین ن ونه اصلی مورد تحلیبل در ایبن پبژشهش  154مبتن
تولیدی توس رششکرهران اصلی این شکهه طی باز زمانی  1۱۱5تا  1۱15بود است.

1. L�A
mour et l�Oc
cident
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جدول  .4نشریات اصلی روشنفکری منتشره توسط کنگره آزادیهای فرهنگی ()CCF/ACCF
عنوان انگلیسی

نام نشریه

زبان انتشار

محل انتشار

سالهای انتشار

فریدم فرست

Freedom First

انگلیسی

ب کئی

... -1۱50

انهاشنتر

Encounter

انگلیسی

لکدن

1۱۱3-1۱50

سایکس اند فریدم

Science
and
Freedom

انگلیسی

مکچستر

1۱11-1۱54

کوئست

Quest

انگلیسی

ب کئی

1۱71-1۱55

سویت سرشی

Soviet Survey

انگلیسی

لکدن

1۱8۱-1۱55

کوادرانت

Quadrant

انگلیسی

سیدنی

بلک اشرفئوس

Black Orpheus

انگلیسی

چایکا کوارترلی

China Quarterly

انگلیسی

ترنزیشن

Transition

انگلیسی

ایکادان (نیدریه)
آکرا (غکا)
لکدن

...-1۱51
1۱71-1۱57
...-1۱13

کامپاال (اشگاندا)

1۱18-1۱11

آکرا (غکا)

1۱71-1۱71

میکرشا

Minerva

انگلیسی

شیهاگو -لکدن

...-1۱11

نیو افریهن

New African

انگلیسی

لکدن -کی ،تاشن

...-1۱10

سکسورشی،

Censorship

انگلیسی

لکدن

1۱17-1۱14

سولیداریتی

Solidarity

انگلیسی

مانیل (فیلیپین)

1۱۱1-1۱11

Source: Scott-Smith & Lerg, 2017: 16

ه انگونه که پیشتر گرته شد ،محققان در تحلیبل محتبوای کیربی ببا رهیافبت هدف کبد ،ببا
استراد از نظریه موجود یا تحقیقا قکلی م ن شکاسایی مراهی کلیدی یبا متغیرهبای اصبلی ببه
دستهبکدی اشلیه ش کدگذاری میپردازند .در این پژشهش دستهبکدی کدها بر اساس مقاصد سیاسی
اعالمی ش مراهی مدنظر شورای امکیت ملی آ مریها ش سبازمان سبیا اندبام شبد اسبت .مکتکبی ببر
مقاصد اعالمی ،کدگذاری در پک دسته اندام شد ش پس از خوانش متون انتخابی ،کدهای فرعبی
جدید تاهر شد .بر این اساس در رشند کدگذاری متون ،به شهلگیری  5دسته مومبو اصبلی ش
 00مومو زیرمد وعه که در جدشل ش ار  0ش جدشل ش ار  0فهرست شبد انبد ،مکدبر شبد.
میزان مکابع ش ارجاعا

در مقابل هر کد به ه را درصد دربرگیری ش پوشش مشخص شد است.
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جدول  .2فهرست کدهای اصلی استخراجی

ردیف

منابع

0

میزان ارجاعات

نقد ش رد اندیشه ک ونیس
ارائه اشهال بدیلی برای ک ونیس ازج لبه الگبوی

درصد دربرگیری منابع

1

۱0

150

درصد پوشش ارجاعات

موضوع

1771

5۱77

140

001

۱078

0770

107

18۱

8074

017۱

4

تأکید بر رشیهرد اقکاعی ش رششهای نرمافزاری

10

71

437۱

8700

1

تأکید بر ارزشهای آزادی ش دموکراسی

140

015

۱070

047۱

سوسیالدموکراسی
نقد نظری ش هکری توتالیتاریانیس

0

ش سایر اشهال دیهتاتوری

جدول  .8فهرست زیرمجموعههای کدهای اصلی
ردیف
1

0

منابع

میزان ارجاعات

موضوع
نقد ش رد اندیشه ک ونیس

۱0

150

نقد ک ونیس

08

10

نقد استالیکیس

50

74

نقد ترشتسهیس

11

15

ارائه بدیلی برای ک ونیس سوسیالدموکراسی

140

001

سوسیالیس دموکراتیک

75

138

بازخوانی انتقادی اندیشه مارکس ،بوخارین ش سایرین

18

0۱

طرح مکاحث چ ،جدید ش چ ،میانه

7

11

توجه ش تقویت مهتب فرانهرور

10

01

توجه ش تقویت مهتب ساختارگرایی آنال

۱

10

8

14

14

01

نقد نظری ش هکری توتالیتاریانیس ش سایر اشهال دیهتاتوری

107

18۱

نقد دیهتاتوری ش مرهومسازی از دموکراسی در قالب اندیشه چ،

07

40

توجه به مطالعا

پسامارکسیستی

توجه به حقو طکقه کارگر ش مطالکا
0

طکقه دانشدویان

رابطه دانش و قدرت در جنگ سرد؛ بررسی...
ردیف

موضوع
نقد تک انگاری غیردموکراتیبک (مونیسب ) ش مرهبومسبازی از تهثرگرایبی
(پلورالیس ) در قالب اندیشه چ،
تأکید بر هستیشکاسی رئالیس انتقادی ش ایدئالیستی ش نقد رئالیسب خبام ش

۱

10

11

اکسپرسیونیس انتزاعی در مقابل سوسیالیس رئالیستی

1۱

07

نقد دگرسازی (آنتاگونیس ) ش بیگانه هراسی (زنوفوبیا)

7

7

00

0۱

نقد دشلت پلیسی

14

01

نقد بکاپارتیس

0

0

اشار به قربانیان خشونتِ دشلتهای توتالیتر

5

5

تأکید بر رشیهرد اقکاعی ش رششهای نرمافزاری

10

71

10

10

11

17

تأکید بر میانهرشی ش ح ایت از عکاصر میانهرش

4

4

لزشم تأسیس رسانههای آزاد

17

00

تأکید بر عادیسازی رشاب با شر ش پیگیری سیاست نزدیهی ملتها

5

1

مخالرت با رششهای خشونتآمیز ش تأکید بر رششهای مدنی

نقد رهکران توتالیتر (استالین ،مائو زدشنگ ،کی ایل سبونگ ،انبور خوجبه،
فیدل کاسترش ش)...

تأکید بر تغییرا

از درشن

ت رکز بر اصالحا

5

منابع

میزان ارجاعات

11

کالسیک

4

411

بهجای انقالب

8

8

تأکید بر ارزشهای آزادی ش دموکراسی

140

015

جامعه آزاد /جامعه مدنی

40

78

حق اعتراض

00

05

مالهیت خصوصی

01

00

اقتصاد بازار

18

08

ح ایببت از سببرکوبشببدگان ش ک پببینهببای اعترامببی از تحببت سببت

11

10

ح ایت از آشارگان ش پکاهکدگان ارشپای شرقی

13

11

دشلت حداقل

۱

۱

تأکید بر فردگرایی ش حقو طکیعی

3

9

قرارگرفتگان
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تحلیل کلی یافتهها نهاتی را ن ایان میسازد که در تحلیل رشایت ترشی شد ش میزان انطکا
آن با مقاصد سیاسی اعالمی درخور توجه است .ه انگونه که مشاهد میشود با نگا کلبی ببه
یافتههای اصلی در جدشل ش ار  0اغلب کدهای اصلی (که بر اساس رهیافت تحلیل محتبوای
کیری هدف کد از مقاصد اعالمی نهادهای قدر

استخراج شد بودنبد) ،ببه نحبو معکباداری در

ن ونه پژشهش ،دارای فراشانی هستکد .در این جدشل ،کد ش ار دش ،یعکبی ارائبه الگبوی ببدیل
برای ک ونیس  ،با دربرگیری  140مککع از  154مککع در  ۱078درصد از ج عیت ن ونه پبژشهش
به اشهال گوناگونی طرح مطلب شد ش دارای فراشانی بود است .پسازآن کدهای ش ار پبک
با  ،۱078سه با  8074یک با  5۱77ش چهار با  437۱درصد قرار دارنبد .ببر ایبن اسباس کبدهای
اصلی میزان دربرگیری شایان توجهی در ج عیت ن ونه پژشهش داشتهاند .این به این معکاسبت
که اهداف ش مقاصد سیاسی نهادهای قبدر

ببه نحبو درخبور تبوجهی در رشایبت راهکبردی

ترشی شد توس شکهه اصلی رششکرهران تهبرار (ش تئبوریز ) شبد اسبت .یعکبی ه چکانهبه
 OPCبهدنکال استحاله یا ارائه خوانشی نو از درشن اندیشه چب ،ببود اسبت ،بیشبترین تعبداد
ارجاعا

در نوشتارهای رششکرهران اصلی شکهه نیز معطوف ببه ه بین سیاسبت (کبد اصبلی

ش ار دش) است یا ایکهه ،ه چکانهه یهی از اهداف سیاسی هدایتگران پشبتپبرد ایبن شبکهه
ترشی غیرحساسیتبرانگیز ارزش های لیکرال بدشن ایداد مقاشمت های ببومی در قکبال اندیشبه
راست بود است ،در  ۱070درصد از متون موردمطالعه ،رششکرهران اصلی اقدام به ترشی کلیت
این ارزش ها بدشن خرشج از مومع انتقادی خود کرد اند .قرارداشتن در مومع انتقادی ش تولید
محتوا در این خصو

نیز ،چه در قکال کلیت توتالیتاریانیس ش چه در قکال اندیشبه ک ونیسب

هریک به ترتیب با  8074درصد ش  5۱77درصد کامالً مشهود است.
پس نتیده اشل ایکهه ،انطکا درخور توجهی آگاهانه یا ناآگاهانه میان دانش تولیدی توسب
رششکرهران اصلی شکهه با اهداف سیاسی پشتیکانان مالی ش اجرایی آن شجود دارد.
نهته درخور توجه دیگر ایکهه ،بر اساس یافتبه هبای سبتون درصبد پوشبش ارجاعبا
جدشل ش ار  ،0پراککدگی ارجاعا

به نحبو نسبکت ًا مبوزشنی توزیبع شبد اسبت .ایبن ببه آن

معکاست که رششکرهران مشارکتکککد در شکهه به ه ه موموعا
متوازنی پرداخته اند .در خصو

در

تراش

ش ت های مد نظبر ببه نحبو

کد ش ار چهار ،باتوجهبه ت های فرعبی ذیبل آن ببه
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نظر میرسد رششکرهران مشارکتکککد تحرظی برای شرشد مسبتقی ش آشبهار ببه مقولبه رشش
ایداد تغییرا  ،در تولیدا

خود داشتهاند.

بکابراین نتیده بعدی ایکهه ،ت امی مراهی مدنظر پشتیکانان مالی ش اجرایی شکهه ببا فراشانبی
به نسکت متوازنی در دانش تولیدی توس رششکرهران اصلی شکهه پراککد شد است.

نتیجهگیری
ه انگونهکه از نتای بخش گذشته برمیآید رابطه ه کستگی میان اهداف سیاسی نهادهای قبدر
ش تولیدا

نظری این شکهه شجود دارد .مطابق این یافتهها محورهای مرهومی انتخابشد توسب

نهادهای قبدر

در ایباال متحبد آمریهبا ،بسبامد درخبور تبوجهی در دانبش تولیبدی توسب

رششکرهران ارشپایی ،آسیایی ،آفریقایی ش آمریهایی مشارکتکککد در این شبکهه داشبته ش رشایبت
راهکردی ترشی شد  ،در ع ل در انطکا با اهداف سیاسی نهادهای قدر
باتوجهبه شجود این انطکا  ،قدر

قرار دارد.

در قالب شکهۀ پیچید ای از رشابب آشبهار ش پکهبان در

فرایکد تولید دانش مداخله ن ود ش عالش بر به چالشکشیدن نظام معکایی قدر

رقیبب ،اقبدام

به ارائه نسخۀ بدیلی برای آن ن ود که با دربرگیری استاندارهای یک نظامی معکبایی جبایگزین
توانسته است سکت نظری نیرشمکد ش جدیدی را در قالب چ ،جدید توسعه دهد که با پیراستن
مراهی انقالبی ش مدسرمایهداری از آن ع الً سویههای نظری خکثبی ش تهدیبدزداییشبد ای را
ن ایکدگی می ککد .بر این اساس دانش تولیدشد  ،آگاهانه یا ناآگاهانه خادم ش تداشمبخش حیا
قدر

غالب بود ش نهایتاً سویۀ خاصی را تقویت کرد است .فوکو در نظریه رشاب قدر

ببر

این سوگیری تأکید کرد است ش یادآشر شد است که این سوگیری از نشانههبای امتکبا ذاتبی
عیکیت ش بیطرفی دانش است .صرفنظر از درستی یبا نادرسبتی تع بی رشیهبرد ذا گرایانبۀ
فوکو به متعلق دانش ،به نظر میرسد در خصو

موردمطالعه این پژشهش ،عیکیت ش بیطرفبی

دانش تولیدشد توس رششکرهران شکهه امری بهشد
فوکو بهصور

مورد مکاقشه است.

کلی بر این باشر است که خرشجی حاصل از فرایکد تولید دانبش ،هبیچگبا

تغییر ماهیت از دانش ن یدهد بلهه با حرظ ماهیت نظری خبود ببا چیبکشگبری آگاهانبه یبا
ناآگاهانه به بازن ایی نی ۀ گزیکششد ای از حقیقت میپردازد ش این گزینگری ناگزیر مکتکی بر
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یک سوگیری پیشیکی است که بیطرفی را مخدشش میسبازد .شبایان توجبه اسبت کبه آرتبور
کاستلر از رششکرهران ش مؤسسان اصلی ککگر آزادیهای فرهکگی که مانیرسبت چهبارد بکبدی
ککگر را به رشته تحریر درآشرد است در ابتدای تأسیس ،بر نکود بیطرفی ش خکثی نکبودن ایبن
تشهیال

رششکرهری اشار میککد .کاستلر در نطق افتتاحیه میگوید« :در برانبدازی ک ونیسب

رششکرهران ش فیلسوفان باید به گرش هایی مکبارز ببرای آزادی تکبدیل شبوند ...آزادی خکثبی ش
بیطرف شجود ندارد ...دشستان ،آزادی تهاج خود را آغاز کرد اسبت ( Trahair & Miller,

 ».)2012: 772این نطق مؤید یافتههای پژشهش است فیلسوفان ش رششکرهران مشارکتکککبد
در این شکهه ،آگاهانه یا ناآگاهانه ،بهمثابۀ سربازان رزمآشر نهادهبای قبدر  ،مبرشج اندیشبه ش
رشایتی هستکد که خرشجی نهایی آن ناچار براندازی قالب ک ونیستی از اندیشبه چب ،خواهبد
بود .بر اساس نظریه رشاب قدر  ،نهادهای قدر

برای تداشم مشرشعیت خبود اندیشبه را ببه

میدان رزم آشرد ش از ترفیتهای آن برای تداشم حیا

خود بهر میبرند.

مطابق سکد مکتشرشد توس مایهل شارنر« ،سیدنی هبوک» دیگبر رششبکرهر مؤسبس ایبن
شکهه ،یک سال پیش از اشلین نشست ککگر آزادی های فرهکگبی در «ببرلین» ،یعکبی در سبال
 1۱4۱خطاب به نهادهای امکیتی آمریهایی گرته بود« :به من یک صد میلیبون دالر ش یبک هبزار
انسان مص

بدهید ،تض ین می کک که چکان موجی از ناآرامی های دموکراتیک در میان تود ها،

حتی در میان سربازان امپراتوری استالین ،ایداد کک که برای مدتی طوالنی ت امی دغدغبه آنهبا
به مسائل داخلی معطوف شود .من میتوان این افراد را بیاب ( .» )Warner, 2007: 89حضور
میدانی رششکرهران برای مقابله با گسترش اندیشه چ ،ش تولید دانش پدافکدی ،اساساً با مسبئله
عیکیت ش بی طرفی عل ی ناسازگار است .دیوید گیکز با تأکید بر لزشم توجه به مسبئله عیکیبت ش
بیطرفی ،این پرسش را طرح میککد که "اگر رششکرهران ش دانش کدان علوم سیاسی برای سیا کار
میکککد ،چگونه میتوانکد بهعکوان محققانی بیطرف ش متعهد ع ل کککد؟" گیکز معتقد است علوم
انسانی ،استاندارهای بهشد

نازلی را در مقایسه با علوم تدربی در نیل ببه عیکیبت داشبته اسبت

) .(Gibbs, 2001ادموند لیچ ،با اشار به ه هاری فالسبره ش رششبکرهران ببا سبازمان اطالعبا
مرکزی آمریها مسئله عیکیت را یک تبوه پزیتیویسبتی 1مبیخوانبد ( .)Leach, 1974: 35جبی
1. Positivist Illusion
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ل ک ،معتقد است قطعیت ش عیکیت اسطور هایی 1هستکد که در این شرای به ک ک سباختارهای
قدر

میآیکد تا بقامکدیشان را با قدر

دانش توجیه کککد ).(Lemke, 1990: 31

نتیده نهایی ایکهه دانش تولیدشد توس شکهه رششکرهران مشارکتکککد در این پرشژ  ،با
نقد جدی بکیانهای معرفتی ک ونیس  ،ارائه الگوهای درشنگرت انی از اندیشبه چب ،ببهعکبوان
جایگزینهایی برای ک ونیس  ،سستکردن پایههای مشرشعیت حهومتهای ارشپای شبرقی ببا
تولید ادبیا

گسترد مدتوتالیتاریانیستی ،جلوگیری از امهان سرکوب حرکتهای معتبرض ببا

قالبریزی رششهای مکارز غیرخشونتآمیز ش مدنی ش در نهایت ترشی ارزشهای برخاسبتهاز
سکت های نظری لیکرالیستی بدشن اشار ببه خاسبتگا پبارادای ی آنهبا ،ع بالً مقاصبد سیاسبی
تأمینکککدگان مالی ش طراحان پشتپرد این شکهه را تأمین ن بود انبد .بکبابراین نظریبه رشابب
قدر

فوکو بهخوبی میتواند رابطه قدر

ش دانش را در خصو

مومبو پبژشهش تومبیح

دهد .باتوجهبه ایکهه مشارکتکککدگان در این شبکهه رششبکرهران تبراز اشل در جهبان معاصبر
بود اند ،این نتیده م هن است ابعاد گسترد تری داشته باشد کبه نیازمکبد اندبام پبژشهشهبای
مشابه است.

1. The myths of objectivity and certainty
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