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   فعاليت آن در ايران و گسترةاصل چهار ترومن

  *عبداهللا ساجدي

قطبي و گيري نظام دو براثر شكل1940 ة اواخر دهدر :چكيده
ريزي اياالت متحده الملل و برنامهبط بينثبات نسبي در روا

 به دليل ايران راهبردي جايگاه ،براي بازسازي اقتصادي اروپا
د را در هاي خواگرچه آمريكا طرح .اش آشكار بودمنابع نفتي

اين ظاهر ، ودخواهانه بنا نهاده بمحور ايران بر مصالح خير
 خود راهبرديگرنه آمريكا از همان ابتدا به منافع  و،قضيه بود
انديشيد و براي تحكيم نفوذ خود در ايران  ايران ميةدر منطق

 آمريكا با پياده كردن اصل چهار .مترصد فرصت مناسب بود
  :كرد درحقيقت دو سياست عمده را دنبال مي،در ايران

  ؛يسمجلوگيري از سيل نفوذ كمون. 1
باال بردن سطح زندگي مردم در جهت تأمين بازاري مطمئن . 2

براي محصوالت خود و نيز استفاده از منافع نفتي و موقعيت 
  . ايران در جهت منافع سياست آمريكاراهبردي

 روابط ايران و ايران، در  سياست خارجي آمريكا:واژهكليد
  .1ترومن اصل چهار به ايران، هاي آمريكاكمك آمريكا،

 دوم به رياست م براي بار1948 در سال 2ترومن
 آن اش كه در نطق افتتاحيهوي .جمهوري انتخاب شد

مبناي ،  ايراد كرد1327 دي 1948/30 ة ژانوي20 در را
بود مبناي  كه قرار -جديد سياست خارجي خود را

 متوالي ةخارجي آمريكا را براي سه ده سياست
دم آمريكا وي خطاب به مر.  بيان كرد-تشكيل دهد

   :گفته بود
كنند يد ميمن توجه شما را به مخاطراتي كه جهان را تهد 

 غلط و ةمريكا در طول حياتشان آن را فلسفو به مكتبي مردم آ
 هابه سختي  و،جهان رو به گسترش بود اند كه دراشتباه داشته

 غلط ةآن فلسف. كنيمجلب مي هاي مردم افزوده است،و رنج
 چنانآن ونسيم بر اين عقيده است كه انسانكم. كمونسيم است

  ـــــــــــــــــــــــ
  .آغاجنور، واحد قرهدستيار علمي دانشگاه پيام* 

  zana86ir@yahoo.com   :نشاني اينترنتي
1.Point four. 

2. Harry S. Truman. 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  121  ... اصل چهار ترومن و 
 

كفايت است كه قادر به حكومت كردن بر خويش ضعيف و بي
  دارد حكومت حكمرانان قدرتمند نياز به  بنابراين،نبوده

(Traman, 1965: 226-227).  
اش صل مهم را در جريان نطق افتتاحيهوي چهار ا

ملل و  ة حمايت از جامع:بيان كرد كه عبارت بود از
 و نظامي هاي دفاعي تجديد حيات اروپا، كمكةبرنام

 علمي، اي شجاعانه براي رشدو باالخره اجراي برنامه
اين چهار . نيافتهكشورهاي توسعهصنعتي و پيشرفت 

 ترومن ةشد مبناي اصلي سياست خارجي اعالم،اصل
  .  بوددر اين نطق

هاي آغازين جنگ سرد، هدف ترومن در سال
 چهار را كه همانا مبارزه با اصلي آمريكا از اصل

 كمونسيم در كشورهاي جهان سوم و نيز تداوم ةسلط
در زير رونق در توليد صنايع اين كشورها بود، 

  .كني فقر و جهل پنهان كردهايي چون ريشهعبارت
 به اصل هاي اقتصادي آمريكا كه چهار كمكةماد

 ةمردم اياالت متحد :گويدچهار معروف شد مي
 منابع مشتركي در پيشرفت آزادي ،آمريكا و ساير ملل

. و امور اقتصادي و اجتماعي تمام مردم جهان دارند
وكراسي را تقويت چنين پيشرفتي راه و رسم دم

جهت   ودهد ميروابط بازرگاني را بسط، نموده
المللي و برقراري صلح در جهان مفيد تفاهم بين
                                                 .      خواهد بود

 جهان ةافتادكه در نواحي عقبرا مساعي مردماني 
ابع ند به ارزش و استعداد مناكنند و مايلزندگي مي

   سطح زندگي خويش را باال ببرند،،خود پي برده
  تبادل اطالعات فني و تشويق آنها بهةوسيلهتوان بمي

جريان سرمايه، تقويت بخشيد و اين عمل تنها در 
 اطمينان بر عدالت المللي و حسن تفاهم بينةساي

  .شودواقعي حاصل مي
 كمك فني به كشورهاي ةسياست ايالت متحد

منابع خود استفاده هان است تا بتوانند از  جةافتادعقب

شود كه مبالغي جمهور اختيار داده ميبه رئيس .كنند
افتاده و  كمك فني به كشورهاي عقبرا جهت

 آذر هانه،مااطالت (د هاي مربوط تخصيص دهسازمان
1331 :19.(  

  كردكه اصل چهار دنبال ميرا ترين اهدافي مهم
  : بندي كردصورت زير اولويتهتوان بمي

ويژه در ه جلوگيري از نفوذ كمونسيم شوروي، ب.1
  ؛ف بودندنظر اقتصادي ضعيكشورهايي كه از

استخراج مواد برداري بهتر جهت  كمك به بهره.2
  .مانده با تبادل اطالعات فنيخام در كشورهاي عقب

  ؛گذاري باشدبايست محركي براي سرمايهاين امر مي
 رسانيهاي كمكياري برنامه امر تجارت به ة توسع.3
جمله  از( مقتصادي براي كشورهاي جهان سوو ا

كه توسط سازمان ملل متحد اي انبهجهاي چندبرنامه
  .)شداجرا مي

   فعاليت اصل چهار در ايرانةگستر
  هاي داخلي پذيرش اصل چهارزمينه

هاي ش، درآمريكا شيوه 1325/م1946واقع از سال در
در  .شديد كمونسيم بررسي ميقابله با تهدگوناگون م

 از هاي پسهاي پيشنهادشده براي سالحلميان راه
 كشورهاي به هاي اقتصادي و فني كمك اعطاي،جنگ
آمبروز، ( ن سوم مورد توجه زيادي قرار داشتجها

ام اصالحات جان ترتيب با اين زيرا به ؛)130:1356
 ةزمين اقتصادي و اجتماعي در كشورهاي جهان سوم،

  . رفتوذ كمونسيم از ميان مينف
 پس از آنكه شوروي هم به قدرت ،سوي ديگراز

 گذشته به آمريكا بيش از دولت ،اتمي دست يافت
در اين . شدتر تشويق ميزياناستفاده از ابزارهاي كم

 عنوان كشوري كه مرزهاي طوالني بابهايران  ،ميان
توانست در  آن ميراهبرديشوروي داشت و منابع 

 از جنگ اهميت فراوان داشته باشد، توجه  پسجهان
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آچسن عقيده داشت كه اگر  .كردآمريكا را جلب 
داردانل  ة مهم ايران، تنگةها در يكي از سه منطقروس

سراسر   قدرتشان تا آفريقا وةو يونان نفوذ يابند دامن
خيز و جنوب آمريكا و پس از آن به اروپا، مناطق نفت

اب زترين احاليا بزرگجايي كه در فرانسه و ايت
كردند، داري غرب را تهديد ميكمونيست سرمايه

  ).50-49: 1370،  چامسكينوام( گسترش خواهد يافت 
  داران شوروي در ويژه آنكه فعاليت طرف به
هاي پس از جنگ در مناطق غرب و شمال غرب سال

    ايران عامل ديگري بود كه به سياست غفلت و 
. دادنسبت به امور ايران پايان مييكا  آمراعتناييبي

  در ايجاد ايران مستقل و قدرتمندمريكا سود خود راآ
و  )28- 29: 1363 روبين،( ديدها ميدر برابر كمونيست

 ةم به آمريكا، بياني1949ر شاه در جريان سف در
هاي نظامي اعالم شده  كمكةمشتركي مبني بر ادام

   .بود
 هاي بود تا از تالشت متحده قول دادههمچنين اياال

 ،ايران براي كسب وام از بانك جهاني حمايت كرده
وضاع ايران هماهنگ و تطبيق  با ارا  اصل چهارةبرنام

  .)57: 1368ر، جسن( نمايد
 هم از آمريكا انتظار دريافت عضي از ايرانيانب

ن امر بر هاي نظامي و اقتصادي داشتند و در ايكمك
  .ورزيدندمي تأكيدفقين نقش ايران در پيروزي مت

/ م1940 دهة اواخر ناپايداري سياسي ايران در
ري نهضت ملي نفت گي كه ناشي از اوجش1320

 ةاي را براي اياالت متحدهاي عمده نگراني،ايران بود
 آمريكا نيز ةاياالت متحد. ريكا به دنبال داشتآم

چه بيشتر در  نفوذ هر، تحت تأثير نظام دوقطبي جهان
تصادي و نظامي ايران را در ، اقتحوالت سياسي

  .  كار خود قرار داده بودةسرلوح
هنگامي كه ترومن اصل چهار را مطرح كرد ايران 

خواست از رو بود و ميهبا مشكالت اقتصادي روب

المللي براي حل مشكالت اقتصادي خود بانك بين
ها بحث و وام دريافت كند، اما سرانجام پس از مدت

 مدير بخش وام  ش1327/  م1949 ة در ژانوي،گفتگو
نگتن المللي به سفارت انگلستان در واشبانك بين

المللي قت الزم است تا بانك بيناطالع داد مدتي و
  . هر نوع وامي را به ايران بدهد

 ،هاي مكرر سفارت آمريكا در تهراناما گزارش
 به ،آميز بودن اوضاع اقتصادي كشورمبني بر مخاطره

مقام رئيس  قائم3شد كه رونتريوزارت خارجه سبب 
 براي بررسي بيشتر ،بخش امور يونان، تركيه و ايران

  . به ايران بيايد
   وقوعكردبيني ميگزارش تحليلي رونتري كه پيش

يك بحران شديد در ايران نزديك است، مقامات 
به پيگيري بيشتر تشويق كرد و آنان اين  آمريكايي را

در رأس ، ا در يونان آمريكسفير 4يدينري گربار هِ
  .تي به ايران فرستادندئهي

ت اجراي اصل چهار به دو شرط حاضر به در ئهي
از  يكي :ذاشتن كمك اصل چهار به ايران بوداختيار گ

  . تقسيم امالك سلطنتي بودآنها 
براي  مزبور يك عامل مهم و اصلي ةبرنام

ضوع مو. رفته شمار ميجلوگيري از نفوذ كمونسيم ب
ميليون دالري 23ك با موضوع كمك تقسيم امال

  .شت راه اصل چهار ارتباط مستقيم داآمريكا از
 اساسي ةم امالك سلطنتي شاه برنامتقسية برنام

 فوري براي مرض موجود ةاست و محقق يك چار
 كهنه و دارييعني وجود فقر و سبك ملك( ايران در

سند : 1952 ژانويه 18 ،وزيرياسناد دفتر نخست() قديمي
   .)10238-1330-1015/1ة شمار

   برمبني شرط دوم آنها دادن تعهد رسمي به دولت آمريكا
  ــــــــــــــ 

3. Rountree 

4. Henry Grady 
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و نظامي  هاي اقتصادياينكه كشورهايي كه از كمك
ند در دفاع از دنياي آزاد و اشوند موظفبرخوردار مي

اي المللي برسن نيت بينشرفت و ترقي دادن به حپي
ح جهاني و از بين بردن فراهم ساختن موجبات صل

 شركت تفاهماتالمللي و سوءهاي بينعلل كشمكش
 ة ژانوي22، وزيرياسناد دفتر نخست(. سهيم باشد  وايندنم

   .)10238-1330-105/1 ة شمارسند :1952
 آمريكايي معتقد است كه ما بايد ةيك نويسند

حتاج را التماس كنيم و زحمت بكشيم تا ممالك م
كم ما به كم. قبول كمك مادي آمريكا نماييموادار به 

بريم كه گرفتن نيز همان اندازه اين موضوع پي مي
 و بسياري از مواقع ،توفيق و افتخار دارد كه بخشيدن

صلي تمام اين علت ا .است تر از گرفتندادن سخت
هاي اوليه در خصوص قبولي معطلي و عدم موافقت

 طبق آن مقررات، ممالكي  بربود كهها اين اين كمك
 و وعده دهند نندگيرند بايد رسماً قبول ككه كمك مي

 دفاعي جهان آزاد كوشش ةي تقويت دو جبهبرا كه
ي استقاللشان اين عبارت به نظر ايرانيان برا. كنندمي

تهديدآميز است چون  موجب خواهد شد كه سياست 
كه ايران ييكلي خنثي شود و ازآنجا ايران به»بيطرفي«

 طرز استدالل و ، شوروي واقع شدهةدر سرحد روسي
 رسيدمي علت سياست احتياط دولت منطقي به نظر

  .)1330-5/10/1: 1952ة ژانوي 7 ،وزيرينخست دفتر اسناد(
 بررسي  آمريكا پس ازةواكنش وزارت امور خارج

گزارش رونتري اين بود كه اعالم داشت وزارت امور 
ست مربوط به ايران را با توجه به  آمريكا سياةخارج

كند و امكان اوضاع وخيم كنوني با دقت مرور مي
منظور مقابله با وخامت بيشتر ات فوري را بهاقدام

 دادن وام از ،بنابراين. اوضاع در دست بررسي دارد
علت نبودن قانون  به ،طريق بانك صادرات و واردات

 يك  ازهاي خارجي در ايرانگذاريحمايت از سرمايه
طرف ديگر،  ف، و ناچيز بودن اثر رواني آن ازطر

 ولي ،)61: اسناد سياست خارجي آمريكا( امكان ندارد
عنوان  اصل چهار ترومن بهةگسترش چشمگير برنام

 وزارت ،بنابراين. است خور توجهدر»  موقتةچار«
خواهد كا از سفير كبير خود در تهران مي آمريةخارج

 كه در ،صورت تفصيليد را به خوةكه نظر كارشناسان
 همراه با تعيين ،ميليون دالر باشد پنج تا پانزدهةمحدود

نگتن و جدول زماني تهيه كند و به واشاولويت 
  .بفرستد

 1329ن آمريكايي در سال ا مأمورهايگزارش
حكايت از آن داشت كه اگر اياالت متحده  م 1950/ش

 واهد آمد بار خوبهنتايج شومي  به كمك ايران نشتابد
 »شناختيروان« كه با آن نوعي برخورد شدتوصيه مي

   .كنند
ن آمريكايي در اهاي مأمورمنظور پيگيري گزارشبه

هاي خود را در قالب اصل آن دولت كمك ايران،
هاي فني و  كمكةنام با امضاى مقاوله،چهار ترومن

 119/1329  مهر27آرا در  بين گريدي و رزم،اقتصادي
 و با پرداخت پانصدهزار دالر كمك به  م1950اكتبر 

   .)324: 1378 ، و نائزيوناه؛ 498: فاتح(ايران شروع كرد 
داد بين ايران و آمريكا در سال اساس قرار بر

 اصل چهار ترومن تأسيس و ة ادار،1330/1951
 براي كميسيون مشترك مركب از نمايندگان دو كشور

 فني آمريكا هاي همكاريةبهبود امور روستايي و ادار
 همراه با 5در ايران تشكيل شد و پرفسور ترنر

يران  كميسيون مشترك را در اةهمكاران خود شالود
  .)20 :1331اطالعات ماهانه، آذر (ريخت 

 6، آقاي ويليام وارن1330ماه در تاريخ ششم آذر 
  اصل چهار وارد ايران شدةعنوان رئيس اداربه
   .)228: 1366 قشقايي، ةالدولصولت(

  ـــــــــــــــــــــ
5. Terner 

6. William E. Warne 
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مصدق و ويليام هايي كه بين دكتر بعد از يادداشت
 ردوبدل شد، كميسيون ، اصل چهارة رئيس ادار،وارن

فير  مركب از وزير راه، وزير كشاورزي، س،مشترك
اصل چهار تشكيل شد ة آمريكا در تهران و رئيس ادار

صميمات فته شد كه براي اتخاذ تو بالنتيجه تصميم گر
اي يك بار كميسيون با و انجام شور و مشورت هفته

بهداري، راه، فرهنگ، كشاورزي، ي احضور وزر
 همكاري فني ةمديرعامل سازمان برنامه و رئيس ادار

اين كميسيون با وزير بهداري  و رياست  شودتشكيل
  .)369: 1378و نائز، يوناه ؛ 228 :همان(باشد 

   اصل چهار در ايراناهداف
 همكاري عبارت بود از بهبود ة اين برنامةهدف اولي

هاي اقتصادي و توليدي ياد فعاليتوضع زندگي و ازد
  .بردندمي كه در مناطق روستايي به سر ميمرد

 به مواضع فرهنگ، بهداشت ،براي نيل به اين هدف
. و اصالح وضع كشاورزي توجه مخصوص شده بود

ت روستايي مبني بر يك سلسله اين برنامه اصالحا
تشريح و نمايش عملي طرق جديد ترقي و تأسيس 

مراكز تربيتي تدريجاً در تمام كشور . مراكز تربيتي بود
ه تراكم جمعيت است برپا شده در نقاطي كه نزديك ب

 ،المللي، اسناد و معاهداتدفتر مطالعات سياسي و بين( بود
1399: 76.(  
 دولت ايران تعهد كرده ،نامهاساس اين مقاوله بر

ل آموزگار مدارس روستايي شام(اي كارمند بود عده
و زمين و ابنيه و ) ن كشاورزي و بهداشتاو متخصص

 در اختيار ،شدسباب و ابزاري كه در محل يافت ميا
   .)جاهمان( ها قرار دهدمراكز تربيتي و نمايشگاه

 براي ايران در  همكاري فنية ادارةاساس بياني بر
هدف اصلي از  ،طرف ويليام وارن رد اصل چهار ازمو

 :هاست ك اصالحي چنين ذكر شدهةاجراي اين برنام
 آزادي و سعادت برخوردار عمتمردم آمريكا از ن

ه با كمك و مساعدت به ند كاهستند و خواهان آن
اي فراهم آورند تا آنان بتوانند با كوشش مردم وسيله

بايد دانست كه . خود از اين مواهب برخوردار شوند
وجه مايل به دخالت در امور هيچها بهآمريكايي

  كشور ديگري هم كه34سياسي ايران نيستند و در 
 ابداً چنين استاصل چهار مشغول كار و فعاليت 

امور سياسي اين كشورها كوششي جهت دخالت در 
ن و  هدف اساسي اصل چهار در ايرا.شودمبذول نمي

 رفاه و آسايش ة وسيلساير كشورها اين است كه
هاي اير نقاط را فراهم آورد و با كمكمردم ايران و س

ن سطح توليد و مواد غذايي و  در راه باال برد،الزم
 آنان را راهنمايي ، فرهنگ و بهداشت عموميةتوسع

 ةكند تا به كليسازمان اصل چهار كوشش مي .بنمايد
د ها و احتياجات ضروري مردم ايران پي ببرنيازمندي

ت و ملت ايران براي و با كمك و همكاري دول
 در بهبود امور كشاورزي و ،هاي نويناجراي برنامه

اقدامات  بهداشتتعميم   فرهنگ وةتوسعو پروري دام
 ةسازمان اسناد ملي ايران، سند شمار(  به عمل آورد راالزم

  .)2 :1 الف ب 5 و 290003678/891
 زودي آمريكاييان هاي آقاي وارن، بهخالف حرفا برام

 نفتي با ة مناقش كه براثر-درگير بحران سياسي ايران
 شدند و اين مسئله سياست  -مده بودانگلستان پيش آ

  . تحت تأثير قرار داددر ايرانرا آنان 
فعاليت اصل چهار با تشكيل سه مركز نمونه در 

 ،حوالي بوشهر در، نزديك اصفهان، شبانكاره،اصفهانك
قرار . شد تهران، آغاز يكيلومترنجاه پآباد در و كمال

م در سرتاسر ايران 1952/ش1331بود تا اواسط سال 
 دولت.  عمران روستايي تأسيس شودة نمونمركز 10

ساختمان مورد نياز،  ،ايران متعهد شده بود زمين زراعي
وسايل كشاورزي و همچنين امكانات مالي در اختيار 

بايست ها مييدر مقابل آمريكاي. اصل چهار قرار دهد
 مورد نياز ايران را در اختيار سايلوهزار دالر پانصد
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امور در ابتدا به كميسيوني . دولت ايران قرار دهند
اني و سه نفر آمريكايي واگذار مركب از چهار نفر اير

   ).11: 1330 ماهاطالعات ماهانه، تير( شد
، شد اصل چهار در تهران مستقر ةپس از آنكه ادار

اي نيز ز، شيراز، بابلسر، اصفهان و شعبهيشعبي در تبر
 نمايندگاني به اهواز و ،در خارج تهران برقرار نموده

  .)24 :1331اطالت ماهانه، آذر(نشاه اعزام داشت كرما

  هاي فعاليت اصل چهار در ايرانزمينه
ران عبارت بودند از  در ايهاي اصل چهاراصوالً برنامه

 بردن بذرهاي  كشاورزي با به كارةترويج و توسع
آالت كشاورزي كار انداختن ماشينجهان و بهغوب مر

برداري هاي عميق، بهرهو ساختمان سدها و حفر چاه
 هاياز معادن، بسط فرهنگ و ترويج آن از طريق روش

نوين تبادل اطالعات علمي و صنعتي، كمك به 
تراخم و  بهداشت عمومي و جلوگيري از ماالريا و

قيمت، پرورش هاي ارزانخانهامراض مسري، ساختن 
اي د نژاد آنها در ايران، اعزام عدهدام و طيور و بهبو

 در امور هاي نوينه آمريكا جهت فراگرفتن روشب
هداشتي و وسايل ب ،صنعتي، كشاورزي، فرهنگي

طور كلي هدف آن توسعه و پيشرفت ارتباطي و به
 وضع كار و زندگي مردم ايران امور اقتصاد و بهبود

  .)20:جاهماناطالعات ماهانه، ( بود
 در ، اصل چهارة رئيس ادار،آقاي ويليام وارن

پنجم مردم ايران به ي چنين گفت كه  چهارامصاحبه
به همين دليل قسمت و امور كشاورزي اشتغال دارند 

  .وكار دارد اصل چهار با كشاورزي سرة برنامةعمد
 مردم پول كافي و غذاي ةاگر در همين ايران هم

د، سعادت تر و وسايل بهداشت بهتر داشته باشنبيش
شد و به  ايرانيان خواهدةآنها سبب سعادتمندي كلي

ردن سطح زندگي همين جهت است كه ما به باال ب
بت به بديهي است كه نس. دهيمكشاورزان اهميت مي

تندرستي   زيرا؛منديمبهداشت ايرانيان نيز عالقه
شش در موجب فعاليت و توليد غذاي بيشتر و كو

  .گرددتعليم و تربيت و بهداشت مي
خالصه غذا، بهداشت و تربيت سه ركن  طور به
 براي بهبود امور .دهندي سعادت را تشكيل مياساس

 صنعتي نيز ةقتصادي عالوه بر سه اصل فوق توسعا
 امر  اصل چهار جهت اين،بنابراين. است حائز اهميت

 ماهانه، بهمن اطالعات(كند با سازمان برنامه همكاري مي
1331: 5(.  

  هاي فرهنگيفعاليت. 1
هاي همكاري ةهاي فرهنگي كه از طريق ادارفعاليت

گرفت شامل موارد زير بود فني در ايران انجام مي
 ش ،297019545/309 ةشمارسند سازمان اسناد ملي ايران، (
  :)1آ پ ، 5

  ؛هاي فرهنگيايجاد ساختمان. 1
 ؛نههاي مدارس نموايجاد كالس. 2

 ؛آموزي براي معلمينهاي كارايجاد دوره. 3

 ؛ وسايل فني براي مدارسةتهي. 4

 ؛ايدر تعليمات فني و حرفه فعاليت ةتوسع. 5

 ؛داري فعاليت در تعليمات خانهةتوسع. 6

 ؛ در فعاليت جوانان و تربيت بدنيةتوسع. 7

 ؛ تعليمات اساسيةفعاليت درزمين. 8

منصبان فرهنگي صاحباعزام دبيران و كارمندان و . 9
 ؛به خارج براي مطالعه

 وسايل سمعي و بصري و ةكمك در توسع. 10
 ؛هاي مربوط به آنفعاليت

 ؛طبع و نشر كتب مفيد براي مدارس. 11

منظور پيشرفت كمك در انجام اقداماتي كه به. 12
 هاي مربوط به دانشگاه به عمل  برنامهةو توسع

 ؛آمدمي

منظور ي عالي فني به دانشسرات مقدماةتهي. 13
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هاي فني  كادر فني براي تدريس در آموزشگاهةتهي
 ؛اي در سراسر كشورو حرفه

 ؛هاي فنيآالت كارگاهخريد لوازم و ماشين. 14

 ؛خريد لوازم ورزشي. 15

      آمريكاةاعزام افرادي به كشورهاي متحد. 16
هاي ر تحصيل و تكميل اطالعات در رشتهمنظوبه

ي، تعليمات اساسي، تربيت بدني دارفني خانه
 علوم اداري و بازرگاني ،جوانان، تعليمات عمومي

 ها؛جز اينو 

 ن آمريكايي و تخصيص اعتبارادعوت مشاور. 17
 بيشتر بودجه در .الزم براي اعزام افرادي به خارج

اي فرهنگي صرف امور مربوط به هبخش فعاليت
 ؛استهاي مشخص شدهكارآموزي در زمينه

 ؛رح آموزش آموزگارانط. 18

ها به ساخت و تجهيز بسياري از مدرسهكمك . 19
 ؛هاي آموزشي كشورو كانون

 آموزش طرح ةترين اقدام در زمينارزشبا. 20
سوي دانشگاه پنسيلوانيا براي  اي بود كه ازمدهع

گاه پهلوي شيراز به عمل آمد گسترش دانش
 .)239 :1371 يورسكي،گاز(

 ، بين دولت ايران و آمريكااياساس توافقنامه بر
 آمريكا براي ةيوني به نام كميسيون اياالت متحدكميس

  .مبادالت فرهنگي بين ايران و آمريكا تشكيل شده بود
 تسهيل در اين كميسيونمنظور از ايجاد و تأسيس 

ي بود و مخارج آن از  فرهنگةاجراي يك برنام
يكا در  آمرةطرف دولت اياالت متحد وجوهي كه از

. گرديدشد، تأمين مييار كميسيون گذاشته مياخت
صرف شد از طريق كميسيون پرداخت ميوجوهي كه 
  :گشتميمقاصد زير 

ه و تحقيق و تعليم و ساير تأمين مخارج مطالع. 1
   ؛هاي فرهنگيفعاليت

 ، محصلينةتأمين مخارج بازديدها و مبادل. 2

  بين ايران و،آموزان، معلمان، مربيان و استادانكار
 ؛ آمريكاةاياالت متحد

هاي فرهنگي تأمين مخارج ساير فعاليت. 3
 .)12: 1330اطالعات ماهانه، تيرماه (

   بهداشتييهافعاليت. 2
هاي بهداشتي كه توسط اداره اصل چهار در فعاليت
  : استطور خالصه به شرح زير  بهانجام شدهايران 

  ؛كمك به بهداشت عمومي. 1
 ؛تراخم و امراض مسرياز ماالريا و جلوگيري . 2

 دفع يهزار دالر برااقدامات الزم و صرف چند. 3
 به ايران »ددت«ملخ و ماالريا و خريد و حمل گرد 

    ؛ سالمتي مردمبه جهت

 و از بين بردن باال بردن سطح بهداشت مردم. 4
 ؛)12: 1330ماهت ماهانه، تيرعااطال(هاي بومي بيماري

ر بهداشتي و هاي اموآموزش پزشكان و مقام. 5
 ؛ آمريكاةتندرستي ايران تحت پوشش برنام

از  بهداشت همگاني در بسياري ةايجاد برنام. 6
 ؛هاي پزشكي ايراندانشكده

تأسيس يك انستيتوي پژوهش و آموزش بهداشت . 7
 ؛همگاني در دانشگاه تهران

   ؛مبارزه با بيماري آبله. 8

 هاي بهداشتاي از كانونكمك به تأسيس شبكه. 9
براي آموزش اصول همگاني و روستايي و يك برنامه 

هاي كشور توسط مشاوران بهداشت در مدرسه
 ).239: 1371يورسكي، گاز(آمريكايي 

  هاي كشاورزي و عمرانفعاليت. 3
هاي كشاورزي در  فعاليت اشاره شدچنانچه قبالً

 ،هافعاليت  نسبت به ساير، اصل چهارةهاي اداربرنامه
 زيرا آنها معتقد بودند كه  ؛ داشتدر اولويت قرار

چون بيشتر مردم ايران به امور كشاورزي اشتغال 
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 ايرانيان خواهد ةسعادت آنها سبب سعادت كلي، دارند
  .شد

هاي كشاورزي و عمران كه توسط اين اداره فعاليت
طور خالصه به شرح زير ه بود بانجام شدهدر ايران 
  :زيراست

ر خود چندين هزار  مزبور در ابتداي كاةادار. 1
جوجه، گاو و گوسفند مرينوسي و اسب از 

 و نيز ،نژادهاي مرغوب جهان جهت پرورش دام
هاي االغ. سيزده رأس االغ از قبرس وارد كرد

خريداري نموده پروري حيدرآباد مزبور را بنگاه دام
 از حيوانات هاي مورد بحث زودتراتفاقاً االغ. بود

كه ورود آنها اعالم  ي هنگام.ديگر وارد ايران شد
رخاست و صداي عجيبي در جرايد ايران ب  سرشد

كا لي و آخري آمريوو چنين وانمود شد كه كمك ا
اطالعات ماهانه، ( منحصر به همين سيزده االغ است

  .)20: 1331آذر 
طرح بهبود امور اجتماعي روستايي با هدف . 2

 روستايي با استقالل ةتشكيل و ايجاد يك طبق
ين تسهيالتي  از طريق تأم،ثابت در ايراناقتصادي 

، اقتصادي و بهبود وضع كه باعث رشد اجتماعي
 كردن و تأمين كمك فني جهت اداره شودزندگي 

هاي اداري و منظور تقويت سازمان به،امور عمومي
 و اطالعات الزم براي شوراهاي ل ارتباطاتيوسا

ن شوراها رشد اجتماعي  تا اي،دهستان و بخش ،ده
 بتوانند استقالل و آزادي عمل محلي ،ا كردهپيد

خود را با اقدامات عمومي كشور كه موجب 
هنگ ا امور اقتصادي و اجتماعي است همپيشرفت

سازند و بذل مساعدت فني و تقسيم تسهيالت 
اعتباري براي شوراهاي ده، دهستان و بخش جهت 

بر توسعه و اجراي اصالحات اجتماعي و اقتصادي 
 قانوني ازدياد سهم كشاورزان ةيحطبق مقررات ال

 .الذكرهاي فوقوفق هدف و بر

  :ها شامل موارد زير بوداين برنامه
ها با شركت فرمانداران، تشكيل سخنراني 1-2

بخشداران و كارشناسان امور عمراني براي تشريح و 
به  رك و امور مربوطاستفاده از اعتبارات صندوق مشت

بهبود اقتصادي و  ،يمهندسي، فرهنگ ،بهداشت عمومي
  ؛هاي تعاونيشركت

 اصالحاتي كه ةچاپ و نشر اطالعات دربار 2-2
  ؛بايستي صورت پذيرد

وضعيت  ها و نمايش آنها براي بهبود فيلمةتهي 3-2
  ؛اجتماعي

آشنا ساختن مردم با اصالحاتي كه قرار بود  4-2
         ؛يي از طريق گفتارهاي راديو،انجام گيرد

نقاطي كه  آموزي درر و كارپرداخت اعتبا 5-2
مركز ( دفوق باشيات مربوطه مستلزم موارد انجام عمل

 ،آص     ب3غ293004337/227: ة شمارسند اسناد ملي ايران،
  .)1-7ص 

 تا 1331 كمك در ايجاد بانك عمران در سال. 3
مستقيماً بر  وليت راهنمايي و ارشاد كشاورزان رائمس

ا اجراي دستورات آنان را قادر سازد ب، عهده گرفته
و ربوط و استفاده از تسهيالت وامي كارشناسان م

تهران            (  را باال ببرنداعتباري بانك، سطح زندگي خود
-1331-77/6/14وزيري،  اسناد دفتر نخست؛11 :1336 مهر26

12030(.   
هاي عمراني در اجراي گرفتن وام از صندوق وام. 4

شامل موارد زير  اقتصادي كه ةهاي خاص توسعطرح
ها،  جنگلةسيلوها، توسع آالت كشاورزي،ماشين :بود

  ها،ها، اصالح جادهي فرودگاهيساختمان و روشنا
 فعدآهن، مخابرات، ها، تجهيزات راهعمران شهرستان

-چيت آهن، كارخانجاتهاي راهآفات نباتي، ايستگاه

ي ديگري كه مورد توافق صندوق ها و يا طرحسازي
 سياسي  و  دفتر مطالعات  ( عمران قرار گيردهاي وام
   . )264: 1369دات، ه، اسناد و معاالملليبين
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فروش محصوالت كشاورزي آمريكا به دولت ايران . 5
هاي ها و چربي كره، روغن،مانند گندم، روغن

  .)103 :جاهمان(غيره خوراكي و 
 كمك كشاورزي آمريكا بر امر ةمؤثرترين زمين. 6

قسمتي از اين به . رزي تمركز داشتآموزش كشاو
 در اينجا به موارد مهم .ها در باال اشاره شدفعاليت

  :ديگري اشاره خواهد شد
هاي وزش بسياري از كشاورزان و تكنسينآم 1-6

نوين كشاورزي در آمريكا يا فنون  ةزمين ايراني در
  ؛ايران

كشاورزي در  ايجاد تأسيسات گوناگون آموزش  2-6
 كشاورزي كرج و ساير ةه دانشكدايران از جمل

  ؛)238 - 237 :1371 ،گازيورسكي(هاي كشاورزي آموزشگاه
هاي اعزام كارآموزان براي شركت در دوره 3-6

سازمان اسناد ملي ايران، (آمريكا  كارآموزي آموزشي در
  ؛...)1 آب5 و290003672/876 سند ةشمار

 آموزش نمايندگان شوراهاي دهكده، بخش، 4-6
 وظايف اداري و درو شهر و ساير كارمندان دهستان 

 :ةشمارسند  يران،سازمان اسناد ملي ا( ييعمليات اجرا
  ؛)ب آ 3 غ293004337/227

ي آوري و انتشار اطالعات براي شوراهاجمع 5-6
 اصالحاتي كه به ةدهستان و شهرستان و دهات دربار

 ةهاي مربوط به جنبشود و تأمين فيلمعمل آورده مي
 ةطرف ادار توسعه و بهبود امور اجتماعي ازي فرهنگ

در   فراهمايي و نيز تشكيل)جاهمان(هاي فني همكاري
ور استاندار، فرمانداران و ها با حضمراكز استان

 ايران ةن براي آشنايي بيشتر با طرز عمل برنامامتخصص
سند سازمان اسناد ملي ايران، (و آمريكا و ساير مسائل ديگر

  .)6، ص 1 ب3 ف 293005203/611 :ةشمار
خوردار ساختن روستاييان از حداكثر اطالعات بر 6-6

  .و تجربيات فني
  تعاونية برنامةتأسيس صندوق مشترك براي ادار. 7

  .عمومي هاينامهاجراي موافقت  اموركشاورزي وةتوسع
 فني هاي همكاريةرف ادارتأمين كارشناسان از ط. 8

 امور ةي توسع تعاونةبراي همكاري در اجراي برنام
  .كشاورزي

هاي فني روش اطالعات و ةتشويق و افزايش مبادل. 9
  .كشاورزي بين دو كشور

 و ي مؤسسات محلي دولتة تقويت و توسع.10
 هاها و بخشح روابط اداري بين دهات و دهستاناصال

سازمان اسناد ملي (ت ها و دولها و استانو شهرستان
  .)1-3صص،  -1 آ ب293004337/227 :ةشمارسند ايران، 

ي هاهاي آبهاي گياهي، طرح طرح كنترل آفت.11
 .  كشاورزياي براي بهبود بازدهيزيرزميني و رودخانه

 و بانك اعتبارات هاي روستاييايجاد تعاوني. 12
  . روستاييةكشاورزي و توسع

ري، توليد مثل هاي آبياكمك و همكاري در زمينه. 13
كارگيري انواع و بهبندي خاك و پرورش دام، طبقه

  .)238 -237 :1371گازيورسكي،( كشت فنونكودها و 
 منابع آب و چگونگي تأمين ةزمين مطالعات در. 14

ران و بررسي امكان هاي آب مملكت اينيازمندي
  آبمنظور افزايش منابعهاي شور بهشيرين كردن آب

  . آب در ايرانةشيرين براي افزايش منابع قابل استفاد
 ةها براي افزايش آب قابل استفادهاين توصي

رب شهرها، شامل فنوني كشاورزي و صنعتي و شُ
هاي يري از شور شدن منابع آب كوهپايهمانند جلوگ

 خليج فارس و درياي عمان و جنوبي، مناطق شمالي
 مركزي ايران، فنون شيرين كردن هاي كوير كناره
 اران از ابرهاي موجود و سايرهاي شور و ايجاد بآب

 در ي استفاده از منابع آبهمچنين. هاي ديگر بودروش
 ةدفتر مطالع( بررسي شدمورد نياز، مطالعه و تأمين برق 
   ).322-321: 1369 :اتدلي اسناد و معاهلالمسياسي و بين

    منابع قابل توجهي به ساختمان تخصيص . 15
 آذر اطالعات ماهانه،( هاي شيخ عليخان گلپايگانسد
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شروع  ماه كه از پس از چند. كرخه و )20: 1331
 دولت ايران در كرخه گذشته بود ساختمان سد

وزير از  نخستقرار گرفت، بنابراين مالي ةمضيق
  ميليون دالر كمك 25ه از مبلغ خواست ك» وران«

عوض به خوزستان هم، دست به كارهاي عمراني بال
هزار دالر براي 300بنابراين قرار شد مبلغ  .بزنند

سازمان ( كرخه در اختيار سازمان برنامه سد تكميل
-62: 1362 مكي،(. بگذارند)  در ايرانةسال هفتةبرنام

66(  
  .تهران سازي در ايجاد كارخانجات چيت. 16
 برق ة تخصيص منابع قابل توجهي به كارخان.17

سازمان (هاي توليد برق شهر تهران نيز نيروگاه شيراز و
  .)ب آ ا/ ت112/  240021037 :ة شمارسند اسناد ملّي ايران،

  .رگاه تهران تخصيص منابع قابل توجهي به كشتا.18
 سيمان ةخصيص منابع قابل توجهي به كارخان ت. 19

  . سيمان فارسةري و كارخان
كشي آب تخصيص منابع قابل توجهي جهت لوله. 20

  .تهران و بندرعباس
 كوهرنگ تخصيص منابع قابل توجهي جهت تونل. 21

  . معادن نمك هرمزو استخراج
  .وارد كردن شكر. 22
  .دانشجويان ايرانيبه  پرداختن ارز . 23
  .هاي آبياريآالت كشاورزي و تلمبهخريد ماشين. 24
 گاو از نژاد برانسوئيس با وسايل ن كردوارد. 25

-20: 1331اطالعات ماهانه، آذر (تلقيح مصنوعي به ايران 
25.(  
 هايجراي طرح شوراهاي روستايي براي اتأسيس. 26

  .عمراني
 آمريكا ن فني ازامتخصص كارشناسان و ورود. 27

 غ 293004337/227 :ةشمار سند مركز اسناد ملي ايران،(
   .)Ĥ1ب3

   .برداري از معادنهاي عميق و بهره حفر چاه.28

  اطالعات( پرورش دام و طيور و بهبود نژاد آنها .29
  .)20 :1331آذر  ماهانه،

  .كوبهاي خرمنراكتور و ماشين تهيه و خريد ت.30
  . لبنيات و دفع آفاتة  وسايل تهي.31
  .هاي ارزان قيمت ساختمان خانه.32
 ابزارهاي دستي مخصوص نجاري و آهنگري .33

  .)12: 1330اطالعات ماهانه، تيرماه (
بندي ماهي در منظور بستهاي بهخانهر ايجاد كا.34

شك كردن ايجاد انبار محل خو  در بندرعباس ،قوطي
-5/10/1/330 :ةشمارسند ، وزيرياسناد دفتر نخست( توتون

238 ،1(.  
  . پرداخت حقوق كدخدا و ميراب.35
  .وجوه مساعده براي افزار و كود شيميايي. 36
  .هاي تعاونياعتبار در مغازه. 37
هاي  عمدتاً شامل طرح، صنعتيةتوسعبه كمك . 38

ها، گاه بندرها، فرود،هاهامهمي مانند وضع شاهر
برات، تأسيسات آب  مخاةآهن، شبك راهسامانة

بافي،  صنايع پارچه شبكه برق،ةآشاميدني، توسع
: 1371 گازيورسكي،( غيره  شكر وةسازي و تصفيشيشه

237-238.(  
  .همكاري اصل چهار با ايران در توزيع زمين. 39
  و نائز،يوناه(آموزش مباشران از ميان روستاييان . 40

1378: 373-377(.  

  نابعم
  ، بخش، تهران؛ گريروند سلطه، )1356 (آمبروز، استفن

  ترجمة ،  - 10238 - 1330 - 1015/1:  سند شمارةوزيري،اسناد دفتر نخست

  ؛1952 ژانوية 18شرحي از روزنامة نيويورك تايمز، مورخ 

ترجمة شرحي از روزنامة ،  - 10238 - 1330 - 105/1 ، سند شمارة ـــــــ

  ؛1952 ژانوية 22 مورخ نيويورك تايمز،

نيويورك  ترجمة شرحي از روزنامة ،-1330 - 5/10/1شمارة سند ـــــــ، 

  ؛1952 ژانوية 7تايمز، مورخ 
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 ترجمة اسناد سياست خارجي آمريكا دربارة ملي شدن صنعت نفت ايران،

  ؛9 سند  شمارةاصغر اندروزي،عبدالرضا هوشنگ مهدوي و علي

، واحد نشر دفتر )1369 (ايران با ساير دولاسناد و معاهدات دوجانبة 

  المللي وزارت امور خارجة ايران، تهران؛مطالعات سياسي و بين

، »پايان رسيدسال اول كمك اصل چهار به «، )1331ماهآذر (اطالعات ماهانه

  ؛ 57ش 

  ؛59، ش برنامة جديد اصل چهار، )1331ماه بهمن(ـــــــ 

 ميليارد دالر بالعوض به ايران ا يكآمريك ،)1330ماه تير (ـــــــ

  ؛4د، شكمك خواهد كر  

  وزيري، پارسا،، ترجمة شاهرخدهة جنگ سرد، )1370 (چامسكي، نوام

   تهران؛ 

  ترجمة محمود مشرفي، ها در ايران،جنگ قدرت، )1363 (روبين، باري

  آشتياني، تهران؛

  ؛1 آ ب1 ت 112/ 240021037سازمان اسناد ملي ايران، سند شمارة 

  ؛1 آ ب 5 و 876/ 290003672، سند شمارة  ـــــــ

  ؛1 الف  ب 5 / 891/ 290003687، سند شمارة  ـــــــ

  ؛1 ب 3 ف 611/ 293005203، سند شمارة  ـــــــ

  ؛1 آ ب 5 ش 309/ 297019545، سند شمارة  ـــــــ

  ، مؤلف، تهران؛نفوذ آمريكا در ايران، )1368 (سنجر، ابراهيم

، دانشگاه هاي بحرانسال، )1366 (ولة قشقايي ،محمدناصرالدصولت

  تهران، تهران؛

  ؛]جابي[ كاوش، پنجاب ل نفت ايران،، )تابي (فاتح، مصطفي

 ، ترجمة سياست خارجي آمريكا و شاه، )1371. (گازيورسكي، مارك ج

  جمشيد زنگنه، مؤسسة خدمات فرهنگي رسا، تهران؛  

   ب آ؛3 غ 293004337/227رة شماسند مركز اسناد ملي ايران، 

  ، ناشر، تهران؛كتاب سياه، )1362 (مكّي، حسين

 تاريخ مستند روابط دوجانبة ايران و، )1378 (يوناه، الكساندر و آلن نائز

  ، ترجمة سعيدة لطفيان و احمد صادقي، قومس، تهران؛ آمريكا  

Truman, Harry S. (1965), Truman Harry Memoirs 1946- 

1952, the new hmer: can library, New York.■ 
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