
  

  

  

  

  161- 197، صفحات 1399، تابستان 43ریزي رفاه توسعه اجتماعی، سال یازدهم، شماره  فصلنامه علمی برنامه

  نوع مقاله؛ مقاله پژوهشی  

در ها بر قشرهاي محروم، گونه کمک منظور تأثیر بیشتر این هب

کرد که  اصرار می ،بسیاري از موارد هیات آمریکایی اصل چهار

هاي مخصوصی با عالمت  هاي خوراکی یا بذر با بسته مثالً گندم

تا مشخص گردد که  ،آمریکایی بین روستاییان توزیع شود

لویی در محل انجام یا با نصب تاب ،اهدایی دولت آمریکا است

تر شود همکاري دولت آمریکا نمایانهاي ساختمانی، پروژه

  ).844: 175شماره  سندترومن،  4اسناد اصل (
  

  1و امکان توسعه در ایراناصل چهار ترومن

  **سهراب یزدانی، *مرتضی سالمی قمصري

  ****،  فرشاد مومنی***مرتضی فرهادي

  3/8/1399:رشیپذخیتار    17/4/1399:افتیدرخیتار

  چکیده

 2که در راستاي مهار کمونیسمشناسی تاریخی به اصل چهار ترومن  این مقاله از منظر جامعه در

هدف مقاله نقد اصل چهارم ترومن در . شده است پرداخته و کمک به سیطره جهانی آمریکا بود 

جهانی و نوسازي قابل م نظاي توسعه در سه گروه وابستگی، ها هینظر .ساختار جامعه ایران است

نوسازي معتقد بودند که براي ایجاد رشد اقتصادي  پردازان نظریهدر این میان .بندي هستند دسته

ي جهان سوم باید مرحله گذار از جامعه سنتی به کشورها پایدار و خودجوش در جهان سوم،

 دیگویمالبته آنچه غرب تجربه کنند،  را ،اند کردهتجربه  قبًالجامعه مدرن که کشورهاي پیشرفته 

                                                  
دربـاره  هـاي موجـود    این مقاله برگرفته از رساله دکتري نویسنده اول مقاله با عنوان بررسی انتقـادي دیـدگاه  -1

  .باشد مرداد می 28کودتاي 

  . تهران، تهران، ایران دانشجوي دکتري تاریخ ایران دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات*

        salemimr@gmail.com
  .)نویسنده مسئول(.، تهران، ایراندانشیار تاریخ دانشگاه خوارزمی**

.، تهران، ایرانباطبائیاستاد مردم شناسی توسعه دانشگاه عالمه ط***

  .، تهران، ایراناستاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی****

شـود، بلکـه    انتشار مرام کمونیزم مستقیماً خطر محسوب نمی": بخشی از گزارش مارشال به این شرح است -2

وسـعه مـرام   باشد کمک زیادي به انتشـار و ت  هاي سیاسی و اجتماعی می بحران اقتصادي که خود موجب بحران

وسیله از اشاعه  به همین دلیل هر چه زودتر بایستی اقتصاد اروپا را به نحوي تقویت کرد تا بدین. کند کمونیزم می

  ).635: 1/140ترومن، سند شماره  4اسناد اصل ("کمونیزم و خطر سقوط اروپا جلوگیري نمود
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این پروژه بر  ازآنجاکه .نه آن راهی را که غرب رفته و به توسعه رسیده است ،را انجام دهند

تنها نتوانست به توسعه  نه ؛مبناي توسعه از باال و به عبارتی بر پایه نیازهاي جامعه ایران نبود

وسعه ایران ایجاد کرد و ایران را ایران کمک کند بلکه موانع عمیق ذهنی و عینی نیز بر سر راه ت

باعث شد که  کرد وکننده و وابسته به آمریکا تبدیل  از کشوري تولیدکننده، به کشوري مصرف

هاي  عدم وجود ظرفیت البته نباید فراموش کرد که. برابر شود 20صادرات آمریکا به ایران 

 اصل .ار ترومن مهیا نموداصل چه ۀداخلی نیز شرایط را براي موفقیت اهداف استعمارگرایان

ي بسیار زیرکانه اهداف ا وهیشبود که آمریکا به  انسان دوستانهچهار در واقع نقابی زرین و 

  .ی و اقتصادي خود را زیر آن پنهان کرده بوداجتماع ی،فرهنگ سیاسی،

  آمریکا ي،شورو ،سمیکمون ي،نوسازنظریه ،توسعه چهار ترومن، اصل ،رانیا:ي کلیديها واژه

  

  1طرح مسئله

همکاري شوروي و آمریکا در جنگ جهانی دوم، اما پس از پایان یافتن جنگ  باوجود

. ناچاري جاي خود را به تقابل جدي دو ابرقدرت دادبالفاصله این همکاريِ از سرِ

پیروزي شوروي بر آلمان باعث شده بود که عقاید افراطی چپ در کشورهاي اروپایی و 

که  ازآن پسبسیار دیده بودند، طرفداران فراوان پیدا کند و آسیایی که در جنگ آسیب 

مرزهاي جهان کمونیست تا قلب  عمًالاروپایی به پشت پرده آهنین رفتند  کشور هفت

 سایر کشورهاشوروي در به زیر سلطه درآوردن  ناپذیر سیريولع  این.اروپا پیش رفت

در مقابل هدف اصلی . دزنگ خطر جدي را براي آمریکا و بلوك غرب به صدا درآور

در پایان جنگ به دست که از آنچه  ترسهمی بیششوروي نبایدآمریکا نیز این بود که

  .بدست آوردرا ،بود آورده

کشورهاي پیشرفته صنعتی را با جنگ جهانی دوم روابط اقتصادي و سیاسی

ازاین پس .2بر بنیاد دیگري جز استعمار آشکار بنا نهاد غیرصنعتیافتاده پسکشورهاي 

                                                  
ده و جناب آقاي دکتـر نیمـا شـجاعی کـه     با سپاس  ویژه از دوستان گرامی جناب آقاي دکتر حسین محمدزا -1

  .انداي را مطرح فرموده نسخه هاي پیشین مقاله را خوانده و پیشنهادهاي ارزنده

2-هاي گوناگونی دارند و محدود به دو شیوه نظامی و  البته استعمار مستقیم و آشکار و استعمار غیرمستقیم شیوه

واحوال آن کشور و سطح آگاهی و توان آن کشور، شیوه  اوضاعاستعمارگران در هر کشور بر اساس . مالی نیستند

  .اند خاصی را برگزیده
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یک نوع  يهايازمندیندیگري داد که با  نظام بهجنگ نظام کهنه استعماري جاي خود را 

براي بهتر زیستن ها ملتتالش  سو یکواقع از  در .دیگر امپریالیسم بیشتر توافق داشت

متحده آمریکا به بازارهاي کار و مصرف  آساي ایاالت و از سوي دیگر هجوم اقتصاد غول

ي ها سمیالیامپرکه  نمودیمایجاب  ،شده بودي که در حصار استعمار محصورا هیاولو مواد 

 ،استعماري شیوه دیگري را براي حفظ منافع خود برگزینند که مانند شیوه آشکار استعمار

  .چشمگیر نباشد

متحده آمریکا بدون آنکه از استعمار مالی سخنی بگوید  اینجا بود که ایاالت خطر

چون کشور آمریکا تا این ).1344:1بهار،(نمود یمي استعماري تبلیغ هاسمیالیامپرعلیه 

ي جهان سوم ذهنیت مثبتی نسبت به کشورها زمان سابقه استعماري چشمگیري نداشت،

سعی داشت که استعمارگران را از  ،با استفاده از این ذهنیتآمریکا داشتند و آمریکا نیز

 ه و با استفاده از شیوه سلطه اقتصادي،مستعمرات و نیمه مستعمرات بیرون راند

فراوان آمریکا به کشورهاي اروپایی از سویی با فقر این  صادرات .ها شود آن نیگزیجا

  .کشورها و از سوي دیگر با بیم این کشورها از وابسته شدن به اقتصاد آمریکا روبرو شد

نقش  1949جمهور آمریکا در نخستین سخنرانی خود در ژانویه  ترومن رئیس

.المللی تقویت کرد بین توسعۀعنوان یک بازیگر کلیدي در بازسازي و  متحده را به ایاالت

اقتصادي در دیگر  توسعۀو سطوح پایین  فقر او در محتواي سخنرانی خود گفت که

همچنین  بلکه ،کنندیمتنها براي مردمانی که در این شرایط زندگی  ي جهان نهها بخش

آور  تر اقتصادي زیان یافته متحده و دیگر کشورهاي توسعه تبراي صلح و رونق ایاال

جمهوري  ترومن که موفق شده بود در انتخابات ریاست).1393:50ویلیس،(است

خود در  هیجمهوري آمریکا برسد، در نطق افتتاح بار به ریاست براي دومین 1948سال 

اصل، بیان کرد که ، مبانی جدید سیاست خارجی خود را شامل چهار1949ژانویه  20

هاي مالی و فنی  اصل چهار بر کمک. اصل چهارم آن بیش از باقی اصول شهرت یافت

  . آمریکا به کشورهاي فقیر داللت داشت
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ما باید اقدام جدیدي راجع به : وي در این اصل خطاب به مردم آمریکا گفت

کشورهاي هاي علمی و صنعتی براي بهبود و رشد  پیشرفت دسترس کردن مزایاي قابل

 .برندیماز نیمی از مردم جهان در شرایط بدي به سر  شیب. توسعه انجام دهیم درحال

ها ابتدایی و  ی اقتصادي آنزندگ .هستند هايماریبها کافی نیست و قربانی  ي آنغذا

ي برا .کندیمیک مشکل است و همه بخصوص مناطق مرفه را تهدید  فقر .راکد است

کشیده  تا به این مردم رنج ردیگیمدانش و مهارت را در اختیار  بشر اولین بار در تاریخ،

هاي علمی، تکنیکی و صنعتی  آمریکا در میان کشورهاي دیگر در پیشرفت .کمک کند

توانیم در اختیار دیگر مردم براي استفاده و کمک  منابع مادي که می. سرآمد است

طور دائم در حال  انش فنی که بهبینی در د پیش بگذاریم محدود است، ولی منابع غیرقابل

شرایطی را  ،من معتقدم، که ما باید براي مردم طرفدار صلح. رشد است، وجود دارد

خود  يها منظور کمک براي تشخیص آرمان دانش فنی ما به ۀفراهم کنیم که از گنجین

 ي ما جاییها برنامهدر  1امپریالیسم قدیمی. ..مند شوند براي بهبود زندگی بهتر بهره

است دموکراسی  عادالنۀآنچه ما در نظر داریم یک برنامه توسعه بر اساس مفهوم  ؛ندارد

  .)32-33: 1381همراز،(

 صدوري مورد نظر او ها نکتهنیتر برجستهدیآیبرمکه از سخنان ترومن  گونه آن 

تامین بازار مناسب براي تولیدات عظیم ، تکنولوژي و خدمات اقتصادي و فنی آمریکا

                                                  
تري  سیاست خارجی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم به علت افزایش قدرت و ثروت آمریکا رویکرد تهاجمی -1

پس از جنگ جهانی دوم شامل موارد زیـر  اصول سیاست خارجی آمریکادر یک حالت کلی . به خود گرفت

بـرداري اقتصـادي از    داشتن جهان بر لب پرتگاه جنگ و بهره منظور نگه اصل ایجاد پانیک جهانی به: نخست :ودب

اصـل فاسـد کـردن    : ها به بهانه مبـارزه بـا کمونیسـم؛ سـوم     اصل مداخله در امور ملت: هراس ناشی از آن؛ دوم

شـده بـراي    غات دروغ منظم و حساباصل تبلی: منظور ممکن ساختن این مداخالت؛ چهارم هاي حاکمه به هیئت

اي کـه منحصـراً در اختیـار     منحرف کردن افکار عمومی مردم آمریکا و مردم جهان توسط دستگاه عظیم تبلیغاتی

اصل تمسک به اتهام کمونیستی براي برانداختن هر حکومت نامطلوب داخلی و خفه کردن : تراست هاست؛ پنجم

تـوجهی بـه احساسـات ملـی و تحقیـر       اصل بـی : اختناق عمومی؛ ششم هاي ناسیونالیستی و برقرار کردن جنبش

  ).118: 1344بهار، (هاي مردم محلی و باالخره شکست  خواست
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افزایش رفاه اجتماعی و افزایش طبیعی قدرت ،گسترش تجارت آزاد جهانی،اآمریک

 ترین مهمعالوه بر اهداف خارجی، یکی از .است...خرید در کشورهاي جهان سوم و

زیرا . یی را باید در مسائل داخل آمریکا جستجو کردها طرحاهداف از ارائه چنین 

ایت محافل تجاري داخل آمریکا که اصل چهار را مطرح کرد از حم ترومن هنگامی

ي ترومن تا چه اندازه براي ها طرحپس از مدتی ثابت شد که  که درحالی ،برخوردار نبود

  .)34:1381همراز،(است ي محافل تجاري آمریکا مفید ها خواستهنیتأم

متحـده آمریکـا    سیاسی براي ایاالت-جغرافیایی ژهیایران کشوري داراي موقعیت و

. شـد یر همسایگی شوروي بود و در زمان جنگ، پل پیروزي نامیده مکه د شدیتلقی م

شوروي همواره بر سر ایران بود و اشـغال آذربایجـان طـی جنـگ جهـانی دوم و       هیسا

شوروي به ایران و واردکردن آن بـه   يمند همچنین سال پس از پایان آن، نشان از عالقه

باید  ایران کشور اکمان آمریکایی،از نظر ح، بر این اساسبوداشيجرگه کشورهاي اقمار

 نیدولت ایران به بهانه تـأم  1327همین علت در پاییز سال  به .دیگردیازپیش تقویت م بیش

در  چهـار  را با دولت آمریکا به امضاء رساند که بعدها به اصل يهاي عمرانی، قرارداد کمک

  .ایران مشهور شد

ماه تحقیق به این  4ی پس از کارشناسان آمریکایدر راستاي اصل چهار ترومن،  

دالري از بانک صادرات و واردات  ونیلیم 250نتیجه رسیدند که تخصیص یک وام 

در ادامه با امضاي . ساله عمرانی ایران را تأمین نماید تواند برنامه هفت آمریکا می

کارشناسی بیشتري براي بررسی اوضاع  يها أتیقراردادي میان ایران و آمریکا ه

یران از طرف آمریکا به تهران آمدند و اقدامات خود را در پی این سفرها و اقتصادي ا

توجه به یک اصل مهم توسعه که  با. ترومن در ایران آغاز کردند 4در چارچوب اصل 

هدف این تحقیق بررسی انتقادي شرایط  ردیگیمبر اساس نیازهاي یک جامعه شکل 

 ها پروژهزمان طرح اصل چهار و تناسب  اقتصادي ایران و نیازهاي ایران در –اجتماعی 

  است؟با این نیازها
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ي اصل چهار ترومن در ایران است ها برنامههدف اصلی این مقاله بررسی انتقادي 

کمک به ایران بود یا کمک به سیطره جهانی آمریکا ،ها کمککه آیا هدف واقعی  و این

ت که در حدود یک قرن در واقع ایران کشوري اس. 1ي سیاسی و اقتصاديها جنبهدر 

نه طرحی اصل چهار. سابقه تالش براي ورود به فرایند توسعه را در سر پرورانده است

زا  نه طرحی درون و) فراملی(فراباال بلکه توسعه از ) سطح ملی(باال با اصول توسعه از 

ین چن ي اینا حوزهدر عالوه بر این،. دیرسیمزا به نظر  بود بلکه طرحی انشایی و برون

که این موضوع  است درحالیشده   مقاله و یک کتاب در ایران چاپمهم و حیاتی تنها نه

است و جاي پژوهش بسیار شده   و تبعات سیاستی آن براي کشورمان بسیار گران تمام

که مشابهت بسیاري با  میبریمدر شرایط کنونی که در تحریم به سر  ویژه به دارد،

 هاي کمکدارد که نحوه عمل و  1332تا  1330ن از سال تحریم ایران از سوي انگلستا

  .مناسبت خواهد داشت مان جامعهاصل چهار به ایران در این دوره بسیار براي امروز 

  :از اند عبارتاین پژوهش  سؤاالت

ساختار اجتماعی ایران در هنگام اجراي اصل چهار ترومن در چه شرایطی -1

  بوده است؟

هاي و نیازهاي جامعه  رومن چقدر همسو با تواناییي اصل چهار تها پروژه-2

ایران بوده است؟

  

  پیشینه پژوهش

 پژوهشی بسیار اندکی انجام کار درباره موضوع مهمی چون اصل چهار ترومن،

.استشده  

                                                  
مرداد بود که بر اساس  28هاي موجود درباره کودتاي  موضوع اصلی پژوهش نگارنده بررسی انتقادي دیدگاه-١

ۀ آن با دولت ملی پی برده شد و الزم دیده شد کـه  مطالعات صورت گرفته به اهمیت اصل چهار و شیوة مواجه

  1.تر شده و بصورت مقاله مستقل درآید این موضوع برجسته
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مطـرح  جامعه ایرانی و اصـل چهـار تـرومن    ي با عنوان ا مقالهدر ) 1378(همراز -

مسویی آمریکا و انگلستان و تالش مشترك بـراي  هاي ه با آشکار شدن نشانه که کندیم

هـاي مخالفـت بـا آمریکاییـان در منـاطق       نغمه ،ایران در مسئله نفتبه سازش کشاندن 

.گوناگون بلند شد

اهداف و عملکرد اصل چهـار تـرومن در   ی با عنوان بررسی کتاب) 1381(همراز-

ایـن کتـاب   .ده اسـت به چـاپ رسـان  ) هیئت عملیات اقتصادي آمریکا در ایران(1رانیا

 .استکالبدشکافی مناسبی از ماهیت و فرایند اصل چهار در ایران ارائه داده ی چهارفصل

تصـویب   در ایـران نبـود   بلندمـدت اصل چهار بر اساس نیازهـاي واقعـی و    هاي کمک

گونـه   و هـیچ  شـد یمـ  فقط به تقاضاهاي آنی دولت یا ساکنان یک منطقه توجه ها طرح

طرف دیگر پیچیـدگی سـازمان اداري مـالی مرکـز      از .در دست نبوددورنمایی از آینده 

اصل چهار و نیز تغییرات مکرر در سیاست خارجی آمریکا کـه   هاي کمککننده  هدایت

.کاستیمها طرحکارایی اکثر  از نتیجه تحوالت سیاست جهانی بود،

 دوجلدي با عنوان اسـنادي از  يا مجموعه) 1382(يجمهورمرکز اسناد ریاست -

مـورد  کتـاب مشـتمل بـر اسـنادي در      نیا.را به چاپ رسانده است 2اصل چهار ترومن

فنی و اقتصادي آمریکا در ایـران در بـازه زمـانی    يهايهمکارو عملکرد اداره  اقدامات

سـند   175مجموعه مشتمل بر متن پیاده شده  نیا.شمسی است 1346شمسی تا  1325

دارند کـه در ایـن    ییها وستیپاز اسناد  یرخب.باشدیمو توضیحات مربوط به هر سند 

.انـد  نکـرده کتاب بصورت زیرمجموعه سند اصلی قرار گرفته و شماره مجزایی دریافت 

يگـذار  شـماره 4/152تـا 1/152پیوسـت اسـت کـه بصـورت      4داراي  152سند  مثالً

.اند شده

                                                  
1-  شده درباره اصل چهار ترومن در ایران است که  چاپ) صفحه 238(با شگفتی بسیار این اثر نخستین کتاب

  .اپ دوم نرسیده استهنوز به چسال از چاپ آن،  18و با گذشت نسخه  1000باوجود شمارگان 

2-2شده درباره اصل چهار ترومن در ایران است که باوجود شمارگان  این کتاب دومین و آخرین کتاب چاپ 

  .اي و نایاب شدن در بازار کتاب، هنوز به چاپ دوم نرسیده است هزار نسخه
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، اصل چهار ترومن در ایراندر پژوهش خود با عنوان ) 1387(يریجم و قرشی-

 جــلوگیري در راسـتاي ایرانبهمتحده ایاالتکمکوترومنچهاراصلبه موضوعات

اصلآمریکا در راستايوایراننظامیقراردادهايشوروي و کمونیسم در ایران؛از نفوذ 

در آمریکـا  نظـامی و سرانجام مستشاراناسلحهدالالنويا رشوه يها پرداختچهار و 

ي سیاسـی و نظـامی اصـل چهـار پرداختـه      ها جنبهاله بیشتر به مق نیا .اند پرداختهرانیا

.است

اصل چهار ترومن و گستره فعالیت پژوهش خود با عنوان  در) 1388(يساجد-

خود را در محور ایران بر مصالح  يها اگرچه آمریکا طرح د کهنویسیم ،آن در ایران

واهانه بنانهاده بود، این ظاهر قضیه بود، وگرنه آمریکا از همان ابتدا به منافع خیرخ

و براي تحکیم نفوذ خود در ایران مترصد  اندیشید یراهبردي خود در منطقه ایران م

دو سیاست  یقتآمریکا با پیاده کردن اصل چهار در ایران، در حق. فرصت مناسب بود

باال بردن سطح زندگی -2و از سیل نفوذ کمونیسم جلوگیري-1:کرد یعمده را دنبال م

ع نفتی و ببازاري مطمئن براي محصوالت خود و نیز استفاده از منا ینمردم در جهت تأم

  .آمریکا هاي موقعیت راهبردي ایران در جهت منافع سیاست

به موضوع بحران بین ایران و شوروي و يا مقالهدر) 1395(مسیح فر  واکبري -

که فقط مدت کوتاهی از پایان  ه ش درحالی 1325در سال .پردازندیمزآنا پسمسائل 

شوروي و  يها ، بروز یک بحران سیاسی در ایران، دولتگذشتیجنگ جهانی دوم م

خطر نفوذ کمونیسم و . هم قرارداد يرودرآمریکا، یعنی دو متحد دوران جنگ را رو

در ایران،  يطرفداري از شورومظنون به  يها نیز فعالیت حزب توده و دیگر گروه

المللی به مداخله دولت  ها را بر آن داشت تا با حمایت از ایران در مجامع بین آمریکایی

نقشنمودتالش  پس از بحران آذربایجان، شاه. شوروي در ایران پایان دهند

یاسی ایفا کند و به دالیل مختلف ازجمله عالئق شخصی، به ساموردرآشکارتري

از این زمان گرایش شاه به اخذ وام و خرید اسلحه از . رتش اقدام نمودگسترش ا

.تآمریکا شروع شد و تا آخرین روزهاي حکومت وي ادامه یاف
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معرفی (اصل چهار و تغییر اجتماعی در ایران  ي با عنوانا مقالهدر) 1397(مهام-

ترین  از مهم که کندیممطرح  )بررسی اهداف و عملکرد اصل چهار ترومن«و نقد کتاب 

زا پیش از انقالب اسالمی، نوع ارتباطات  عوامل مؤثر در تغییرات اجتماعی برون

 يها این رابطه عمدتاً در حوزه ریتأث. متحده آمریکا بوده است خارجی خصوصاً با ایاالت

مهم و اساسی نظیر اقتصاد و  يها سیاسی و نظامی مدنظر قرار گرفته و از سایر حوزه

بازخوانی انتقادي اهداف و عملکرد اصل  مهام در این مقاله به. ه استفرهنگ غفلت شد

کتاب  .است پرداخته ،است افتهیچهار ترومن در ایران که در کتابی با همین نام انتشار

در این زمینه است که  افتهیتنها اثر انتشاربررسی اهداف و عملکرد اصل چهار ترومن

اصل چهار در ایران ارائه داده اما به نتایج و کالبدشکافی مناسبی از ماهیت و فرایند 

وجود  بااین. تأثیرات پایدار این طراحی تغییر اجتماعی در ایران کمتر توجه داشته است

.در طراحی الگوي تغییرات اجتماعی در ایران به کار آید تواندیم

مکتب نوسازي متقدم و در مقاله خود با عنوان ) 1396(يمحمد ورفیعی راد -

بررسی تاثیر و عملکرد : ریشه هاي تاریخی بحران منابع آب هاي زیرزمینی در ایران

و  خشک مهیدر درازناي تاریخ، ساکنان سرزمین نتوضیح دادند که ،اصل چهار ترومن

برداري از  فاوت به بهرهمت يها وهیکم باران ایران متناسب با وضعیت سرزمینی خود به ش

در سده اخیر با رواج الگوهاي مکتب نوسازي، در  اما. اند منابع آب اقدام نموده

دگرگونی بنیادي به وجود آمده که این منابع را  آببرداري از منابع  بهره يها وهیش

مقاله برآمده از چنین نگاهی، حفر این . طور چشمگیري دچار چالش نموده است به

-گسترده نوسازي ایران يها یق و ترویج آن را در یکی از اولین برنامهعم يها چاه

 يها افتهیبرآمده از . دینمایبررسی م-)1349-1327(ترومن چهار موسوم به اصل 

مختلف آموزش و  يها اصل چهار ترومن با استفاده از روش :گفت توانیپژوهش م

ترجیح رویکرد  يها دوره(ه صورت مستقیم و غیرمستقیم در چهار مرحل نهادسازي به

ها، تغییر اولویت از اجرا به  نمودن برنامه یاتیبرداري از منابع، عمل نوسازانه براي بهره
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بر تکوین و تشدید وضعیت بحرانی ) ریزي، دوره پس از اتمام قرارداد نظارت و برنامه

.زیرزمینی ایران مؤثر بوده است يها آب

بررسی تاثیر و عملکرد سینماي سیار آمریکا ن اي با عنوا در مقاله) 1398(فدایی-

سینماي سیار آمریکا در  ریبه این مسئله پرداخته است که دالیل حضور و تأثدر ایران 

موجود و از طریق روش  يها گیري از اسناد و گزارش ایران چه و چگونه بوده و با بهره

فی و تحلیلی نتیجه گرفته است که سینماي سیار آمریکا از طریق برنامه اصل چهار توصی

قصد جلوگیري از نفوذ کمونیسم و ایجاد کمربند محافظتی براي منافع  ترومن و به

تدریج از طریق نمایش  آمریکا در منطقه، کار خود را در ایران آغاز کرده و از سویی به

ها و تبلیغ سبک زندگی آمریکایی  د تغییر نگرشآموزشی و تفریحی درصد يها لمیف

خبري و تبلیغاتی، ضمن تثبیت موقعیت  يها لمیواسطه ف بوده و از سوي دیگر، به

  .حکومت موردحمایت خود، قصد تسلط دائمی بر ایران را داشته است

تاثیر رویکرد برون نگر بر اقتصاد سیاسی اي با عنوان  مقاله در) 1397(اسماعیلی-

بـه موضـوع نـزاع دو رویکـرد در     ) 1340تـا   1320بین سـال هـاي   (دوم  يدوره پهلو

اه، راه نگـ  کیـ .خصوص اداره اقتصاد کشور در تـاریخ معاصـر ایـران پرداختـه اسـت     

دول خـارجی و اسـتفاده از امکانـات     يها رفت از مشکالت را در اتکاي به قدرت برون

گیري معقـول   و جریان دیگر، ضمن لزوم بهره داندیقدرتمند براي ارتقاي اداره کشور م

داخلـی و   يهـا ياز تجارب بیگانگان، اتکـاي اصـلی را بـه اسـتفاده بهینـه از توانمنـد      

از ابتداي پیدایی  يگذار استیفضاي عمومی س. دهدیها قرار م براي رشد آن يساز نهیزم

این مقاله، بـا  . ما، عمدتاً در اختیار دسته اول قرار داشته استدغدغه پیشرفت در کشور 

 دهدینگر در اقتصاد سیاسی دوره پهلوي دوم، نشان م بررسی نتایج حاکمیت تفکر برون

بر اساس . ماندگی و وابستگی بیشتر کشور شده است که این نگاه چگونه منجر به عقب

رومن، ضمن از بـین بـردن تـوان    چنین رویکردي، تجربه اقتصادي اجراي اصل چهار ت

نشـینی و وابسـتگی    اقتصاد کشاورزي، عوارض سنگینی چون مهاجرت گسترده، حاشیه

.سیاسی رژیم پهلوي و در نهایت، سقوط آن را به دنبال داشت
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خاص به  يا هیزاوکه هر یک از مقاالت از  دهدیمنگاهی به تحقیقات پیشین نشان 

گوناگون به  يها حوزهآمریکا در  يها کمکبر  شان هعمدو تمرکز  اند کردهمسئله نگاه 

اما هدف اصلی این مقاله این بوده است که آیا بر اساس شرایط . ایران بوده است

آمریکا بر اساس نیازهاي واقعی ایران صورت گرفته  يها کمکاصوًالزیرساختی ایران، 

در  ها کمکاین  که نیاایبه توسعه پایدار ایران کمک کند؟ توانستهیمآن  ادامۀبوده و 

از نفوذ کمونیسم در  توانستهیمصورت گرفته بوده که در یک نگاه کلی  ییها حوزه

آمریکا در  وجهۀيبازسازبه  توانستهیمها کمکاین  که نیایا ایران جلوگیري کند؟

  ایران یاري رساند؟

  

  چارچوب نظري

توجه به مسائل و . ستبحث توسعه بحث مقایسه کشورهاي جهان سوم با جهان اول ا

 موجود ورفت از وضع  یا عقب نگاه داشته شده براي برون افتاده عقبشرایط کشورهاي 

 .یافته غربی استتوسعهیسه با شرایط کشورهاي مقا قابل رسیدن به وضع مطلوب،

هاي توسعه متمرکز بر متغیرهاي داخلی و یا خارجی هستند که نقش موتور  یهنظر

و اواخر  ها یمهنعلوم اجتماعی آمریکاي التین در  پژوهشگران .دتوسعه را دارا هستن

این نظریه  در .پرداختند نیافتگی توسعهشمسی، به بسط نظریه  1340/یالديم 1960دهه 

بود آمده عمل بهيا جانانهمسلط بر آمریکاي شمالی آن روز نقد  یانۀتجددگرااز دیدگاه 

  ).23:1394فوران،(

م هنگامی وابسته است که انباشت و گسترش سرمایه نتواند از دیدگاه اقتصادي، نظا

به یک نظام  تعریفدر این . عنصر پویاي الزم و اساسی خود را در درون نظام بیابد

را در  یمواضع مختلف، هاي ملتکه در چارچوب آن  شودیماشاره  المللی بیناقتصادي 

صنعتی  يکشورها ز،در مرک. کنندیممتفاوت قدرت و نفوذ اشغال  سطوح کیفیتاً

 و با این امتیاز، کنندیمو مالی را کنترل  يژلوتکنوکلیدي  گرانیباز پیشرفته،



  

  

  

1399، تابستان 43شماره ، سال یازدهم، ه اجتماعیریزي رفاه و توسع برنامهعلمی فصلنامه      172

که میکنیمتأکید .دهندیمرا شکل  يا هیحاششدن مناطق  یصنعت هاي خاصی،بصورت

که از طریق افزایش  گونه آناقتصادي به  رشد :در چنان شرایطی ناممکن نیست توسعه

ممکن است در  شودیميریگ شدن اندازهملی و صنعتی  تولید ناخالصادیازد ،دادوستد

 معموًالدستاوردها  نیا .بعضی از کشورهاي جهان سوم روي دهد معین درمقطع زمانی 

پرورش آموزش و  یینارسا بهداشتی، مسائل اشتغال، عدم با پیامدهاي منفی نظیر تورم،

توسعه را  گونه اینهمین جهت  هب .دنشویمهمراه  ها اینکمبود مسکن و مانند  و

و رفاه اقلیتی از  شرفتیپ ،ها محدودهکه به معناي رشد درون  نامندیم"توسعه وابسته"

  ).24:1394فوران،(باشد یمو رنج و حرمان اکثریت مردم جامعه

 ،)1950دهه (ينوسازدر چارچوب سه پارادایم  معموًالمباحث نظري در توسعه 

هرچند سو  .گیرند یمقرار ) 1970دهه (یجهاننظام سیستم و ) 1960دهه (یوابستگ

سو،("روند یمکه هر سه مکتب به سمت نوعی تقرب و همگرایی پیش "معتقد است 

  .ي جهان سوم داردکشورهاخاص خود را براي توسعه  حل راه،هر پارادایم). 22:1378

  هاي نوسازي یهنظر-الف

بر "متفکرین این دیدگاه . گیرد یبرمر دیدگاه نوسازي طیف وسیعی از نظرات را د

"دارنـد  تأکیـد یرهاي متعدد اجتماعی و اقتصـادي و سیاسـی و دگرگـونی در آنهـا     متغ

. دارنـد  تأکیـد یر اقتصادي براي نوسـازي  متغبعضی مانند روستو بر ). 1374ستاري فر،(

ر سیاسـی  شیلز بر فـاکتو . اند شدهکسانی مثل دویچ و لرنر بر بسیج منابع انسانی متمرکز 

دارد و کسانی مثل لوسین پاي و ارگانسکی متوجه عوارض و  تأکیدبراي توسعه سیاسی 

یـک چـارچوب   چنانچه گفته شد بحث نوسازي در . اند شدهي ناشی از توسعه ها بحران

ابتـدا از  ایـن بحـث  . مطـرح شـد  زا برون صورت بهي جهان سوم کشورهاالمللی و براي  ینب

 غالبـًا توسط بخشی از دانشگاهیان علوم اجتماعی آمریکایی، که  اًبعد منابع سیاسی آمریکا و

ي دیگـر  هـا  بخـش یی فعال بودند و بـیش از  کارکردگراتئوري  چارچوباز لحاظ نظري در 

  ).18:1377مشایخی،(شد عنوان مدرنیزاسیون تئوریزه  با. دیدند یمخود را به دولت نزدیک 
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  نظریه وابستگی -ب

کشورهاي نقشبدون مطالعه،سعه کشورهاي جهان سومنظریه وابستگی مطالعه تو

نظریه وابستگی در اندیشه پل باران است اما این  شهیر .داندیمیافته را انتزاعی  توسعه

-1929(فرانک آندره گوندر . استشده  شناخته گوندر فرانک  آندرهنظریه بیشتر با نام 

نیافتگی توسعهعلتاو استوابستگیپردازان نظریهترین برجستهازیکی) 2005

جویی پی) پیرامون–مرکز(اقمار-متروپلزنجیرواررابطهدرراسومجهانکشورهاي

طولدرکهساختاريروابطدررایافتگی توسعهکه باید علتاستمعتقداو . کند می

نیافته کنونی موجود  یافته و توسعه هتوسعکشورهايبیناجتماعی–اقتصاديتحوالت

داري بر وابستگی استوار  نظر گوندر فرانک مناسبات سرمایه از .ر نظر گرفتد است

).1359گوندر فرانک،(است بخش بلکه استثمارگرانه  است و این وابستگی نه رهایی

ي مرکز کشورهاي جهان سوم را در قطع رابطه با کشورهادیدگاه وابستگی راه چاره 

توسعه را نه در قطع رابطه بلکه  چارهراه  "1ینو وابستگ"دیدگاه متفکرینالبته .بیند یم

حجاریان،("بینند یمملی و کشورهاي مرکز  دولت گذار داخلی، یهسرمادر همکاري 

1374.(  

  

  یه نظام جهانینظر) ج

کار ناعادالنه در سطح  ترین متفکرین این دیدگاه که در واقع قائل به یک تقسیم از مهم

ین ابر اساس. یر امین و فرنان برودل نام بردسم ین،توان از والراشتا یمجهانی هستند 

سهم  ترین بزرگقوي که  يها دولتنظام جهانی نوین از یک هسته مرکزي شامل  رویکرد

 يها دولتاز اي یهحاشمنطقه  یک؛دهند یمرا به خود اختصاص  المللی بیناز مازاد اقتصاد 

شامل اي یهحاشیک منطقه نیمه  و گیرند یمضعیف که در حد باالیی مورد استثمار قرار 

                                                  
1. New dependency
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اما کشورهاي  گیرند یمکه از سوي هسته مرکزي مورد استثمار قرار  ها دولتاز  هایی یهال

تولید در کشورهاي  ).25:1394فوران،(شود یمیلتشک ،کنند یمرا استثمار  اي یهحاشمناطق 

شود اما در بقیه کشورهاي دنیا  انجام میسرمایهبا مهارت باال و با استفاده از مرکزي هسته

شود و بیشتر به استخراج مواد خام  بیشتر با مهارت کم و با استفاده از نیروي کار انجام می

. شود دیگر کشورها می بر مرکزي این حالت باعث تسلط کشورهاي هسته. شود محدود می

باعث پویایی این حالت شده و در طول زمان حمل و نقلگسترش ارتباطات و حال ینباا

جهانی راه توسعه نظام ین دیدگاه سیستم متفکر .ممکن است موقعیت کشورها عوض شود

ینندبیمدر همنوایی این کشورها با کشور جهان مرکز را "پیرامون"ي جهان سومکشورها

  ).1386عبداللهی،(

ي مکاتب یاد شده و قضیه اصل چهار ترومن ها هینظربا توجه به مباحث کلی در 

خواست نه این در اوًال. این مورد در ایران داراي پیچیدگی خاصی است رسدیمبه نظر 

از سوي ایران و بر اساس نیازهاي کشور ایران بلکه بر اساس نظر و برنامه کشور آمریکا 

ما زمینه تاریخی و اجتماعی و امکان  شودیمهمین مسئله باعث . صورت گرفته است

توسعه در ایران را در نظر بگیریم اما در نهایت ممکن است از بعد انتقادي به نظرات 

با توجه به کیفی بودن .میبرگرد،ي وابستگی که البته انتقادي استهادگاهیدانتقادي 

. اند قیتحقبلکه راهنماي  شوندینمآزمون  ها هینظردر این تحقیقات  ،موضوع تحقیق

از واقعیت موجود نیستند، بلکه  )درست یا غلط(ي هاییبازنماها هینظردر این دیدگاه "

: 1387فلیک،(	"شودیمن از طریق آنها مشاهده هایی هستند که جها یا دیدگاه ها تیروا

111.(  
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  مدل نظري تحقیق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )روش تحقیق(یشناس روش

هاي است که به محقق  پژوهش تاریخی مجموعه شیوه. روش این تحقیق تاریخی است

گیري نماید و این  کند تا درباره صحت احتمالی رویدادي در گذشته نتیجه کمک می

ها و موادي که در حال حاضر براي مطالعه در دست است بازتاب  در موضوعگیري  نتیجه

اي و بررسی اسناد و مدارك  مطالعات کتابخانه). 381:1382دربان آستانه،؛ازکیا(یابد می

همچنین این تحقیق به وضعیت . اول است بر منابع و اسناد دست تأکیدتاریخی با 

مثل میزان هاي اجتماعی پردازد تا شاخص میساختاري کشور ایران در زمان اجراي طرح 

ارتباطات، میزان باسوادي، میزان شهرنشینی و میزان درآمد را مورد مداقه قرار دهد که در 

  

شرایط خاص یک 

جامعه

  آمایش سرزمینی

شناسایی نیازهاي 

مردم

مشارکت 

مردم،دولت،(

)نخبگان

  

  ریزي برنامه

اجراي پروژه

  

توسعه
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تاریخی با استفاده از اسناد و مدارك معتبر انجام  قیتحق. پیشبرد توسعه مؤثر هستند

و حوادث تاریخی  ها دهیعمومی و مشترك پد يهایژگیتا از این طریق بتوان و شودیم

  . ها را تبیین کرد و دالیل بروز آن

ي ها نهیزمتا  ،خواهند بود مدنظري ثانوي مثل آمار ها دادهدر این بررسی تاریخی 

عدم  ي تحقیق تاریخی،هايدشواریکی از . دنقرار گیر موردتوجهاجتماعی مسئله بیشتر 

اطالعات و مدارك مورد نیاز  طور زنده واقعه است تا بتواند به صحنۀحضور محقق در 

او اسناد، شواهد و مدارکی  يها اطالعات و داده عمدةرا گردآوري کند؛ در نتیجه، منبع 

در بخش  نیهمچن. ها دسترسی پیدا کند مسئله تحقیق به آن پیرامونتواندیاست که م

.شودیمجزو منابع اصلی این کار محسوب  1335سرشماري سال  خالصه آماري مقاله،

اقتصادي ایران مشروح –اهمیت آمارهاي موجود درباره اوضاع اجتماعی لیبه دل(

ي طرح مختصر در بخش جا به1335ي بدست آمده از سرشماري عمومی سال آمارها

  ).مفصل در بخش شرایط ساختاري ایران آمده است باًیتقرطرح مسئله بصورت 

  

  در ایران شرایط ساختاري ایران همزمان با اجراي اصل چهار ترومن

در این بخش و در راستاي پاسخ به چگونگی ساختار اجتماعی در زمان اجراي 

ي آماري که برگرفته از نتایج سرشماري ایران در ها شاخصاصل چهار به بعضی از 

اهمیت این کار در این نکته نهفته است که همین . است توجه خواهیم کرد 1335سال 

طرحی  اگر .سازندیماي جامعه ایران را مشخص و نیازه هاییتواناتا حدي  ها شاخص

 1براي توسعه محلی یا ملی در کشور انجام گیرد بایستی بر پایه این منابع و نیازهاي

  .مردم کشور باشد

                                                  
1- هـاي نوسـاز    عصر قاجار و عدم پیـدایش گـروه  ماندگی اقتصادي در  ایران در عصر پهلوي با توجه به عقب

نیرومند، به راه اصالحات از باال افتاد و نتیجه سیاسی این اصالحات از باال پیدایش ساخت قدرت اقتدارطلب بود 

  ).65: 1380بشیریه، (
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  1335نتایج اولین سرشماري ایران در سال 

  :جمعیت و سن

یکــی از  .نفــر بــود  704/954/18جمعیــت کــل ایــران    1335آبــان مــاه در 

در ایــن ســال جمعیــت . ی بــراي توســعه میــزان شهرنشــینی اســتشــاخص اجتمــاع

ــر و جمعیــــت ده 563/953/5شهرنشــــین  ــر  141/001/13نشــــین  نفــ ــود نفــ بــ

ــه ).1335سرشــماري،( ــارتی در حــدود  ب درصــد جمعیــت کشــور در روســتا   70عب

ن شــهر بیشــتر از ســن افــراد هماننــد در نقــاط  اســن اغلــب ســاکن. انــد بــودهســاکن 

ــین ) ســال 20نشــین  ســال و ده 21ین شهرنشــ(نشــین بــوده  ده و ایــن تفــاوت ســن ب

و  تـر  سـالم ي در اثـر آب آشـامیدنی   تـا حـد  نشـین بـدون شـک     نقاط شهرنشـین و ده 

وجـود داشـته اسـت     تـر  بـزرگ طبی بهتـري بـود کـه در شـهرهاي      لیوسابهداشت و 

  ).کل کشور 1335نتایج سرشماري سال  خالصه مرکز آمار ایران،(

  :سواد و تحصیالت

در ایـن  . زنـان یـک شـاخص دیگـر اسـت      ازجملـه ي جمعیـت و  باسـواد ان میز

ي از زنــان ا مالحظــه قابــلتــاریخ در کلیــه نقــاط ایــران نســبت مــردان باســواد بطــور  

ــود ــا .باســواد بیشــتر ب ــاط    نی ــه نق ــان در کلی ــر زن ــردان ب ــري مشــخص ســواد م برت

ایــن  همچنــین در. شــدیمــهــا مشــاهده  نشــین و نیــز در تمــام اســتان شهرنشــین و ده

دوازده ". انـد  داشـته درصـد جمعیـت کشـور سـواد خوانـدن و نوشـتن        12تاریخ تنهـا  

یـک یـا چنـد سـال تحصـیل       1335ساله بـه بـاالي کشـور تـا آبـان       درصد از سکنه ده

در  رفـت یمـ طـوري کـه انتظـار     همـان . انـد  را طی کرده و داراي مدرك رسـمی بـوده  

 .بــود) درصـد  4(نشــین  ده بیشـتر از نقـاط  ) درصــد 28(نقـاط شهرنشـین ایــن نسـبت    

ــم ــا  ک ــف ب ــاخصو کی ــا ش ــله ــروزي قاب ــت ي ام ــنجش نیس ــار .س ــال  آم 1335س

درصـد   1:نسـبت افـرادي کـه تحصـیالت بیشـتري داشـتند عبـارت بـود از        : دیگویم

درصــد نیــز ســه ســال یــا بیشــتر از دوران  2/0تحصــیالت متوســطه را تمــام کــرده و 

ابه فـوق در نقـاط شهرنشـین البتـه     ي مشـ هـا  نسـبت دانشگاه را تکمیـل نمـوده بودنـد    
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 1335نتـایج سرشـماري سـال     خالصـه  مرکـز آمـار ایـران،   (اسـت  قدري بیشتر بـوده  

  ).کل کشور

  :جابجایی جمعیت

در آن هــاي ارتبــاطی و افــزایش تعامــل میــان جامعــه از نظــر میــزان زیرســاخت

هشـتادونه درصـد از سـکنه کشـور هرگـز از شهرسـتان       . تاریخ تعریفی نداشـته اسـت  

بـه   مجـدداً محل تولد خود خارج نشده بودنـد و چنانچـه مسـافرتی هـم کـرده بودنـد       

ــال      ــماري س ــام سرش ــت و هنگ ــود مراجع ــد خ ــل تول ــت   1335مح ــا اقام در آنج

درصد از بقیه کسـانی کـه یـک یـا چنـد مرتبـه پـس از تولدشـان از          11مابین . داشتند

در حـدود   1335ل وآمـد کـرده بودنـد در آبـان مـاه سـا       اي به نقطـه دیگـر رفـت    نقطه

درصـد در   7هـاي مجـاور شهرسـتان محـل تولـد خـود و        چهار درصـد در شهرسـتان  

ــتان ــدگی   شهرس ــر زن ــاي دورت ــه ــدیم ــران، (نمودن ــار ای ــز آم ــه مرک ــایج  خالص نت

  ).کل کشور 1335سرشماري سال 

  :میزان اشتغال

ــاً ــدود  جمع ــکنه ده  6در ح ــر از س ــون نف ــار    میلی ــور اظه ــاالي کش ــه ب ــاله ب س

 38ایـن گـروه شـاغلین     از .که به کارهاي سـودمند و انتفـاعی اشـتغال دارنـد    اند  کرده

ــار    ــی ک ــان غیردولت ــراي کارفرمای ــوده و ب ــر ب ــدرصــد مزدبگی ــدیم درصــد  8و  کردن

درصد کارفرما بودنـد کـه یـک یـا چنـد نفـر کـارگر در اسـتخدام          1مستخدم دولت و 

کــه کــارگري در  دار انجــام کــار خــود بودنــد بــدون ایــن درصــد عهــده 41داشــتند و 

درصـد هـم کـارگر خـانوادگی بودنـد کـه بـدون دریافـت          10استخدام داشته باشند و 

مرکـز  (کردنـد  یمـ هایی که تعلـق بـه خـانواده خودشـان داشـت کـار        مزدي در کارگاه

  ).کل کشور 1335نتایج سرشماري سال  خالصه آمار ایران،

  :صنایع داخلی

ــالح و     ــاس مص ــر اس ــور ب ــنایع کش ــن دوران ص ــود   در ای ــور ب ــاي کش  .نیازه

و ایـن صـنایع در کـل کشـور تهیـه و تولیـد قـالی ـ گلـیم ـ زیلـو و غیـره              تـرین  مهم
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درصــد از  65در حــدود  مــاًأبــافی ـ ریســیدن و عمــل آوردن نــخ بــود کــه تو   پارچــه

تولیـدات   نظـر  ازنقطـه اسـتان مرکـزي   . شـدند یمـ کلیه صنایع خانگی کشور محسـوب  

اســتان گــیالن از نظــر پنبــه و  ،مــل آوردن نــخبــافی و ریســیدن و ع و صــنعت پارچــه

ــ پــاكبــرنج  یــزد از نظــر  ،ییتهیــه و تولیــد مــواد غــذا اســتان اصــفهان از نظــر،یکن

ی و اسـتان بلوچسـتان   کشـ  روغـن ،کفـش  ،منسـوجات  ،یبـاف یقـال تولیدات و صـنعت  

ــرار   ــد صــابون و شــمع در درجــه اول اهمیــت ق مرکــز (داشــتند از نظــر تهیــه و تولی

  ).کل کشور 1335نتایج سرشماري سال  الصهخ آمار ایران،

  :وضعیت ساختمان و مسکن

درصـد از   33بـًا یتقر". هـم بسـیار نـاجور بـود     هـا  سـاختمان در این دوران وضع 

. دادنـد یمـ یی که مصالح عمده آن از گل بوده تشکیل ها ساختمانواحدهاي مسکونی را 

نسـبت   ترین بزرگرنشین درصد بود ولی در نقاط شه 42نشین  این نسبت براي نقاط ده

در نـواحی مختلـف ایـران در نـوع     .ي خشتی تعلق داشـت ها ساختمانبه ) درصد28(

اي کـه در سـاختمان واحـدهاي مسـکونی بکـار رفتـه بودنـد اختالفـات          مصالح عمده

هاي گلی قسمت اعظم واحدهاي مسـکونی اسـتان    خانه. شدیمي مشاهده ا مالحظه قابل

 57(و استان گیالن ) درصد 62(و استان آذربایجان شرقی ) درصد 65(آذربایجان غربی 

و در ) درصـد  78(و بناهاي خشتی در استان اصـفهان و یـزد    دادیمرا تشکیل ) درصد

از کـل واحـدهاي   ) درصـد  42(و در استان خراسـان  ) درصد 43(استان فارس و بنادر 

سـکونت  درصد از خانوارهاي کشور مالـک محـل    وسه شصت. مسکونی هر استان بود

در محل سکونت خـود اقامـت    درصد نیز مجاناً 17بودند و  مستأجردرصد  20خود و 

  ).کل کشور 1335نتایج سرشماري سال  خالصه مرکز آمار ایران،(داشتند 
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  1335نگاه کلی به آمار سال 

کــه جامعــه ایــران در آن زمــان بیشــتر  دهــدیمــتوجــه بــه شــاخص و آمارهــا نشــان 

ي هـا  راهاقـد امکانـات اولیـه بهداشـتی و درمـانی، ارتباطـات و       ف و سـواد  کمروستایی، 

در واقــع اگــر . ي گلــی و فرســوده بــوده اســتهــا ســاختمانگســترده بــوده و داراي 

قرار بود طرحی علمی براي این مردم اجـرا شـود الزم بـود کـه بـه ایـن مسـائل اولیـه         

چگونــه  ی در ســر داشــتند ویهــا چــه رؤیــا امــا حــال ببینــیم آمریکــایی ،توجــه شــود

ــه ــوان توســعه واقعــی جــا  توســعه وابســته را ب ــدیمــعن ــه ســاختار  اکنــون.زدن کــه ب

ـ بیمـ اجتماعی ایران توجـه کـردیم    کـدام از فاکتورهـاي پیشـبرد اهـداف      هـیچ کـه  نمی

ي سیاسـی اصـل چهـار    هـا  شـه یرببیـنم   میخـواه یمـ اکنون . توسعه در آن نهفته نیست

در نهایـت  . اسـت  شـده اجـرا یـران  ترومن در آمریکـا چگونـه بـوده و چـه سـان در ا     

  .نتایج را از حاصل شرایط داخلی و طرح فراملی خارجی حاصل نمود توانیم

  

  ها افتهی

اجراي اصل چهار در ایران هاي اقتصادي و ترویج کشاورزي، امور بهداشتی کمک-

ها  آمریکایی. زمان گردید با تصویب قانون برنامه اول عمرانی کشور هم 1327در سال 

بتدا با تصویب کنگره، اعتباراتی را براي کمک به ایران اختصاص دادند و براي بررسی ا

یکی از اهداف اصل چهار ترومن . کشور نیز مستشارانی را اعزام کردند یعمران برنامۀ

در ایران، تغییر الگوي کشاورزي از حالت سنتی به مدرن بود که در تبصره چهار قانون 

 هیبه دلیل توص تأکیدالبته این . اجراي آن مکلف شده بودبرنامه اول نیز دولت به 

  .مختلف آمریکایی نیز بود يها سازمان

که زیربناي توسعه یک کشور قدرتمند در برابر  دانستیخوبی م آمریکا به

سنتی  يها وهیاین امر نیازمند تغییر ش و کمونیسم، به وجود مردم قدرتمند بستگی دارد

، در بخش رو نیازا .وستاها و مناطق کشاورزي بودخصوص در ر زندگی مردم به
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کشاورزي، توجه به تغییر و بهبود ابزارآالت کشاورزي براي افزایش تولید و بهبود 

بر این اساس، . بردند، متمرکز گردید معیشت مردمی که در مناطق روستایی به سر می

در عوض  و ابزارآالت کشاورزي از حالت قدیمی و سنتی تغییر یافت و ها وهیش

کمیسیون مشترك ایران و «ها،  با آغاز این فعالیت. جدید جایگزین آن شد يها وهیش

.)184:1381ملکوتیان،(»آمریکا براي بهبود امور روستایی تشکیل شد

دیده کرد و اعتباراتی  آمریکا در اولین اقدام، مبادرت به تربیت نیروهاي آموزش-

مراکز  جاًی، تدررو نیازا. رده اختصاص دادک آموزش نیروهاي تحصیل نهیرا نیز در زم

در پنج سال، حدود نود هزار نفر «که  طوري تربیتی و آموزشی در تمام کشور برپا شد؛ به

و تا پایان دهه سی نزدیک به چهارصد مدرسه در ...توسط اداره اصل چهار تربیت شدند

.»دازي شدان وپرورش راه سراسر ایران با کمک مالی اصل چهار و وزارت آموزش

در اولین گام نیز . هاي اقتصادي و کشاورزي شروع شد ، توجه به برنامهپس نیازا-

بر این اساس، قرار شد تا با . اعتبارات مالی بودحصول به این اهداف، مستلزم تخصیص

میلیون دالر وام به ایران تخصیص  250مذاکراتی که دولت ساعد انجام داده بود، مبلغ 

عنوان کمک فنی اصل  هزار دالر به 500آمریکا فقط با پرداخت  داده شود که دولت

وسایلاززیاديمقدار).81:1387قرشی و جمیري،(چهار به ایران موافقت کرد 

ضمناًونگرفتهقراراستفادهموردبود،شده   خریداريآمریکادولتپولباکهکشاورزي

مشتركصندوقوچهارصلامیسیونشد، دیدهاموالنگاهداريقسمتدرمعایبی

استفادهموردکهبودها شهرستاندرکشاورزيآالت ماشینزیاديمقدارداراياصلی

یانبوداستفاده قابلمربوطهحوزهدرآالت ماشیناینازبعضی. نگرفته بودندقرار

ضمناً. شوداستفادهوسایلاینکه ازبودشدهاینازمانعالزم،نبود متخصصینکه این

دقتایراندرتعمیروسایلبودنموجودبهنسبتآمریکاازوسایلاینخریدموقعدر

میسیونآالت، ماشیناینکاملو ریزهاي صورتنبودنواسطه بهوبودنشدهکافی

بود،ماندهمصرف بیکهوسایلیازاستفادهجهتمقتضیتصمیمکهاستنشدهموفق

  .بگیردرا
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را در  ییها تیهاي کشاورزي و آموزشی، فعال بر کمکهیئت اصل چهار عالوه -

در بخش بهداشتی، این برنامه شامل اقداماتی نظیر . بهداشتی و نظامی نیز انجام داد نهیزم

... چون وبا و ماالریا، بهداشت عمومی، تأمین آب بهداشتی و ییهايماریمبارزه با ب

بومی  يها مبنایی سازمان رییتغگیري اصلی،  بنابراین، جهت. خصوص در روستاها بود به

مراکز  نیتر عمده«وقتی . ها بوده است صورت انهدام آندر صورت امکان و در غیر این

در بلندمدت چه  1باید بپرسیم فرهنگ روستایی» .اند فعالیت اصل چهار روستاها بوده

است؟ داشته  زنده نگه را همچنان فرهنگ کار و تولید و یاریگري ایوضعیتی پیدا کرد؟ آ

  ).1392مهام،(»حفظ روستا بدون فرهنگ روستایی بسیار دشوار خواهد بود«زیرا 

برابر صادرات ایران به آمریکا رسید، این  20حجم صادرات آمریکا به ایران به -

مواردي بود که  ودر حالی بود که بسیاري از کاالهاي صادراتی آن کشور به ایران جز

هاي ایران را با  ورود این کاالها بسیاري از کارگاه. شدنمونه آن در ایران نیز تولید می

ورشکستگی و بحران روبرو کرد و سبب ترویج بیکاري، بحران مالی و فقر در کشور 

، بخش اعظم 1330هاي دهه  ویژه در سال ها به این در حالی بود که آمریکایی. شد

ارات بریتانیا در ها کرده و خس هاي خود را به ایران منوط به رضایت انگلیسی کمک

.گرفتند نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران را نیز همواره در نظر می

به نقش نیروي نظامی در توسعه اشاره نشده  ها هینظرکدام از  که در هیچ درحالی-

در بخش  .ي اصل چهار به امور نظامی اختصاص یافته بودها پروژهاست بخشی از 

. هاي مالی براي تجهیز نیروي نظامی بود کنظامی نیز اقدامات اصل چهار، مشمول کم

خوبی واقف  ها به ایران از نظر جغرافیایی در موقعیت استراتژیک قرار داشت و آمریکایی

بیفتد، تمام منافع اقتصادي و سیاسی غرب در  ها ستیایران به دست کمون«بودند که اگر 

                                                  
1-ر بـود و توسـعه را د  » همکـاري «و » تولیـد «و » کـار «هاي  عنوان کانون گیري اصل چهار بر روستاها به هدف

در ایـن مـدلِ   . کـرد  مثابه ایدئولوژي سیاسی تعریف مـی  به» رفاه«عنوان هنجار اجتماعی و  به» مصرف«چارچوب 

یـافتگی   هاي مصرف تبدیل شوند و شـهرهاي مصـرفی نمـاد توسـعه     بایست به کانون هاي مولد می توسعه، کانون

آوران جامعۀ  چهار و نیم میلیون به نان در طی دو دهه قبل از انقالب اسالمی،«). 1396مهام، (گردند  محسوب می

  ).16: 1390فرهادي، (شده است  کنندگان کشور اضافه ما و ده میلیون به مصرف



  

  

  

  

183     اصل چهار ترومن و امکان توسعه در ایران 

بنابراین . )115:1384ازغندي،(»منطقه در معرض خطر شوروي قرار خواهد گرفت

هدف تأمین امنیت داخلی براي مقابله با نفوذ کمونیسم، نظامی کشور با هیتقویت بن

در همین زمان، اولین قراردادهاي نظامی بین ایران «. دیرسیناپذیر به نظر م اصلی اجتناب

میلیون  10دولت هژیر افزایش بودجه ارتش از 1326و در سال » و آمریکا منعقد شد

).85:1387قرشی و جمیري،(یلیون دالر را در دستور کار خود قرار داد م 16دالر به 

  

  

  در ایران ترومن عملکرد اصل چهار بررسی انتقادي

ترومن تنها در راستاي سیاست  نیدکترگفت که  توانیمدر بعد سیاسی اصل چهار -1

مقابله با نفوذ کمونیسم شکل گرفت و نه کمک واقعی به  یعنیخارجی آمریکا، 

ها، ضمن عجوالنه بودن، متناسب با شرایط بومی  بسیاري از طرح رایز ،شورهاي فقیرک

البته جلوگیري از نفوذ کمونیسم شعاري بود که بسیاري از  .ندو فرهنگی کشور نبود

مثابه رسالت خود در سنت بشردوستانه و دموکراسی  مردم آمریکا آن را باور کرده و به

مدنظر دولت  1ه در آن زمان معنایی از کمونیسمالبت.کردند آمریکایی تلقی می

.متحده بود که با معناي واقعی آن کامالً متفاوت بود ایاالت

کشاورزي نیز اصل چهار چندان مفید واقع نگردید، زیرا  حوزهدر رابطه با -2

 یتیورع ساختار کشاورزي ایران با مشکالت سنتی نظیر مالکیت خصوصی و نظام ارباب

                                                  
1- هر . کمونیسم از نظر انحصارات آمریکا معنایی وراي معناي تاریخی و اقتصاد سیاسی و فلسفی واقعی آن دارد

شود و این طرز تفکر بالیـی بـراي    جا شروع می م از همانجا که منافع تجارتی تراست ها به خطر افتد، کمونیس

جایی که مرز ناسیونالیسم و مبـارزه بـا تسـلط     ها، از همان زعم آمریکایی چون به. ها شده است ناسیونالیسم ملت

 به. شود جا مرز کمونیسم شروع می کند، از همان منظور ایجاد استقالل اقتصادي و سیاسی آغاز می ها به اقتصادي آن

همین طریق و تحت ضربه همین اتهام است که مأموران آمریکا، در کشورهاي صنعتی نشده جهان، ایجاد اختناق 

پیوندنـد و   بندند و در تحت همین فشار اسـت کـه ناسیونالیسـم را بـا کمونیسـم مـی       کنند و زبان همه را می می

  ).91: 1344بهار، (کنند  هاي کمونیستی را تقویت می نهضت
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، اصالحات در این زمینه، مبارزه با نظام مالکیت خصوصی و رو نیزاا. مواجه بود

همچنین از ابتداي . بر بود که خود کاري بس دشوار و زمان دیطلبیرا م یتیورع ارباب

مربوطه با مشارکت روستاییان و افراد بومی انجام  يها تیطرح، قرار بر این بود که فعال

    .دشدنییا اعزام م ،آمریکایی استخدامشود، اما در موارد بسیاري، کارشناسان 

اصرار داشتند کارشناسانی به ایران اعزام شوند که  چهارهاي کشاورزي اصل  گروه

ها آشنا باشند  برداري از آن تعمیرات و بهره-آالت کشاورزي با شیوه استفاده کلیه ماشین

کشورها و ضمنًا فقط از کشور آمریکا انتخاب شوند و از نیروهاي داوطلب سایر 

بود شده   طرح ترویج کشاورزي ایران دقیقاً از آمریکا اقتباس 76.استفاده نشود

جامعه .ها در ایران وجود نداشت اي براي پذیرش و اجراي کامل آن که زمینه درحالی

ها  عنوان شرایط و آمادگی پذیرش و عملیاتی کردن این طرح هیچ ها به میزبان این طرح

  .را نداشت

گونه تغییري چنان پراکنده بود که نتوانست هیچچهارکشاورزي اصل  هاي فعالیت

هاي  بوجود آورد و آموزش 1330-40هاي  زوال کشاورزي ایران در دهه در ساختار روبه

که مشکالت دیرپاي و سنتی کشاورزي ایران چون روابط مالک و  کشاورزي درحالی

ثمري پابرجا بود،....محصولی وهاي کم  حمایت دولت در سال زارع و کمبود دام و عدم

تر بود و مجالی  زده و اجراي آن سریع ها شتاب ریزي طرح بطور کلی برنامه.نداشت

نکته بسیار زیرکانۀ پنهان در اصل چهار تبدیل ،براي بررسی نتایج درازمدت نبود

کننده بود که براي  ي مصرفها تیجمعبه) روستاییان(کشورها ي تولیدکنندة ها تیجمع

سود سرشار و پایدار را به همراه  ،وابستگی پایدار و براي آمریکا ،شورهاي درگیرک

  .آمریکا در کشورهاي درگیر غفلت شود 1البته نباید از منافع همسودان که داشت؛

                                                  
ام که بـه   ه را از دکتر مرتضی فرهادي در کتاب صنعت بر فراز سنت یا در برابر آن؟ به عاریت گرفتهاین واژ -2

صنعت بر ) 1397. (فرهادي، مرتضی .معناي شرکاي داخلیِ در لباس دوست استعمارگران و امپریالیسم اشاره دارد

  .فراز سنت یا در برابر آن، تهران دانشگاه عالمه طباطبائی
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ها متناسب با وضعیت اقتصادي کشور نبود و  در بعد اقتصادي نیز کمک-3

، منجر به بر هم خوردن تعادل دیگردیازآنجاکه پول بدون حساب به اقتصاد تزریق م

درآمدهاي روزافزون نفت عملی  واسطه بهاقتصادي بیشتر  –توسعه اجتماعی .شد اقتصادي می

گذاري و تجاري  به عبارتی بسیاري از تصمیمات سرمایه .)525: 1377آبراهامیان،(شد 

شاه .گرفتیفایده صورت نم-و بر اساس تحلیل هزینه شدیاتخاذ م يزیر بدون برنامه

اجتماعی نوسازي کرد و در نتیجه طبقه متوسط جدید و طبقه کارگر –در حوزه اقتصادي 

نوسازي کند و این ناتوانی -سیاسی–صنعتی را گسترش داد اما نتوانست در حوزه دیگر

).524:1377آبراهامیان،(کرد ي پیونددهنده حکومت و ساختار اجتماعی را فرسوده ها حلقه

نظمی و سوءاستفاده مالی از بودجه در سال  ها به بی تالش«نیبسیاري از ا در نهایت نیز

ناگهانی دالرها و مستشاران  قیعالوه بر این، تزر. شد ختم) شمسی 1333(1954

مصدق و امضاي قرارداد دولت آمریکایی به جامعه ایران، که پس از سرنگونی 

انحراف بسیاري از  گرفت، آشکارا موجب صورت) شمسی 1333(1954کنسرسیوم 

).28:1392،رینولدز ولف(»ها شد ایرانی

جنگ سرد "گزارشی اعالم کرد که  در) شمسی1337(1958بنیاد راکفلر در سال 

و غرب نیازمند کشف تمام وسایلی است که از "نتیجه مالحظات اقتصادي است

گزارش به در این .فروپاشی اقتصادي در بسیاري از مناطق آزاد جهان جلوگیري کند

بود زیرا پس از جنگ جهانی دوم و شده   طبیعت وابسته اقتصاد جهان سوم اشاره

ریزي اقتصادي براي  زمان با گرایش بسیاري از کشورهاي جهان سوم به برنامه هم

مواد خام و کاالهاي –هاي اولیه  ها به صادرات فراورده شده بود که آنآشکار ،توسعه

این بود که با توجه به نیاز دوسویه به این تولیدات باید با  رأي بر.کشاورزي نیازمندند

گذاري در کشورهاي جهان سوم، هاي حمایتی گوناگون و ازدیاد وام و سرمایه سیاست

زیرا به این طریق ها افزایش داد؛ میزان تولید محصوالت کشاورزي و مواد خام را در آن

آورند و کشورهاي  ست میارز بیشتري بدها کشورهاي جهان سوم از فروش آن

ها و صنایع خود را  یافته هم از طریق واردکردن مواد اولیه نیازهاي کارخانه توسعه
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زیرا مسئله فوري آن است که یک میلیارد مردم کشورهاي .ساختند برآورده می

نیافته را به باال بردن تولید و مصرف وادار کنیم و به حفظ و ازدیاد رشد مناطق  توسعه

زیرا این دو مسئله با یکدیگر رابطه تنگاتنگ دارندهان هم ادامه دهیم،صنعتی ج

  ).115:1381همراز،(

در بعد اصل چهار و مجادلۀ نفتی بین ایران و انگلستان، آمریکا از گسترش  -4

ترسید که منافع  اي که به ملی کردن صنعت نفت منجر شده بود نگران بود و می ایده

گر کشورهاي خاورمیانه تحت تأثیر وقایع ایران به خطر هاي بزرگ غربی در دی دولت

چهار در ایران در دوران اختالفات ایران زده اصل هاي شتاب باید گفت که تالش.بیفتد

گاهی براي حفظ  هاي کمک فنی بود و بیشتر شبیه تکیه و انگلستان کمتر شبیه به برنامه

اداره همکاري فنی اصرار به دلیل بحران مالی در ایران .شد موقعیت محسوب می

اي از مخارج را بر عهده بگیرد و در واقع بیش از نیمی  نداشت دولت ایران سهم عادالنه

  .شده بود اي اختصاص داده هاي عمرانی و توسعه از وجوه به طرح

ي ها سمیالیامپرجا با ملیون هماهنگی نموده و منافع  آمریکا پس از جنگ در همه

سازش نموده و در پیش چشم  ها سمیالیامپرخته و سپس با آن مربوطه را در خطر اندا

ي مورد بحث را با رقباي قدیمی خود تقسیم ها ثروت ،ها ملتزده  بار و حسرت حسرت

آمریکا فقط نگران به در مناقشه نفتی ایران و انگلستان،).1344:40بهار،(است نموده 

رد که هر قدر بیشتر بحران نفت ادامه روند وقایع نیز ثابت ک.خطر افتادن منافع خود بود

رسد  می نظربه.دهد سوي حمایت از انگلستان تغییر جهت می یابد آمریکا بیشتر به می

هاي  هاي آمریکایی قصد داشتند پس از سرنگونی دولت مصدق با اعطاي کمک که مقام

نچه چنا.شد را تقویت و حمایت نمایند ن میآ دولتی که جانشیناقتصادي و نظامی،

به نحو مطلوب آمریکا، 1قدرت یافتن رژیم سیاسی دلیلبهمرداد  28پس از کودتاي 

                                                  
1- قدرت خود را تثبیت کرد و رهبران کودتا را بـه مناصـب    32مرداد  28دهه نخست پس از کودتاي  شاه در

وزیر، سپهبد بختیار فرماندار نظامی تهران و سرهنگ هـدایت رئـیس    سرلشگر زاهدي نخست: کلیدي گمارد مثالً
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گونه که  آالت و پول به ایران سرازیر شد تا همان اي نیروي انسانی و ماشین سابقه بی

خطر از دست رفتن ایران از طریق "وزیر امور خارجه آمریکا تصریح کرده بود از 

  .انقالب کمونیستی کاسته شود

مواجه  يزیر تنها با نقص برنامه بهداشتی نیز سیستم بهداشتی کشور نه نهیدر زم-5

بنابراین بسیاري از روستاها همچنان از . بود، بلکه دچار کمبود امکانات الزم نیز بود

واگیردار در رنج بودند و عمًال اقدامات در این  يهايماریکمبود امکانات بهداشتی و ب

که تا قبل از تأسیس سپاه بهداشت در سال  طوري ابتدایی بود؛ بهزمینه بسیار ناچیز و 

ازغندي،(»وضع درمان و بهداشت روستاهاي کشور بسیار نامطلوب بود شمسی 1343

40:1384(.  

هاي اداري و فنی اصل  در رابطه با بعد آموزشی و فرهنگی کسانی که در بخش-6

جمله تسلط بر زبان  هایی خاص منباید از ویژگی شدند می به خدمت گرفته می چهار

شد گروهی از  این موضوع سبب می.یا کارایی فنی برخوردار باشند ،انگلیسی

مانند کالج (هاي آمریکا و یا مؤسسات داخلی وابسته به آمریکا  التحصیالن دانشگاه فارغ

مد آ فنی پدید می نخبۀترتیب یک گروه  این به.شوند چهارجذب ادارات اصل ) ...البرز و

مانند (گیري از تسهیالت اداري و آموزشی که با توجه به میزان حقوق و دستمزد و بهره

تأثیر واقعی این .از دیگران متمایز بودند) مدت در آمریکا هاي کوتاه استفاده از بورس

سنجش نبود بلکه تأثیري  برحسب اعداد یا دالر قابل چهاربخش از فعالیت اصل

گرایش به الگوهاي اداري و اجتماعی آمریکا در کشور تأثیر  فرهنگی بود که در افزایش

  .نهاد می

اي  هاي خارجی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم جایگاه ویژه آموزش در کمک

المللی  اندرکار ساخت یک نظام جدید بین آمریکا پس از جنگ جهانی دوم دست.داشت

                                                                                                                       
متحده  یلیون دالر از ایاالتم 145اي، به ارزش  العاده کمک مالی فوق 1336تا  1332وي از سال . ستاد ارتش شدند

  ).1377: 515آبراهامیان، (دریافت کرد تا دولت را از ورشکستگی نجات دهد 
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آمریکا تالش کرد تا .حفظ کندداري را  کوشید در این نظام منافع جهان سرمایه بود و می

داري را ایجاد  هاي نهادي قابل تطبیق با نظام سرمایه در کشورهاي جهان سوم نیز ساخت

رو در همه کشورهایی که براي بازسازي اقتصاد خود پس از جنگ  ازاینیا تقویت کند،

به شد که وصول  کردند این فکر القا می هاي اقتصادي و فنی آمریکا تکیه می به کمک

که  درحالی ؛هاي علمی و اداري است کار نظام شیوةمستلزم اصالح  ،رشد و ترقی پایدار

کشورهاي غربی و آمریکا خود نیز با مشکالت داخلی و در این نظام اداري و اجتماعی،

  ).135:1381همراز،(هاي فراوان روبرو بودند نارسایی

ی جهت تقویت قواي نظامی های که کمک در رابطه با مسائل نظامی نیز درحالی-7

 رانیتجاوز شوروي به خاك آذربایجان و مناطق کردنشین، ا باوجود«کشور تعلق یافت، 

».توجهی دریافت نکرده بود در مقایسه با وجوهی که به تایوان اهدا شد، مبلغ قابل

منظور استیال  مرداد و به 28ها پس از کودتاي  البته این کمک. )12:1392،رینولدز ولف(

بر منابع نفتی، جهت سرکوب نیروهاي مردمی افزایش یافت که این موضوع نیز در 

  !راستاي منافع آمریکا و انگلستان بود

گردد  یبازمآنجا که به دوره مسئولیت دکتر مصدق  تا در رابطه با دولت ملی،-8

این  که آننخست است؛ اعتنا قابلاز سه زاویه  کم دستمسئله اصل چهار ترومن 

پس از تصویب اولین برنامه عمرانی کشور موضوعیت پیدا کرد و  دو سالاه کمک

اعتبارات  که آنویژه  آورد به یمبنابراین نوعی موازي کاري با برنامه مصوب را پدید 

که بخش اعظم آن باید از سوي بانک جهانی به تصویب –مورد نیاز برنامه اول 

سهولت رقمی  به چهار،اصل يها کمکهرگز محقق نشد اما در چارچوب -رسیدمی

جنبه دوم به .یرش قرار گرفتموردپذها آمریکاییتوسط معادل کل سهم بانک جهانی،

ي آغاز جنگ سرد ها سالبرداري از این فرصت در نخستین  ي آمریکا براي بهرهها تالش

  .شود یمي سیاسی و اقتصادي ایران مربوط ها حوزهبراي گسترش نفوذ خود در 

هاي  یهسرماها و  گردد که آیا کمک یبازمز به این مسئله بنیادین جنبه سوم نی

اثرات ماندگار و مثبت در جریان توسعه ملی  منشأتوانند  یمخود  يخود بهخارجی 
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جدي به  هاي کمکبر  ناظر حتی اگر همه شرایط و تمایالت بیرونی، که آنباشند یا 

 مؤثرینه استفاده ثمربخش و ي که تمرین کافی در زمکشور کشور کمک گیرنده باشند،

سوء و  ها اسرافهاي مادي و انسانی خود نداشته و در این زمینه با انواع  یهسرمااز 

ي خارجی به ها وامها و  اولی نخواهد توانست از کمک یقطر به روبرو باشد، کارکردها

  ).58:1394ی و نقش تبریزي،مؤمن(شکلی منطقی و مبتنی بر برنامه استفاده نماید 

وزیري با هیات آمریکایی مسئول  اولین مالقات دکتر مصدق در کسوت نخست در

 مسئول برداري، اصل چهار در ایران، فاو گروهی از وزیران را به ریاست وزیر بهره

براي داوري صحیح  که در این میان، اعتنا قابلنکته بسیار  اما .نامه نمودتپیگیري موافق

انواع باشد،بسیار جدي مؤلفهتواند یک یمدر مورد عملکرد دکتر مصدق نیز 

 6گذشت  با .یش به دولت ملی استها وعدههاي طرف آمریکایی در عمل به  یکارشکن

 اصل چهار ترومن، هاي کمکعنوان  حواله شده به ایران به وجوه جلسه، ازآن پسماه 

ي ها وعدهشد و در نتیجه  یمو فقط صرف پرداخت حقوق کارکنان اصل چهار  فقط

ی کل بهیت وضع جالب آنکه پس از کودتا، اما .همه توخالی از آب درآمدندشده   هداد

 فنی و مالی، هاي کمکپایان براي  یبتغییر کرد و سازمان اصل چهار فراتر از شوق 

واقع  در .یري در پرداخت حقوق کارکنان دولت رخ ندهدتأخمراقب بود که  بشدت

داشت یمجانبه دولت کودتا مصروف سازمان مزبور اهتمامی جدي در تقویت همه

  ).59:1394ی و نقش تبریزي،مؤمن(

اصل چهار بازوي نیرومند سیاست خارجی  هاي کمک60-1950طی دو دهه 

ي دلسوز و مهربان از این دولت ا چهرهآمریکا بودند و به تحکیم موقعیت و ترسیم 

و آمریکاییان خود  نبود هیسو کی ها کمکباید توجه داشت که نفع این  اما .کمک کردند

این نگاه مثبت مردم کشورهاي .بردندیمسود بسیار  ،ییها کمکنیز از واگذاري چنین 

.جهان سوم به آمریکا تضمین کنندة منافع بلندمدت آمریکا در گوشه و کنار جهان بود

 وجهۀدر ایران نیز در دوره دولت ملی با توجه به سابقه غیراستعاري آمریکا در برابر 

کردند که آمریکا در بحث  استعماري و منفور انگلستان، مردم ایران تصور می کامالً
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اما روند کرد،مجادله جهانی نفت بین ایران و انگلستان حتمًا به ایران کمک خواهد

حوادث نشان داد که آمریکا جاي انگلستان را در جهان مستعمراتی گرفته و ایران را 

  .قربانی کرده است ،و مشارکت با انگلستان پاي منافع درازمدت خود در جهان به

  

  گیري نتیجه

توزیع نیروي خرید در کشورهایی  منظور بهمالی آمریکا از طریق اصل چهار،  هاي کمک

ی جز دوام هدف نیافته، که از جنگ درآمده بودند و در کشورهاي کم توسعه و توسعه

و تضمین این سلطه  نیتأمبراي. جریان کاالهاي آمریکایی و تسخیر مالی جهان نداشتند

واقع آمریکا به شرطی به  در .شدیمباید از رشد صنایع ملی این کشورها جلوگیري 

در  بلکه که آن وام در راه ایجاد صنایع پایه بکار گرفته نشود،دادیمگیرندگان وام  وام

 اه راهو کشیدن  ها فرودگاهی که براي ایجاد بنادر و آالت نیماشراه خرید لوازم و 

جز وابسته کردن اقتصادهاي  ، چیزيمصرف برسد و این خود به ضرورت داشت،

.ویژه اقتصاد آمریکا نبود ی به اقتصادهاي چند محصولی بهمحصول تک

براي  انشيکشاورزکه تولیدات صنعتی و  ندسیاستمداران آمریکایی معتقد بود

وجود ندارد که این ي جهان سوم کافی است و دیگر علتی هايازمندینکردن  برآورده

نظر آمریکا جهان آزاد عبارت بود از آن  در .کشورها دست به تولید این کاالها بزنند

جهانی که برادروار و آزادانه تولیدات آمریکایی را به مصرف برساند و احتیاجات صنایع 

 برآورده شدینمکافی تولید  قدر بهي که در آمریکا ا هیاولآمریکا را به برخی از مواد 

صورت یک قانون درآمد و تخلف از این قانون از نظر  تدریج به نظر به نیا .سازد

با کمونیسم  معنا هم ویژه در جهان سوم، عنوان ضدیت با آزادي و به به ها آمریکایی

  .شناخته شد

کنیم و به نیازهاي مبرم آن  وقتی به شرایط اجتماعی ایران در آن مقطع نگاه می

کنیم و از دگر سو به  ها توجه می بهداشت و عدم توسعه راه ،اشتغال سواد، :انندم
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المللی و مداخله براي عدم  هاي آمریکا در زمینه کشاورزي، نظامی و روابط بین طرح

مرداد توجه  28به کودتاي  کهیهنگامکنیم و  المللی به ایران نگاه می پرداخت وام بین

کنیم  صل چهار براي توسعه کشور نگاه میتر وقتی به ارزیابی نتایج ا داریم و از همه مهم

جمعیت تولیدکننده به  لیتبد آنچه که اتفاق افتاده مهاجرت از روستاها، نمیبیم

که  آنچهبنابراین .و میلیتاریسم بوده است 1صنایع غیرضروري توسعه ،کننده مصرف

کمک فنی  ،طرح نیا .بدست آمده است نه استقالل بلکه وابستگی بیشتر بوده است

چشمگیري به ایران ننموده و در راستاي تخصصی شدن و تفکیک ساختاري پیش 

ي را گرینظامتقویت ننمود بلکه به اقتدار و  تنها نهمدنی و شهروندي را  جامعه و نرفت

  .سامانی نو بخشید

این مدل بر اساس نظریه . در بعد نظري هم دستاورد این مقاله شایان توجه است

یست چرا که بر اساس آمایش سرزمینی و نیازهاي جامعه ایران ی نبررس قابلنوسازي 

ی نیست چرا که بررس قابلنظریه وابستگی هم  یقاین مدل از طر. طراحی نشده است

                                                  
هاي کمک گیرنـده افشـاء شـده     ها و دولت تر از ظواهر سخنان نیکسون که به اندازة کافی براي ملت اما مهم -1

اقتصادي اصل چهارمی موجود بـوده  هاي فنی و  هاي اصلی کامالً سري و مستوري در اعطاي کمک است، هدف

ازپیش پس از جنـگ   آمریکا در وضعیتی براي کمک به دولت و مردم ایران بیش. اشاره کرد هااست که باید به آن

ویرایش کـاخ سـفیدي، ایـران را     "مکتب نوسازي"زعم  خواست حتی به جهانی دوم ورود کرد، که اگر واقعاً می

هاي عمرانی ایران در زمان جنگ جهانی دوم و در دوران پهلوي  کار و برنامه بایستی از جایی که می ،پیش ببرد به

این . بردمیپیش  شده بود به وسیله خود متفقین تخریب اي و صنعتی آن نیمه کار مانده بود یا به اول اقدامات توسعه

. ن کرج را بمباران کردندآه هاي مربوط به کارخانه ذوب ترین محموله هواپیماهاي متفقین بودند که آخرین و مهم

اي و  آهن ایران و صنایع مادر و صنایع واسطه بایستی ذوب پس واقعاً اگر هدف توسعه صنعتی و فنی ایران بود می

بردند و به قـول   پیش می کاره مانده از زمان امیرکبیر تا پهلوي اول را به هاي نیمه هاي اقتصادي و برنامه زیرساخت

نه اینکه انگار ایران یک قبیله بدوي از دوران توحش و در این . شد بن الد پیشین نهاده میبه  "الدي"ایرانیان کهن 

باشد که ایـن بـار    می "رابینسن کروزوئه"مورگانی است و جمعۀ رمان ) قدیم(دوران نیز، در دورة توحش اولیه 

تمدن اروپایی آشنا کرده و وي را  خواران روسی نجات داده و آن را با مظاهر آمریکا باید آن را از دیگ نظام آدم

که به مسیحیت دوباره به صلیب کشـیده شـده، بـا روایـت نظـام      ) ع(تعمید داده و به دین نه عیسی مسیح  غسل

! اسـت، دعـوت کنـد   ) غارت آزاد(غرب که غایت آن تجارت آزاد از عدالت و انصاف ! استعماري –سوداگري 

  ).51:1396فرهادي،(
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است بلکه از سوي  نکرده عملدر راستاي قطع ارتباط با کشورهاي غربی  تنها نه

شده   یطراحم سو کشور جهانکشورهاي غربی و در پوشش کمک به توسعه براي یک 

، اما کندیمنظریه نظام جهانی یک پیوستگی میان مرکز پیرامون را ترسیم  هرچند. است

در این راستا چون خواست دولت ملی توسعه بر اساس نیازهاي ملی است و نه 

کدام از  ؛ موردي که هیچشودیممورد خاص تلقی  کینیا هماهنگی با نظام جهانی،

  .کنندینمآن را تبیین ی خوب بهي یادشده ها هینظر

یر مثبتی در روند توسعه پایدار کشورها تأثتوانند  ینمیی تنها بهخارجی  هاي کمک

بهینه از منابع انسانی و مادي  استفادةداشته باشند؛ کشوري که تمرین کافی در حوزه 

 مالی خارجی نیز کاري از پیش نخواهد برد، هاي کمکباوجودخود نکرده باشد حتی 

ریزي دقیق و مبتنی بر  خارجی باید نظام برنامه هاي کمکهدفمند از  استفادةي یرا براز

و ریزي ملی زهر منافع ملی در کشور حاکم باشد تا بتوان بر اساس این نظام برنامه

در دوره مورد  متأسفانهکه اثر کرد، یبخارجی را کم و  هاي کمکپردةي پشت ها هدف

 با) دولت ملی(یران موجود نبود یا اگر موجود بود یک از ابزارهاي الزم در ا یچهبحث 

درگیر بود تا ) همسودان(شان یداخلها از سوي استعمارگران و ایادي  یسهدسانواع 

اگر . اي در رابطه با منافع ملی و توسعه پایدار انجام دهد یستهبانتواند اقدام شایسته و 

ند بهترین زمان کمک، در قرار بود که برنامه اصل چهار به توسعه ایران کمکی بک

بحبوحه مجادله نفتی ایران با انگلستان و تحریم گسترده ایران بود که در این زمینه 

 تأخیري کمک اولیه نیز با ها وعدهاقدامی صورت نگرفت بلکه همان  نیتر کوچکتنها  نه

با تأخیر نیز بیشتر صرف پرداخت حقوق و  هاي کمکو همان  شدیمبسیار انجام 

  .شدیمکادر اصل چهار دستمزد 

کشور انجام گرفت،  توسعۀمطابق با اصل چهار، ظاهرًا اقدامات مثبتی در راستاي 

ها به دلیل عجوالنه  که بسیاري از طرح دهدینشان م ها تیاما ارزیابی دقیق این فعال
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که البته این چندان مثبتی به بار نیاوردند  جۀینت، شکست خوردند و 1برنامگی بودن و بی

آمریکاییان فقط خود را  دیشا از دید ناظران ایرانی است؛ ها طرحست خوردگی شک

.تا بتوانند در پس آن به سایر اهداف خود برسند دانستندیمبه انجام نمایشی  مأمور

 اهدافشانرسیدن به سایر  شرط شیپعنوان  به ها طرحی شاید فقط قصد ایشان اجراي عنی

  .منظور نظرشان نبوده است ها طرحبه موفقیت این  نگاه خاصی اصًالدر ایران بوده و 

                                                  
هایی که در کشورهاي اولیه بکار  توان از دیگر کشورها اقتباس کرد اما لزوماً روش اي را می هاي توسعه برنامه-1

هـاي   چنانچـه بیگانـه بـودن بسـیاري از روش     ،اجرا نخواهنـد بـود   اند حتماً در کشورهاي جدید قابل شده گرفته

هـا در   انگیخـت و حضـور آن  هایی را برمی واکنش ،با فرهنگ ایرانی چهارپیشنهادشده از سوي کارشناسان اصل 

  .شهرها و روستاها هرگز نتوانست این فاصله و بیگانگی را از میان بردارد
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:پیوست

کوشش در جهت رشد و توسعه کشورهاي جهان سوم با الگوي غربـی و عناصـر   

این کشورها را هرگز به این  فقط نهاست،شده  داده در تصویر زیر نشان  چنانکهبیرونی،

را از هم خواهد پاشانید و کارکرد سـنتی   نظام اجتماعی آنها بلکههدف نخواهد رساند؛

  .)546:1376رفیع پور،(دهد میآنها را نیز کاهش 

  
  کارکرد و تضاد در جهان سومتوسعه، -1شکل 

  

هـاي ایـده آل    شود که ابتدا به کشـورهاي جهـان سـوم هـدف     در تصویر دیده می

نظـام  ،سـوي ایـن هـدف سـراب ماننـد      اما با حرکت بـه شود، کشورهاي غربی القا می

  .یابد میاز هم پاشیده و کارکرد اجتماعی آن نیز کاهشاجتماعی منسجم آنها
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  اسب ترویاي توسعه -2شکل 

  

به نابودي جهان سوم  فقط نهکه  دامیباید توجه داشت که توسعه اسب ترویا است،

مسئله را  این.مخربی نیز براي جهان غرب دارد تأثیراتعواقب آن  بلکه،انجامد می

استکه تصویر باال گویاي آن اند کردهمسئول در خارج نیز درك  هاي نسانا

  ).547:1376پور،رفیع(


