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Iran has experienced great changes in history but today the speed and nature of social changes, has 
created different conditions that require understanding social native pattern designs. an adaptation of 
Western theoretical models and applications on the basis of raw materials and instances in Iran, is a 
common response to the question of circumstances of achieving suitable social patterns and the right 
way appears through the production side, not consumers. In other words, research in the social history 
of Iran can determine the course of social change and the role of actors and other co-founders, the pat-
tern of social change in Iran can be extracted. The important factors in social changes before the Islamic 
Revolution are affected by the type of external relations particularly with the United States of America. 
The influence of this relationship is mainly considered in political and military related services and other 
critical areas such as economy and culture has been ignored. Limitations and weaknesses in scientific 
production in this area spread a sign of politicization in the field of social science research in Iran. This 
paper investigates on reviewing objectives and performance of Truman›s Point Four, analysis of the Point 
Four program is the only reference that can be used in the design of social changes of Iran.
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Extended Abstract

1. Introduction

ran has experienced great changes in 
history but today the speed and nature 
of social changes, has created different 
conditions that require understanding 
social native pattern designs. an adapta-

tion of Western theoretical models and applications on the 

basis of raw materials and instances in Iran, is a common 
response to the question of circumstances of achieving 
suitable social patterns and the right way appears through 
the production side, not consumers. In other words, re-
search in the social history of Iran can determine the 
course of social change and the role of actors and other 
co-founders, the pattern of social change in Iran can be 
extracted. The important factors in social changes before 
the Islamic Revolution are affected by the type of external 
relations particularly with the United States of America. 
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The influence of this relationship is mainly considered 
in political and military related services and other criti-
cal areas such as economy and culture has been ignored. 
Generally out of all the projects have been presented in 
this regard, Design Harry Truman, President of America 
has named the four who was executed in Iran for 17 years. 
Iran's history of authoritarian governments that lack the 
background and social status also prescribed the necessity 
of formation of the authoritarian government to realize 
modernization in countries like Iran that it had nothing 
in common with culture and social history, In practice, 
structural identity and affiliation of the modern state in 
Iran while strengthening colonial powers that America's 
long-term programs, to create a comprehensive and pro-
found transformation in the structure of Iranian society 
was organized. Change the terms of reference governing 
the fundamental changes in Iran's villages and rural cul-
ture and Truman's Point Four was called. Ms. Vida Ham-

raz research intimates as «The Truman's Point Four goals 
and performance» and the subtitle (economic faculty of 
America in Iran) in 1381 and consists of 238 pages and 
1000 copies in four seasons, by the Ministry of docu-
ments and diplomatic history State publications. . Limita-
tions and weaknesses in scientific production in this area, 
spread a sign of politicization in the field of social science 
research in Iran. «The review objectives and performance 
Principle four of Truman» analysis of the Point Four pro-
gram is the only book that can be used in the design of 
social change in Iran. 

2. Methods

In this article, content analysis is used as a method of 
evaluation and criticism.

3. Objective

Book review: «review objectives and performance Tru-
man's Point Four»

4. Results

This study suggests furthering researches in this field. 
Thus far, this research has been accomplished utilizing 
variety of sources and documents, regardless of their 
distribution. According to the intertwining of cultural 
relations and economic ties with providing deep analy-
sis research-based knowledge from the field of cultural 
and economic connections with each other and Its role 
in the plans of the imperialists on the one hand and the 
other is social change. The interesting point is that despite 
her intimate attention and sensitivity to the colonial na-

ture of Truman's Point Four and according to the main 
orientation of macro planning at the time, Have evaluated 
the performance of four unsuccessful and the applica-
tion conflicts and differences in tastes and heated debate 
American decision-makers As a sign of lack of coordi-
nation in the implementation of the program have been 
successful. In her view, the complexity of administrative 
organization leading financial center as well as frequent 
changes in policy assistance of four foreign aid of Ameri-
ca as the result of global politics reduces the effectiveness 
of most projects. While it should be noted that Truman's 
immediate plans and short-term plans and long-term aid 
Eisenhower they are a sign of growth in the design and 
implementation of programs, because the fundamental 
question never did the Persians in the national interest: 
The key research question is whether the aid in such a 
way that those countries [Iran] were calling for help to 
America's national security or not? Explains McLeod, 
executive director of the Harvard Advisory Group is illu-
minating in this regard: Foreign technical advice of those 
things that it is real success will probably in the long run. 
Foreign technical advice followed is essentially physi-
cal facilities or even the current literature on foreign aid, 
«Institution-building» is. If there is no suitable environ-
ment these two objectives none of them can be beneficial 
not survive. Transfer of ideas and new perspectives to the 
host society's most fundamental and most difficult aspect 
of technical advice. The last thing to mention about the 
content of the work, the project reflects the presence of 
four in Iran is very quick and intensive lack of segmenta-
tion ups and downs of dealing with the four Iranians and 
non-Iranians in this era of political participation, the ap-
plicability of this chapter is greatly reduced.
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نشانی: تهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان شهید احمد قصیر)بخارست سابق(- کوچه پژوهشگاه- پالک 2- پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
تلفن: 88742789 )021( 98+

 maham812002@yahoo.com :پست الکترونیکی

تغییرات اجتماعی برون زا و نوین در ایران علیرغم سابقه طوالنی مورد توجه جدی قرار نگرفته اند. از مهم ترین عوامل مؤثر در تغییرات 
اجتماعی برون زا پیش از انقالب اسالمی، نوع ارتباطات خارجی خصوصاً با ایاالت متحده آمریکا بوده است. تأثیر این رابطه عمدتاً در 
حوزه های سیاسی و نظامی مدنظر قرار گرفته و از سایر حوزه های مهم و اساسی نظیر اقتصاد و فرهنگ غفلت شده است. هدف این مقاله 
بازخوانی انتقادی اهداف و عملکرد اصل چهار ترومن در ایران می باشد که در کتابی با همین نام انتشار یافته است. هدف گیری اساسی اصل 
چهار بر روستاها به عنوان کانون های »کار و تولید« و »همکاری« بود و توسعه را در چارچوب »مصرف« به عنوان هنجار اجتماعی و »رفاه« 
به مثابه ایدئولوژی سیاسی تعریف می کرد. در این مدِل توسعه می بایستی کانون های مولد به کانون های مصرف تبدیل شوند و شهرهای 
مصرفی نماد توسعه یافتگی محسوب می گردند. کتاب »بررسی اهداف و عملکرد اصل چهار ترومن« تنها اثر انتشار یافته در این زمینه است 
که کالبدشکافی مناسبی از ماهیت و فرایند اصل چهار در ایران ارائه داده اّما به نتایج و تأثیرات پایدار این طراحِی تغییر اجتماعی در ایران 

کمتر توجه داشته است. با این وجود می تواند در طراحی الگوی تغییرات اجتماعی در ایران به کار آید.
کلیدواژه ها: 

اصل چهار ترومن، تغییر 
برون زا، الگوی تغییر 

اجتماعی، روستا، جامعه 
ایران

تاریخ دریافت: 22 دی 1395
تاریخ پذیرش: 08 مرداد 1396

مقدمه
 – دولت  تشکیل  و  نوین  سیاسی  واحدهای  شکل گیری  با 
بین دو حوزه ی داخلی  ناپذیر  نفوذ  ملت، »حاکمیت، حصاری 
مطلقه  دولت  شد.  تعریف   (Seif Zadeh, 2000) بین المللی«  و 
جدید)مدرن( بر اساس تعریفی از »سیاست« شکل گرفت که 
موافق این نظر بود: سازمانی که مسئول کار سیاسی است، هر 
اعمال  برای  وسایل الزم  به  امتیاز دسترسی  از  باید  باشد،  چه 
جبر جسمانی برخوردار باشد (Pojay, 1998). جالب آنکه علیرغم 
دو  عنوان  به  اشمیت  کارل  و  ایستون  دیوید  تعریف های  تضاد 
گونه ی فراگیر در تعریف سیاست، در ضرورت اجبار توسط دولت 
مطلقه توافق دارند. ترسیم چنین جایگاهی برای دولت مدرن و 
مشروعیت بخشی به انحصار و خشونت آن، هموارسازی فرآیندی 
در عرصه  اجتماعی بود که از آن با عنوان ملت سازی یاد شده 
است. فرآیندی که با عنوان توسعه سیاسی، »پیشرفت در جهت 

دموکراسی لیبرال« (Rush, 1998) را می طلبد. این تصور تک خطی 
از نوسازی سیاسی از تصور نژادمحورانه در دگرگونی اجتماعی 
ناشی می شود که خود این فرض را پیش می آورد که رژیم سیاسی 
حاصل در جوامع غربی به عنوان طبیعی ترین و قوی ترین رژیم 
نهایتاً بر تمامی نقاط جهان سایه خواهد افکند. این تز به دو نتیجه 
منازعه آمیز ره می گشاید. اول آن که پدیده اقتدارگرایی چونان 
درکی  به  و  معرفی  لیبرال  دموکراسی  برای  مقدمه ای ضروری 
سطحی و ساده لوحانه از مهم ترین مسائل علم سیاست بسنده 
می شود. دیگر آن که استعمار هم به عنوان مرحله ای مناسب 
برای نشر فرهنگ واالتر و در نتیجه کمکی ارزشمند برای نوسازی 
 .(Badie, 1997) سیاسی در جهان سوم مشروعیت پیدا می کند
به بیان دیگر، جوامع غیر غربی به مثابه ی »دیگری« غرب مورد 
مطالعه قرار گرفتند. دیگری ای که طبق قاعده ی رقابت – برگرفته 
از تنازع بقاء و تسری آن به حوزه ی نظام اجتماعی– می بایستی 

1- استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، تهران، ایران

اصل چهار و تغییر اجتماعی در ایران )معرفی و نقد کتاب »بررسی اهداف و عملکرد اصل چهار 
ترومن«(

*محمود مهام1

ایران اساساً جامعه ای روستایی است و آینده آن را باید آینده روستاییان این کشور دانست.)تاس. اچ. مک لئو(
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مورد تهاجم قرارگرفته و از بین برود. در واقع، »سیاست در مفهوم 
حوزه ی  در   (Toheidfam, 2002) سیاسی«  قدرت  سر  بر  رقابت 
ملی و »رقابت به صورت جنگ صنعتی« (Hunt, 1980) در سطح 
ارتباطات و مبادالت  نوع  جهانی، تصویرگر و توضیح دهنده ی 
سیاسی در دوره ی مدرن می باشد. رونق مردم شناسی سیاسی و 
»سرآمدی مردم شناسی در رشته های علوم انسانی و اجتماعی در 
دوره ی امپراتوری های استعماری« (Qavam, 2010) و تولید ادبیات 
استعماری که نشان دهنده ی بازنموِد دیگری غرب- نظیر این 
 (Sardar, 2009) -که استعمارگران سختکوش اند، بومی ها تنبل اند
می باشد، در همین راستا قابل فهم و هضم است. »اندیشه های 
ملموس  شکلی  بازنمود  واسطه ی  به  انتزاعی  و  ایدئولوژیک 
می یابند، مانند، ایده ی نشانه ی »هندی« )افراد بُزدل و غیرقابل 
اعتماد( در ادبیات استعماری (Sardar, 2009) و علم شرق شناسی 
به عنواِن علم سیاسِت ِمیل که امیال غریبان را در رشته های 
آکادمیک مدون می سازد(Sardar, 2008) . به این ترتیب، نظریه 
تکامل فرهنگ به عنوان نظریه کالسیک تغییر فرهنگ، ابزارهای 
نظری و پشتوانه های تئوریک مورد نیاز قدرت های استعماری را 
فراهم ساخت زیرا» تعمیم نظریه عمومی تکامل بر پدیده های 
طبقه بندی  یک  با شکل گیری   .(Azad , 2008) است«  فرهنگی 
نامناسب و گمراه کننده یعنی طبقه بندی جوامع جهان به سنتی 
و صنعتی به نحوی که تلویحاً سنت را در برابر صنعت و سنتی 
را در برابر صنعتی قرار می دهد (Farhadi, 1997)، فرهنگ نادیده 
گرفته شد، خصوصاً با القاء این توهم درباره  سنت که هرگز درباره  
آن اندیشه نشده و ما آن را همان گونه انجام می دهیم که همیشه 
انجام شده است (Rush, 1998). به این ترتیب عمالً دانش بومی 
به مثابه ی سنگ بنای پیشرفت واقعی فاقد موضوعیت گردید و 
حامالن این دانش که همانا عشایر و روستاییان بودند و هسته ی 
اصلی »فرهنگ کار« و »فرهنگ تولیدی« را شکل داده و زنده نگه 
 (Almond, »داشتند به عنوان بی سوادان و افراد »کوچک اندیش
(2002 معرفی گردیدند. پیامد این وضعیت بحرانی، در برنامه ریزی 

توسعه در ایران و ایجاد تغییرات بنیادین در طراحی تغییرات 
اجتماعی آشکار گردید که نهایتاً منجر به شکل گیری تغییرات 

اجتماعی برون زا در ایران شد. 

در میان کشورهایی که در اوایل قرن بیستم آن ها را »قدرت های 
که  داشت  وجود  باوری  سرنوشت  نوعی  می نامیدند  بزرگ« 
نیرومندترها به ضعیفان حمله می برند و غنیمت را میان خود 
تقسیم می کنند (Grenville, 1998). در پایان جنگ جهانی دوم 
 (Ambrose, بودند  جهان  شکل  تغییر  خواستار  آمریکا  رهبران 
(1989. یکی از مهم ترین طرح هایی که در این زمینه ارائه شد، 

طرح هری ترومن، رئیس جمهور آمریکا با نام اصل چهار بود که 
مدت 17 سال در ایران به مرحله اجرا گذاشته شد. ایرانی که از 
سال ها قبل سیاست مدارانش اصالحات را در تقویت و تضمین 
وابستگی جستجو می کردند و تغییرات اجتماعی را نه برگرفته 
استعمارگران  فرمان ها  اجرای  بلکه  بومی  دانش  و  فرهنگ  از 

می دانستند. امروزه نیز غالباً در تجزیه وتحلیل مسائل اجتماعي 
در ایران فرآیند مساله یابي و شناسایي عوامل گوناگون و ایجاد 
کننده ي تغییرات اجتماعي تحت الشعاع سیاست و دولت قرار 
جایگزین  سیاسي  مواجهه های  تحلیِل  نتیجه،  در  مي گیرد. 
تحلیل هاي اجتماعي مي گردد. از بارزترین مصادیق قابل ذکر، 
مستقیم  اجراهاي  و  طوالنی مدت  برنامه هاي  ماندن  ناشناخته 
بر  توسعه  آمریکایي  و تحمیل مدل  اصل چهار  و غیرمستقیم 

کشورهایي نظیر ایران در ادبیات علوم اجتماعي ایران است. 

تحول در ساختار جامعه روستایی و عشایری هر دو از یک 
فرض سرچشمه می گرفت: سرکوب نیروهای معارض و مرکزگریز 
ایجاد یک دولت و حکومت قدرتمند و متمرکز بر  در خدمت 
مبنای عقالنی و منطقی بر اساس نظام اداری  (Qlfy, 2000)باید 
قرار بگیرند. سابقه ی استبدادی دولت در ایران که فاقد زمینه 
شکل گیری  ضرورت  تجویز  به عالوه ی  بود  اجتماعی  پایگاه  و 
دولت استبدادی برای تحقق نوسازی در کشورهایی نظیر ایران 
که هیچ تناسبی با فرهنگ و تاریخ اجتماعی آن نداشت، عماًل 
وابستگی هویتی و ساختاری دولت مدرن در ایران را به قدرت های 
برنامه های  آمریکا  که  می کرد  بسترسازی  حالی  در  استعماری 
درازمدت، همه جانبه و عمیقی را برای ایجاد دگرگونی و تغییر 
در بافت و ساختار جامعه ایرانی تدارک دیده بود. تغییری که به 
لحاظ مصداق ناظر بر تغییرات بنیادین روستا و فرهنگ روستایی 
در ایران بود و اصل چهار ترومن نام داشت و هنوز در مطالعات 
اجتماعی ایران و بازخوانی الگوهای تغییر اجتماعی در ایران مورد 
توجه جدی قرار نگرفته است و اثری که در این مقاله نقد می شود 
تنها اثِر تحلیلی انتشار یافته در معرفی ماهیت و فرایند اصل چهار 

به عنوان الگوی تغییر اجتماعی برون زا در ایران می باشد. 

معرفی اثر
تحقیق خانم همراز با عنوان اصلی »بررسی اهداف و عملکرد 
اصل چهار ترومن« و عنوان فرعی)هیئت عملیات اقتصادی آمریکا 
در ایران( در سال 1381 و تیراژ 1000 نسخه در 238 صفحه 
و مشتمل بر چهار فصل، توسط مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی 
وزارت امور خارجه انتشار یافته است. علیرغم گذشت پانزده سال 
انجام نشده است.  پایین، هنوز چاپ دوم  تیراژ  انتشار آن و  از 
عدم اقبال جامعه علمی کشور به این اثر، نشانه فقدان پرسش 
و  ایران  در  آمریکا  خصوصاً  استعمارگران  فعالیت  چگونگی  از 
ساده انگاری طراحی های آنان می باشد. فعالیت های پیوسته ای که 
حدود دو دهه توسط آمریکا به صورت مستقیم و پس از آن توسط 
دولت شبه مدرن پهلوی با جدیت تمام دنبال می شد. ناتوانی در 
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تولید ادبیات در این زمینه1 و تأخیر بیست و چهار ساله برای 
شناسایی و معرفی آن و عدم استقبال از همین حداقل، بی توجهی 
به گذشته و عارضه ی فراموشی تجارب را نشان می دهد. اتفاقی 
نیست که آینده ایران از جامعه ا ی روستایی به عنوان نقطه ی ثقل، 
به سوی شهرهای بزرگ و مصرفی تغییر جهت و مسیر می دهد 
و همین تغییر نقطه ی اتکا موجب می گردد که گفته شود: آینده 
 .(Orkad, 2000) ایران کنونی در گرو تحوالت جامعه شهری است

در فصل اول با عنوان »اصل چهار چه بود و چرا ارائه شد؟« به 
بررسی زمینه های تغییر سیاست آمریکا از انزواطلبی و دکترین 
مونروئه به سیاست مداخله و پیشنهاد طرح اصل چهار پرداخته 
شده است. آنچه پس از جنگ در چارچوب طرح های کمک چون 
طرح مارشال و اصل چهار ترومن ارائه شد در واقع پاسخ به این 
نیاز بود )11-9(. کمک های فنی که کم هزینه ترین نوع برنامه 
کمک خارجی به شمار می آمدند و به ظاهر عامل انتقال دانش 
و مهارت فنی بودند، پایه اصلی برنامه های مشهور کمک خارجی 
آمریکا در سال های پس از جنگ در کشورهای غیر کمونیست 
علوم  نقش آفرینی  تأمل،  قابل  بسیار  نکته ی  )13و14(.  گردید 
اجتماعی در سیاست های توسعه ای می باشد، به گونه ای که 1/3 
کمک های مالی که در فاصله سال های 1967 -1961 در امور 
فرهنگی بین المللی صرف شدند به پیشبرد علوم اجتماعی و بهبود 
زندگی مردم در کشورهای مختلف اختصاص داشت )18 و19(. به 
این ترتیب، نیمه ی مسلط علوم اجتماعی در غرب، اگر در هم نوایی 
و هم گرایی همه جانبه با منافع اقتصادی و قدرت سیاسی نباشد، 
 .(Farhadi, 2009) است  آن  با  دقیق  پیوستگی  در  غالباً  حداقل 
غفلت جامعه شناسی از روستا در ایران و بی توجهی جامعه شناسی 
روستایی به اصل چهار ترومن در ایران از همین منظر قابل تحلیل 
است. هدف دکترین ترومن آن بود که »راه را بر هر انقالبی سد 

کند« )27(.

در فصل دوم با عنوان »اصل چهار در ایران« به علل توجه 
آمریکا به ایران برای اعطای کمک های فنی و ساختار درونی و 
تشکیالت اصل چهار در ایران پرداخته شده است. فعالیت اصلی 
عنوان  تحت  که  چهار  اصل  به  وابسته  آمریکایی  کارشناسان 
»هیئت همکاری اقتصادی آمریکا« به ایران آمدند مصادف با بروز 
تحوالت سیاسی و اقتصادی گسترده ای بود که بر اثر بحران نفتی 
میان ایران و انگلستان پدید آمده بود )62-60(. هرچه امکان 
توافق میان ایران و انگلستان کمتر می شد به نگرانی ترومن از 
فراگیر شدن ایده ی ملی شدن نفت در کشورهای دیگر افزوده 
می شد)63 و64(. تصمیم و اقدام به سرنگونی دکتر مصدق در 

1.- بــه عنــوان نمونــه بنگریــد بــه مقالــه »اصــل چهــار ترومــن در ایــران« که شــش 
ســال بعــد از انتشــار کتــاب خانــم همــراز نوشــته شــده و حتــی معرفــی دقیقــی از 
کتــاب ایشــان انجــام نــداده اســت. ناگفتــه نمانــد که بــر اســاس جســتجوی نگارنده 
هیــچ تــالش دیگــری نیــز در موضــوع اصــل چهــار کــه بــه تحلیــل و عملکــرد آن 
ــه نتیجــه نرســیده اســت هــر چنــد در ســال 1382،  ــران پرداختــه باشــد، ب در ای

اســنادی از اصــل چهــار ترومــن در ایــران در دو جلــد منتشــر گردیــده اســت.

حالی اتفاق افتاد که »وی سرانجام ]علیرغم مخالفت اولیه[ در 
و  مالی  وضعیت  به  توجه  با  نوشت:  نامه ای  آوریل 1952 طی 
اقتصادی دولت ایران از هر نوع حمایتی که از طرف آمریکا انجام 
شود استقبال می کند )69( با این وجود، در نامه ای که از وزیر امور 
خارجه آمریکا به سفیر آن دولت در ایران نوشته شده، چنین آمده 
است: جانشینی مصدق توسط جانشین وابسته ای که تمایل به 
ختم غائله نفت داشته باشد و بیشترین دستور را برای کمک های 
بااهمیت به ایران بدهد می تواند به کمک های زیر منتهی شود 
)71(. تکیه مقامات آمریکایی برای اخذ معافیت های حقوقی و 
گمرکی و مالیاتی برای کارکنان آمریکایی اصل چهار با پاسخ 
موافق مصدق روبرو شد و وی در پاسخ درخواست وارن تصریح 
کرد:دولت ایران موافقت می نماید که برای انجام مسئولیت ها و 
وظایفی که از برنامه های همکاری فنی برای دولت آمریکا ناشی 
می شود، بپذیرد و دولت ایران تا آخرین حد امکان به موجب قانون 
اساسی و سایر قوانین موجود این هیئت مخصوص و کارمندان آن 
را جزء هیئت سیاسی کشورهای ]ایاالت[ متحده آمریکا در ایران 
خواهد شناخت تا از مزایا و مصونیت هایی که به هیئت سیاسی و 
کارمندان آن داده می شود با تطبیق درجات آن ها برخوردار شوند 
)88(. با این اوصاف باید پرسید2منظور آمریکایی ها از »جانشین 
وابسته« چه بوده است. اعتماد و همراهی های مصدق با آن ها که 
همسویی سیاسی–اقتصادی ایران با آمریکا را در پی داشت، کدام 
خطر جدی را برای آمریکایی ها همچنان نگه می داشت که آنان را 
وادار کرد از خوش نامی و اعتماد ایرانیان به آن ها هزینه نمایند و 

عملیات آژاکس را با رهبری روزولت طراحی و اجرا نمایند؟

از وقایع بسیار مهم در زمینه مشارکت سیاسی ایرانیان که مورد 
توجه قرار نگرفته است، »استقبال اقشار متوسط و کم درآمد از 
انتشار بیش از دو میلیارد ریال اوراق قرضه ملی با سررسید دو 

ساله در بهمن 1330« )66( برای کمک به دولت می باشد3.

کندی رئیس جمهور جدید در نطق خود گفت: به آن کسانی 
که در خرابه ها و روستاهای نیمی از کره زمین در پاره کردن 
بندهای نگون بختی توده ها، در مبارزه و ستیزند تعهد می سپاریم 
که بهترین و باالترین کوشش خود را تا هر زمان که الزم است 

بکار بندیم تا قادر به خودیاری گردند )76(.

در واقع، با این نگرش به »روستا« و فریب »خودیاری«، کندی 
قصد داشت »راه را بر هر گونه انقالب اجتماعی ببندد.« )76(. 
به بیان دیگر، دولت شبه مدرن پهلوی و ناآشنا نسبت به جامعه 
ایران مورد حمایت قرار می گرفت و در این فرآیند تغییر اقتصادی 
و اجتماعی، فرهنگ و تاریخ اجتماعی ایرانیان جایگاهی نداشت 
و کمک ها معطوف به تضعیف ارتباط حکومت با جامعه و تقویت 
نام تقویت خودیاری در  به  از مردم  انتزاع و تفکیک حاکمیت 

2. -گفتنــی اســت طــرح پرســش توســط مرتضــی فرهــادی در گفت وگــوی نویســنده 
بــا ایشــان صــورت گرفته اســت.

.Farhadi, 2009 :3.- برای توضیح دگریاری بین ناهمپایگان بنگرید به
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میان مردم بود. »هنگامی که در 30 نوامبر 1967/ 9 آذر 1346 
فعالیت اداره های کمک خارجی در ایران پایان یافت، به ظاهر 
اعالم گردید که ایران یک کشور توسعه یافته است اما باید توجه 
داشت که این به معنای پایان کمک های بالعوض آمریکا و شروع 
دوره سرمایه گذاری و معامله های سرسام آور با ایران بود و روند 
وابستگی ایران به آمریکا در شکل جدید و با سرعت بیشتر ادامه 

یافت« )77 و78(.

هیچ یک از کمک های آمریکا به ایران پس از جنگ جهانی 
دوم، هم چون اصل چهار گسترده و طوالنی مدت نبود و هیچ یک 
از طرح های آمریکا از چنین پراکندگی جغرافیایی، تعداد پرسنل 
و تنوع زمینه های فعالیت برخوردار نبودند. شاید به همین دلیل 
اصل چهار در ایران از پیچیدگی تشکیالتی اداری خاص برخوردار 
بود. اصل چهار که شامل یک مقدمه و 10 ماده بود، در ماده 5 آن 
بر تشکیل یک کمیسیون همکاری برای اصالحات روستایی ایرانی 
و آمریکایی تأکید شده بود )80(. باید توجه داشت که جهت گیری 
اصلی، تغییر مبنایی سازمان های بومی در صورت امکان و در 
غیر این صورت انهدام آن ها بوده است. آمریکا پیش از فعالیت 
ایران در زمینه سازماندهی اجتماعی کار دارای تجربه های  در 
فراوانی مطابق با اصول سازماندهی و مدیریت علمی بود که از 
آن ها در زمینه های آموزشی، تعلیم امور اداری و سایر موارد در 
به مقام  به عنوان مثال، »برای رسیدن  استفاده می کرد.  ایران 
رهبری، سازماندهی شرکت های نوین، یعنی شرکت های سهامی و 
تراست های بزرگ، بدون شک بسیار مهم بود. شرکت های سهامی 
و بانک ها به عنوان وسیله ای عمل کردند تا شرکت های گوناگون 
را به صورت گروه های مالی و گروه های صنعتی بزرگ، به شکل 
تراست ها و کارتل ها به هم مربوط سازند (Othens, 2005). نکته 
مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد جهت گیری تالش ها برای 
ایجاد گروه های مالی و سوق دادن سازمان ها و گروه های بومی به 
سوی اصالت بخشی و محوریت »پول« در تنظیم کلیه  مناسبات 
و ارتباطات اجتماعی می باشد. پولی کردن مناسبات اجتماعی و 
تکیه بر »رقابت« به عنوان یگانه مکانیسم نظم اجتماعی عماًل 
در  گریزی  همکاری  و  زدایی  تقدس  فرآیند  دهنده ی  نشان 

عرصه های نظام اجتماعی می باشد. 

در فصل سوم، »چگونگی توزیع کمک های اصل چهار در ایران« 
مورد بررسی قرار گرفته است. 

یک سلسله مطالعات کاربردی در فاصله 1954-1950 برای 
بررسی رابطه میان رشد اقتصادی و سیاست خارجی و تأمین 
بازارهای مطمئن فروش و منابع اصلی تهیه مواد خام اجرا شد. در 
گزارشی که بنیاد راکفلر در 1958 منتشر کرد جنگ سرد را نتیجه 
مالحظات اقتصادی دانست و اظهار کرد: غرب نیازمند کشف تمام 
وسایلی است که از فروپاشی اقتصادی در بسیاری از مناطق جهان 
آزاد جلوگیری کند. مسأله دیگر، طبیعت وابسته ی اقتصاد جهان 
سوم بود. در گزارش راکفلر آمده بود: مسأله فوری آن است که 

یک میلیارد مردم کشورهای توسعه نیافته را به باال بردن تولید 
]استخراج هر چه بیشتر مواد خام[ و مصرف ]عطش فزاینده برای 
در اختیار داشتن تولیدات ناشی از فرآوری و پردازش منابع خام 
ما توسط غربیان از طریق پرداخت پول، نه کار[ وادار کنیم و به 
حفظ و ازدیاد رشد مناطق صنعتی جهان هم ادامه دهیم، زیرا این 
دو مسأله با یکدیگر رابطه تنگاتنگ دارند )115(. تغییر فرهنگ 
جامعه ایران به سوی فرهنگ مصرفی یک هدف اساسی بوده 
است. به طور کلی اصل چهار در چند محور فعالیت کشاورزی 
بود: 1(آموزش کشاورزی 2(دامپروری و  خود را متمرکز کرده 
اصالح نژاد دام و طیور 3(ترویج کشاورزی 4(آبیاری روستایی 5(

اصالح بذر 6(سم پاشی و دفع آفات گیاهی 7(توسعه ابزار و ادوات 
ماشینی )126(. با توجه به جهت گیری برنامه آمریکایی در اصل 
چهار می توان دریافت که کشاورزی و دامداری در ایران اوالً، از 
حوزه ی فعالیت های سنتی، بومی و روستایی خارج ثانیاً، یکی 
از عرصه های تضمین کننده ی بازگشت سرمایه ی هزینه شده 
آمریکاییان برای اجرای اصل چهار در ایران، آمریکا و ثالثاً، از همه 
مهم تر عرصه ای استراتژیک برای ایجاد تغییرات فرهنگی و شیوه 

زندگی ایرانیان بوده است. 

در فصل چهارم »بازتاب حضور اصل چهار در ایران« به صورت 
گذرا مورد بررسی قرار گرفته است. اولین مخالفت ها با اصل چهار 
در آبان 1329 در جلسه 45 مجلس سنا از سوی سناتور باقر 
ابراز شد. دکتر متین دفتری هم در جلسه 175 سنا  کاظمی 
به تاریخ 22 اردیبهشت 1332 سه سؤال درباره اعتبارات اصل 
چهار و علت خرید چهارپایان از قبرس را مطرح کرد )172و173( 
شاید بتوان گفت جامعه ایرانی پیش از کودتا در شناخت این 
پدیده جدید فاقد بینش و قدرت تحلیل صحیح وقایع بود. پس از 
کودتای 28 مرداد 1332،دولت وقت به کمک های آمریکا به ویژه 
که  جامعه ای  در  می نگریست.  مثبتتری  دیده ی  با  چهار  اصل 
روزبه روز بیشتر به الگوهای اقتصادی، اداری، فرهنگی و سیاسی 
آمریکا وابسته می شد ابراز مخالفت با چنین طرح هایی بسیار نادر 
و دشوار می نمود )179و180( توجه به این نکته که اصل چهار 
عالوه بر کارکنان آمریکایی خود با عده ای از ایرانیان در قالب 
روابط اداری و اجتماعی رابطه برقرار کرده بود، اهمیت بسیار دارد. 
به این ترتیب، یک گروه نخبه ی فنی، اداری و بومی پدید می آمد 
که با توجه به میزان حقوق و دستمزد و بهره گیری از تسهیالت 
اداری و آموزشی از دیگران متمایز بودند. تأثیر واقعی این بخش 
از فعالیت اصل چهار بر حسب اعداد و یا دالر قابل سنجش نبود 
بلکه تأثیری فرهنگی بود که در افزایش گرایش به الگوهای اداری 

و اجتماعی آمریکا در کشور تأثیر می نهاد )187(.

نکات محتوایی

پیش از هر چیزی باید به تالش نویسنده کتاب در به سرانجام 
رسیدن این تحقیق اشاره کرد. هرچند بی پیشینگی تحقیق در 
این زمینه در ایران از مشکالت جدی این کار بوده است ولی 
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از  پایان رسیده و  به  قابل قبولی  به نحو  این وجود، تحقیق  با 
منابع و اسناد متنوعی– علیرغم پراکندگی   آن ها– استفاده شده 
نشان  شمسی  تاریخ  کنار  در  میالدی  تاریخ  از  استفاده  است. 
دهنده  دقت نظر محقق در پیگیری و توضیح مسأله برای مخاطب 
می باشد، هر چند در همه  موارد این موضوع رعایت نشده است. 
نکته  مهم دیگر، توجه به درهم تنیدگی روابط اقتصادی با روابط 
فرهنگی و ارائه تحلیل هایی عمیق است که مبتنی بر شناخت 
محقق از پیوستگی های عرصه های فرهنگ و اقتصاد با یکدیگر و 
نقش آفرینی آن در برنامه های استعمارگران از یک سو و تغییرات 
اجتماعی از سوی دیگر می باشد. این در حالی است که بعضاً 
محققان علوم اجتماعی »با غفلت از شناخت بومی، چه در سطح 
ملی و چه در سطح منطقه، می خواهند پا جای پای جوامع غربی 
بگذارند، ]در حالی که[ جوامع غربی تمام نردبان ها و جا پاهای 
با خود برده اند، و چه بسا که تنها دام هایی بر سر راه  خود را 
بر   . (Farhadi, 1997)4باشند گذاشته  جای  به  ذوق زده!  بومیان 
اساس نگرش های مسحور شده، غیرمستقل و غیربومی، اساساً یا 
جایی برای طرح اصل چهار باقی نمی گذارد و یا آن را در راستای 
عمران و آبادانی روستاها می شناساند. به بیان دیگر، معنای لغوی 
استعمار با حقیقت عینی آن خلط می شود و در تحلیل، چنین 
نتیجه گیری می کنند که اصل چهار ترومن نتوانست موفق شود. 
به عنوان نمونه به تحلیل زیر در توضیح دگرگونی های اجتماعی 

در جامعه روستایی ایران توجه نمایید:

به دلیل روند تحوالت و عمق دگرگونی های انجام شده در قرن 
اخیر، مشروطیت را سرآغاز دگرگونی های اساسی جامعه روستایی 
قلمداد می کنند. احداث و توسعه ی شبکه راه های روستایی، ایجاد 
تراکتور  ویژه  به  ماشین های کشاورزی  ورود  روستایی،  مدارس 
و  اختصاصی  امالک  و  خالصه  اراضی  تقسیم   ،1310 دهه  از 
باالخره اصالحات ارضی در دهه 1340، عوامل عمده تغییرات 
 (Talib, و دگرگونی های جامعه روستایی ایران را تشکیل می دهند
(2008. تا زمان اصالحات ارضی در دهه 1340، قوانین و مقررات 

دیگری مثل قوانین تأسیس صندوق تعاون روستایی و قانون بنگاه 
عمران کشور، قانون ازدیاد سهم کشاورزان از محصول و  . . به 
تصویب رسید. از طریق برنامه اول و دوم عمرانی کشور و حتی 
»هیئت عملیات عمرانی آمریکا در ایران« یعنی اصل4، در جهت 
توسعه و عمران روستاها اقداماتی صورت گرفت که کمتر قرین 
]کودتای 28  رویداد  این  منفی  اثر   .(Talib, 2008) بودند  توفیق 
مرداد[ همه چیز را تحت شعاع خود قرار داد و مردم قدرشناس 

4. - یــک نمونــه  بــارز در موضــوع مقالــه ی حاضــر، کتــاب »گــذر جامعــه ســنتی 
)نوســازی خاورمیانــه(« اســت کــه نــه تنهــا هیــچ بحثــی از اصــل چهــار ارائــه نمــی 
دهــد بلکــه در مــورد دکتــر مصــدق می نویســد: او بــا کمــک آمریــکا بــه هــر شــکل 
مخالفــت نمــود(Lerner, 2004) . بــا ایــن وجــود، مترجــم کتــاب »گــذر جامعــه 
ســنتی« در مقدمــه ی خــود  این چنیــن نوشــته اســت: پیمایشــی کــه دانیــل لرنــر 
ــی دقیــق اســت و صرف نظــر  ــد نوعــی پژوهــش میدان و همکارانــش انجــام داده ان
از برخــی مطالعــات مــوردی، در بخش هــای نظــری دقیــق و نتایــج کلــی و کهنــه 

 (Lerner, 2004).نشــدنی آن نهفتــه اســت

فراموشی  به  را  چهار  اصل  پرسنل  مفید  خدمات  حتی  ایران 
.(Karbassian, 1999) سپردند

نکته قابل تأمل این است که خانم همراز علیرغم دقت نظر و 
حساسیت نسبت به ماهیت استعماری اصل چهار ترومن و توجه 
به جهت گیری اصلی و کالن برنامه ریزی در آن دوران، عملکرد 
اصل چهار را ناموفق ارزیابی کرده اند و ذکر تداخل های برنامه ها 
و تفاوت سلیقه ها و بحث های داغ تصمیم گیران آمریکایی را به 
عنوان نشانه های عدم هماهنگی در اجرای موفقیت آمیز برنامه 
مالی  اداری  سازمان  پیچیدگی  ایشان،  نظر  از  کرده اند.  مطرح 
مرکز هدایت کننده کمک های اصل چهار و نیز تغییرات مکرر 
در سیاست کمک خارجی آمریکا که نتیجه تحوالت سیاست 
جهانی بود از کارایی اکثر طرح ها کاست )190(. در حالی که 
می بایستی توجه داشت که تغییر برنامه های فوری و کوتاه مدت 
ترومن به طرح ها و کمک های بلندمدت آیزن هاور )72( نشانه ی 
رشد در طراحی و اجرای برنامه های آن ها می باشد، زیرا این سؤال 
اساسی هیچ گاه در راستای منافع ملی ایرانیان تغییر نکرد: سؤال 
اساسی این بود که آیا کمک به گونه ای که آن کشورها ]ایران[ 
خیر؟  یا  می کرد  کمک  آمریکا  ملی  امنیت  به  بودند  خواستار 
(Ghaem Maghami, 2000) توضیح مک لئود در این زمینه بسیار 

روشنگر است: مشاوره فنی خارجی از آن دست کارهایی است 
که موفقیت های واقعی خود را احتماالً در درازمدت نشان خواهد 
داد. مشاوره فنی خارجی اساساً در پی این نیست که تأسیسات 
فیزیکی ایجاد کند یا حتی طبق ادبیات جاری در زمینه ی کمک 
خارجی، »نهادسازی« کند. اگر محیط مناسب وجود نداشته باشد 

این دو هدف هیچ یک نمی توانند به طور سودمندی دوام آورند.

انتقال اندیشه ها و نگرش های نو به جامعه ی میزبان بنیادی ترین 
فرآیند  جریان  در  است.  فنی  مشاوره ی  جنبه ی  دشوارترین  و 
جذب اندیشه ها، مالحظه ی تغییر و تحول مفاهیم الجرم حیرت 
و سرگشتگی عمیقی به همراه دارد (McLeod, 1998) و این راهبرد 
دقیقاً همان واقعیتی است که امروزه با نام »نبرد اطالعاتی« از 
آن یاد می شود. نبرد اطالعاتی در سطح استراتژیک بر این هدف 
بر  تأثیرگذاری  با  را  اراده های خصمانه حریف  که  است  استوار 
معلومات و اعتقادات آن تحت کنترل درآورد (Khani, 2007). حال 
اگر بپرسیم تا چه اندازه معلومات و دانش بومی در حوزه های 
مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی ثبت 
و ضبط شده است و پایدار و مؤثر مانده اند می توان عملکرد اصل 
چهار را مورد ارزیابی قرار داد؟ وقتی »عمده ترین مراکز فعالیت 
اصل چهار روستاها بوده اند« )175( باید بپرسیم فرهنگ روستایی 
در بلندمدت چه وضعیتی پیدا کرد؟ آیا همچنان فرهنگ کار و 
تولید و یاریگری را زنده نگه داشته است؟ زیرا »حفظ روستا بدون 
فرهنگ روستایی بسیار دشوار خواهد بود« (Farhadi, 2009). به 

قول سعدی:
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  میراث پدر خواهی علم پدر آموز    

که این مال پدر خرج توان کرد به یک روز

آنچه که در عمل اتفاق افتاد هر چند به صورت چالشی جدی 
در مسیِر پیشبرد اهداف انقالب اسالمی ادامه دارد اّما فراگیر شدِن 
به روستاییان  نگرش غیربومی و تعمیم دیدگاه جرج فاستری 
اروپایی یعنی خیِر محدود، به روستاییان ایرانی، قابل توجه و تأمل 
فراوان است. جایگزینی »خیر محدود« (Talib , 2008)بجای »خیِر 
نامحدود« به معنای ترجیح مادی بر معنوی و اولویت دادن اقتصاد 
پولی نسبت به فرهنگ است. به این ترتیب، هسته ی اصلی و 
زاینده ی یاریگری ناشناخته می ماند و همسو با »نهضت تعاون در 
ایران« به عنوان یکی از اقدامات اصل چهار در ایران، همکاری هایی 
سنتی »غیر مستمر و موردی« (Ansari, 2009) شناخته و شناسانده 
از سال 1365 تا 1375 نیز  می شوند. روند تغییرات جمعیتی 
مبین آن است که جمعیت آبادی های واقع در طبقات جمعیتی 
بین 1 تا 400 نفره، به شدت روند نزولی داشته است و اغلب 
آبادی های واقع در طبقات جمعیتی کمتر از 1000 نفر، مهاجر 
فرست بوده اند. تأکید بر این نکته ضروری است که 52 درصد 
از اراضی کشاورزی جامعه روستایی کشور، در محدوده عرفی و 
قانونی روستاهای کوچک و با جمعیتی کمتر از 1000 خانوار 
قرار دارد و چنانچه روند نوسازی قطبی شده و نامتوازن روستایی 
تداوم یابد، هم روند قهقرایی عمقی شدن کشت به کاهش شدید 
تولیدات کشاورزی منجر خواهد شد و هم روند مهاجر فرستی 
 (Ebrahimpur این گونه روستاها، شتاب بیشتری خواهد گرفت
(2005,. این وضعیت، معلول زمینه های فراهم شده در سال های 

قبل از پیروزی انقالب اسالمی است. »در طی دو دهه قبل از 
انقالب اسالمی، چهار و نیم میلیون به نان آوران )تولیدکنندگان 
غذا( جامعه ما و ده میلیون به مصرف کنندگان کشور اضافه شده 
است (Farhadi, 2011). آیا این تغییرات اساسی در شیوه ی زندگی 
و تغییر در جهت گیری، از تولیدی بودن به مصرف گرایی نمی تواند 
موفقیت »الگوهای اداری و اجتماعی آمریکایی« )187( را – که 
خانم همراز به صورت گذرا مطرح کرده اند – نشان دهد؟ ناگفته 
»پایداری ساختارهای  به  بسیار گذرا  اشاره ای  ایشان  نماند که 
کهن اجتماعی« )120( به عنوان عامل تضعیف کننده ی جامعه ی 
ایران دارند که نشان دهنده ی عدم طرح جدی موضوع می باشد. 
آخرین نکته ی قابل ذکر در مورد محتوای اثر، طرح بازتاب حضور 
اصل چهار در ایران به صورتی بسیار گذرا و فشرده است. فقدان 
تقسیم بندی فراز و فرودهای برخورد ایرانیان با اصل چهار و عدم 
تحلیل مشارکت سیاسی ایرانیان در این دوران، قابلیت کاربردی 
این فصل را تا حد زیادی کاهش داده است، در حالی که این فصل 
میتوانست به عنوان یکی از فصول مهم اثر دارای تیترهای متنوعی 
باشد که مشارکت سیاسی و فرهنگ سیاسی ایرانیان را نه از لحاظ 
نظر و در چارچوب غالب رفتارگرایانه بلکه بر اساس تجارب واقعی 
و عینی، معرفی نماید تا زمینه ی پردازش نظری آن نیز فراهم 

گردد. مطالب پراکنده ای که در صفحات 95، 123، 133، 154 و 
171 به بعد آمده است فاقد انسجام الزم برای شکل گیری بحثی 

نظری و بومی در این زمینه می باشد.

در پایان باید افزود که هیچ یک از موارد مطروحه از اهمیت 
تحقیق انجام شده و زحمات طاقت فرسای محقق آن نمی کاهد. 
گفتنی است که پس از آن نیز تحقیقی به انجام نرسیده است، 
هر چند در سال 1382 یعنی یک سال پس از انتشار اثر مورد 
توسط   )1325-1346( ترومن  چهار  اصل  از  اسنادی  بررسی، 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در دو جلد منتشر گردید.

نکات شکلی

علیرغم اهمیت ثانوی ایرادات شکلی نسبت به محتوا، چنانچه 
فراوانی باالیی داشته باشند، می توانند محتوا را تحت تأثیر قرار 
دهند. در مجموع، شش ایـراد شکـلی را می توان در مورد این 

اثر مطرح کرد:

1( اکثر جداول فاقد شماره گذاری هستند و فهرست جداول و 
نمودار ارائه نشده است.

2( جداول به هم پیوسته ارائه شده در صفحات 103 الی 111، 
فهرست کامل پروژه هایی که اصل چهار در فاصله ی سال های 
1950 تا 1967/ 1346-1329 در ایران اجرا کرد را ارائه نمی دهد 
و مشخص نیست که طرح های شماره 34، 89، 103، 106، 108، 
111و . . . چه عناوینی داشته اند. ناگفته نماند که جمع بندی ارائه 
شده نیز کّمی می باشد و صرفاً به شمارش طرح های اصل چهار 

محدود مانده است )102(.

3(اثر فاقد نمایه موضوعی و اعالم می باشد.

4(منابعی در متن استفاده شده اند که در فهرست منابع معرفی 
نگردیده اند. به عنوان مثال بنگرید به منبع شماره 49، 124، 21، 

 ....

5(پیوستگی ارجاع منابع در صفحات متعدد و عدم تفکیک 
از صفحه ی بعدی، تسلسل  شماره منابع مربوط به هر صفحه 

زائدی را بوجود آورده که غیرمعمول است.

6(روشن است که این اثر ارزشمند، ویراستاری نشده و اغالط 
تایپی فراوان وجود دارد.

روزافزون  وابستگی  این  نتیجه  »بررسی  امیدوارم  پایان  در 
و  فرهنگی  اقتصادی،  اجتماعی،  عرصه های  در  آن  تأثیرات  و 
سیاسی ایران ]که[ نیازمند پژوهشی دیگر است« )78 و79( در 
علوم اجتماعی ایران به عنوان اولویت های تحقیقی مدنظر قرار 
گیرد و نقد علوم اجتماعی بر پایه ی واقعیت ها و تجارب تاریخی 
به صورت غیرانتزاعی و کاربردی درآید، زیرا در غیر اینصورت 
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توصیف امثال نویسنده فرانسوی5 از »کمک« فهمیده نخواهد شد. 
وی می نویسد: همان کلمه  »کمک« گلویم را می فشارد. به عوض 
این که از »کمک« صحبت کنند، باید هدف خود را قطع استثمار 
و چپاول جهان سوم قرار دهند(Elahi, 1994) . مهم آن است که 
بجای نقدهای فلسفی و انتزاعی، با نگرش جامعه شناختی شیوه و 
الگوی عملیات تغییر اجتماعی شناسایی شود و نقش هر یک از 

عوامل داخلی و خارجی به درستی مشخص گردد.

تشکر و قدردانی

این مقاله حامی مالی نداشته است.

5.- رنه دومون

محمود مهام. اصل چهار و تغییر اجتماعی در ایران )معرفی و نقد کتاب »بررسی اهداف و عملکرد اصل چهار ترومن«(
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