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دو شاه در یک کشور!
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آرتور چســـتر میلســـپو متولد 1883میالدی ،اهل
ایالت میشـــیگان امریکا ،دارای دکترای اقتصاد از
دانشـــگاه جان هاپکینز ،استادیار علوم سیاسی در
یادداشت
کالج ویمتن واشـــنگتن و دانشـــیار علوم سیاســـی
دانشـــگاه هاپکینز بود .در اواخر سال  1918در وزارت
امور خارجه امریکا بهعنوان کارشناس اقتصادی در
امور نفت استخدام گردید و در همین سمت بود که
برای نخســـتین بار در سال  1922به استخدام دولت
هومن صدیقی
ایران درآمد و به مدت پنج سال بهعنوان رئیس کل
پژوهشگر تاریخ معاصر
مالیه ایران به انجام وظیفه اشتغال داشت.
بـــه هنـــگام جنگ جهانـــی اول با وجـــود اعـــان بیطرفی از ســـوی دولت
ایران ،کشـــور به صحنه عملیات جاسوسان آلمانی و میدان نبرد ترکهای
عثمانی و دولتهای روس و انگلیس بدل شد.
خســـارات و صدمات ناشـــی از جنگ ،قبل از تشکیل مجلس چهارم ،کشور
را با مشکالت فراوان مالی و اقتصادی روبهرو کرد .با عزل سید ضیاءالدین
طباطبایـــی ،احمـــد قوام الســـلطنه با پشـــتیبانی شـــاه و اکثریـــت مجلس
(اصالحطلبان) فعالیت خود را آغاز نمود .قوام الســـلطنه در ســـال 1300
خورشـــیدی با تصویب مجلس اقدام به اســـتخدام مستشـــار مالی از کشور
امریـــکا نمود ،در نتیجه میلســـپو بـــه همراه هیأت کارشناســـان (14نفر) در
آذرماه سال  1301وارد ایران شد.
میلســـپو با وضع مالیاتهای نافـــع و حذف مالیاتهای دســـت و پاگیر به
ماننـــد حقوق راهداری و اخذ مالیات از متنفذین و رجال مملکتی و تمرکز
عایدات و مخـــارج ،درآمدها را افزایش داده و با متعادل ســـاختن بودجه
دولت  ،ضمن مســـتهلک نمودن بدهیهای دولـــت و ایجاد نظم در امور
مالی ،اندوختهای نیز برای عملی ساختن پروژههای عمرانی (مانند تأمین
بودجه احداث راهآهن سراســـری) تهیه نمود .با اینکه به لحاظ ســـازمانی
رئیس کل مالیه در جایگاهی پایینتر از وزیر مالیه قرار داشـــت اما از ســـال
 ۱۳۰۱تا  ۱۳۰۶خورشیدی ،بواقع میلسپو شخص اول این وزارتخانه بود.
او در دوران حضـــور خـــود در مالیـــه ایـــران بـــا  9نفـــر از وزرای مالیه ایران
همـــکاری داشـــت کـــه عبارت
بودند از :خلیل فهیمی ،میرزا
حسن کمال هدایت ،علیرضا
بهارالملـــک ،محمدعلـــی
فروغی ،محمود جم ،مرتضی
قلـــی خـــان بیـــات ،حســـن
وثـــوق ،حســـن اســـفندیاری و
نصرت الدوله فیروز.
تجدید سازمان کشور با منافع
شـــخصی بســـیاری از رجـــال
سیاسی و افراد متنفذ در تضاد
بود ،از اینرو میلســـپو و هیأت
همـــراه او از همـــان ابتـــدای
شـــروع بـــه کار بـــا مخالفـــت
مالـــکان و اعیـــان و اشـــرافی
کـــه ســـالیان دراز از پرداخـــت
مالیـــات گریختـــه بودند روبهرو شـــدند و تنها از پشـــتیبانی گـــروه اندکی از
نماینـــدگان مجلس برخوردار بودند ،گروهی روشـــنفکر کـــه خود را حامی
رسالت نافرجام مورگان شوستر میدانستند.
میلســـپو بهعنـــوان یـــک امریکایـــی و فـــردی مســـتقل از نفـــوذ خارجـــی،
توجهـــی به توصیههـــای مقامات انگلیســـی نمینمـــود و امیـــدوار بود که
مســـاعدت اقتصادی امریکا مانع نفوذ بریتانیا گردد اما متأسفانه بهخاطر
مخالفتهـــای بریتانیا در این امر موفق نشـــد.دولت روســـیه هم با هیأت
امریکایی مخالف بود علت این امر هم مخالفت میلســـپو با اعطای امتیاز
ماهیگیری شمال به اتحاد جماهیر شوروی بود.
در شـــهریور  -۱۳۰۴سپتامبر 1925قرارداد میلســـپو توسط مجلس تجدید
شـــد .ولی در طول ســـالهای  1304تا  1306از یک ســـو بین او و رضاشـــاه و
از ســـوی دیگر با دولـــت ایـــران رویاروییهای مختلفی پیش آمد .مشـــکل
اساسی در توجه بیش از حد شاه به ارتش بود .رضاشاه خواستار اختصاص
بودجـــهای بیش از بودجه مقرر و مصوب به مخـــارج ارتش بود ،به همین
خاطر ســـلطه یک مدیر مالـــی خارجی بر نحوه مخـــارج ارتش را برخالف
منافع ملی میدید .حتی گفته میشـــود که رضاشـــاه در تعارض با میلسپو
عنوان نموده «که این کشـــور نمیتواند دو شـــاه داشـــته باشـــد و من شـــاه
خواهم بود».
در سال  1306تجدید قرارداد میلسپو به محدود ساختن اختیارات گسترده
وی منـــوط گردید .میلســـپو که تـــا آن زمان تمـــام تشـــکیالت وزارت مالیه
و پیشـــکاریهای والیـــت تحت نظـــر مســـتقیم او قرار داشـــت و اختیاراتی
گســـتردهتر از وزیـــر مالیه وقت داشـــت ،به این نتیجه رســـید کـــه در چنین
شـــرایطی نمیتوانـــد بـــه کار ادامه دهد .البته رضاشـــاه هم مدتـــی بود که
مصمم شـــده بود او را از سر راه بردارد .شاه در  25فروردین  1306به سفیر
امریکا در ایران اظهار داشـــت« :دولت از شـــیوههای عمل میلسپو رضایت
نـــدارد و اگر وی تغییرات و اصالحاتی به عمل نیاورد دولت مجبور خواهد
شـــد که در مقام جایگزینـــی وی بر آید ».باالخره میلســـپو قـــرارداد جدید
را نپذیرفـــت و در ســـیزدهم مـــرداد 4 - 1306اوت  1927به هنگام تصدی
نصرت الدوله فیروز بر وزارت مالیه ،ایران را ترک گفت.
دکتر آرتور میلســـپو یکبار دیگر بعد از اشـــغال کشـــور توسط متفقین و بروز
مشـــکالت متأثر از جنـــگ جهانی دوم ماننـــد نابســـامانیهای اقتصادی،
قحطـــی و بیمـــاری به پیشـــنهاد قوام الســـلطنه و در حالی که رضاشـــاه در
تبعیـــد به ســـر میبرد و پســـرش محمدرضا پهلوی به جـــای پدر بر تخت
ســـلطنت نشســـته بود و هنـــوز نقش خاصی در اداره کشـــور نداشـــت  ،روز
دهـــم بهمـــن  1321به ایـــران آمد امـــا عملکـــرد او در این دوره بـــه مانند
دوره اول نبـــود و برخـــورداری او از اختیـــارات بیـــش از حـــد باعث شـــد تا
میلســـپو بیشـــتر از آنکه به فکر رفع معضـــات اقتصادی باشـــد ،درصدد
تأمین منافع کشـــورش بر آید .از اینرو بســـیاری از سیاستهای او با نتایج
عکـــس همراه بـــود و اعتـــراض مردم و نماینـــدگان مجلس شـــورای ملی
را بهدنبال داشـــت بـــه همین خاطر قانـــون اختیارات آقای دکتر میلســـپو
رئیـــس کل دارایـــی مصـــوب ســـیزدهم اردیبهشـــت  1322را از اول دی
ماه  1323فســـخ و اختیارات وی بـــه دولت واگذار گردید .پـــس از رفتن او
دولت ســـازمان اقتصادی تشـــکیل داد تا امور کشـــور را بـــه طریق بازرگانی
اداره کند.
میلســـپو پس از پایـــان مأموریت دوم خود در ایران بهعنوان مشـــاور مالی
رئیس جمهـــوری امریکا و نیز ســـردبیری یک روزنامه اقتصادی اشـــتغال
پیدا کـــرده و همچنین در ایجاد و تنظیم برنامه اصل چهار ترومن دخالت
مستقیم داشـــت .وی در سال  1955میالدی در ســـن  72سالگی در ایالت
میشیگان بر اثر سکته قلبی دار فانی را وداع گفت.

جلسه اعضای کمیسیون مشترک همکاری فنی ایران و امریکا (اصل چهار ترومن)

روزنامه ایران اسنادی از اداره اصل چهار ترومن در ایران را برای نخستین بار منتشر میکند

نوسازی ایران با هدف مقابله با رقیب سرخ
 61ســـاله بـــود که پس
از مـــرگ ناگهانـــی
«فرانکلیـــن روزولت»
بـــه ریاســـتجمهوری
رســـید.
حمیدرضا محمدی امریـــکا
خبرنگار سیوســـومین رئیـــس
جمهـــوری بـــود و آن
هم درست در بحبوحه جنگ جهانی دوم .اما
تنها چهار ماه و  20روز بعد ،جنگ پایان یافت
و حـــاال جهـــان دوران پس از جنـــگ را تجربه
میکرد .خرابیها بسیار بود و همه تالش خود
را بر بازســـازی و نوســـازی قرار داده بودند .در
این میان اما دولت ایاالت متحده که کمترین
آســـیب ناشـــی از جنگ را متحمل شده بود و
خـــود را ســـردمدار بلوک غرب میدانســـت و
میخواست با کمونیسم مبارزه کند ،دست به
کار شـــد« .هری ترومن» با ارائه پیشنهادهایی
نظیـــر دکتریـــن مبارزه بـــا تهدید کمونیســـم

و کمـــک بـــه بازســـازی اقتصادی کشـــورهای
جنگزده ،پیروز انتخابات ریاســـت جمهوری
دوم نوامبر  1948شد.
ایـــن در شـــرایطی بـــود که او از یک ســـال
پیـــش مقدمهچینـــی آن را آغـــاز کـــرده بود،
چنانکه در  12مارس  1947الیحهای را تحت
عنـــوان «بازدارندگی» تقدیـــم کنگره کرد که
بعدها به دکترین ترومن معروف شد و البته
در آن روز گفت« :من معتقدم که سیاســـت
خارجی امریکا باید این باشد که از ملتهای
آزادی کـــ ه در مقابل اســـتیال و کوشـــشهای
انقیادآمیز اقلیتهای مســـلح یا فشـــارهای
خارجـــی مقاومت میکننـــد ،حمایت کند».
در همیـــن زمان 250 ،میلیـــون دالر به یونان
و  150میلیون دالر به ترکیه کمک شـــد.کمی
بعد امریـــکا ،اروپـــا را هم به یـــاری خواند تا
جبهه به اصطالح غرب در برابر بلوک شرق
و کمونیســـم کـــه هرروز داشـــت طرفـــداران

بیشـــتری پیـــدا میکـــرد ،صفآرایـــی کند و
حتی تشـــکیل پیمان آتالنتیک شمالی(ناتو)
نیـــز در همین راســـتا بـــود .آنـــان در پی این
بودند که کشورهای جهان سوم و حتی کمتر
توسعهیافته را تطمیع کنند و از راه کمکهای
گســـترده مالی و به تبع آن ،بازسازی ،آنان را
در سبد توپهای خود نگاه دارند.
ترومن ،چند ماه بعد ،در نطق مهم آغاز
دوره دوم ریاســـتجمهوری خود کـــه در 20
ژانویه  30-1949دی  1327در کاخ سفید ایراد
کرد بر موازین خود پای فشـــرد و چهار اصل
را مطمح نظر قرار داد؛ حمایت از ســـازمان
ملـــل ،ادامه کمک به اروپای خارج از منطقه
نفوذ شـــوروی بهمنظور ترمیـــم خرابیهای
جنـــگ و نوســـازی از طریـــق طرح مارشـــال،
کمک نظامـــی بیدریغ بـــه دولتهای ضد
کمونیســـت و از همـــه مهمتر شـــریککردن
کشـــورهای دوســـت و ضدکمونیســـت در

بیانیه ویلیام وارن ،رئیس اداره همکاری فنی برای ایران در مورد مزایای اصل چهار ترومن و
عدمتمایلامریکابهدخالتدرامورسیاسیایران
مردم کشورهای متحد امریکا که به لطف و عنایت خداوند از نهضت آزادی و سلطنت
برخوردار هستند خواهان آنند که با کمک و مساعدت به سایر مردم جهان وسیلهای
فراهـــم آورند تا آنان بتوانند با کوشـــش خـــود از این مواهب برخوردار شـــوند .مردم
امریـــکا بنا به درخواســـت دولت ایران وســـیله اصل چهار ترومن کـــه در اینجا بهنام
اداره همکاری فنی برای ایران خوانده میشـــود مبـــادرت به اجرای طرحهای بهبود
عمومی میکند باید دانســـت که امریکاییها به هیچ وجـــه مایل به دخالت در امور
سیاســـی ایران نیستند و در  34کشـــور دیگری هم که سازمان اصل چهارم مشغول
کار و فعالیت میباشد چنین کوششـــی جهت دخالت درامور سیاسی آنها مبذول
نمیشـــود هدف اساسی اصل چهارم درایران و سایر کشـــورها این است که وسیله
رفاه ســـایر مردم ایران و سایر نقاط را فراهم آورد یا کمکهای الزم در راه باالبردن
ســـطح تولید مواد غذایی و توسعه فرهنگ و بهداشت عمومی ،آنان را راهنمایی
بنماید .ســـازمان اصل چهارم منتهای کوشش خود را به عمل میآورد تا به کلیه
نیازمندیها و احتیاجات ضروری مردم ایران پی ببرد تا بتواند طوری مساعدت نماید که مردم
این کشـــور خودشان قادر به رفع مشکالت اجتماعی خویش بشوند .ســـازمان اصل چهارم اداره همکاری فنی برای ایرانیها با کمال
اشـــتیاق حاضر به تشـــریک مساعی و همکاری با دولت و ملت ایران است تا در همه شئون و درکلیه نقاط کشور به اجرای برنامههای
نوین و در راه بهبود امورکشاورزی و دامپروری ،توسعه فرهنگ و تعمیم بهداشت ،اقدامات الزم به عمل آورد .سازمان اصل چهارم با
کمال میل همکاری و معاضدتهای کسانی را که خواهان پیشرفت مردم این سرزمین و آرزومند ترقی نهایی ایران میباشد ،میپذیرد
اصل چهارم نه تنها از قبول پیشنهادات شما به سمت همکاری و تشریک مساعی با این سازمان خرسند خواهد شد بلکه نظریات و
توجههایی را که به وسیله آنها میتوان به تعداد بیشتری از مردم کمک و مساعدت نمود مورد توجه دقیق قرار خواهد داد .من اطمینان
دارم همانطورکه مردم ساکن سایر نقاط ایران با کمال متانت و عالقهمندی با مأموران اصل چهارم همکاری و مساعدت نمودهاند،
شما نیز با همکاری و عالقهمندی از هیچ گونه تشریک مساعی با کارکنان این سازمان دریغ نخواهیدکرد.
ویلیاموارن،رئیسادارههمکاریفنیبرایایران/فاقدتاریخ/شناسهسند290-3687:

مکاتبه کالرک .اس .گریگوری ،رئیـ ــس کل هیأت عملیات اقتصادی امریکا در ایران
(اصل چهار) با وزیر دارایی درخصوص تأسیس پست معاونان اداری وزارتخانهها
و شورای عالی بهبود امور اداری؛ 1335/2/15ش.
شناسه سند240-53430-1 :
 15اردیبهشت 1335
جناب آقای غالمحسین فروهر وزیر محترم دارایی
رونوشـــت طـــرح تصویبنامهای را کـــه درصورت تصویب هیأت وزیران پســـت
معاونیـــن اداری وزارتخانههـــا و همچنیـــن شـــورایعالی بهبود امـــور اداری را
تأســـیس مینماید به ضمیمه تقدیم میدارم .رونوشـــتی از این طرح نیز به
آقای انتظام تقدیم شده است.
بهطـــوری که مالحظـــه خواهید فرمـــود طرح پوســـت وضوحاً حاکی اســـت
کـــه مســـئولیت اداره امـــور وزارتخانه بهطورکلـــی با وزیر مربوطه میباشـــد.
وهمچنین بخوبی نشان میدهد که معاون اداری مسئولیتهای مشخصی
برای پیشـــرفت امـــور اداری برعهـــده دارد ولـــی اختیـــارات وی محدود به
مـــواردی خواهد بود کـــه ازطرف وزیر مربوطه به وی تفویض شـــده باشـــد .معاون
اداری در تحـــت تعلیمات مســـتقیم وزیر انجام وظیفه نموده و تصمیمات وی پـــس از مطالعه و تصویب وزیر قابل اجرا خواهد
بود .مشاورین امریکایی اصوالً دراین زمینه مشاورین آقایان وزرا خواهند بود.
ممکـــن اســـت وزیـــر مربوطـــه مایـــل باشـــد کـــه ایـــن مشـــاورین بـــا معـــاون اداری وزارتخانـــه اشـــتراک مســـاعی نماینـــد.
اینجانـــب اطمینـــان دارد کـــه وزیـــر مربوطـــه مایـــل اســـت در مـــوارد متعـــددی مشـــاورین امریکایـــی مســـتقیماً بـــه خـــود وی
گزارش دهند.

پیشـــرفتهای علمی و صنعتی و اعطای این
نوع کمکها به کشورهای توسعه نیافته.
او در نطق خود ،دربـــاره اصل چهار(Point
 )Four Programگفـــت« :مـــا بـــا یـــک برنامه
شـــجاعانه برای اینکه پیشـــرفتهای علمی و
صنعتی خود را در اختیـــار مناطق عقبمانده
جهان قرار بدهیم ایـــن دوره را آغاز میکنیم تا
مناطق مزبور به ســـهم خود به پیشـــرفت نائل
شـــوند .به عقیده من ،مـــا میتوانیم ملتهای
حدوســـت را از علوم و فنون خود برخوردار
صل 
ســـازیم تا بتوانند به میل خود به زندگی بهتری
دست یابند .با چنین همکاری با ملتهای دیگر
میتوانیم سرمایهگذاری در مناطقی را که فاقد
پیشرفتهستندگسترشدهیم».
طبیعی بود که در مانیفســـت امپریالیستی
و اســـتعماری ترومـــن ،ایـــران نبایـــد و ً
اصـــا
نمیتوانست مستثنی باشد .به همین سبب ،در
پاییز 1327دولت ایران قراردادی با امریکا امضا
کرد و مقرر شد تا هیأتی اقتصادی به ایران اعزام
شود .نتیجه آن پس از  4ماه بررسی ،تخصیص
یک وام  250میلیـــون دالری از بانک صادرات
و واردات امریـــکا برای یک برنامه هفتســـاله
عمرانـــی با نـــام «برنامه عمرانـــی اول-1327
 »1333بود .محمدرضا پهلوی یک سال بعد،
به امریکا رفت تا آنها را مجاب به پرداخت وام
کند و البته محمد ساعد مراغهای که در این اثنا،
نخســـتوزیری را برعهده داشت هم تبلیغات
فراوانـــی کـــرد اما در نهایـــت تنها بـــا پرداخت
دالر آن موافقت شد.
500هزار ِ
در این میان ،ســـه شـــرکت نفتی امریکایی
موریســـون نادســـن ،اســـتاندارد اویل و اورسیز
کانســـلتانت ،اعـــام آمادگی کردند تـــا با ایران
همـــکاری کنند .جـــز ایـــن ،اســـتخدام و اعزام
مستشاران اقتصادی امریکا برای کار در تولیدات
صنایع و معادن ،ســـاختمان ،راهها ،ارتباطات،
راهآهـــن ،کشـــاورزی ،برق ،آبیـــاری و امور مالی
ایران در دستور کار قرار گرفت .بر اساس اسناد،
واردات کاالهای امریکا از این پس ،بیست برابر
صادرات به ینگه دنیا شد.
بـــه این ترتیـــب ،در ســـال  1328اداره اصل
چهار ترومن ،آغاز ب هکار کرد و دو ساختمان برای
آن ساخته شد ،یکی نبش خیابان آبان (ورشو)
و دیگـــری نبـــش تخـــت جمشـــید (طالقانی ـ
ایرانشهر) در این سالها افرادی چون فخرالدین
شادمان ،ابوالحســـن ابتهاج ،جمشید آموزگار،

اردشـــیر زاهدی ،ایران عالء ،هوشنگ انصاری،
حسن شـــهمیرزادی ،خلیل طالقانی ،منوچهر
گودرزی ،کریم پاشـــا بهادری ،هوشـــنگ رام و...
بـــه آنجا رفتوآمد داشـــتند .پـــس از پایتخت،
شعباتی نیز در تبریز ،شیراز ،بابلسر ،اصفهان،
سنندج و شعبهای در خارج تهران مستقر شده
و نمایندگانی به اهواز و کرمانشاه اعزام شد.
برای عملیاتی شـــدن برنامهها ،کمیسیون
مشـــترک ایـــران و امریـــکا و همچنین صندوق
مشـــترک توســـعه امور کشـــاورزی تشکیل شد.
نخستین رئیس اداره اصل چهار ،دکتر بنت بود
که هواپیمای حامل او در طرشـــت ســـقوط کرد
و به ایران نرسید .جانشـــین او ویلیام وارن ،سه
ســـال در ایران مانـــد .در ادامه ،موافقتنامهای
نیز ،میان سپهبد حاجعلی رزمآرا ،نخستوزیر
وقـــت و هنـــری گریـــدی ،ســـفیرکبیر امریکا در
27مهر  1329به امضا درآمد.
اداره اصـــل چهار ،حدود  6هـــزار کارمند در
سراسر ایران داشت و گفته میشود در پنج سال
نخســـت ،حدود  90هزار نفر برای اهداف اصل
چهار تربیت شدند .این اداره با بودجهای که در
اختیار داشـــت ،نزدیک به چهارصد مدرسه در
سراسر ایران تا ابتدای دهه  1340تأسیس کرد.
در کشـــاورزی ،اولیـــن دســـتگاههای
جوجهکشـــی جدید را اصل چهار به ایران وارد
کرد .همچنین نه تنهـــا اصالحنژاد دام و طیور
بهطور گسترده در برنامه قرار گرفت ،که حتی
دو نو ع نژاد گاو گوشتی و شیرده وارد ایران شد و
بعدها مرکز تلقیح مصنوعی در ایران تأسیس
شـــد .برای اقدامـــات عمرانی در روســـتاهای
ایران 100 ،دستگاه جیپ 30 ،دستگاه استیشن،
14دستگاه سیار سمعی و بصری برای آموزش
به روستاییان تخصیص داده شد.
همچنیـــن عالوه بـــر کمکهای کشـــاورزی
و آموزشـــی ،فعالیتهایی در زمین ه بهداشـــت
عمومی نیز انجـــام گرفت که بیشـــتر مختص
روســـتاها بود .ویلیـــام وارن در خاطـــرات خود
آورده اســـت« :برنامه ما برای تأمین آب پاکیزه
از طریق پمپاژ از چاههـــای عمیقی که معموالً
در حیاط مســـجد روستا بود ،بیماریهایی را که
منشأشـــان آب اســـت و جان بچههای زیادی را
میگرفت ،ریشهکن کرد .برنامه ما برای مقابله
با بیماری ماالریا که با همکاری سازمان جهانی
بهداشـــت و وزارت بهداشـــت ایران انجام شد،
قاتل شـــماره یک مردم ایـــران را از پـــا درآورد.
برنامههایواکسیناسیونعلیهحصبهودیفتری
بســـیار موفق بود و به طور گســـترده در مناطق
روستایی اجرا شد».
امـــا نتیجه نشـــان میدهد ،ایـــن اقدامات،
برای مردم ایران ثمربخش نبود .اگرچه خرابی
و بیمـــاری ناشـــی از جنـــگ کـــه خـــود غربیها
مســـبب آن بودند و بیطرفی ایـــران را به هیچ
انگاشتند ،ایرانیها را به ستوه آورده بود ،اما آنان
نمیدانستند اصل چهار ،نه تنها راهگشا نیست،
ش مردم تحمیل
بلکه بار ســـنگین مالی بر دو 
میکند .نمونـــه آن 3 ،میلیون و  200هزار ریالی
بود که باید ایران بابت هزینه اداری به کمیسیون
مشـــترک ایـــران و امریکا در جهـــت اصالحات
روستایی اختصاص میداد.
هدف ،مبارزه با گســـترش کمونیســـم بود و
استحاله ایران ،اما نه تنها تفکر چپ ،دستکم
میان قشر ضعیف ،متوســـط و طبقه روشنفکر
محبوبیت یافت که برنامههایی چون مبارزه با
ماالریا ،برنامه بهبود آب آشـــامیدنی روستاها،
اصـــاح فاضالبها ،بهبود کتابهای درســـی،
آموزش بانوان ،بهبود وضعیت کشاورزی ،فقط
در ســـطح و پوسته باقی ماند و آنچه ماند ،آغاز
توج ه دادن مردم ایران به مصرفگرایی بود که
لیبرالیسم امریکایی ،آن را نمایندگی میکرد و
ِ
هنوز هم میکند .اینک از آن دستگاه عریض و
طویل ،ســـاختمان تقاطع آبان (ورشو) تخریب
قرمزرنگتقاطع
شدوساختمانآجرسهسانتی
ِ
تخت جمشـــید (طالقانی ـ ایرانشـــهر) متروکه
مانده است .جز این ،مجموعهای از اسناد اداره
اصل چهار و کمیســـیون مشترک ایران و امریکا
باقـــی مانده که تعـــدادی از آنها ،در هفتادمین
ســـالروز ایـــراد نطـــق ترومـــن و اعـــام اصـــول
چهارگانه ،ازســـوی ســـازمان اســـناد و کتابخانه
ملی ایران در اختیار «ایران» قرار گرفته که برای
نخستینبارمنتشرمیشود.

درخواســـت هیـــأت عملیـــات اقتصـــادی امریـــکا در
ایران(اصل چهـــار) از وزارت فرهنگ ،مبنـــی بر معرفی
نمایندهای بهمنظور شـــرکت در کنفرانس فرهنگی اداره
کل همکاریهـــای بینالمللـــی واشـــنگتن دی .ســـی در
تونس؛ 24اکتبر1959م1338/8/1/.ش.
شناسه سند297-19301-1 :
 24اکتبر  1[1959آبان ]1338
جناب آقای دکتر محمود مهران
وزیر محترم فرهنگ
محترماً اشـ ــعار م ـ ـیدارد کـ ــه اداره کل همکاریهای
بینالمللى واشـ ــنگتن دی .سـ ــی از تاریـ ــخ  16نوامبر
الـ ــى  ۲۰نوامبر  1959کنفرانس فرهنگی برای نواحی
خاور نزدیـ ــک و آفریقا و اروپا ترتیب میدهد .محل
کنفرانس در تونس خواهد بود و حداکثر  45نفر در
این کنفرانس شرکت خواهند نمود .این عده شامل
رؤسا و معاونین مستشاری فرهنگی هیأت عملیات اقتصادی
فرهنگ هر محل میباشـ ــد .شـ ــرکتکنندگان از ممالک زیر
امریـ ــکا و یک یا دو نماینده رسـ ــمی از وزارت
ِ
خواهند بود :ایران .غانا[غنا] .حبشـ ــه[اتیوپی] .اردن ،ترکیه .یونان .عراق .لیبی .سودان ،نیجیریا[نیجریه].
لیبریا .فرانسـ ــه .مراکش و تونس .متمنی اسـ ــت یک نفر از اعضای عالیمقام آن وزارتخانه را انتخاب و به
این اداره در اسـ ــرع وقت معرفی نمایند .تاریخ حرکت از تهران روز یکشـ ــنبه  ۲۳آبان  15 - ۱۳۳۸نوامبر
 1959ساعت دو و نیم بعد از نصف شب به وسیله هواپیما خواهد بود.

