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   ترومن ۴ايران و اصل 

اشاعه عقايد چپ  ، و سپس پیروزي متفقین در جنگ دوم جھانيپیروزي اتحاد جماھیر شوروي بر آلمان ھیتلري 

زد و  ھاي اجتماعي دامن مي به نارضايتي تبلیغات روسیه. افراطي در كشورھاي اروپايي و آسیايي را در پي داشت

ر ت خطر كمونیسم زماني جدي. ساخت كمر راست كرده بودند، متزلزل مي رژيمھاي ضعیفي را كه تازه از زير بار جنگ،

  . رفت فكري حكومتھاي تعدادي از كشورھاي شرق اروپا را تغییر داد و تا قلب اين قاره پیش شد كه اين نظام

اين پديده در . انگلستان نیز نفوذ كرد كمونیسم پس از كشورھاي شرقي اروپا، به فرانسه، ايتالیا، پرتغال و حتي به

دور از جمله ويتنام، كامبوج، الئوس و نپال، در ھندوستان و خاور  آسیا نیز ريشه دوانده و پس از نفوذ در كشورھاي

شوروي مرز  اين تحرك در مورد كشورھايي كه با اتحاد جماھیر. نیز جنب و جوش زيادي به وجود آورد افغانستان و ايران

  . تر بود مشترك داشتند، گسترده

ايران از ديد بیشتر مورخان، نقطه شروع اعمال سیاست امريكا براي جلوگیري  گرچه فشار امريكا بر شوروي براي تخلیه

امريكا براي   ريزي شده آغاز سیاست برنامه» دكترين ترومن«، ولي ١رود كمونیسم در ايران به شمار مي از گسترش

  . شود محسوب مي مقابله با كمونیسم و اعمال نفوذ در مناطق مختلف جھان از جمله ايران

ھاي جنگ  سلطه بر اروپا و آسیا و از نخستین جلوه ھاي ن ترومن از اولین طرحھاي امريكا براي فراھم آوردن زمینهدكتري

دكترين «يك سال پس از شروع زمامداري ـ طرحي ارايه كرد که به عنوان  ـ ١٣٢۵اسفند  ٢٢ترومن در . سرد بود

  . ريزي كرد وم جھاني را پيسیاست خارجي امريكا در سالھاي پس از جنگ د شالوده» ترومن

كه با چپگرايان مسلح  روز در جمع نمايندگان كنگره امريكا طي نطقي با اشاره به اوضاع بحران يونان و تركیه او در اين

  . مالي از حكومتھاي اين دو كشور تأكید كرد بردند، به لزوم حمايت درگیر بوده و از بحران اقتصادي رنج مي

در دفاع از حكومتھايي شد كه با گروھھاي مسلح چپگرا و كمونیست درگیر  ج امكانات امريكاوي ھمچنین خواستار بسی

تحت  از اين حمايت پلي براي ورود به عرصه سیاسي كشورھاي نیازمند ساخته و اين كشورھا را بودند وتالش كرد

  . انقیاد خود درآورد

  . ساير نقاط اروپا و سپس آسیا تسري دھد اين سخنان زمینه ساز سیاستي شد كه ترومن توانست آن را به

وانمود كرد و موفق شد تأيید » رويارويي آزادي در برابر استبداد«امريكا را  رئیس جمھور امريكا در اظھارات خود موضع

نظامي امريكا به اين  میلیون دالر كمك مالي و اعزام مستشاران ۴٠٠كنگره امريكا را براي تخصیص و ارسال  نمايندگان

  : بود مھمترين بخش سخنان ترومن چنین. كشور به دست آورد دو

آمیز ملتھاي  تأمین پیشرفت مسالمت براي. كمك به كشورھاي آزاد به منزلة حفظ امنیت اياالت متحده امريكاست... «

ي براي اين سازمان جھان. سازمان ملل متحد به عھده گرفته است آزاد، امريكا ابتكار و مسئولیت بزرگي را در تأسیس

كمك به  اند به وجود آمده است، اما بايد اين ھدفھا را با كشورھايي كه عضويت آن را پذيرفته حفظ آزادي و استقالل

تجاوزكاري كه قصد دارد رژيمھاي خودكامه را  ملل آزاد درحفظ نھادھاي دموكراتیك و تمامیت ارضي آنان در برابر جنبش
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مسلم شده است كه رژيمھاي خودكامه را از راه تجاوز مستقیم يا غیر مستقیم  اكنون. به آنان تحمیل كند، دنبال كنیم

امريكا را به خطر  المللي و نیز امنیت اياالت متحده كنند و در نتیجه اساس صلح بین آزاد تحمیل مي به ملتھاي

اقلیتھاي مسلح داخلي و  ملتھايي باشد كه در برابر به عقیدة من سیاست امريكا بايد مبتني بر حمايت از. اندازند مي

كمك ما بايد . بايد به اين ملتھاي آزاد كمك كنیم تا سرنوشت خود را در دست بگیرند ما. كنند فشار خارجي مقاومت مي

  . است صورت اقتصادي و مالي باشد كه براي ايجاد ثبات و تحوالت عادي سیاسي ضروري به

شوند  كه از سوي كمونیستھا رھبري مي ي ھزاران نفر افراد مسلحامروزه موجوديت يونان در نتیجة فعالیتھاي تروريست

روند در معرض خطر افتاده  شمالي آن كشور زير بار اقتدار دولت نمي و در بسیاري از نقاط بخصوص در امتداد مرزھاي

جھان  سراسرنیز به عنوان يك كشور مستقل و سالم از نظر اقتصادي در نظر مردمان عاشق آزادي  آينده تركیه... است

متحده ايجاد شرايطي است كه در آن  يكي از اھداف اولیة سیاست خارجي اياالت. تر از آيندة يونان نیست كم اھمیت

  . از زور و فشار كار و فعالیت كنیم  زندگي فارغ ما و ساير ملل قادر باشیم براي ايجاد يك شیوة

شان به آنان تحمیل  اند كه به رغم میل و اراده ستبدادي شدهجھان گرفتار رژيمھاي ا اخیرًا اھالي تعدادي از كشورھاي

بلغارستان كه با نقض  دولت اياالت متحده اعتراضات مكرري علیه زور و فشار در لھستان و روماني و. است شده

تركیه ساز در كمك به يونان و  در اين ساعات سرنوشت اگر ما... ھاي يالتا صورت گرفته به عمل آورده است موافقتنامه

 ما بايد دست به اقدام فوري و قطعي. خواھد بود  ھمچنین در شرق بسیار گسترده قصور بورزيم، اثرات آن در غرب و

  » ...٢.بزنیم

 ١٣٢٧دي  ٣٠را ارايه كرد و سپس در  ٣»مارشال طرح« ١٣٢۶خرداد  ١۵به دنبال اين اظھارات دولت امريكا ابتدا در 

آن را به اعطاي كمكھاي  ۴اصول گوناگوني در سیاست اقتصادي خود، اصل  اعالم ترومن در پیام خود به كنگره، ضمن

اقتصادي  اصل چھارم از اصولي كه ترومن در تبیین رويكردھاي. عقب مانده جھان سوم اختصاص داد فني به كشورھاي

كشورھا طي  سیستم اقتصادي امريكا اعالم كرد از مھمترين اصول سیاست خارجي اين كشور براي وابسته كردن

  : است اين اصل مزبور چنین. سالھاي پس از جنگ دوم جھاني است

اختیار مناطق عقب ماندة جھان قرار  ما با يك برنامة شجاعانه براي اينكه پیشرفتھاي علمي و صنعتي خود را در«

توانیم  ة من، ما ميبه عقید. به سھم خود به پیشرفت نايل گردند بدھیم اين دوره را آغاز مي كنیم تا مناطق مزبور

با چنین . علوم و فنون خود برخوردار سازيم تا بتوانند به میل خود به زندگي بھتري دست يابند ملتھاي صلح دوست را از

  . »۴ھستند گسترش دھیم گذاري در مناطقي را كه فاقد پیشرفت توانیم سرمايه ھمكاري با ملتھاي ديگر مي

میلیون دالر اعتبار نمود  ۴۵كنگره تسلیم كرد و تقاضاي  را به ۴به كمكھاي اصل اليحه مربوط  ١٣٢٨ترومن در سوم تیر 

  . آن موافقت شد میلیون دالر ٣۵كه البته با 

امريكا موفق شده بود پیمان آتالنتیك شمالي  رئیس جمھور» ھاري ترومن«در شرايطي مطرح شد كه » ترومن ۴اصل «

 ركیه و يونان به جمع اعضاي اين پیمان، امنیت مديترانه شرقي را نیز به ناتو گرهت آورد و با وارد كردن را به وجود ) ناتو(

كمكھاي اقتصادي و سیاسي امريكا به  از اين تاريخ به بعد تمامي. بزند و آن را به تدريج به امنیت خاورمیانه پیوند دھد

  . ترومن پرداخت شد ۴كشورھاي خاورمیانه از جمله ايران در چھارچوب اصل 
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براساس آن امريكا با اعزام يك ھیأت تحقیق، نیازھاي اقتصادي  دولت ايران قراردادي با امريكا امضا كرد كه ١٣٢٧پائیز  در

میلیون  ٢۵٠ماه تحقیق به اين نتیجه رسیدند كه تخصیص يك وام  ۴كارشناسان امريكايي پس از . كند ايران را ارزيابي 

در ايران تبلیغات فراواني . ايران را تأمین نمايد تواند برنامه ھفت ساله عمراني يدالري از بانك صادرات و واردات امريكا م

نیز بیشتر به منظور  ١٣٢٨اين وام صورت گرفت و سفر شاه به امريكا در آبان  به نفع اعطاي» ساعد«از سوي دولت 

اين وام به بھانه  ازگشت و پرداختالبته شاه از اين سفر دست خالي ب. ھا به پرداخت اين وام بود امريكايي راضي كردن

 ۴اي میان دو كشور راجع به مقررات اصل  جداگانه ناتواني ايران در بازپرداخت به موقع آن موكول به امضاي قرارداد

 آرا نخست وزير و دكتر ھنري گريدي ـ سفیر امريكا در تھران ـ به امضا  میان رزم ١٣٢٩مھر  ٢٧اين قرارداد در . گرديد

  . رسید

اقتصادي ايران از طرف امريكا به تھران  پي امضاي اين قرارداد ھیأتھاي كارشناسي بیشتري براي بررسي اوضاع در

  . ترومن در ايران آغاز كردند ۴چارچوب اصل  سفرھا و در آمدند و اقدامات خود را در پي اين

دسن، استاندارد اويل و اورسیز امريكايي موريسون نا«نفتي با سه شركت  تشويق دولت ايران به انعقاد معاھدات

ساختمان، راھھا،  استخدام و اعزام مستشاران اقتصادي امريكا براي كار در تولیدات صنايع و معادن، ،»كانسلتانت

ھمچنین افزايش واردات كاالھاي امريكايي به ايران، از  آھن، كشاورزي، برق، آبیاري و امور مالي ايران و  ارتباطات، راه

   ۵.در ايران بود» ترومن ۴اصل «عملیات  نعقاد پیمان گسترشجمله نتايج ا

 برابر صادرات ايران به امريكا رسید، اين در حالي بود كه ٢٠امريكا به ايران به  در نتیجه انعقاد اين پیمان، حجم صادرات

ورود اين كاالھا . شد د مينیز تولی بسیاري از كاالھاي صادراتي آن كشور به ايران جزء مواردي بود كه نمونه آن در ايران

بحران روبرو كرد و سبب ترويج بیكاري، بحران مالي و فقر در كشور  بسیاري از كارگاھھاي ايران را با ورشكستگي و

منوط به  ، بخش اعظم كمكھاي خود را به ايران١٣٣٠ھاي دھه  ھا به ويژه در سال بود كه امريكايي اين در حالي ۶.شد

   ٧.گرفتند را نیز ھمواره در نظر مي و خسارات بريتانیا در نھضت ملي شدن صنعت نفت ايرانھا كرده  رضايت انگلیسي

ھا راھكاري براي كمك به كشورھاي عقب مانده به شمار  امريكايي ترومن، اگر چه در تبلیغات ۴در حقیقت اصل 

  . نبود منابع ملل عقب ماندهچیزي جز پوششي عوامفريبانه براي چنگ انداختن بر ثروتھا و  آمد، اّما در عمل مي

  : نويس پي

ھا بر روسھا براي  تخلیه ايران، نقطه عطف فشار امريكايي براي ١٣٢۵اولتیماتوم ترومن به استالین در فروردين . ١

  . شود محسوب مي واداشتن آنان به تخلیه ايران

  . ٣٧۴و  ٣٧٣؛ صص ١تاريخ جنگ سرد؛ آندره فونتن؛ ج . ٢

اروپايي ارايه كرد  طرحي براي نفوذ در كشورھاي ١٣٢۶مارشال وزير خارجه امريكا در كابینه ترومن در خرداد  جورج. ٣

اقتصادي امريكا به كشورھاي اروپايي  اين طرح متضمن كمكھاي. معروف شد» طرح مارشال«كه بعدھا به عنوان 

ز كمكھا، امتیازات مورد نظر خودرا كه فلسفه ارايه ازاء اعطاي ھر يك ا امريكا در. خسارت ديده از جنگ دوم جھاني بود
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يكديگر ارايه شد،  ماه از ٣طرح مارشال و دكترين ترومن كه به فاصله . از دولتھاي اروپايي كسب كرد طرح مارشال بود

  . درگذشت ١٣٢٨مھر  ٢۴مارشال در . امريكا بود ساز اتحاد دولتھاي غرب اروپا در زير چتر سیاسي و نظامي زمینه

  . ١۴۶، ص ١٣٧٣پھلوي؛ عبدالرضا ھوشنگ مھدوي؛  سیاست خارجي ايران در دوران. ۴

  . ۵١٣و  ۵١٢؛ صص ١٣۵٩انتشارات پويش؛ چاپ  تاريخ ايران از باستان تا امروز؛. ۵

  . تاريخ ايران، ھمان. ۶

  .ماه قبل از ملي شدن صنعت نفت صورت گرفت ۵ترومن در ايران،  ۴مقررات اصل  امضاي. ٧

  


