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چکیده

هری ترومن برای تأمین منافع سیاسی و مبااره باا ونیسی اتهاا سیاسات

خارجی آمریکا را در قالب  4اصل ارائه ورد وه یکی اه اصالهاای مما
آن ترویج آمیهشوپرورش در وشیرهای جمان سای باهخصای

ایاران

بید .ترویج آمیهشوپرورش در بین عشایر بهعمدة داسشگا باریگ یاسا

گذاشته شد و اه آسجاا واه فااری بیشاترین جنعیات عشاایری را داشات

بخش تعلینات عشایری اصل  4در شیراه م تقر شد .استخاب فاری بادون

علت سبید و پژوهش پیشِ روی سیز درصدد پاسخ به این سؤال اصلی است
وه چرا فاری به مروزیت شایراه باهعنایان وااسین فعلالیلاتهاای آمایهش
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عشایری اصل  4استخاب شد و دولت آمریکا و مجریان محلی چه سقشی در
ترویج آمیهش و پارورش در باین عشاایر ایان اساتان داشاتند؟ یافتاههاای

پژوهش سشان میدهد استخاب این استان جمت تعلینات عشایری هدفنند
و با هدایت دولات مروازی و در راساتای یکجاسشاینواردن عشاایر باید

است هیرا حکیمت پملیی دو بار( 1307و  1325ش) با شیرش سراسری

عشااایرِ ایاان اسااتان میاجااه شااد و بعااد اه هاار شاایرش تصاانی گرفاات

آمیهشوپرورش را در راستای یکجاسشینوردنِ عشایر ترویج وند واه باه
دلیل عد برسامهریزی و وافیسبیدن بیدجه تیفیق چنداسی به دست سیااورد.

وقتی وارمندان اصل  4به شیراه رسیدسد با حنایتهای ماالی و تادارواتی
آمریکا و هنکاری محند بمننبیگی آمیهشوپرورش عشاایری عنلیااتی

شااد .در ای ان پااژوهش باارآسی تااا بااا روش تیصاای

هناارا بااا تحلیاال و

بماار باارداری اه منااابع وتابخاسااهای و اسااناد سقااش اصاال  4تاارومن را در

آمیهشوپرورش عشایریِ فاری بررسی ونی .

واژههای کلیدی :اصال  4تارومن ماداری سایلار آمایهش عشاایری
عشایر فاری گلن گیگن.

مقدمه

استان فاری بهعلت وسعت میقعیت و سکیستگا قبایل مختل

عشاایری باهخصای

ایال

بزرگ قشقایی هنیار تیجه حاونان دولت مروزی را باه خاید جلاب وارد اسات؛ هیارا
ایالت این استان بهعلت تغییرِ مداو سکیست و پراوندگی در وی ها و دشتها جمت تأمین

علیفه دا و اتحاد رد های ساخت اجتناعی ونتر ممارپذیر بیدسد و این بر سظا سانتی آساان

حاو بید .به هنین جمت در اواخر عصر قاجار حکیمت مروزی شیرای محلی عشاایر را
در راسااتای اطاالع اه وضااعیت عشااایر فاااری و ونتاارل آسااان در شاایراه تشااکیل داد وااه بااا
فروپاشی قاجاریه فعلالیلت شیرا سیز متیق

شد .شکلگیاری سل الۀ پملایی و سیاساتهاای

سامعقیل رضاشا برای مدرنوردن جامعۀ عشایری و سیقدادن آسان باه سانت یکجاسشاینی

بادونداشاتن طار هاای جاایگزین در تغییار سابد هسادگی آساان واوانش عشاایر فااری
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بهخصی

قشقاییها را به دسبال داشات و در سمایات در ساال  1307ش منجار باه شایرش

عشایر علیاه دولات وقات شاد(ر.ک :بیاات  .)1365اگرچاه ساقیر رضاشاا بارای مادت

ویتاهی اه فشار حکیمت مروزی س بت باه عشاایر فااری واسات و هنچناین تعادادی اه

ایالت یکجاسشینشد مجدداً به وای سشاینی روی آوردساد ولای اه آسجاایی واه سیاسات

محندرضاشا سیز تفاوت هیادی باا پادرش سداشات او سیاز در ایان همیناه ستیاس ات تیفیاق

چنداسی به دست بیاورد؛ هرچند وه این شا جیان سعی میورد با خشیست ونتری سیاست

اسکان و مدرنساهی را در جامعۀ عشایری فاری پیاد وند .استان فااری تاا پایاان دهاۀ 30

شاهد چندین شیرش عشایری اه جنلاه سمتات جنایب در ساال  1325ش علیاه حکیمات
مرواازی بااید .شاایرشهااای پاایدرپاای و اقتاادارسداشااتن قاادرت مرواازی باار ایااالت اسااتان

بهخصی

قشقاییها سیاستنداران عصر پملیی دو را متقاعد ورد وه آسما قاادر سی اتند اه

طریق خشیست و سظامیگری ونترل ایالت را به دست گیرسد و آسان را به سنت یکجاسشاینی
سیق دهند؛ لذا به دسبال طر های جایگزینی بیدسد تا بتیاسند بدون خشیست به اهادا

خاید

دست یابند .مم ترین طر یکجاسشینی تارویج آمایهشوپارورش در باین فرهسادان عشاایرِ

فاری بید؛ گرچه در دورة رضاشاا سیاز پاا اه شایرش ساال  1307ش چناین طرحای در
قالااب دارالتربیااۀ عشااایری در شاایراه و چنااد شاامر دیگاار اجاارا شااد بااید ولاای بااه دلیاال

تناسبسداشتن با هسدگی ایلای و سباید بیدجاۀ واافی اساتنرار سیافات .در دورة پملایی دو

دولت مروزی ید سال پا اه سمتت جنیب یعنی در سال  1326ش مجدداً طر ساابق

را در قالب ترویج آمیهشوپرورش ارائه داد و سپا با تأسایا مدرساۀ عشاایری در شامر

ف ا آن را اجرایی ورد ولی دو سال بعد یعنی در ساال 1328ش ایان مدرساه سیاز باه دلیال

ونبااید بیدجااه تعشیاال شااد؛ البتااه سداشااتن عااز جاادی و برسامااهریاازی صااحی و هنچنااین

تناسبسداشتن مدرسۀ ثابت با هسدگی سیارِ وای سشاینان اه اصالیتارین د یال میفاقسبایدن
آمیهشوپرورش در بین عشاایر فااری باید .در ممار  1329ش تحایلی مما در ایان همیناه

صیرت گرفت؛ در ایان ساال میافقاتساماهای باین دولات ایاران و هناری گریادی سافیر

آمریکا دربارة آغاه فعلالیلتهای اصل  4ترومن در ایران امتا شد وه به میجب آن دولات
آمریکا اجاه یافت در بخشهای مختلفی اه جنله آمیهشوپرورش وند وند .آمایهش

در عشایر فاری اه هنان ابتدا میرد تیجه مشاوران اصال  4تارومن قارار گرفات هیارا ایان
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استان بیشترین جنعیت عشایری را در خید گنجاسد باید و باه هناین دلیال شایراه باهعنایان

واسین فعلالیلتهای اصل  4در همیناۀ آمایهشوپارورش عشاایری استخااب شاد .درباارة ایان
فعلالیلتها تاونین پژوهشی به هبان فارسی صایرت سگرفتاه اسات و پژوهشاگراسی هنچاین
ویدا هنراه ییس

قرشی و محند جنیری در برخی اه تحقیقات خید ابعاد مختلا

اصال

 4تاارومن در ایااران را بررساای واارد اسااد ولاای بااه سقااش اصاال  4تاارومن در تاارویج

آمیهشوپرورش در بین عشایر اه جنله عشایر فااری اشاار ای سکارد اساد (هناراه 1365؛

قرشی و جنیری  .)1387عالو بر این محند بمننبیگی مجری محلی و وارمند اصل 4سیز

در مصاحبههای متعددی به آمیهشوپارورش در عشاایر فااری اشاار وارد اسات و علای

سمرابی سیز در وتابش آمیهشوپرورش در عشایر ایران را بررسی ورد اما به سقاش اصال
 4ترومن تیجمی سکارد اسات(بمنن بیگای 1384؛ سامرابی  .)1373بناابراین باا تیجاه باه

فقدان پژوهش م تقل و تحلیلی اه سقش اصل  4ترومن در آمیهشوپرورش عشاایر فااری
محققان این مقالاه درصادد ه اتند باا اساتفاد اه روش تیصای

هنارا باا تحلیال و شایی

گردآوری اطالعات بر پایه منابع وتابخاسهای و اسناد به چمار پرسش اصلی جیاب دهناد.1 :

چرا حکیمت مروزی پا اه شیرش سالهای  1307و  1325ش درصدد ترویج آمیهش و

پرورش در بین عشاایر فااری برآماد و مشااوران اصال  4تارومن چاه سقشای در ایان همیناه

داشتند؟  .2سحیة هنکاری مجریان محلی به خصی
بید؟  .3اهدا

محند بمننبیگی باا اصال  4چگیساه

و پیامادهای تارویج آمایهشوپارورش در باین عشاایر فااری چاه باید؟ .4

احزاب سیاسی و خیاسین عشایر در فاری چه واونشی س ابت باه فعلالیلات وارمنادان اصال 4

ترومن در فاری داشتند؟ اه آسجا وه میضیع اصلی مقاله بررسی اصل  4در آمیهش عشاایر
فاری است ضرورت دارد در ابتدا به سابقۀ آمیهشوپرورش عشایری در این اساتان اشاار

ونی و سپا به میضیع اصلی مقاله بپرداهی .

سابقۀ آموزشوپرورش در عشایر فارس

ه همان با فعلالیلتهای میرها ح ن رشدیه در تأسیا مداری به سبد سیین فرصاتالدولاه
رئیا معار

فاری تالش ورد مدرسهای به سبد جدید در بین ایالت تأسایا وناد واه

این امر سیز با مرگ او منتفی شد (فرصتالدوله  .)120:1337پاا اه ساقیر قاجاریاه و در
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ابتدای تأسیا سل لۀ پملیی میرها فتلاهلل بدیع پاکبین در ساال 1304ش مدرساهای در
ایل قشقایی تأسیا ورد (قشقایی  )10-9 :1386و دو سال بعد محنادباقر فصااحت میفاق
به تأسیا مدرسهای در ایل باصاری شاد (اماداد  .)566:1385ایان ماداری جنباۀ عنایمی
سداشتند بلکه مخصی

فرهسدان خیاسین و ثروتنندان ایل بیدسد .آسماا اه «ماال» یاا «میارها»

فردی وه خیاسدن و سیشتن میداس ت دعیت میوردسد تا ضنن اسجا امیر شخصیِ خاان
به فرهسادان آساان سیاز سایاد خیاسادن و سیشاتن بیامیهساد و حقایق وی را والادین پرداخات
ماایوردسااد .در سااال 1309ش پااا اه شاایرش عشااایر فاااری دولاات تااالش واارد باارای
یکجاسشینوردن عشایر آمیهش را تیساعه دهاد؛ لاذا در هناین ساال در چنادین اساتان اه
جنله فاری دارالتربیۀ عشایری تأسیا ورد وه به صیرت شباسهروهی ادار مایشاد .تعاداد
این گیسه مداری اسگشتشنار بید و عدة ونی اه جیاسان به آن دسترسی داشتند و اه طر
دیگر سیادآمیهی در دارالتربیه فقط محدود باه دورة ابتادایی باید و سایادآمیهی جیاساان
وی سشین به هنینجا خت میشد و در سمایت هنین دارالتربیهها پا اه گذشت چناد ساال
به دلیل تعری سشدن بیدجۀ مشخص تعشیل شد (اماناللمی  )225:1367و عنالً تأسیا این
گیسه مداری تا پایان دورة رضاشا به جایی سرساید .در دهاۀ اول حکیمات محندرضاشاا
بهخصی

پا اه سمتت جنیب (1325ش) تأسیا مداری عشایری مجدداً پیگیاری شاد.

اولین اقدا را محند بمننبیگی اسجاا داد .وی در ساال 1326ش باه دیادار اساتاد ساابقش
یعنی علی شایگان رفت وه پ ت وهارت آمیهشوپرورش را برعمد داشات (بمنانبیگای
10:1388ا .)11وی اه وهیر درخیاست ورد وه  50معل جمت آمیهش سیلار در اختیاارش
گذاشته شید .وهیر با ارسال ساماهای باه مادیرول آمایهشوپارورش فااری باا درخیاسات
بمننبیگی میافقت ورد و مدیرول سیز قیل م اعدت داد ولی پا اه تغییر وهیر مادیرول
«دبه درآورد و گفت در تنا دوران پملیی ما ستیاس تی دو مدرسۀ ابتادایی در عشاایر دایار
ونی  .تاه آن وقتها ایل مشیع بید و مثل حا فتیل و گ تاخ سبید حا وه ایلها دییاسه
شد بیایی  50معل به تی بدهی ؟ سنیتیاسی » (بمننبیگی .)9:1384
اگرچااه ماادیرول خیاسااتۀ بمناانبیگاای را سپااذیرفت و هرگیسااه م اااعدت در خصاای
تأسیا مداری سیار در مناطق عشایری را رد ورد ولی اه تأسیا ماداری ثابات عشاایری
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حنایت ورد؛ برای مثال در سال 1326ش با وند دولت مروزی سه مدرساۀ شاباسهروهی
عشایری در ف ا احداث شد اما پا اه ید سال به دلیل حنایتسکردن سران ایالت و قشاع
بیدجه تعشیل گشت ( )Hendershot,1975:89و طر باسایاد واردن عشاایر واه مشااوران
خارجی آن را در برسامۀ هفت تیسعه مشر ورد بیدسد باه دلیال مشاکالت ماالی عنلیااتی
سشد( )Hendershot,1965:7و تنما هماسی آمیهشوپرورش عشایر جنباۀ عنایمی پیادا وارد
وه وارمندان اصل  4ترومن به فاری رسیدسد.
اصل  4ترومن در فارس

هری ترومن در استخابات سال  1948به پیروهی رسید و در دوترین خاید پاا اه راهیاابی
مجدد به واخ ریاستجنمیری اعال ورد وه جمان باید به دور اه سلشۀ ونیسی

باشاد و

بمترین را برای دوروردن مرد جمان سی اه اسدیشههای ونیسی تی ارائه وندهای فنی
اقتصادی و فرهنگی است .او براسای هنین دوترین در سشق افتتاحیۀ  20ژاسییه  1949اصیل
سیاست خارجی آمریکا را در  4اصال ارائاه وارد واه شاامل تارویج وشااورهی بمداشات
عنیمی آمیهشوپرورش و سیساهی سمادهای اجتناعی میشاد .تارومن و ساایر دولتناردان
آمریکااایی معتقااد بیدسااد وااه اه طریااق ساارمایهگااذاری در همینااههااای فاایق بااهخصاای
آمیهشوپرورش میتیاسند تحیلی اساسی به سفع سیاساتهاای خاید در وشایرهای جماان
سااای اه جنلاااه ایاااران پدیاااد آورساااد ()Embry,2003:200؛ هیااارا باااه گناااان آساااان
آمیهشوپرورش منبع تیلید ممنی بید وه میتیاس ت تیسعۀ اقتصادی اجتنااعی و سیاسای
جمان سی را به هنرا داشته باشد(هنراه  .)136-134 :1381در هنین راساتا تارومن  2ماا
بعااد اه امتااای قاااسین تیسااعۀ بااینالنللاای( )USAIDفااراسکلین هاااریا را در  24ماارداد
1329ش برای عقد تیافق به ایران فرستاد ( .)Harris,1953:222-228وی پا اه مذاورات
به آمریکا باهگشت و سفیر ایا ت متحد در  27ممر  1329قارارداد سماایی را واه متتانن
هنکاری در پیشاش اصال  4باید باه امتاای حااجعلی ره آرا سخ اتوهیار ایاران رسااسد
( )Hendershot,1975:2وه بخشی اه این قرارداد ترویج آمیهشوپرورش را در بین عشایر
دربر میگرفت ( .)warne,1956:306عشایر فاری اه هنان ابتدا میرد تیجه وارمندان اصل
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 4قرار گرفت هیرا این استان بیشترین جنعیت عشایری را در خید جای داد باید و دو ایال
قدرتنند قشقایی و خن ه در فاری میهی تند .افزون بر این ایان دو ایال باهخصای

ایال

قشقایی در جریانهای سیاسی جنیب ایران سقاش ممنای داشاتند و دولات مروازی باهرغا
سیاستهای اسکان اجباری طر سرباهی و ...ستیاس ته باید اقتادار خاید را اعناال وناد و
حال امیدوار بید وه بتیاسد اه طریق حنایتهای اصل  4جامعۀ عشایری را به سنت اهادا
خید سیق دهد؛ به هنین علت و با هدایت دولت مروزی بخش آمیهش عشاایری اصال 4
در شیراه م تقر شد .م ئیلیت ترویج آمیهش در عشاایر فااری باه عماد داسشاگا باریگ
یاس

( )BYUبید .این داسشگا وارشناساسی را برای آمیهش معلنان ابتدایی و راهنناایی و

حنایت اه وهارت فرهن
یاس

و طر ریزی برسامههای درسی به ایران فرساتاد .در وناار باریگ

دو داسشگا دیگر سیز در مدرنوردن سی ت آمیهشای ایاران فعاال بیدساد :داسشاکدة

وشاورهی ییتا وه وظیفۀ مدرنوردن داسشگا ورج و داسشکدة وشاورهی داسشگا تمران را
در سالهای  1329تا  1342برعمد داشت و داسشگا پن یلیاسیا واه در ساال  1340تاا 1345
مشاوراسی را به داسشگا پملیی (شیراه ونیسی) فرستاد تا ید سابد آمایهش آمریکاایی را
در این داسشگا پیاد ونند( .)Garlitz,1976:196در همینۀ فعلالیلتهای آمیهشی بین این ساه
داسشگا آمریکایی رقابت بید و طبق سیشتههای هندرشات و بارور داسشاگا باریگ یاسا
در همینۀ آمایهش باهخصای
داسشگا بریگ یاس

آمایهش عشاایر فااری میفقیات هیاادی باه دسات آورد.

 4گارو آمیهشای را بارای وناد باه اصاال ضاع هاای سی ات

آمیهشی ایران اعزا ورد :گرو اول متشکل اه  6آمیهشگر با سا های مااوا باری اا باراد
فیرد داگالی برون دیان پترسین ترای والکار و گللان گایگن بیدساد واه ایان فارد اخیار
م ئیل م تقی آمیهش عشایر در فاری بید و به هنرا پانج سفار دیگار در ساال1330ش باه
ایران اعزا شدسد .در سال 1331ش دومین گرو و در سال 1335ش سیمین گارو و سمایتااً
در سال  1336چمارمین گرو آمیهشای باه ایاران رسایدسد واه بییاد مکاافی اه گارو دو
دستیار گلن گیگن در آمیهش عشایر فاری بید (.)Wilkinson,1976:357-358
گیگن در سیناۀ دو ساال 1330ش باه شایراه رساید .او تحات تاأثیر گازارش مشااوران
آمریکایی بید وه در سال 1327ش طر تأسایا ماداری سایار عشاایری را مشار وارد

 / 42بررسی نقش اصل  4ترومن در آموزشوپرورش عشایریِ فارس

بیدسد بنابراین گیگن بهدسبال را هایی بید وه بتیاسد طار مشااوران آمریکاایی را عنلیااتی
وند .تالشهای گیگن و رسیدن خبرِ حتیر او در شیراه همینۀ مالقات بمننبیگی را با وی
فراه ورد؛ هیرا هر دو در ج تجیی را هایی بیدسد وه بتیاسند مدارسی سیلار در باین عشاایر
تأسیا ونند ( .)Barker,1981:148اصال  4بارخال ل دولات و بمنانبیگای دارای بیدجاۀ
خیبی بید اما به دسبال مجری میگشت و این سیاه متقابل بید وه منجار باه اساتخدا محناد
بمننبیگی اه سیی اصل  4شد .وی برای و ب آمایهش ه در اواخار ساال 1330ش باه
آمریکا فرستاد شد .هندرشات میسیی د :بمننبیگی در اولین سفر خید اه مداری عنایمی
دیاادن واارد و بااا یااد مأمیریاات باهگشاات ( .)Hedershot,1965:7منظاایر هندرشااات اه
بهوارگیری واژ  missionبرای بمننبیگای معلای سی ات هیارا جزئیاات آن در وتااب وی
شر داد سشد است .علیاوبر اعتنادی وه قبل اه بمننبیگی اه ساال 1328ش باه بعاد در
تأسیا  69مدرسه روساتایی در منشقاه ساپیدان فااری فعاال باید (خبار جنایب پانجشانبه
ممر )94در مصاحبهای با سگارسدگان این پژوهش گفت :دولت آمریکا اه ایلخان [قشاقایی]
درخیاست ورد  4سفر اه افراد باهیش و باذواوت ایل را استخاب و برای آمیهش باه آمریکاا
بفرستد .ایلخان  4سفر با سا های عبداهلل خان وشکیلی غالمح ینخان گرگینپیر رضااهاد
و محند بمننبیگی را در سال 1952میالدی به آمریکا فرساتاد واه تنماا رضااهاد و محناد
بمننبیگای دور هاای آمیهشای را طای وردساد و دو سفار دیگار هودتار اه میعاد باه ایاران
باهگشتند (مصاحبه با علیاوبار اعتناادی  1395و دساتسیشاته داود وشاکیلی) .جزئیاات
دورة آمیهشی مشخص سی ت و طباق اساناد ساۀ جاسیسای طایل دور  6ماا و باا هزیناۀ
خ روخان قشقایی سپری شد اسات (اساناد ساۀ جاسیسای  .)366 /6 :1386هنگاامی واه
بمننبیگی در آمریکا آمیهش میدید گیگن سیز در فااری مشاغیل مشالعاۀ میاداسی منااطق
عشایرسشین این استان باید و برخای گازارشهاا حااوی اه آن اسات واه وی اه جیا

و در

مناطق صعبالعبیر اه اسب استفاد میورد تا بتیاسد امکان تأسیا ماداری سایار را بررسای
وند ( .)Buist,1954:3پا اه  6ما یعنی در سال1331ش بمننبیگی به ایاران باهگشات و
طاای مالقاااتهااایی در شاایراه بااا گاایگن دربااارة امکااان تأساایا مااداری ساایار در مناااطق
صعبالعبیر رایزسی میورد .البته در این همان وی مترج گیگن سیز باید و هنگاا مالقاات

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 43 /

او با سران قبایل سخنان گیگن را ترجنه میورد .هنیه مادتی اه باهگشاتل بمنانبیگای باه
ایران سگذشته بید وه مجدداً به تیصیۀ گیگن به آمریکا فرساتاد شاد (Garlitz,1967:195-

 .)215این بار او جمت الگیگیری برای مداری سایار اه ماداری سارخپیساتان آمریکاایی
دیدن ورد( )Hendershot,1965:7و به ایران باهگشت .هماان باهگشات او معلای سی ات و
جزئیات سفر سیز در جایی منتشر سشد .پا اه باهگشات بمنانبیگای تأسایا مدرساۀ سایار
عنلیاتی شد ولی قبل اه تأسیا داشتن معل ْ مم ترین م ئله مح یب میشد؛ هیارا گایگن
اعتقاد داشت معلنان شمری برای آمیهش فرهسدانِ عشایری مناساب سی اتند .وی در ابتادای
سال 1332ش میسیی د :معل عشایری وه برای تدریا به فرهسدان خااسیاد هاای عشاایری
میرود باید آشنا و شناختهشد باشد و ضنناً ایلخان سیز وی را بپذیرد .عالو بار ایان معلا
عشایری باید تنایل داشته باشد در ایال بناساد و در فعلالیلاتهاای روهمارة عشاایری شاروت
وند بنابراین ید پ ر شمری هرچند ه معل خیبی باشد بارای ایان واار مناساب سی ات
(.)Buist,1954:3
دیدگا گیگن درست بید اما مشکل اصلی اه آسجاا ساشای مایشاد واه در باین عشاایر
فاریْ معل عشایری به تعاداد واافی وجاید سداشات بناابراین چاار ای سباید واه اه منااطق
غیرعشایری معل ِ ه فرستاد شید .با وند محند بمننبیگای وارمناد اصال  4در باین
را و م یر وی

تعدادی معل جذب شدسد وه البته فقط سیاد خیاسدن و سیشاتن داشاتند و

در مرداد 1332ش  109معل در باغ ار و در منزل شخصی ساصرخان قشاقایی باه مادت 6
هفته آمیهش دیدسد .اه این تعداد  105سفر در م یر مماجرت فاراه شاد بیدساد .آمایهش
تیسط گیگن و وارمندان آمریکاایی اصال  4صایرت گرفات و هزیناههاای آن را اصال 4
پرداخت ورد (.)Hendershot,1965:9
آمیهشدهندگان عالو بر میاد آمیهشی بر روی دو اصل تأوید میوردساد :اصال اول
اینکه رابشاۀ معلا و شااگرد چگیساه بایاد باشاد و اصال دو اساتفادة درسات اه ابزارهاای
آمیهشی بید وه این میرد اخیر را داسشگا بریگ یاس
فراه ورد (.)Garlitz,1962:198

و دفتر آژاساا را  USIAدر تماران
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مم ترین م ئله بعد اه آمیهش تأمین حقیق معلنان و وسایل میرد سیاه آسان باید .اصال
 4قباایل واارد تجمیاازات ماایرد سیاااه آمیهشاای و ونااد آمیهشاای اع ا اه چااادر وتاااب
لیاه التحریر و امثال آن را تأمین وند اما پرداخت حقیق معلنان را سپاذیرفت .بمنانبیگای
متیسل به خیاسین ایالت شاد و ثروتننادان ایال و خایاسین پذیرفتناد واه حقایق معلناان را
پرداخت ونند و هشتاد تیر س بت به طر تأسیا مداری سیار واونش مثبت سشاان دادساد
(.)oberling,1974:207
اولین مداری سیلار در بین مناطق قشقاییسشین ایجااد شاد و تااریخهاای مختلفای بارای
تأسیا اولین مدرسه ذور شد اسات .وین انت بیی ات ساال 1332ش و ()Buist,1954:3
هندرشاات دو تااریخ مختلا

یعنای  1333و  1334ش را قیاد وارد اساد ( Hendershot,

 .)1975:140,90به سظر میرسد تاریخ درست ممر 1332ش باشد هیرا چنانوه اشاار شاد
آمیهش معلنان در مرداد ما اسجا شد بید و طبیعای باید واه آغااه فعلالیلات آمیهشای سیاز
ه همان با شروع سال تحصیلی باشد .بههرحال با شاروع آمایهش و خاتناۀ آن معلناان باا
تجمیزات ه به سیی طیای

اعزا شدسد .آسان والیهای سیاری دایر وردسد و جنعاً 73

مدرسه با تجمیزات وامل وار خید را شروع سنیدسد .تعداد متیسط داسشآمایهان هار تیار
 20سفر و حداوثر  30سفر بید .معل ها خیاسدن و سیشتن ریاضی بمداشت تاریخ و جغرافیاا
را به داسشآمیهان آمیهش میدادسد ( .)oberling,1974:207با پایان سال تحصیلی دوماین
برسامااۀ آمیهشاای اصاال  4در شاامرییر مااا شااروع شااد ( .)Hendershot,1973:1معلنااان
آمریکایی وظیفۀ آمیهش را برعمد داشتند و بمنانبیگای سقاش متارج را ایفاا مایوارد و
تجارب آمیهشگران آمریکایی اه داسشگا بریگ یاسا

باه معلناان ایراسای منتقال مایشاد

( .)Garlitz,1967:198دورة آمیهشاای وااه هزیناههااای آن را اصاال  4و آماایهشوپاارورش
فاری پرداخت میورد این بار در باغ ار برگزار سشد هیرا پا اه ویدتای  28مارداد بااغ
ار مصادر شد بید و بناابراین دورة آمیهشای در سااختنان ادارة وال آمایهشوپارورش
برگزار شد .در این دور  90آمیهگار عشایری شروت داشتند و دورة آمیهشای ساه هفتاه
طیل وشید .برسامۀ تدریا شامل میاد بمداشت وشاورهی و اصیل هسدگی داخلای عشاایر
بید .اه طر

اصل  4چادر والی چادر م ترا و هنه سیع لیاه التحریار اساباب ورهش
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و خاسهداری و ید وی

با محتایی لایاه بمداشات و ونادهاای اولیاه باین آمیهگااران

تیهیع شد و در صیرت اتنا اقال میرد سیاه هر ماهه لایاه التحریار و ساایر احتیاجاات باه
وسیلۀ مأمیران اصل  4بین داسشآمیهان تیهیاع مایگردیاد (اسانادی اه اصال  4تارومن در
ایران  .)384 /1 :1382دو سال اول برساماۀ ماداری سایار میفاق باید و اصال  4سیاز باا سشار
مجالت آمیهشی بهخصی

مجلۀ داسشآمیه و حنایت مالی اه این مجله درصادد ارتقاای

سااش داسااشآماایهان اه جنلااه داسااشآماایهان مااداری عشااایری بااید (مروااز اسااناد
ملی  .)297/28441عالو بر این در بخش فرهنگی اصل  4در آبان  1332دایار ای باه ساا
دایرة میاد درسی به وجید آمد واه هاد

آن تمیاۀ وتااب بارای ماداری ایاران اه جنلاه

مداری عشایری بید .بیشتر فعلالیلتهای این دایار معشای

باه تاألی

و تشبیاقدادن وتاب

درسی منالد خارج با وتابهاای داخال وشایر باید (مجلاۀ آمایهشوپارورش ساال28
شنار  5مرداد.)1336
با گذشت همان و بهرغ برسامهریزی مشاوران اصل  4و مجری محلی مشکالت هیادی
به وجید آمد؛ معلنان اه وار خید ساراضی بیدسد و میگفتناد حقیقشاان اه ساایر معلا هاای
آمیهشوپرورش ونتر است .خیاسین سیز شکایت میوردسد وه در هنه جاای ایاران وهارت
آمیهشوپرورش حقیق معل ها را مای پارداهد و دور اه اسصاا

اسات واه ماا ایان پایل را

بپرداهی ( .)Barker,1981:151در چنین شرایشی ادامۀ سایادآمیهی و فعلالیلات اصال  4باا
مشکل میاجه میشد .در این دور یعنی پاا اه ویدتاای  28مارداد 1332امایال  4بارادر
قشقایی وه یکی اه حامیان اصلی برسامههاای آمیهشای اصال  4بیدساد باه دلیال حنایات اه
محند مصدق مصادر شد بید و محند بمننبیگی به عنیان وارمند اصل  4وه اه سزدیاد
شاهد سارضایتی معلنان عشایری بید میضیع را به رئیا اصل  4در شیراه منتقل ورد .پاا
اه مکاتبات رئیا اصل  4در شیراه با ادارة ول آمیهشوپرورش فااری و ساماهسگااری ایان
ادار با وهارتخاسه در تمران مقرر شد  40سفر اه معلا هاای آمایهشدیادة شامری باه جاای
معلنان ساراضی ایلیاتی به وار گناشته شیسد .این معل ها به سحی اح ن آمیهش دید بیدساد
و حقیقشان را آمیهشوپرورش پرداخت میورد ( .)oberling,1974:297با گذشت هماان
روشن شد وه معلنان شمری وارآیی ه را برای آمیهش ویدوان عشایری سدارسد و آسان
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سنیتیاس تند خید را با شییة هسدگی عشایری تشبیق دهند گرچه ایان میضایع را قابالً و در
همان آغاه پروژ گیگن م ئیل آمیهش عشایری اصل  4در شایراه پایشبینای وارد باید
( .)Buist,1954:3برای رفع مشکل جدید اصل  4و بمننبیگای متیسال باه طرحای جدیاد
شدسد .گیگن و بمننبیگی در 1334ش تیاس تند همینۀ باهدیاد گروهای اه م ائی ن وهارت
آماایهشوپاارورش را اه مااداری عشااایری فاااری فااراه وننااد .پااا اه باهدیااد م اائی ن
پذیرفتند وه حقیق معلنان عشایری را با شرایشی پرداخت ونند؛ یکی اه شارور آساان ایان
بید وه معلنان باید دارای اساتاسداردهای علنای ماد سظار وهارت آمایهشوپارورش باشاند
( .)Hendershot,1975:90برای رسیدن به این هد

مقرر شد ید مرواز ثابات آمیهشای

در راسااتای بااا بااردن سااش علناای معلنااان در شاایراه تأساایا شااید .بااه هنااین دلیاال در
 1334/10/15اساسنامه و برسامۀ داسش رای عشایری در سمصد و چمل و سیمین شیرای عالی
فرهنگی مشر و تصییب شاد (اشاکبیی )71:1359واه باه میجاب آن ساا سه  150هازار
تیمان بارای سااختن مرواز تربیات معلا عشاایری در شایراه اختصاا

ماییافات .در ایان

آمیهشگا شباسهروهی هر سال  60معل تربیت مایشاد دورة آمیهشای یاد ساال و تناا
فارغالتحصیالن آن به استخدا وهارت آمیهشوپرورش درمیآمدساد .حقایقی معاادل 250
تیمان در ما دریافت میوردسد و جایگزین معلا هاای ساراضای دو برساماۀ قبلای مایشادسد
( .)oberling,1974:207عالو بر ایان افارادی مایتیاس اتند وارد داسش ارا شایسد واه او ً
دارای مدرک شش ابتادایی ایلای و سانی ونتار اه  17ساال داشاته باشاند و دو اینکاه در
آهمین ورودی و مصاحبه پذیرفته شیسد .داسش را وارِ خاید را باا  60سفار آغااه وارد ولای
به علت سیاه شادید باه معلا تعاداد آساان تاا ساال 1357ش باه  1400سفار رساید (وااظنی
.)77:1369
داسش را در دی 1335ش افتتا شد (وارله و معصیمیان  )310:1356وه بخشی اه هزینۀ
ساختنان و اسباب و اثاث آن را ادار اصل  4پرداخت وارد و باهدلیال ستاایج میفقیاتآمیازِ
آمیهش در عشایر فاری اصل  4و وهارت آمیهشوپرورش تصنی گرفتند تاا برساماههاای
مشابمی را در دیگر اساتانهاا باهویاژ در باین بختیااریهاای اساتان اصافمان پیااد ونناد و
بدینترتیب به غیر اه تربیت معل عشایری شیراه پنج مروز دیگر در  4استان احاداث شاد
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ولی به غیر اه تربیت معل شیراه بقیاه تعشیال شادسد ( .)Barker,1981:139-159افازون بار
این اه محل اعتبارات اصل  4وتاب دورة مختصر فرهن

ایاران باه تعاداد دو هازار جلاد

خریداری و در بین معلنان اه جنله معلنان عشایری تیهیع شد (مروز اسناد ملی ایاران ش
ب  297/19545مجلاۀ آماایهشوپاارورش شاانارة1

 1335 777و سااال 26شاانارة5

مرداد .)36سال 1336پایان فعلالیلتهای وارمندان و مشاوران اصل  4در شیراه بید .البتاه ایان
به معنای فعلالیلت آمریکاییها در استان سبید .تیضی آسکه اه سال 1336ش به بعد سا اصل 4
به هیئت عنران بینالنللی آمریکا تغییر ورد و این ساهمان تا ساال 1346در ایاران فعاال باید
(ورباسیان  .)65:1378در این دورة هماسی ( )1346 -1336هنۀ فعلالیلتهای فرهنگی تحات
عنیان وندهای اصل  4به سا پروژة  45برعمدة وهارت فرهن

و ادارات مربیر گذاشاته

شد و اعتباراتی وه برای اجرای فعلالیلتهاا در سظار گرفتاه شاد باید تحات عنایان ح ااب
باه وهارت فرهنا

عنلیات مخصای

منتقال گردیاد و هناۀ ماأمیران آمریکاایی واه در

برسامهها اه جنله در آمیهش عشایر مشغیل فعلالیلت بیدسد در سانت مشااوران فرهنگای باه
ادارات مربیر منتقل و با روسای ادارات هنکاری میوردسد (مروز اسناد ملی ایران ش ب
.)297/19545
اهداف آموزشی

پالین هرون هنگا بررسیِ آمیهشوپرورش عشایری پنج عامل امکاسات برسامهریزی معلّ

استراتژی و هد

را ذور میوند ( )Heron,1981:61وه به جز تأمین معل وه باا حنایات

خیاسین و دولت ایران فراه شد در سایر عیاملْ مشااوران اصال  4سقاش اساسای داشاتند و
استراتژی و هدفی را تعقیب میوردسد وه مشلیب دولت پملیی و آمریکا بید .آمریکاییهاا
قبل اه ورود به ایران هد

برسامههاای اصال  4را مبااره باا تفکارات ونیسی اتی و دولات

شیروی ذور وردسد ( Garlitz,2012:195-215و )Embry,2003:201اما پا اه ورود باه
ایران به جز میرد فیق اهدافی را در راستای آمیهشوپارورش عشاایری دسباال وردساد واه
میرد حنایت دولت پملیی سیز بید .یکی اه مم ترین این اهادا

تشاییق وای سشاینان باه

یکجاسشینی اه طریق رواج آمیهشوپرورش بید ( .)Hendershot,1965:8در واقاع آساان اه
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این طریق سه تنما باعث دگرگیسی در حیات جامعۀ ایلی شدسد بلکه به قیل لایئیا باد اه
طریق آمیهشوپرورش عشایر را با دولت و ملات پییساد دادساد ( .)Beck,1991:112بارای
رسیدن به این هد

به داسشآمیهان عشایری آمیهش سنیدادسد وه دامداران خیبی باشند

بلکه به آسان میآمیختند اگر میخیاهند هسدگاسی بمتری داشته باشند باید یکجاسشاین شایسد
()Barker,1981:156-7؛ هدفی وه به قیل بارور منجر به تحلیلرفتن عشایر در ملایگرایای
ایران شد ( .)lbid,140تغییر الگیی رفتاری و آشاناسااختن مارد عشاایر باا سابد هسادگی
جدیاااااد ( )Heron,1983:61و رواج فرهنااا ا

غربااااای و اروپاااااایی در باااااین آساااااان

( )Embry,2003:100اه دیگر اهدافی بید وه میرد تیجاه مشااوران اصال  4قارار داشات.
برای رسیدن به این هاد

در اردوهاایی واه باه منظایر آمایهش برگازار مایشاد ضانن

برگزاری مراس آواه و رقصهای گروهی لبایهای خارجی بهعنایان سایغاتی میاان ایال
برد میشد و آرا آرا همینۀ تغییر سبد هسدگی مصرفی وه الگیی فرهن

غربی باید را

در باین آساان تاارویج مایواارد (وااظنی  .)66:1369عاالو باار ایان در سنااایشهاایی وااه
داسشآمیهان با حتیر آمریکاییها در ایا اردو برگزار میوردسد باهیگران اقادا والادین
خید و سبد هسدگی آسان را به چالش میوشیدسد و همیناۀ فکاری یکجاسشاینی و ت الی در
برابر خیاستههای دولت مروزی را ترویج میوردسد .سنایش «یاغیگری اهللقلی» یکی اه ایان
سنایشسامهها بید واه در ایان سناایش داساشآمایهِ جایاسی واه م الحاسه علیاه شاا جنا
ویه تاسی را شروع ورد بید سخت میرد تن اخر و ریشاخند واقاع مایشاد و در عای
معل عشایری به عنیان فرشتۀ سجات سقش خید را تنا میورد(طالبی .)65:1359
هنچنااین برگاازاری اردوهااا اهاادا
داسشآمیهان میظ

دیگااری سیااز دسبااال ماایواارد؛ اه جنلااه اینکااه

بیدسد اشعاری در ماد خاسادان پملایی بخیاسناد .در یکای اه اردوهاا

هنگامی وه یکی اه ژسرالهای ارتش تحت تأثیر قرار گرفته بید به وارمند اجرایای اصال 4
تبرید گفت وه چگیسه تیاس ته است بچههای شیرشای را ایان چناین تربیات وناد .وی در
جیاب گفت :من خید فرهسد ید یاغی باید واه حاا در چناین جایگااهی قارار گرفتاها
(.)Barker,1981:139-159
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موانع فعّالیّتهای آموزشی اصل  4در فارس

میفقیت مداری عشایری به عیامل مختلفی اه جنله حنایت دولت مروزی اصل  4ترومن
و خیاسین قشقایی واب ته بید ( .)Ibid,151چمار برادر قشقایی تا هماسی وه بهدلیل حنایت اه
محند مصدق امیالشان مصادر سشد بید اه برسامههای آمیهشی اصل  4حنایت میوردسد.
پا اه ویدتا محناد بمنانبیگای واه حنایات بارادران قشاقایی را اه دسات داد باید باا
حنایت هیادل خان در شیری و جعفرقلی خان در شیری اتحادیهای به سفع شا درست وارد
و با حنایت این خیاسین و اصل  4پروژة تأسیا ماداری سایار عشاایری را باه عنایان یاد
وارمند اجرایی در اصل  4پیش برد ( beck,1991:86و سصایری طیبای  .)172:1392پاا اه
ویدتا و افیل قدرت  4برادر قشقایی با حنایت اصل  4و خیاسین در شیری برسامۀ تأسایا
مداری سیار ادامه یافت اما در این را میاسع هیادی سیز در را بید :یکای اه مما تارین ایان
میاسع تفاوت فرهنگی بین مشاوران آمریکایی و مردمان ایلسشین بید هیارا آساان باهراحتای
سنیتیاس تند با خارجیها ارتبار برقرار ونند ( .)Embry,2003:110عالو بر ایان مادیران
مداری و گاهی اوقات والدین سیز س بت به فعلالیلتهای آمیهشی اصل  4سایظظن داشاتند و
طر های آمیهشی را سیعی طر امپریالی اتی اه سایی آمریکاا در ایاران تلقای مایوردساد
(.)Garlitz,2012:195-215
فعلالیلتهای حزب تید مم ترین ماسع آمیهشی اصل  4در استان فااری باید .دفتار ایان
حاازب در سااال 1323ش در شاایراه دایاار شااد بااید (آبراهامیااان  )262:1377و تبلیغااات
گ ترد ای در بین اقشار مختل

اجتناعی داشت و بهشدت مخال

فعلالیلت وارمندان اصال

 4در فاری بید و آسان را با رویدترین جنالت میرد حنلاه قارار مایدادساد (مرواز اساناد
ملی ش ب  .)290/3679حتی گاهی اعتای آن در هنگا تردد وارمنادان اصال  4در باین
شمرهای استان فاری به آسان حنلاه مایوردساد (هناان ش ب  .)290/3367در ایان میاان
گاهی حزب ایران شاخۀ فاری سیز با تید ایها علیه فعلالیلتهای اصل  4هنکاری میوارد و
برای مرد اینگیسه واسنید میسنید وه هد

اصل  4در ایران و فاری چیزی جز جاسیسی

سی ت و باید اه ایران اخراج شیسد (هنان ش ب  .)290/6079شدیدترین حنلۀ حزب تاید
و حزب برادران در فاری علیه فعلالیلتهای اصل  4در شیراه در  1332/1/26رق خایرد .در

شوپرورش عشایریِ فارس
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این روه وه طرفداران سمتت ملی پا اه اخذ مجیه اه سپمبد سخجیان استاسدار فااری در
فلکۀ شمرداری برای حنایت اه دولت مصدق تجنع ورد و باه ساخنان واری پیرشایراهی
گیش میدادسد با حنلۀ تعدادی اه افراد واب ته به حزب تید و حزب برادران میاجه شدسد
وه با شعار هسد باد شا مرد باد مصدق جل ه را بره هدسد و باا پییساتن برخای اه اراذل و
اوباش شمری به تخریب و غارت احزاب و مشبیعات ملی مناهل و اشخا

هایادار دولات

و حنله باه دفتار اصال  4پرداختناد و امایال ایان سااهمان را غاارت وردساد (هناان ش ب
 290/8315و  )warne,1965:127و در این درگیری  4آمریکایی میرد ضرب و شات قارار
گرفتند ( .)Embry,2003:104وارمندان اصل  4مجبیر شدسد با هدایت محناد بمنانبیگای
به منزل ساصرخان قشقایی پنا ببرسد (مروز اسناد ملی ش ب  .)290/8315ساصرخان واه باه
فیروهآباد رفته بید اه واقعه آگا شاد (اساناد ریاساتجنمایری ش  )14028و تعادادی اه
افرادل م ل ِ واب ته به خید را برای حفاظت اه وارمندان اصل  4به شیراه فرستاد و تعدادی اه
قشقاییها را برای تجنع در منشقۀ آقچشنه در جنایب شایراه فراخیاساد (تاره  96:1376و
سصیری طیبی  .)152:1392ایان اقادامات میجاب هارای اساتاسدار فااری شاد و در شایراه
حکیمت سظامی اعال ورد .اه طر

دیگر وارن رئیا ساهمان اصل  4در تمران س بت باه

اقدامات اسجا شد علیه آمریکاییهای مقی شیراه اعترا

ورد و برای بررسی واقعه هنارا

ابیالقاس راجی رواسه شیراه شد ( )Warne,1956:127و پا اه مالقات با وارمندان اصل 4
در باغ ار اه حنایت قشقاییها تقدیر ورد و اه وهارت خارجۀ آمریکا خیاست باه صایرت
رساانی اه قشااقاییهااا سپاسااگزاری ونااد (صاایلت قشااقایی 367:1366؛ سصاایری طیباای
.)154:1392
بهرغ مصینماسدن وارمندان اصال  4اه واقعاۀ  26و  27فاروردین  1332فعلالیلاتهاای
ضدآمریکایی حزب تید خاتنه سیافت و این حازب باا سفایذ در مراواز آمیهشای اه جنلاه
داسشکدة پزشکی داسشگا شیراه فعلالیلتهای خید را هیاد ورد؛ بهطیریواه رئایا اصال 4
در شیراه با سرتی

میر جماسگیر فرماسد لشکر فاری مالقات ورد و مراتاب سگراسای خاید

را اه فعلالیلت داسشجییان تید ای س بت به جان آمریکاییها اعال ورد (مروز اسناد ملی ش
ب .)290/2394پا اه ویدتای  28مارداد 1332و باهرغا سقاش م اتقی آمریکااییهاا در
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ویدتا فعلالیلتهای آمیهشای اصال  4در فااری بادون باروه مخالفات اه سایی احازاب یاا
گرو های خاصی ادامه یافت و هسان و فرهسدان وارمندان اصل  4به شیراه باهگشتند وه پا
اه واقعه  26و  27فروردین شیراه وشایر را باه قصاد اروپاا و آمریکاا تارک وارد بیدساد
( )Embry,2003:104و فعلالیلت آمیهشی ساهمان اصال  4در فااری تاا پایاان 1336شن ای
ادامه یافت.
نتیجهگیری

یافتههای پژوهش حااوی اسات واه شایرشهاای ساالهاای  1307و  1325سقشای مما در
تصنی سران سل له پملیی جمت تارویج آمایهش و پارورش در باین عشاایر اساتان فااری
داشته است .در واقع مقامات حکیمتی به سیکی میداس تند وه تنماا را اعناال حاونیات بار
عشایر استان یکجاسشینوردن آسماست و را رسایدن باه ایان هاد

باسایاد واردن جامعاۀ

عشایری است .اما مشکل اینجا بید وه آنها سنیداس تند چگیسه به این خیاسته جامۀ عنل
بپیشاسند و به هنین دلیل سیز ویششهایی وه بعد اه دو شایرش ساال  1307و  1325جمات
تعلینات عنیمی صیرت گرفت بیستیجه ماسد .این ساخن دور اه حقیقات سی ات واه گفتاه
شید بدون حتیر وارمندان اصل  4ترومن عنلیاات باسایادواردن جامعاه عشاایری در آن
دورة هماسی تحقق پیدا سنایوارد .البتاه استخااب شایراه باه عنایان وااسین فعلالیلات آمیهشای
عشایری در وشیر سیز به احتنال یقین با هدایت دولات مروازی باید اسات هیارا بیشاترین
جنعیت عشاایری وشایر در ایان اساتان م اتقر بیدساد و ساابقۀ مباارهاتی ایاالت باا دولات
مروزی بهخصی

ایل قشقایی در استخاب شیراه بیتأثیر سبید است .به این سکته سیاز بایاد

تیجه داشت وه واگذاری تعلینات عشایری به داسشگا بریگ یاس

اه سیی دولت آمریکا

سیز عنلی معقیل و هنرا با مشالعه وارشناسی بید است هیرا این داسشگا در همیناه تارویج
آمیهشوپرورش در بین سرخپیستان میفقیتهای هیادی بهدست آورد بید و اعزا محناد
بمننبیگی به آمریکا و دیدار وی اه مداری سیلار سرخپیستان سیز در راستای هنین اهادا
یعنی بهدستآوردن تجربه در همینه آمیهشوپرورش در بین عشایر بید اسات .وارشناساان
داسشگا مذویر به تناسب تجربهای وه در آمیهش عشایری داشاتند اه هناان بادو ورود باه
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فاری مشالعات میداسی را شروع وردسد .شاخصتارین آسماا گایگن باید واه باا اساتفاد اه
گزارش مشاوران آمریکایی در سال  1327ش امکان تأسیا مداری سیلار را در بین عشایر
میرد مشالعه قرار داد و با جذب محند بمننبیگی و اعزا او باه آمریکاا و اساتخدا وی در
اصل  4سخ تین قد برای تأسیا مداری عشایری برداشته شد .البته استخدا بمننبیگی باه
عنیان مجری محلی استخابی درست و سشان اه مشالعۀ عنیق وارشناسان اصل  4باهخصای
شخص گیگن بید وه با درک درست اه ساختار جامعۀ عشاایری فاردی باه عنایان مجاری
استخدا شد وه سه تنما خید تعلینات عالی داشت بلکاه در یاد خااسیاد عشاایری باه دسیاا
آمد بید و جامعۀ عشایری را بهخیبی میشناخت و اقدامات بعدی بمننبیگی سیاز سشاان داد
وه استخاب آمریکاییها درست و معقیل بید است .بههرحال بعد اه باهگشات بمنانبیگای
دومین گا آمریکاییها بهوارگیری معل برای تدریا در مداری سیلار بید .با م ااعدت و
راهننایی محند بمننبیگی بهرغا ونباید معلا افارادی در باین را وای جناعآوری و
برای آمیهش به شیراه فراخیاسد شادسد؛ باا حنایات مشااوران آمریکاایی اصال  4معلناان
آماایهشهااای ه را در راسااتای تاادریا فراگرفتنااد (دورة آمیهشاای در تاب ااتان برگاازار
می شد) و امکاسات وندآمیهشی اع اه چادر لایاه تحریار وتبای باا محتایای وااربرد
لیاه بمداشتی و وند های اولیه اه اصل  4دریافت وردساد و بارای آمایهش صحراسشاینان
اعزا شدسد .ه همان با این اقدامات در بخش فرهنگی اصل  4دایار ای باه ساا دایارة مایاد
درسی در تمران به وجید آمد وه هاد

آن تاألی

وتاب درسای بارای داساش آمایهان اه

جنله داسش آمیهان عشاایری باید .اه جنلاه آخارین اقادامات وارمنادان اصال  4در ایاران
م اعدت مالی و مشاور برای تأسیا داسش رای عشایری بید وه اه این طریق معلنان وافی
برای آمیهش داسشآمیهان تربیت شدسد.
بدون شد آمریکاییها بهدسبال اهدا

سیاسی خید بیدسد و محند بمننبیگی سیز دسبال

باسیاد وردن عشایر بید و در این را اه دریافت هرگیسه ونکی وه اه ساحیۀ خیاسین دولات
مروزی و آمریکایی ها می رساید دریغای سداشات .دولاتل مروازی تاالش داشات اه طریاق
باسیاد وردن عشایر همینۀ اسکان آسان را فراه وند تا اه این طریق بتیاسد اقتدار خید را بار
ایااالت اعنااال ونااد .آمریکاااییهااا مباااره بااا ونیسی ا و تاارویج فرهنا

غرباای را دسبااال
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می وردسد و البته در این میاان باا مخالفات هاا و مایاسعی در فااری و شایراه روباه رو شادسد.
سرسخت ترین مخالفان آسان حزب تید و حزب برادران بیدسد و این احزاب تاالش داشاتند
مرد را متقاعد ونند وه سیاست های آمریکایی ها در شیراه امپریالی تی غربی وردن جامعه
و سیز در راستای منافع دولت مروزی است .شدت فعلالیلت احازاب مخاال

تاا جاایی رساید

وه ضنن پرخاشگری به وارمندان و مشاوران آمریکایی دفتر اصل  4در شیراه میرد حنلاه
واقع شد و وارمندان برای مصینماسدن اه تعر

با راهننایی محند بمنانبیگای باه بااغ ار

سقل مکان وردسد و خاسیاد های خید را به خارج اه وشیر فرستادسد .با وجید این و باه رغا
چنین میاسعی فعلالیلتهای آمیهشی اصل  4تا پایان ساال  1336ش در فااری اداماه یافات و
طر تأسیا و تارویج ماداری سایلار عشاایری در فااری یکای اه میفاقتارین طار هاای
ساهمان اصل  4بید وه با حنایت وارمند و مجاری ایان اصال یعنای محناد بمنان بیگای باه
سراسجا رسید.
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