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چکيده

سیاستگذاری تقسیم اراضی در جمهوری اسالمی ایران بالفاصله پس از پیروزی
انقالب اسالمی در دستور کار نهادهای حاکمیتی قرار گرفت .ضرورت ایجاد
تغییرات بنیادی در وضعیت زمین و زمینداری در کشور ،تمرکز شعارهای انقالب
بر عدالت اجتماعی و درخواستهای روستائیان برای تغییر در شیوۀ زمینداری از
عواملی بودند که موجب شد تا این مسئله مورد توجه قرار بگیرد .این فرایند که از
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سال  1358آغاز شد و تاکنون با فراز و نشیبهایی تداومیافته است ،دارای پیامدهایی
در فضای سیاسی روستاها و بالتبع کشور بوده است .سؤال اصلی فراروی مقاله این
است که پیامدهای سیاسی تقسیم اراضی در جمهوری اسالمی ایران چیست؟ در
این راستا ،از روش مصاحبۀ عمیق برای گردآوری اطالعات و داده بهره گرفته شد.
در این روش ضمن رجوع به  02نفر از نخبگانی که در هیئتهای  7نفرۀ تقسیم
زمین در اوایل انقالب مشغول به کار بودند ،به گردآوری داده در مورد پیامدهای
سیاسی اصالحات ارضی پرداخته شد .در مرحلۀ بعدی ،با استفاده از تکنیک

AHP

(تحلیل سلسلهمراتبی) ،متغیرهای استخراجشده از روش مصاحبۀ عمیق،
اولویتبندی شدند .بر اساس این روش ،بیشترین اولویت مربوط به معیار گسترش
دامنۀ نفوذ حکومت انقالبی در اعماق روستاها بود .ایجاد ثبات سیاسی در روستاها
در اولویت دوم قرارگرفته است .معیار تثبیت و افزایش مشروعیت نظام در میان
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روستائیان در اولویت سوم قرار گرفت .همچنین معیار تقویت مشارکت و همکاری
داوطلبانۀ روستائیان در امور حاکمیتی در اولویت چهارم قرار گرفت.
واژگان کليدی:

تقسیم اراضی ،جمهوری اسالمی ایران ،پیامدهای سیاسی ،هیئتهای هفت نفره.
مقدمه

مسئلۀ زمین یکی از اصلیترین چالشهای جامعۀ روستایی ایران از دوران حکومت پهلوی
بود .برنامۀ اصالحات ارضی سالهای دهۀ  1342و  1352در زمان حکومت پهلوی دوم
اگرچه مورد اجرا گذاشته شد؛ اما نتوانست اهداف و آثار مورد انتظار را به همراه بیاورد
(بنگرید به هوگالند.)121 ،1381 ،
پیروزی انقالب اسالمی در سال  1357یکبار دیگر جرقهای بر مبحث عدالت اجتماعی
و باز توزیع زمین بود .در روزهای انقالبی کشور ،بسیاری از خانها و زمینداران بزرگ،
کشور را ترک کردند و زمینهایشان بالتکلیف باقی ماند .همچنین زمینهای متعلق به کشت
و صنعتها و شرکتهای سهامی زراعی رهاشده بودند .در چنین فضایی که ساختار نظام
ارباب  -رعیتی با تزلزل جدی مواجه شده بود ،روستائیان و دهقانان به دنبال باز توزیع زمین
بودند .لغو کامل نظام ارباب  -رعیتی و توزیع زمینها برحسب عدالت که خواسته اصلی
مردم روستاها بود ،موجب شد دور جدیدی از تقسیم اراضی در کشور اتفاق بیفتد که منشأ
تحوالت اجتماعی و سیاسی بیشماری در روستاها گردید.
باز توزیع زمینهای کشاورزی به زمیندار شدن خرده دهقانان و خردهمالکان کمک کرد،
دهقانانی که تا قبل از این صرفاً بهعنوان کارگر روزمزد در زمینهای کشاورزی کار میکردند،
اینک میتوانستند خود مالک زمینی باشند که بر روی آن کار میکنند .عالوه بر این ،حضور
اعضای هیئتهای هفت نفره در مناطق روستایی که مسئولیت میدانی توزیع زمینها را
عهدهدار بودند ،منشأ تحوالت جدیدی در روستاها بود ،خیلی از روستائیان بر طبق قانون
تقسیم اراضی ،عضو هیئت هفت نفره بودند و بنابراین میتوانستند در امور مدیریتی مربوط
به روستا یا منطقۀ خود تأثیرگذار باشند .با باز توزیع زمینهایِ موات ،مصادرهای و بدون

ی مورد بهرهبرداری
صاحب که در این قانون مورد توجه قرار گرفت ،میزان زمینهای کشاورز ِ
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در کشور افزایش یافت.
پیامدهای سیاسی تقسیم اراضی در روستاها پس از انقالب اسالمی ،محدود به همین
موارد نماند و مقالۀ حاضر در پاسخ به این سؤال که پیامدهای سیاسی تقسیم اراضی در
جمهوری اسالمی ایران چیست؟ با استفاده از روش مصاحبۀ عمیق توانست به یافتههای
ارزشمندی دست یابد که در مرحلۀ بعدی ،یافتههای حاصل از روش مصاحبۀ عمیق،
بهصورت سلسلهمراتبی و از طریق تکنیک  AHPمورد تحلیل قرارگرفته است .فرضیۀ این
مقاله عبارت است از :تثبیت و افزایش مشروعیت نظام در میان روستائیان ،ایجاد ثبات سیاسی
در روستاها ،تقویت مشارکت و همکاری داوطلبانۀ روستائیان در امور حاکمیتی و گسترش
دامنۀ نفوذ حکومت انقالبی در اعماق روستاها که ازجمله مهمترین دستاوردهای سیاسی
اصالحات ارضی در ایران پس از انقالب اسالمی بودهاند .در این مقاله پس از مفهومشناسی،
به تبیین الگوی نظری موضوع مورد پژوهش پرداخته میشود و سپس با استفاده از روش
مصاحبۀ عمیق ،پیامدهای سیاسی تقسیم اراضی در جمهوری اسالمی ایران مورد بررسی و
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تحلیل قرار میگیرند .درنهایت ،متغیرهای حاصل از این روش بر مبنای روش

AHP

اولویتبندی میشوند.
الف) مفهوم شناسي پژوهش

تقسیم اراضی یا اصطالح رایج آن ،اصالحات ارضی 1که در طول تاریخ در جوامع متعددی
اتفاق افتاده ،از ادبیات نظری غنی برخوردار است .اندیشمندان و نظریهپردازان مختلفی به
تحلیل و تبیین این پدیدۀ اثرگذار در حوزۀ سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی پرداختهاند.
اصالحات ارضی در جوامع مختلفی که اجرا شده است ،پیامدهای مختلفی را در پی داشته
است .از همین منظر اندیشمندان از زوایای متفاوتی به آن نگریستهاند ،عدهای از محققان،
صرفاً نگاهی اقتصادی به این پدیده دارند و با عینک توسعه به آن مینگرند .بر این مبنا،
اصالحات ارضی بهصورت ذاتی ارزش خاصی ندارد و فقط مرحلهای از مراحل توسعه است.
در این صورت ،جامعه باید برای پیشرفته شدن و توسعهیافتگی ،مرحلۀ اصالحات ارضی را
پشت سر بگذارد .نظریه نئوکالسیک 0توسعه به مقولۀ اصالحات ارضی بهعنوان یک بخش
جداییناپذیری از اسـتراتژی و سیاست توسـعۀ اقتصادی نگاه میکند .این مسئله در آثار

افـرادی چون دورنر 3،وارینر 4و زهـیر احـمد 5بهوضـوح قابل مشـاهده اسـت
((Warriner,1969,78))Ahmad,1975, 22), (Dorner, 1972, 35
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عالوه بر این اندیشمندان ،آرتور

لوئیس 6،نیل اسملسر 7و والت ویتمن روستو 8نیز از افرادی هستند که به مقولۀ اصالحات
ارضی ،ذیل نظریات توسعۀ اقتصادی خویش پرداختهاند.
نئوکالسیکها مسئلۀ تخصیص بهینۀ عوامل تولید کمیاب را در کانون توجه قرار میدادند؛
اما ناتوانی نظریههای نئوکالسیکها در رفع مشکالت اقتصادی کشورهای کم توسعه ،توجه
را به موضوع رشد و توسعۀ اقتصادی در کل جهان معطوف ساخت .همین مسئله راهی را
بهسوی مطالعۀ جوامع کمتر توسعهیافتۀ جهان و ارائۀ تحلیلهایی جهت حرکت بهسوی توسعه
در این کشورها بازنمود .افرادی مثل بائر که در مورد ماالیا و آفریقای غربی مطالعه نمودند و
یا کالین کالرک که در اثر مشهورش «شرایط پیشرفت اقتصادی» خدمات را در کنار بخش
کشاورزی و صنعت مورد توجه قرار میدهد .بر اساس این نظر کالرک بود که بسیاری از
کشورهای درحالتوسعه و ازجمله ایران به فاصلۀ کمی پس از اجرای اصالحات ارضی
(اغلب در دهۀ  )1962به ادغام واحدهای خرد و تشکیل واحدهای بزرگ مقیاس سرمایهداری
که در سال  1964با همکاری هازول 12منتشر کرد ،این نظر را مطرح نمود که بهبود در
بهرهوری کشاورزی باید بهعنوان شرط الزم دیگری برای توسعۀ صنعتی تلقی شود (بیگی
نسوان .)91 ،1376 ،وی در تکمیل نظریۀ خود ،انجام اصالحات ارضی برای بهرهوری در
کشاورزی را یکی از پیششرطهای توسعه دانست.
یکی دیگر از محققان ،نیل اسملسر است .وی معتقد است که توسعۀ ناشی از برهمکنش
چهار فرایند متمایز «پیشرفت فنشناختی»« ،تکامل کشاورزی»« ،صنعتی شدن» و «تحول
بومشناختی» است (اسملسر .)153-149 ،1376 ،او معتقد است که الزامات پیشرفت
«فنشناختی»« ،تجدید سازمان کشاورزی»« ،صنعتی شدن» و «شهرگرایی» در جوامع گوناگون،
متفاوت است و بر این اساس نتیجۀ صفبندیهای مجدد ساختی نیز متفاوت خواهد بود
(حقیقی .)96 ،1385 ،این نظریهپرداز توسعه ،در تجدید سازمان کشاورزی ،از اصالحات
ارضی صحبت میکند و معتقد است برای افزایش بهرهوری کشاورزی و کشاورزی پیشرفته
نیازمند باز توزیع ساختارهای زمین و ارائۀ الگویی جدید هستیم؛ اما مهمترین نظریهپرداز
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ارضی مبادرت کردند (مایر و سیزر .)113 ،1368 ،کالرک 9در کتاب اقتصاد کشاورزی معیشتی

توسعه ،والت ویتمن روستو است .آرای توسعهای این صاحبنظر بیش از همه آرای توسعهای
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دیگر مورد بحثوجدلهای موافق و مخالف قرارگرفته است که این ،صرفنظر از واکنش
نسبت به نقش سیاسی روستو و مشاغل دولتی او ،میتواند بازگوی اهمیت و قابلیت
تأثیرگذاری آراء او باشد .مهمترین بخش آراء توسعهای روستو ،نظر او دربارۀ گذار از جامعۀ
سنتی به جامعۀ صنعتی است که نخستین بار در کتاب «مراحل رشد اقتصادی» بیانیهای غیر
کمونیستی ،مطرح شد و به مدل پنج مرحلهای روستو و یا مدل «توصیف مرحلهای رشد»
موسوم است .چشمانداز رشد و توسعۀ اقتصادی ازنظر روستو ،چشماندازی مرحلهای و
تکاملی است .همانگونه که آگوست کنت در مطالعات خود معتقد بود که جامعۀ غرب از
ابتدا در وضعیت مدرن قرار نداشته بلکه روندی تدریجی را طی کرده و سه مقطع تاریخی،
یعنی تفکر اسطورهای ،تفکر متافیزیکی را پشت سر گذاشته و مرحلۀ پوزتیویسم رسیده است،
توینس نیز گذار از وضعیت گزلشافت به گمینشافت را تحقق نوسازی میداند.
تعداد محققان و اندیشمندانی که توسعه را تکاملی و مرحلهای دانستهاند اندک نیستند؛ اما
آنچه مسلم است تأثیر یکی از آنها بر افکار روستو بود که آن فرد کارل مارکس است .تأثیر
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مارکس بر افکار روستو تا جایی است که بعدها روش برخورد روستو را با مسائل تاریخی
مدرن «یک اعالمیه غیر کمونیستی» نام نهادهاند .همانگونه که مارکس 11مراحل تکامل تاریخ
جوامع بشری را به مراحل فئودالیسم سرمایهداری ،بورژوازی ،سوسیالیسم و کمونیسم
تقسیمبندی کرده است روستو نیز سیر تکامل جوامع سرمایهداری را به پنج مرحله تقسیم کرد.
(مایر و سیزر ،پیشین)70 ،
بر همین اساس است که روستو را مارکس نظام سرمایهداری میخوانند( .همان.)73 ،
روستو در مراحل مختلف به توسعۀ بخش کشاورزی توجه خاصی مبذول داشت و در مرحلۀ
دوم ضمن توجه به تحول در این بخش ،از اصالحات ارضی بهعنوان تحول عمیق در این
حوزه یاد میکند .باوجوداین ،اما وی نسخۀ جامعی از اصالحات ارضی را برای همۀ کشورها
ارائه نکرده است چراکه خود وی اعتقاد داشت که هیچ دستورالعمل صحیح و منحصربهفردی
در این مورد وجود ندارد و در این زمینه مانند سایر امور بشری باید از تجربیات دیگران
سرمشق گرفت؛ اما هر ملتی الزم است راهی خاص را که با وضع و امکانات داخلیاش
تطابق دارد برای خودش انتخاب کند.
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عالوه بر این روشن است که روستو ،توسعه در کشورهای صنعتی را لحاظ نکرده است،
بلکه دغدغۀ اصلی وی پیشرفت و توسعه در کشورهای جهان سوم بود (موسی نژاد و دیگران،
 .)161 ،1396روستو مقدمۀ کتاب خود به این مسئله اذعان میکند و میگوید« :اکنونکه این
رساله را در دست تألیف دارم نه به ایاالت متحدۀ امریکا ،بلکه به جاکارتا ،رانگون ،دهلینو،
کراچی ،تهران ،بغداد و قاهره میاندیشم»).(Rostow,1960,3

تمامی محققان یادشده ،از اصالحات ارضی بهعنوان یک مرحله در مراحل بزرگتر توسعۀ
جامعه یاد میکنند .این محققان همۀ جوامع را دارای یک خط سیر حرکتی میدانند و برای
همۀ آنها نسخهای واحد از توسعه را تجویز میکنند .اصالحات ارضی کرۀ جنوبی ،تایوان،
ایران قبل از انقالب اسالمی ،آفریقای جنوبی و برخی از کشورهای دیگر در آمریکای التین
بر این مبنا شکل گرفتند و به اجرا درآمدند.
در ادامه به تعریف واژگانی میپردازیم که بهعنوان یافتۀ این تحقیق بهدستآمدهاند:
 مشروعیت :مشروعیت یکی از واژههای پرکاربرد در ادبیات سیاسی است که دارایتعریفهای متعددی است .ریمون آرون میگوید« :مشروعیت راهحلی برای مسائل اساسی
 )24بنابراین توجه قدرت و اطاعت اصل اساسی در بحث مشروعیت است و دولتها برای
توجیه موفق نیاز دارند تا رضایت مردم ،رعایت هنجارها و ارزشها و مطابقت با قوانین را
در دستور کار خود قرار دهند .یکی از مهمترین شاخصها در مشروعیت ،اصل رضایت
است .رضایت در پایهگذاری مشروعیت دخالت دارد؛ زیرا زیربنای روابطی است که سازندۀ
حق بهطور عام و حق سیاسی بهطور خاص است .هویت بخشی و شناسایی قدرت از طریق
حق ،مادامیکه رضایت وجود داشته باشد ،ادامه دارد .اگر رضایت از بین رفته باشد ،باید منتظر
فقدان مشروعیت سیاسی باشیم ()Coicaud,2004,14؛ بنابراین مشروعیت مفهومی بسیار مهم
برای اساس کار حکومتداری است.
 ثبات سیاسي و بيثباتي سیاسي :دو مفهوم عمده و کالنی هستند که محققان مختلفدر حوزۀ علوم سیاسی تعاریف متعددی از آنها را ارائه کردهاند .عدهای از محققان ثبات را
قاعده ،نظم و نهادمندی دانستهاند و عدهای دیگر ازجمله سیمور مارتین لیپست ،آن را
بهصورت پیوستگی یا تداوم یک نوع سیستم سیاسی خاص تعریف کرده است (دهقانی
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سیاست ارائه میدهد که شامل توجیه همزمان قدرت سیاسی و اطاعت میشودAron,1990, ( ».

فیروزآبادی )52:1391،دیوید ساندرز معتقد است ثبات سیاسی ناظر است بر فقدان نسبی
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برخی انواع حوادث سیاسی بیثبات کننده که خواه بهصورت تغییر در ساختار قدرت ،تغییر
در حکومت و خواه بهصورت مسالمتآمیز و یا حتی خشونتآمیز ،به چالش با قدرت سیاسی
موجود یا خود ساختار اقتدار سیاسی میانجامد (ساندرز .)11:1382،صرفنظر از تعاریف
متعدد ،آنچه واجد اهمیت است شاخصهای ثبات و یا بیثباتی است که ابوالفضل دالوری
آنها را بهصورت زیر برمیشمرد :زیر سؤال بردن مقامات سیاسی ،برنامهها و سیاستهای
حکومت ،اعتراضات خشونتآمیز علیه مقامات سیاسی ،برنامهها و قوانین کشور ،تغییر
غیرمتعارف مقامات سیاسی ،تغییر خشونتآمیز مقامات سیاسی ،برنامهها و سیاستها
(دالوری.)53:1391،
مشارکت

مشارکت به معنای عام و مشارکت سیاسی به معنای خاص کلمه یکی از بنیادیترین
ارزشهای جوامع سیاسی به شمار میرود .در ارتباط با مشارکت ،آنچه واجد اهمیت
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بسیار است ،گسترۀ دایره آن ازجمله برپایی گردهماییها ،تأسیس احزاب و نهادهای
مدنی ،چرخش نخبگان ،انتخابات آزاد و مشارکت شهروندان در تصمیمسازیهاست.
(آب نیکی)043 ،1392 ،
ب) الگوی نظری

نوعی نگاه به اصالحات ارضی وجود دارد که نگاه مبتنی بر بازتوزیع زمین باهدف عدالت
اجتماعی است که بیشتر در جوامع کمونیستی و یا انقالبی مورد توجه قرار گرفت .بر مبنای
این دیدگاه که حاصل نگاه انقالبی حکومت است و در کشورهایی رخ میداد که حکومت
جدیدی پس از انقالبی اجتماعی تأسیس میشد ،زمین و روستا جزئی از طبقات اجتماعی
جامعه هستند که برای نیل به آرمانهای انقالب باید مورد توجه حاکمیت قرار بگیرند .بر
مبنای دیدگاه یادشده ،بیعدالتیهای موجود در جامعه که موجب قیام مردم و درنتیجه ،انقالب
شده است در میان روستائیان وجود دارد و حکومت برای بازتوزیع زمین در این راستا برنامۀ
انقالبی دارد .نگاهی به اصالحات ارضی در کشورهایی که انقالب کمونیستی را تجربه
کردهاند ،مؤیدی بر این مدعا است .شوروی ،چین و کوبا سه کشوری هستند که در آنها
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حکومت نوپای کمونیستی بالفاصله پس از کسب قدرت ،دست به اعمال اصالحات ارضی
شدیدی زد.
در شوروی پس از به قدرت رسیدن بلشویکها 10در  1917فرمان زمین صادر و برای
اجرا ابالغ شد .در ماه می  1917و در پاسخ به تصرفات زمین توسط دهقانان ،والدیمیر لنین13

پیشنهاد داد که بهصورت کلی مالکیت شخصی زمین حذف گردد .لنین تأکید کرد که تغییر
مالکیت زمینها باید توسط دهقانان محلی و از طریق یک روش سازمانیافته صورت بگیرد
) .)Decree of Land, 1917بند دوم بیانیۀ لنین نشان میدهد که وی به دنبال تسهیل نمودن
دستیابی دهقانان به رؤیای خود ،یعنی کسب زمین بود .در این بند آمده بود« :امالک همه
زمینداران و پادشاهی ،زمینهای کلیسا و صومعهها ،حیوانات مزارع ،ابزارها و ساختمانهای
کشاورزی و هر چیزی که بدانها مربوط است باید در اختیار کمیتههای زمین قرار بگیرد تا
به دست دهقانان شوراها بیفتد .)Decree of Land, 1917) ».این ایدۀ لنین و سران بلشویک
نشئتگرفته از سنت کمونیسم بود و آنان عقیده داشتند که این اصالحات زمین ،کیفیت
بهرهبرداری از زمین را افزایش میدهد .در فوریۀ  ،1918کمیتۀ اجرایی مرکزی که اکثریت آن
) .)Lissner,1940,147رهبران حکومت نوپا در شوروی ،انجام این اصالحاتِ با سرعت را
برای کسب پشتیبانی مردم از حکومت ،الزم میدانستند .بازتوزیع زمینها در سالهای اولیه
تقریباً مورد رضایت اکثریت دهقانان بود .بر مبنای یافتههای پژوهشی از کریس سو در این
مورد ،کشاورزان روسی از کسب زمین در قطعات مختلف ،حتی بهصورت جمعی خرسند
بودند ،وی به این جمله از یکی از دهقانان در آن زمان اشاره میکند« :زمینی که در آن سهیم
هستیم مادر ماست ،به ما غذا و سرپناه میدهد)Martynov, 2001,242( ».؛ اما سیاست زمین در
حکومت کمونیستی شوروی یکسان نبود و در مقاطع تاریخی با فراز و نشیبهایی همراه بود.
در مرحلۀ اول ،سیاست زمین مبتنی بر کالخوز 14مورد توجه قرار گرفت .با ایجاد کالخوز،
بهصورت کلی اموال شخصی دهقانان ،یعنی مزارع از دست آنان خارج شد .میزان زمین
اختصاص دادهشده به دهقانان توسط قوانین مصوب ابالغی اعالم میشد .برای مثال قانون
مصوب ماه مارس  1932به کشاورزان اجازۀ کار بر روی یک قطعه زمین کوچک خانگی
برای کشاورزی خصوصی را میداد ،این قانون در فوریۀ  1935با تغییراتی همراه شد
( )Луковцева, без даты,1با مرگ استالین ،سیاست زمین حکومت در رابطه با کالخوزها

پيامدهای سياسي تقسيم اراضي در جمهوری اسالمي ايران بر مبنای روش AHP

در اختیار بلشویکها بود «قانون مبنا در مورد اشتراکی سازی زمین» را تصویب کرد

دچار تغییر و تحوالتی شد .در دوران جدید ،بهواسطۀ تجربیاتی که رهبران جدید شوروی
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داشتند ادارۀ زمین را مانند سابق نمیپذیرفتند .تجربۀ مدیریت حدود 99درصد زمینها توسط
دولت در حدود سی سال ،نشان داد که مدیریت جمعی مزارع موجب کاهش تولید
محصوالت کشاورزی شده است تا جایی که بر مبنای یافتههای عبدو رشیدوف ،تولیدات
کشاورزان حکومت شورویها برابر با  %12تولید همتایانشان در آمریکا بود.
).)Абдурашитов,2016,34
کشور چین نیز تجربۀ انجام دو اصالحات ارضی را در طول قرن بیستم دارد .اصالحات
ارضی سال  1950 - 1949که به صورتی کامالً شدید و جدی اجرا شد (.)Zhou,1996,42
این اصالحات با دخالت گستردۀ ارتش آزاد مردمی میسر شد .در سال  1950حزب کمونیست
چین موفق به راهاندازی سیستمی شد که در آن کشاورزی خانوادگی در زمینهای کوچک
رونق پیدا میکرد .این سیستم تا سال  1956ادامه داشت تا اینکه با سیستم کشاورزی
دستهجمعی جایگزین شد ) .)Hinton,1970, 29دومین برهه از اصالحات ارضی در چین به
سال  1981و دهۀ  82میالدی بازمیگردد .این اقدامات بیشتر باهدف مؤثر کردن و افزایش
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بهرهوری سیستم کشاورزی دستهجمعی صورت گرفت ).)Wong,2014,52
اگر خواسته باشیم یک جمعبندی از سیاستهای زمین و اصالحات ارضی سه انقالب
بزرگ کمونیستی ارائه دهیم ،جدول مقایسهای آن چنین خواهد بود:
جدول فعالیتهاي انجامشده در باب اصالحات ارضي و پیامدهاي آن در انقالبهاي
بزرگ
رديف

انقالب

1

شوروي

سیاست زمین

فعالیت اجرايي و پیامد
ضبط کلیۀ اموال و داراییهای دهقانان.

 -1متصلب
کالخوزي

تبدیل زمینها به مزارع جمعی – اشتراکی
سازی و سوسیالیزم.
ادارۀ مزارع جمعی توسط دولت  -دولتی
نمودن مزارع.

 -2منعطف

راهاندازی تعاونیهای کشاورزی  -تشویق

کالخوزي

به مشارکتجویی

رديف

انقالب

2

چین

سیاست زمین
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فعالیت اجرايي و پیامد
الزام عضویت کشاورزان در تعاونیها
تصویب قانون به رسمیت شناختن مزارع
با مالکیت خصوصی و انتقال مزارع به

 -3بريگاردهاي
قراردادي

بخش خصوصی.
کاهش میزان مالکیت دولتی زمینها،
توجه به مالکیت خصوصی ،افزایش میزان
رضایتمندی مردم از حکومت.
تصرف زمینهای کشاورزی توسط دولت.

 -1کشاورزي
خانوادگي

واگذاری زمینهای کوچک از سوی
دولت به خانوادهها.
درگیر نمودن بخش عظیمی از دهقانان بی
در اختیار گرفتن زمینهای کشاورزی
توسط دولت.

 -2کشاورزي جمعي

راهاندازی تعاونیهای روستایی – تقویت
روحیه مشارکتجویی.
الزام عضویت کشاورزان در تعاونیها.
اجرایی نمودن اصول سیاست جهش
بزرگ به جلو در بخش کشاورزی-

 -3کمونهاي خلق

افزایش بهرهوری زمینها.
تجمیع زمین به قطعات بزرگتر با نام
کمون.
تشدید شکلهای کشاورزی جمعی.
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زمین در کشاورزی مالکانه.

رديف

72

انقالب

سیاست زمین

فعالیت اجرايي و پیامد
انتقال اموال و داراییهای کشاورزان به
کمونها.
صرف اکثر اوقات کشاورزان در کمونها.

تسهیل استراتژیهای زمینداری.
تمرکز بر رشد اقتصادی در حوزه
کشاورزی.
ارائه مشوقهای خاصی برای کشاورزان.
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دادن زمین به کشاورزان از سوی
 -4تعاوني روستايي

تعاونیهای روستایی.
استقالل کشاورزان در تصمیمگیریهای
مربوط به تولید و مدیریت زمین.
جبران خسارت سلب مالکیت در
زمانهای قدیم برای کشاورزان.
به رسمیت شناختن حق بهرهبرداری زمین
از سوی دولت.
به رسمیت شناخته شدن حق مالکیت
خصوصی در قانون.

 -5مالکیت

تأکید بر ممنوعیت نقض حقوق قانونی

خصوصي

افراد و اشخاص توسط دولت.
توجه ویژه به مقوله اقتصاد در حوزه
کشاورزی.

رديف

انقالب

3

کوبا

سیاست زمین
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فعالیت اجرايي و پیامد
سلب مالکیت از مردم.

 -1مالکیت عمومي

دولتی شدن زمینها.
کارگر شدن کشاورزان و فعالیت کارگری
آنان در مزارع.

 -2ملي نمودن
اراضي

خلع ید کشاورزان از زمینهای بزرگ.
ملی کردن زمینهای بیش از  67هکتار.
توجه ویژه به مزارع نیشکر.
ارزیابی مجدد سیاستهای اقتصادی
سوسیالیستی.
راهاندازی واحدهای تولیدی مشارکتی.

 -3تعاونيهاي

تبدیل مزارع دولتی به تعاونی.

مشارکتي

تبدیلشدن کارگران به اعضای تعاونیها.
مشارکت اعضا در سود و دارا بودن نقش
در تعیین رئیس تعاونی.

با مروری بر ادبیات اصالحات ارضی در انقالبهای بزرگ جهان ،میتوان گفت هدف
نهایی انجام این سیاست کالن در کشور ،برپایی عدالت اجتماعی بوده است .در شوروی،
چین و کوبا این اصالحات ارضی پیامدهای سیاسی متعددی داشته است که از آن جمله
میتوان به اشتراکی سازی و سوسیالیزم ،تشویق به مشارکتجویی ،نفوذ حکومت در اعماق
روستاها ،تقویت حضور روستائیان در نهادهای اجرایی و اداری روستاها و کمونها و ترغیب
حس استقالل در کشاورزان اشاره کرد.
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دموکراتیک محور بودن تعاونیها.

اصالحات ارضي در ايران (دهه  7942و )7942
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اصالحات ارضی در ایران زمان حکومت محمدرضا پهلوی ،با جنس اصالحات انجامشده
در کشورهایی که انقالب کمونیستی را تجربه کردهاند ،متفاوت است .این اصالحات بیش از
هر چیزی ،مبنا و اساس غربی داشت و مبتنی بر دیدگاهی بود که والت ویتمن روستو در
راستای سیاست محدود نمودن کمونیسم به دولتمردان آمریکا پیشنهاد داده بود .این اصالحات
ارضی در ایران ،سه مرحله را پشت سر گذاشت :مرحلۀ اول با تصویب الیحۀ قانونی
اصالحات ارضی مصوب دی  1342شروع و یک سال طول کشید .یک سال پس از اجرای
نخستین مرحلۀ اصالحات ارضی ،سیاست دولت در این زمینه تغییر کرد .این تغییر از یکسو
به دلیل مخالفت شاه با ارسنجانی (وزیر کشاورزی وقت) و علی امینی (نخستوزیر وقت)
بود .شاه گمان میکرد که این دو درصدد کاهش قدرت وی هستند .در سال  1340ارسنجانی
که محبوبیت زیادی میان کشاورزان کسب کرده بود ،به سبب مخالفت شاه ،مجبور به استعفا
شد .مراحل بعدی اصالحات ارضی بعد از استعفای ارسنجانی بسیار محافظهکارانهتر از مرحلۀ
نخست بود (کدی .)085 ،1386 ،پس از تیرماه  1340اسداله علم (نخستوزیر جدید) شاه
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را متقاعد کرد که برای ایجاد ثبات در روستاها الزم است امنیت مالکان تأمینشده و درعینحال
زارعان از حق کِشت برخوردار شوند .به همین خاطر بند الحاقی به قانون مرحلۀ اول
اصالحات ارضی مورد تصویب قرار گرفت (کدی .)114 ،1386 ،از سوی دیگر این تغییر
رویه به دلیل مخالفت گستردۀ گروههای مختلف مالکان و همچنین نارضایتی روستائیانی بود
که زمینهایشان مشمول قانون اصالحات ارضی نشده و هنوز تحت مالکیت اربابان بود .به
دلیل پرداخت نکردن بهرۀ مالکانه از سوی این کشاورزان ،درگیریهایی بین آنها و مالکان
پیشآمده بود.
سرانجام در بهمنماه  1344با الحاق بندی به قانون قبلی اصالحات ارضی ،مرحلۀ دوم
این قانون به مرحلۀ اجرا درآمد .پژوهشگران هدف اصلی مرحلۀ دوم اصالحات ارضی را
بهبود وضع زارعانی میدانند که زمینهای زیر کشت آنها مشمول قانون مرحلۀ اول نشده
است .هدف فرعی این مرحله را نیز حمایت از موقعیت خردهمالکانی میدانند که در اثر قانون
اصالحات ارضی وضعشان بدتر شده است (هوگالند 105 ،1381 ،و خسروی.)150 ،1355 ،
مرحلۀ سوم اصالحات ارضی در سال  1347آغاز شد که در آن برای مالکان دو گزینه در
نظر گرفته شد :یا فروش یا تقسیم و بدین ترتیب در سال  1352کار اصالحات ارضی در
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ایران به اتمام رسید .برای مشکالت نهادی هم اقدام به تأسیس شرکتهای سهامی زراعی شد
و شرکتهای تعاونی روستایی برای توزیع محصوالت کشاورزی و برای رفع نیازهای مالی
کشاورزان راهاندازی شد .سرانجام با پایان اصالحات ارضی در سال  1352وزارت اصالحات
ارضی منحل و وزارت کشاورزی تأسیس گردید .پایان این سیاست در ایرا ِن قبل از انقالب
به معنای موفقیت اجرای آن نبود ،بلکه همانگونه که هوگالند در تحقیق خود آورده ،سیاست
ال شکست خورد
اصالحات ارضی در ایران عصر پهلوی هم در اجرا و هم درنتیجه کام ً
(هوگالند .)140 ،1381 ،همین مسئله موجب شد تا موضوع زمین و بازتوزیع آن ،پس از
انقالب نیز همچنان بهعنوان یک موضوع حلنشده در دستور کار حکومت قرار بگیرد.
ج) پيامدهای سياسي تقسيم اراضي در جمهوری اسالمي ايران
تقسيم اراضي در جمهوری اسالمي ايران

اصالحات ارضی که بالفاصله پس از وقوع انقالب اسالمی ایران در قالب قانون تقسیم اراضی
توسط شورای انقالب تصویب و در قالب هیئتهای هفت نفره در سراسر کشور به اجرا
گذاشته شد ،برآمده از اندیشۀ آرمانی انقالب ،یعنی تحقق عدالت اجتماعی بود .یکی از
تأکید بود ،بازتوزیع زمینهای روستایی بود .درواقع اصالحات ارضی قبل از انقالب ،نهتنها
نتوانست منافع طبقۀ دهقان را تأمین نماید ،بلکه همچنان بیعدالتی در توزیع زمینهای
روستایی در مناطق مختلف کشور قابل مشاهده بود .این فرایند که در قالب سه مرحله و در
دهههای  42و  52خورشیدی توسط حکومت پهلوی انجام شد ،بیشازپیش موجب دلزدگی
جامعۀ دهقانی نسبت به حکومت گشت و همین امر موجب شد تا در زمان وقوع انقالب
اسالمی ،گروههای دهقانی هیچ حمایتی از حکومت مستقر نکنند .انقالب اسالمی بهمراتب از
تغییر ساختار سیاسی فراتر رفت و بنیانهای اجتماعی جامعه را نیز دچار تغییر و تحول کرد.
شعار عدالت محوریِ انقالب اسالمی ،بهتدریج زمینه را برای افزایش مطالبات عمومی
روستائیان فراهم کرد .رهبران انقالب و حکومت نوپا نیز نمیتوانستند در برابر این مطالبات
ال در اکثر
مبتنی بر توزیع زمین به شیوۀ عادالنه ،موضع انفعالی اتخاذ کنند ،چراکه عم ً
انقالبهای بزرگ دنیا ،تغییرات اجتماعی در این حوزه مورد مطالبۀ عموم است .در همین
راستا رهبران انقالبی به دنبال راهحلی برای این مسئله برآمدند که دارای ریشۀ تاریخی بود.
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مطالبات مهم و عمدۀ بخشی از جریان انقالب که همواره توسط دهقانان و کشاورزان مورد

در گام اول ،وزارت کشاورزی دولت موقت ،محل تضاربی از این اندیشهها و آرا شده بود.
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خواست مردم ازیکطرف و دغدغهمندی در الیههای حکومت از طرف دیگر ،موجب شد تا
یکبار دیگر مانند قبل از انقالب ،پای روحانیون و مراجع نیز به مسئلۀ زمین و مهمتر از آن،
مقولۀ مالکیت زمین باز شود و جریان تقسیم اراضی در کشور از سال  1358کار خود را
شروع نماید؛ بنابراین سیاست تقسیم زمین که از این سال در مراجع قانونگذاری اعم از
شورای انقالب ،مجلس شورای ملی و ...مصوب و توسط سازمانهای ذیربط به اجرا گذاشته
شد ،برآمده و منبعث از آرمانها و ایدههای انقالبی توأمان با خواست روستائیان بود .این
سیاست زمین در مقاطع مختلف در دهۀ  62و  72خورشیدی با سرعت و شدت در سراسر
کشور اجرا شد و تبعات سیاسی مختلفی را برای جامعۀ روستایی ایران رقم زد.
روش تحليل

تقسیم اراضی در جمهوری اسالمی ایران خیلی محدود و اندک مورد بررسی و تبیین محققان
علوم اجتماعی و سیاسی قرارگرفته و از فقر محتوایی برخوردار است .هیچ پژوهشی بهصورت
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مستقل و جامع آثار و پیامدهای این فرایند را مورد توجه قرار نداده است .ازجمله پیامدهای
این فرایند میتوان به پیامدهای سیاسی آن اشاره کرد .برای دستیابی به تحلیلی جامع از این
موضوع ،از مصاحبۀ عمیق استفاده کردیم .مصاحبۀ عمیق یکی از روشهای کسب دانش
گروهی است که فرایندی دارای ساختار برای پیشبینی و کمک به تصمیمگیری در طی
راندهای پیمایشی ،جمعآوری اطالعات و درنهایت ،اجماع گروهی است (احمدی و
همکاران .)175 ،1387 ،مصاحبۀ عمیق ،مصاحبهای فردی و بدون ساختار است که به دنبال
شناسایی عقاید ،احساسها و نظرهای مصاحبهشونده راجع به یک پدیده یا یک موضوع
خاص پژوهشی است .مزیت این شیوۀ گردآوری دادۀ آن است که چون بهصورت «رودررو»
اتفاق میافتد؛ بنابراین نسبت پاسخ ندادن مشارکتکنندگان احتما ًال صفر است .این روش به
پژوهشگر این امکان را میدهد که موضوعهای پیچیده ،حساس ،ضدونقیض ،بحثبرانگیز و
چالشی را بررسی کند .همچنین از این روش گردآوری داده بهعنوان «مصاحبۀ کیفی» نیز نام
برده شده است؛ چراکه دادۀ حاصل از این مصاحبه بسیار عمیق است .چیزی که باعث عمق
بخشیدن به این داده میشود تخصص و تجربۀ باالی مصاحبهشونده است؛ بنابراین مسئلۀ
مهمی که پژوهشگر باید به آن توجه کند آن است که تخصصگرایی و تجربۀ افراد برای
شرکت دادن در این مصاحبۀ کلیدی است.
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شایانذکر است که مصاحبه ازنظر میزان سازمانیافتگی به سه دستۀ عمدۀ مصاحبۀ
ساختاریافته ،نیمه سـاختاریافتـه و بـاز یـا بدون ساختار تقسیم میشود .نوع مصاحبهای که
پژوهشگر انتخاب میکند به اهـداف تحقیـق و ویژگیهای مصاحبهشوندگان بستگی دارد.
اگر مصاحبهگر از قبل ،اطالعات جـامعی دربـارۀ موضـوع و ویژگیهای پاسخدهندگان داشته
باشد ،همچنین عالقهمند به کسب مجموعه اطالعات بنیادی مشابهی دربارۀ موضوع باشـد
یـا الزم باشد نمونۀ بزرگی از پاسخدهندگان بررسی شوند ،میتوان از روش مصاحبۀ
ساختاریافته اسـتفاده کـرد (دالور ،همان .)158 ،مصاحبۀ بدون ساختار بهعنوان یک
جسـتوجـوی مقدماتی برای یافتن موضوعاتی که باید بـا روشهای سـاختارمندتر مطالعـه
شـود صـورت میگیرد .همچنین جایی که مصاحبۀ ساختاریافته موجب میشود
مصاحبهشونده تحتفشار قرار گیرد یـا محقـق عالقهمند است برخی از ابعاد تجربۀ زندگی
شخصی مصاحبهشونده را بررسـی کنـد و رسـیدن بـه ایـن هدف تنها از طریق آزاد گذاردن
مصاحبهشونده ممکن است ،از مصاحبۀ بدون ساختار استفاده میشود (گیلهام.)01 ،0222 ،
همانگونه که آورده شد ،تجربه و تخصص افراد مصاحبهشونده مسئلۀ مهم بهرهگیری از
در هیئتهای  7نفرۀ 15تقسیم زمین در اوایل انقالب مشغول به کار بودهاند و یا بهنوعی در
وضع و تصویب قوانین مربوط به زمین در جمهوری اسالمی ایران مشارکت داشتند،
استفادهشده است .این کارشناسان یا خود جزو هیئتهای هفت نفره تقسیم زمین در ایران
بودهاند و یا از نزدیک با این هیئتها و ستاد مرکزی آن در تهران ارتباط تنگاتنگی داشتند؛
بنابراین همگی آنان جزو دستاندرکاران سیاست تقسیم زمین در سالهای پس از انقالب
اسالمی بودهاند و در حال حاضر در نهادها و دستگاههای دولتی ازجمله سازمان امور اراضی
مشغول به کار هستند.
در قسمت دوم این مقاله به اولویتبندی یافتههای حاصل از روش مصاحبۀ عمیق پرداخته
شد .برای اولویتبندی این یافتهها از تکنیک  AHPاستفادهشده است .این تکنیک همان تکنیک
سلسلهمراتبی است که محاسبات آن در برنامه  EXCELانجامشده است .روش  AHPبهوسیله
توماس ِال ساعتی در سال  1975معرفی گردید که باهدف انتخاب گزینۀ مناسب بر اساس
معیارهای چندگانه طراحیشده است .همچنین از این تکنیک برای وزندهی به معیارها و
زیرمعیارها نیز استفاده میشود .برای تعیین اوزان معیارها در فرایند تحلیل سلسلهمراتبی از
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این روش است .در همین راستا در این مقاله ،از نظریات  02نفر از نخبگان و کارشناسانی که

تکنیک مقایسههای زوجی استفاده میشود( .لین و دیگران )4135 ،0229 ،اساس فرایند AHP
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بر مقایسههای زوجی بر اساس دیدگاه خبرگان استوار است .فرایند تحلیل سلسلهمراتبی با
بهکارگیری معیارهای کیفی و کمّی بهطور همزمان و نیز قابلیت بررسی ناسازگاری در
قضاوتها میتواند کاربرد مطلوبی داشته باشد .همچنین این روش زمینهای را برای تحلیل و
تبدیل مسائل مشکل و پیچیده به سلسلهمراتبی سادهتر فراهم میآورد که در چارچوب آن
برنامهریز بتواند ارزیابی گزینهها را با کمک معیارها و زیرمعیارها بهراحتی انجام دهد( .نصرتی،
)1392؛ بنابراین پژوهشگر میتواند یافتههای خود را با اولویت بهصورت منظم و شفاف مورد
بررسی قرار بدهد .در این پژوهش ،یافتههایی که با بهکارگیری روش مصاحبۀ عمیق
کسبشدهاند ،با استفاده از  AHPاولویتبندی گردید تا محقق بتواند میزان وزن هرکدام از
معیارها را دریابد.
يافتههای مصاحبة عميق

با مراجعه به نخبگان و متخصصان تقسیم اراضی ،درنهایت متغیرهای زیر بهعنوان پیامدهای
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سیاسی تقسیم اراضی در جمهوری اسالمی ایران شناسایی و معرفی شد.
تثبيت و افزايش مشروعيت نظام در ميان روستائيان

اولین متغیر مهم درزمینۀ پیامدهای سیاسی تقسیم اراضی در جمهوری اسالمی ایران،
مشروعیت است .برحسب نتایج مصاحبۀ عمیق 16 ،نفر از مصاحبهشوندگان ،معتقد بودند که
نتایج سیاسی تقسیم زمین در مسئله مشروعیت حکومت جدید قابل رؤیت بود .بهعبارتدیگر
این تقسیم زمین نتیجۀ مستقیمی بر روی مشروعیت حکومت داشته است .یافتههای این
مصاحبهها از قبیل« :ایجاد اعتماد به مردم در تصمیمگیریها ،القای این تفکر در مردم که همه
در برابر نظام جمهوری اسالمی ایران یکسان هستند» (شریف« )1395 ،همراهی حکومت با
خواستههای مردم مخصوصاً اقلیتها در کردستان و ترکمنصحرا» (پسیان« ،)1395 ،ایجاد
نزدیکی و ارتباط بین روستائیان و حکومت از طریق هیئتهای هفت نفره (مجدالدین)1395 ،
نشان میدهد که اولین نتیجۀ سیاست تقسیم زمین در حوزۀ سیاسی ،تقویت و افزایش
مشروعیت نظام در میان روستائیان است .این موضوع در کنار ایجاد اعتماد ،منجر به ایجاد
نگرش مثبت در میان روستائیان نسبت به حکومت جدید شد (مسعودی.)1395 ،
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هیئتهای هفت نفرۀ تقسیم اراضی دقیقاً زمانی کار خود را آغاز کردند که نظام نوپای
جمهوری اسالمی ایران استقراریافته بود؛ اما بهشدت ازلحاظ حاکمیتی با مشکل مواجه بود.
به همین جهت ،جلب رضایت عموم مردم که مبنای مشروعیت است و یا بالعکس نارضایتی
مردم از حکومت ،یک مسئلۀ اساسی برای حکومت بود .عدالت اجتماعی اولین زیرمعیار
متغیر «تثبیت و افزایش مشروعیت نظام در میان روستائیان» است که مورد توجه قرارگرفته
است .یکی از کلیدواژههای اصلی انقالب اسالمی ،عدالت اجتماعی بود .در مقولۀ اصالحات
ارضی قبل از انقالب اسالمی ،همانگونه که اریک هوگالند در کتاب خود آورده،
بیعدالتیهای بسیاری رقم خورد و به همین جهت ،بسیاری از روستانشینان از روند
اصالحات ارضی ناراضی بودند (بنگرید به :هوگالند)1381 ،؛ بنابراین بازتوزیع زمین تحت
هر عنوان در راستای تحقق عدالت اجتماعی ،میتوانست در جلب رضایت عموم مرد نسبت
به حکومت نوپا مؤثر بیفتد.
در قوانین مصوب تقسیم اراضی پس از انقالب هیچگونه استثنایی در مورد اقوام و مذاهب
مختلف وجود ندارد .بدین معنا که قوانین تقسیم اراضی جمهوری اسالمی ایران فارغ از
مهمی در جلب رضایت عمومی بود .عالوه بر این به دلیل تقسیم زمین بدون توجه به نوع
مذهب و قومیت ،ازآنجاییکه اکثر استانهای مشمول این قوانین ،دربرگیرندۀ اهل تسنن نیز
بودهاند ،روستائیان اهل سنت از عدم تبعیض مسئولیت این قانون خرسند بودند و درنتیجه،
یکی از زیرمعیارهای متغیر مشروعیت ،تأثیر مثبت تقسیم اراضی بر نگرش و بینش روستائیان
اهل سنت است .برای مثال «در منطقۀ تایباد که اهل سنت ساکن بودند ،نسبت به انقالب
بیتفاوت بودند؛ اما پس از اصالحات ارضی نگرش مردم تفاوت کرده بود چون در مسئلۀ
زمین ،نابرابری و بیعدالتی از سوی حکومت ندیده بودند و به آنان نیز زمین رسیده بود»
(مسعودی .)1395 ،همچنین زیرمعیار شکلگیری احساس استقالل و داشتن حق تصمیمگیری
در میان روستائیان در این پژوهش مورد توجه قرار گرفت .ازآنجاییکه دو نفر از اعضای
هیئت  7نفره ،از میان معتمدان روستا بودند ،بهتدریج روستائیان به این نتیجه رسیدند که در
جریان تصمیم سازی در مورد سرنوشت خودشان مشارکت دارند و با توجه به حضور در
تصمیمسازیها ،احساس شکلگیری استقالل در امور نیز کسب کردند .این «یک نوع احساس
استقالل در تصمیمگیری به روستائیان میداد»(د 1395 ،و شریف )1395 ،و درواقع «اعتماد

پيامدهای سياسي تقسيم اراضي در جمهوری اسالمي ايران بر مبنای روش AHP

هرگونه تمایز مذهبی و تفرقهافکنانه فقط به دنبال بازتوزیع زمین بود .این موضوع ،عامل

به عموم مردم در تصمیمگیریها» (خسروی )1395 ،بود .حضور هیئتهای هفت نفره و به

64

خصوص نمایندگان سازمانها و نهادهای دولتی اعم از جهاد سازندگی ،کشاورزی،
فرمانداری ،دادگستری و سپاه در روستاها موجب شد تا بهتدریج بین روستائیان و کارگزاران
حکومت مفاهمهای صورت بگیرد که این مفاهمه موجب ارتباط دوسویه بین حکومت و
روستائیان گردید.
 .6ايجاد ثبات سياسي در روستاها

متغیر مهم دیگری که از میان مصاحبهها بیرون کشیده شد ،ایجاد ثبات در روستاها بود .این
متغیر نیز در میان صحبت مصاحبهشوندگان در کنار متغیر مشروعیت قرار داشت و  17نفر از
مصاحبهشوندگان بهعنوان نتیجۀ سیاسی تقسیم زمین بدان اشاره کردند .با وقوع انقالب
اسالمی ،مناطق مختلف کشور دستخوش بیثباتی شدند« .تحریک دهقانان توسط گروههای
مختلف معاند نظام جمهوری اسالمی در مناطق مختلف ازجمله کردستان ،ترکمنصحرا و
بلوچستان موجب شد تا در مناطق روستایی مخصوصاً مرزنشین ناآرامیهایی اتفاق بیفتد.
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«عمدتاً گروههای چپ از زمین و مسئلۀ آن ،به دنبال سوءاستفاده بودند و بهنوعی زارعین را
در برابر نظام صفآرایی میکردند .بر همین اساس ،زمین تبدیل به یک مسئلۀ سیاسی و
اجتماعی شد( »...عموزاده .)1395 ،بهاینترتیب ،روستاهای این مناطق با بیثباتی مواجه شدند
و عمالً درگیری با منشأ زمین شدت گرفت .عالوه بر این ،پس از وقوع انقالب اسالمی،
بسیاری از صاحبان زمین و زمینداران بزرگ با رها کردن ملکهای خود به خارج از کشور
گریختند ،زمینهای رهاشده و بدون صاحب بالفاصله توسط زارعین و کشاورزان مورد
استفاده قرار گرفت ،این مسئله خود منشأ اختالف بود و کشاورزان برای بهرهبرداری از این
زمینها با یکدیگر درگیری داشتند .در برخی از مناطق ازجمله جیرفت در کرمان ،این
زدوخوردها تبدیل به نزاع شدید و نهایت ًا کشته شدن چند نفر انجامید (اطالعات .)58/6/102
حکومت نوپا قبل از سرایت این درگیریها به سراسر کشور با بیثباتی سیاسی مقابله کرد.
یکی از مهمترین روشهای مؤثر برای ایجاد ثبات سیاسی در روستاها ،تقسیم اراضی بود.
تقسیم اراضی قانونی موجب شد تا «تحریک گروههای معاند نظام در مناطق روستایی در
مورد زمین دیگر کارساز نباشد و مردم به بهانۀ زمین ،به زدوخورد و آشوب نپردازند»
(مسعودی .)1395 ،همچنین اختالف و تضاد منافع بین مردم در مورد زمین حل شد،
«زمینهای بالصاحب بهصورت قانونی بین روستائیان و دهقانان تقسیم شد» (سالمتیان،
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ال موجب کاهش اختالف و درگیری با منشأ زمین شد .بر این اساس بنا به
 )1395و عم ً
اظهارنظر یکی از مصاحبهشوندگان« ،بیتردید این تقسیم زمینها در خنثی کردن توطئۀ افرادی
که قصد برپایی شورش و غائله در مناطق مختلف کشور را داشتند ،نقش مهمی داشتند» (الف،
 )1395مسئلهای که مصاحبهشوندۀ ج نیز بدان اذعان داشته و گفت« :در مناطق بحرانزده
مانند کردستان ،جنوب کرمان ،ترکمنصحرا و سیستان این تحرکات با توزیع زمین خنثی شد
و بهنوعی ثبات سیاسی در کشور ایجاد شد» (ج )1395 ،مردم روستانشین بهواسطۀ زمیندار
شدن و همچنین ارتباط متقابل با کارگزاران حکومتی در هیئتهای هفت نفره ،بهنوعی با
نهادهای حاکمیتی پیوند برقرار کردند .این «جذب روستائیان ،به معنای پیدا کردن خود
خودشان بود که یکی از دستاوردهای مهم تقسیم زمین محسوب میشد» (شریف.)1395 ،
بهعبارتدیگر نوعی همبستگی و همزبانی بین حاکمیت و روستاها شکل گرفت و این مسئله،
قوام ثبات سیاسی را در پی داشت .یکی دیگر از دالیل زدوخوردها و بیثباتی در مناطق
روستایی ،ظلم اربابان و زمینداران بزرگ بود که با اجرای قانون تقسیم اراضی ،سیستم
زمینداری مزبور بهصورت کلی برچیده شد.

فرایند تقسیم اراضی در جمهوری اسالمی ایران با همکاری داوطلبانۀ روستائیان گرهخورده
است« .همبستگی و همزبانی بین اقشار روستایی و دولت ایجاد شد مخصوصاً افرادی که
مستقیماً در هیئتها حضور داشتند و یا سهم میبردند به یک نوع جهتدهی و ارتباط مستقیم
بین دولت و روستا شکل گرفت و کمکهای داوطلبانۀ روستائیان در هیئتها بهتدریج ایجاد
شد ( »...محقق بهشتی .)1395 ،عالوه بر حضور روستائیان در هیئتهای هفت نفره ،مشارکت
داوطلبانۀ آنها در کمک به کارگزاران حکومت ازجمله در ارائۀ اطالعات و آمار زمینهای
کشاورزی افراد ،آشنایی با منطقه و ...موارد قابل توجهی هستند .این همکاری داوطلبانه موجب
شد تا «مردم ،اعضای هیئتها را از خود ببینند و حتی در برخی نقاط کارت همکاری با هیئت
را بهعنوان همکار روستایی داشتند» (شریفی .)1395 ،درواقع همانگونه یکی از
مصاحبهشوندگان اشاره کرد بهنوعی «تفاهم نانوشته و ارتباط دوسویه بین روستائیان و
حاکمیت ایجاد شد» (شریف .)1395 ،این همکاری بین روستائیان و هیئتهای هفت نفره در
برخی نقاط تا جایی پیش رفت که «حتی مردم اختالفات خانوادگی خویش را با این هیئتها
در میان میگذاشتند و از آنان داوری طلب میکردند» (پسیان 16 .)1395 ،نفر از
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 .9تقويت مشارکت و همکاری داوطلبانة روستائيان در امور حاکميتي

مصاحبهشوندگان بهصورت مستقیم به این متغیر اشاره داشتهاند و البته در مصاحبههای دیگر
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این مسئله به چشم میخورد؛ اما توجه به اینکه مخصوصاً در استانهای دارای شهرهای بزرگ،
هیئتهای هفت نفره تحتالشعاع این شهرها قرار داشتند مسئلۀ روستاها و مشارکت مردمی
در این هیئتها با توجه به گذشت زمان مورد بیتوجهی قرارگرفته است .مصاحبهشوندگان،
ثمرۀ این اعتماد و نزدیکی را در آمارهای اعزام رزمندگان به جبهههای جنگ تحمیلی
هشتساله میدانستند .همچنین بر طبق آمار رسمی وزارت کشور ،مشارکت روستائیان در
انتخابات مختلف نشان میدهد که روستائیان در جمهوری اسالمی ایران از مشارکت باالیی
برخوردارند و درنتیجه مشارکت روستائیان از طریق زیرمعیارهایی چون حضور نظاممند
روستائیان در هیئتهای هفت نفره ،حضور فعاالنه در اعزام نیروهای قابل توجه به جبهه و
حضور فعال در پای صندوق رأی ،در امور حاکمیتی افزایش پیداکرده است.
 .4گسترش دامنه نفوذ حکومت انقالبي در اعماق روستاها

بر اساس آمار منتشرشده از سوی سازمان امور اراضی ،هیئتهای هفت نفره در همۀ استانهای
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کشور بهصورت دائمی حضورداشتهاند (محقق بهشتی .)1395 ،تقسیم اراضی شامل همه
استانها شده و افراد حکومتی علیالخصوص از نهادهایی چون وزارت کشاورزی ،جهاد
سازندگی ،دادگستری ،وزارت کشور و سپاه به کلیۀ روستاها و مناطق دورافتاده اعزام و در
آنجا مستقر شدند« .این حضور مستمر در آبادانی روستاها مؤثر بود .برای مثال در کهنوج و
جیرفت این مسئله بود» (سالمتیان .)1395 ،همۀ مصاحبهشوندگان معتقد بودند که حکومت
جدید با این سازوکار جدید و طراحیشده از سوی مرکز ،بالفاصله توانست در روستاها
عمقبخشی کند و این مسئله دقیق ًا برعکس سیاستهای زمان حکومت قبلی بود که فاصلۀ
زیادی بین روستاها و حکومت بود .در بسیاری از روستاها ،خانهها و انجمنهای محلی
تأسیس شد ،ارتباط و تعامل بین روستائیان و اعضای هیئت هفت نفره از حالت رسمی خارج
شد و «هیئتهای هفت نفره از نفوذ و اعتبار خود برای رشد و آبادانی روستاها استفاده کردند»
(ب .)1395 ،در همین اثنا ،در خیلی از نقاط دورافتاده که حتی مأمورین دولتی در آنجا حضور
نداشتند ،نهادهای انقالبی حضور یافتند و حتی پس از اتمام مراحل تقسیم اراضی ،این حضور
از طریق احداث مدرسه ،تأسیس نهادهای روستایی از طریق جهاد سازندگی ،انجمنهای
روستا و ...تداوم یافت« .نقش جهاد سازندگی و همکاری با هیئتهای هفت نفره وقتی ایجاد
میشد نتیجهای مطلوب به وجود میآورد» (شریف)1395 ،؛ بنابراین حضور مداوم و
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ساختارمند هیئتهای هفت نفره در روستاها و شکلگیری تعاونیها و انجمنهای روستایی
و سپس شوراهای روستایی موجب شد تا حکومت انقالبی نوپا بهسرعت بتواند در اعماق
دورافتادهترین روستاهای کشور نیز حضورداشته باشد.
د) اولويتبندی متغيرها بر مبنای روش AHP

معیار اصلی ،یعنی تبعات سیاسی ،از تعدادی زیرمعیار و زیرمعیارها از زیرمعیار تشکیلشده
است .همچنین معیار و زیرمعیارهای تحقیق با اندیس عددی بهصورت نامگذاری شدهاند تا
در جریان تحقیق بهسادگی قابل ردیابی و مطالعه باشد .در این پژوهش برای تعیین وزن
شاخصهای مدل از تکنیک تحلیل سلسهمراتبی

)(AHP

استفادهشده است .الگوی

سلسلهمراتبی مدل با استفاده از تکنیک  AHPدر جدول  1زیر ترسیمشده است.
جدول  -7معيارها و زيرمعيارها
تعيين اولويت زيرمعيارهای تبعات سياسي

برای تعیین اولویت زیرمعیارهای تبعات سیاسی ،بیست نفر از کارشناسان مقایسۀ زوجی انجام

گسترش دامنه نفوذ حکومت انقالبی در اعماق روستاها از…

0.314
0.131
0.296

تقویت مشارکت و همکاری داوطلبانه روستائیان در امور…
ایجاد ثبات سیاسی در روستاها از طریق

0.259

تثبیت و افزایش مشروعیت نظام در میان روستائیان از طریق

شکل  -1تعیین اولويت زيرمعیارهاي تبعات سیاسي

بر اساس بردار ویژۀ بهدستآمده:


بیشترین اولویت مربوط به معیار گسترش دامنۀ نفوذ حکومت انقالبی در اعماق
روستاها با وزن  2/314است.



معیار ایجاد ثبات سیاسی در روستاها با وزن نرمال  2/096در اولویت دوم قرار
دارد.
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داده و در جدول ذیل آورده شده است.

نماد

معیار
اصلي

نماد

زيرمعیار

نماد

زيرمعیار

S111

ترویج عدالت اجتماعی

S112
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تثبیت و افزایش
S11

مشروعیت نظام

S113

در میان
روستائیان

S114
S115
S121

تبعات سیاسی
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C1

ایجاد ثبات
S12

S122

سیاسی در
روستاها

S123
S124

تقویت مشارکت
و همکاری
S13

امور حاکمیتی
گسترش دامنۀ
S14

نفوذ حکومت
انقالبی در
اعماق روستاها

هرگونه تمایز مذهبی و تفرقهافکنانه
تأثیر بر نگرش و بینش روستائیان اهل
سنت
شکلگیری احساس استقالل و داشتن حق
تصمیمگیری در شخصیت روستائیان
ایجاد ارتباط و تفاهم دوسویه بین
روستائیان و حاکمیت
خنثی نمودن و از بین بردن تحرکات
گروهکهای ضد نظام در مناطق روستایی
همبستگی و همزبانی بین مردم روستا و
حاکمیت
کاهش اختالف و درگیریهای با منشأ
زمین
از بین بردن اقتدار اشرافیت زمیندار و
زمینداران بزرگ
حضور نظاممند روستائیان در هیئتهای

S131

هفت نفره (دو نفر عضو ثابت از
روستائیان)

داوطلبانه
روستائیان در

به رسمیت شناختن حق روستائیان فارغ از

S132
S133
S141
S142

حضور فعاالنۀ روستائیان در اعزام نیروی
قابل توجه و اثرگذار به جبههها
حضور فعال در پای صندوقهای رأی
حضور ساختارمند و نظاممند مستمر
هیئتهای هفت نفره در روستاها
شکلگیری شوراهای روستایی
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معیار تثبیت و افزایش مشروعیت نظام در میان روستائیان با وزن نرمال 2/059
در اولویت سوم قرار دارد.



معیار تقویت مشارکت و همکاری داوطلبانۀ روستائیان در امور حاکمیتی با وزن
نرمال  2/131در اولویت چهارم قرار دارد.

همچنین ضریب سازگاری مقایسههای انجامشده نیز برابر  2/26بهدستآمده است که
چون کوچکتر از  2/1است؛ بنابراین میتوان به مقایسههای انجامشده اطمینان کرد.
 -7مقايسه و تعيين اولويت زيرمعيارها
 -6-7تعيين اولويت زيرمعيارهای تثبيت و افزايش مشروعيت نظام در ميان روستائيان

برای تعیین اولویت زیرمعیارهای تثبیت و افزایش مشروعیت نظام در میان روستائیان ،بیست
نفر از کارشناسان مقایسۀ زوجی انجام دادهاند و در جدول ذیل آورده شده است.
ایجاد ارتباط و تفاهم دو سویه بین…

0.274

تاثیر بر نگرش و بینش روستاییان اهل…

0.250
0.154
0.217

برسمیت شناختن حق روستائیان فارغ…
القاء تحقق عدالت اجتماعی

شکل  -2تعیین اولويت زيرمعیارهاي تثبیت و افزايش مشروعیت نظام در میان روستائیان


بیشترین اولویت مربوط به ایجاد ارتباط و تفاهم دوسویه بین روستائیان و
حاکمیت با وزن  2/074است.



معیار اثر بر نگرش و بینش روستائیان اهل سنت با وزن  2/052در اولویت دوم
قرار دارد.



ترویج عدالت اجتماعی با وزن نرمال  2/017در اولویت سوم قرار دارد.
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0.104

شکل گیری احساس استقالل و داشتن…
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معیار به رسمیت شناختن حق روستائیان فارغ از هرگونه تمایز مذهبی و
تفرقهافکنانه با وزن  2/154در اولویت چهارم قرار دارد.



معیار شکلگیری احساس استقالل و داشتن حق تصمیمگیری در شخصیت
روستائیان با وزن  2/124در اولویت پنجم قرار دارد.

همچنین ضریب سازگاری مقایسههای انجامشده نیز برابر  2/26بهدستآمده است که
چون کوچکتر از  2/1است؛ بنابراین میتوان به مقایسههای انجامشده اطمینان کرد.
 -6-6تعيين اولويت زيرمعيارهای ايجاد ثبات سياسي در روستاها

برای تعیین اولویت زیرمعیارهای ایجاد ثبات سیاسی در روستاها؛ بیست نفر از کارشناسان
مقایسۀ زوجی انجام دادهاند و در جدول ذیل آورده شده است.
محاسبات انجامشده برای تعیین اولویت زیرمعیارهای ایجاد ثبات سیاسی در روستاها در
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جدول ارائه شده است.

97

نظام در مناطق روستايي

خنثي نمودن و از بین بردن تحرکات گروهکهاي ضد

همبستگي و همزباني بین مردم روستا و حاکمیت

کاهش اختالف و درگیريهاي با منشأ زمین

از بین بردن اقتدار اشرافیت زمیندار و زمینداران بزرگ

میانگین هندسي

بردار ويژه

تحرکات گروهکهای ضد نظام

1

21403 11812

21902

21027 21916

در مناطق روستایی
همبستگی و همزبانی بین مردم
روستا و حاکمیت
کاهش اختالف و درگیریهای
با منشأ زمین
از بین بردن اقتدار اشرافیت
زمیندار و زمینداران بزرگ

21550

1

21041

21547

21117 21502

01366

41144

1

11003

21402 11861

11287

21818 11809

1

21055 11109

جدول  -2تعیین اولويت زيرمعیارهاي ايجاد ثبات سیاسي در روستاها

پيامدهای سياسي تقسيم اراضي در جمهوری اسالمي ايران بر مبنای روش AHP

خنثی نمودن و از بین بردن
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از بین بردن اقتدار اشرافیت زمین دار و زمین داران

0.255

بزرگ
کاهش اختالف و درگیری های با منشاء زمین

0.420

0.117

0.207

همبستگی و هم زبانی بین مردم روستا و حاکمیت
خنثی نمودن و از بین بردن تحرکات گروهک های
ضد نظام در مناطق روستایی

شکل  -3تعیین اولويت زيرمعیارهاي ايجاد ثبات سیاسي در روستاها


بیشترین اولویت مربوط به کاهش اختالف و درگیریهایی با منشأ زمین با وزن
 2/561است.
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از بین بردن اقتدار اشرافیت زمیندار و زمینداران بزرگ با وزن  2/310در
اولویت دوم قرار دارد.



معیار خنثی نمودن و از بین بردن تحرکات گروهکهای ضد نظام در مناطق
روستایی با وزن نرمال  2/108در اولویت سوم قرار دارد.

معیار همبستگی و همزبانی بین مردم روستا و حاکمیت با وزن نرمال  2/108در اولویت
سوم قرار دارد.
همچنین ضریب سازگاری مقایسههای انجامشده نیز برابر  2/21بهدستآمده است که
چون کوچکتر از  2/1است؛ بنابراین میتوان به مقایسههای انجامشده اطمینان کرد.
 -6-9تعيين اولويت زيرمعيارهای تقويت مشارکت و همکاری داوطلبانة روستائيان در امور حاکميتي

برای تعیین اولویت زیرمعیارهای تقویت مشارکت و همکاری داوطلبانۀ روستائیان در
امور حاکمیتی ،بیست نفر از کارشناسان مقایسۀ زوجی انجام دادهاند و در جدول ذیل آورده
شده است.
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محاسبات انجامشده برای تعیین اولویت زیرمعیارهای ایجاد ثبات سیاسی در روستاها در
جدول  3ارائهشده است.
جدول  -3تعیین اولويت زيرمعیارهاي تقويت مشارکت و همکاري داوطلبانه روستائیان در
حضور نظاممند
روستائیان در هیئتهاي
هفت نفره (دو نفر
عضو ثابت از
روستائیان)

حضور
حضور فعاالنۀ

فعال

روستائیان در اعزام در پاي میانگین بردار
نیروي قابل توجه و صندوق هندسي
اثرگذار به جبههها

ويژه

هاي
رأي

حضور نظاممند
روستائیان در هیئتهای
هفت نفره (دو نفر عضو

21467

1

01923

11127

2131
0

ثابت از روستائیان)
روستائیان در اعزام
نیروی قابل توجه و

1

01141

31689

11991

2156
1

اثرگذار به جبههها
حضور فعال در پای
صندوقهای رأی

21071

21344

1

21454

2110
8

امور حاکمیتي
0.128

حضور فعال در پای صندوق های رای
حضور فعاالنه روستائیان در اعزام نیروی…

0.561

حضور نظام مند روستاییان در هیات های…

0.312

شکل  -4تعیین اولويت زيرمعیارهاي تقويت مشارکت و همکاري داوطلبانه روستائیان در
امور حاکمیتي

پيامدهای سياسي تقسيم اراضي در جمهوری اسالمي ايران بر مبنای روش AHP

حضور فعاالنۀ
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بیشترین اولویت مربوط به حضور فعاالنۀ روستائیان در اعزام نیروی قابل توجه
و اثرگذار به جبههها با وزن  2/561است.



حضور نظاممند روستائیان در هیئتهای هفت نفره با وزن  2/310در اولویت
دوم قرار دارد.



معیار حضور فعال در پای صندوقهای رأی با وزن نرمال  2/108در اولویت
سوم قرار دارد.

همچنین ضریب سازگاری مقایسههای انجامشده نیز برابر  2/20بهدستآمده است که
چون کوچکتر از  2/1است؛ بنابراین میتوان به مقایسههای انجامشده اطمینان کرد.
 -6-4تعيين اولويت زيرمعيارهای گسترش دامنة نفوذ حکومت انقالبي در اعماق روستاها

برای تعیین اولویت زیرمعیارهای گسترش دامنۀ نفوذ حکومت انقالبی در اعماق روستاها،
بیست نفر از کارشناسان مقایسۀ زوجی انجام دادهاند و در جدول ذیل آورده شده است.
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محاسبات انجامشده برای تعیین اولویت زیرمعیارهای گسترش دامنه نفوذ حکومت
انقالبی در اعماق روستاها در جدول  5ارائهشده است
جدول  -5تعیین اولويت زيرمعیارهاي گسترش دامنۀ نفوذ حکومت انقالبي در اعماق روستاها
حضور ساختارمند و نظاممند مستمر
هیئتهاي هفت نفره در روستاها

شکلگیري
شوراهاي
روستايي

میانگین

بردار

هندسي

ويژه

حضور ساختارمند و نظاممند
مستمر هیئتهای هفت نفره در

11222

01401

11556

21728

روستاها
شکلگیری شوراهای روستایی

21413

0.292

11222

21643

21090

شکل گیری شوراهای روستایی
حضور ساختارمند و نظام مند مستمر هیات…

0.708

شکل  -5تعیین اولويت زيرمعیارهاي گسترش دامنۀ نفوذ حکومت انقالبي در اعماق
روستاها

94

بیشترین اولویت مربوط به حضور ساختارمند و نظاممند مستمر هیئتهای هفت نفره در
روستاها با وزن  2/ 728است.
معیار شکلگیری شوراهای روستایی با وزن  2/090در اولویت دوم قرار دارد.
 -9اولويت نهايي شاخصها با تکنيک AHP

در این گام اولویت نهایی محاسبه میشود .نتایج مقایسۀ زیرمعیارهای تحقیق و اوزان
مربوط به آنها ماتریس

W2

را تشکیل میدهد .برای تعیین اولویت نهایی شاخصهای با

تکنیک  AHPکافی است وزن شاخصها بر اساس هر معیار ) (W2در وزن معیارهای اصلی
) (W1ضرب شود .با در دست داشتن وزن هریک از معیارهای اصلی ) (W1و زیرمعیارها )(W2

وزن هریک از شاخصها محاسبه میشود .نتایج محاسبۀ انجامشده در جدول  6آمده است.
جدول  -6تعیین اولويت نهايي شاخصها
نماد معیار اصلي وزن اولیه نماد

زير معیار

وزن زير
معیار

نماد

وزن
خوشه

S112

0.154

ترویج عدالت
اجتماعی

نهايي
0.0281

به رسمیت
شناختن حق

تثبیت و
C1

تبعات سیاسی

0.5

S11

تفرقهافکنانه

0.259

تأثیر بر نگرش

نظام در میان
روستائیان

از هرگونه
تمایز مذهبی و

افزایش
مشروعیت

روستائیان فارغ

0.0200

S113

0.250

S114

0.104

و بینش
روستائیان اهل

0.0324

سنت
شکلگیری
احساس
استقالل و
داشتن حق

0.0135

پيامدهای سياسي تقسيم اراضي در جمهوری اسالمي ايران بر مبنای روش AHP

S111

0.217

زير معیار

وزن

تصمیمگیری
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در شخصیت
روستائیان
ایجاد ارتباط و
S115

0.274

S121

0.207

S122

0.117

تفاهم دوسویه
بین روستائیان

0.0355

و حاکمیت
خنثی نمودن و
از بین بردن
تحرکات
گروهکهای

0.0306

ضد نظام در
مناطق
روستایی
همبستگی و

فصلنامه جامعهشناسي سياسي ايران ،سال اول ،شماره چهارم  ،زمستان 7931

ایجاد ثبات
S12

سیاسی در

0.296

همزبانی بین
مردم روستا و

0.0174

حاکمیت

روستاها

کاهش اختالف
S123

0.420

S124

0.255

و درگیریهای

0.0622

با منشأ زمین
از بین بردن
اقتدار اشرافیت
زمیندار و

0.0378

زمینداران
بزرگ
حضور نظاممند

تقویت

روستائیان در

مشارکت و
S13

همکاری
داوطلبانۀ
روستائیان در

0.131

S131

0.312

هیئتهای
هفت نفره (دو
نفر عضو ثابت
از روستائیان)

0.0205

امور حاکمیتی

حضور فعاالنه

از طریق

روستائیان در
S132

0.561

S133

0.128

اعزام نیروی
قابل توجه و
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0.0368

اثرگذار به
جبههها
حضور فعال
در پای
صندوقهای

0.0084

رأی
حضور
ساختارمند و

گسترش دامنۀ
نفوذ حکومت
S14

انقالبی در
اعماق

S141

0.708

هیئتهای

0.1109

هفت نفره در

0.314

روستاها

روستاها از

شکلگیری
S142

0.292

شوراهای

0.0458

روستایی

بنابراین با توجه به نتایج بهدستآمده از روش  ،AHPاز دید کارشناسان مهمترین پیامد
سیاسی تقسیم اراضی در جمهوری اسالمی ایران ،گسترش دامنۀ نفوذ حکومت انقالبی در
اعماق روستاها بود .بعدازآن ،ایجاد ثبات سیاسی در روستاها ،تثبیت و افزایش مشروعیت
نظام در میان روستائیان و درنهایت تقویت مشارکت و همکاری داوطلبانۀ روستائیان در امور
حاکمیتی قرار دارند .بهاینترتیب ،حکومت نوپای جمهوری اسالمی ایران توانست با اجرای
این سیاست در سالهای اولیۀ پس از انقالب ،در روستاها و حتی دورترین نقاط کشور دامنۀ
حاکمیت و نفوذ خود را گسترش دهد .بهنوعی میتوان گفت ،این گسترش نفوذ ،خود بستر
مناسبی را برای تحقق سایر زیرمعیارها در روستاها فراهم آورد.

پيامدهای سياسي تقسيم اراضي در جمهوری اسالمي ايران بر مبنای روش AHP

طریق

نظاممند مستمر

از دید کارشناسان در مورد اولویتبندی زیرمعیارهای تثبیت و افزایش مشروعیت نظام
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در میان روستائیان ،طبق نتیجۀ بهدستآمده ایجاد ارتباط و تفاهم دوسویه بین روستائیان و
حاکمیت بیشترین اهمیت را داشته است .همچنین زیرمعیار نگرش و بینش روستائیان اهل
سنت ،زیرمعیار ترویج عدالت اجتماعی ،به رسمیت شناختن حق روستائیان فارغ از هرگونه
تمایز مذهبی و تفرقهافکنانه و زیرمعیار شکلگیری احساس استقالل و داشتن حق
تصمیمگیری در شخصیت روستائیان در ردههای بعدی قرار گرفتند.
در زیرمعیارهای ایجاد ثبات سیاسی در روستاها ،طبق یافتۀ کارشناسان ،بیشترین اولویت
مربوط به کاهش اختالف و درگیریهای با منشأ زمین بوده است .این نشانگر موفقیت نسبی
سیاست تقسیم زمین در جمهوری اسالمی است .زمین که منشأ بسیاری از اختالفات
مخصوص ًا در مناطق اقلیتهای مذهبی بوده با اتخاذ و اجرای سیاست مناسبی ،بستری برای
ایجاد ثبات در سطح کشور فراهم آورد .از بین بردن اقتدار اشرافیت زمیندار و زمینداران
بزرگ ،خنثی نمودن و از بین بردن تحرکات گروهکهای ضد نظام در مناطق روستایی و
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همبستگی و همزبانی بین مردم روستا و حاکمیت در ردههای بعدی قرار گرفتند.
بررسی زیرمعیارهای تقویت مشارکت و همکاری داوطلبانۀ روستائیان در امور حاکمیتی
نشان میدهد که بیشترین اولویت مربوط به حضور فعاالنۀ روستائیان در اعزام نیروی قابل
توجه و اثرگذار به جبههها است .حضور نظاممند روستائیان در هیئتهای هفت نفره و حضور
فعال در پای صندوقهای رأی نیز نشانگر رضایت نسبی روستائیان از اجرای سیاست تقسیم
زمین بود.
کارشناسان معتقدند که در زیرمعیارهای گسترش دامنۀ نفوذ حکومت انقالبی در اعماق
روستاها ،بیشترین اولویت ،مربوط به حضور ساختارمند و نظاممند مستمر هیئتهای هفت
نفره در روستاها و سپس شکلگیری شوراهای روستایی است .این مسئله حاکی از آن است
که یک ارتباط مستمر و منطقی بین نفوذ حکومت در روستاها با مشارکت روستائیان در فرایند
اجرای سیاست تقسیم زمین وجود دارد.
نتيجهگيری

تقسیم اراضی که بالفاصله پس از وقوع انقالب اسالمی ایران در قالب قانون تقسیم اراضی
توسط شورای انقالب تصویب و در قالب هیئتهای هفت نفره در سراسر کشور به اجرا
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گذاشته شد ،برآمده از اندیشۀ آرمانی انقالب ،یعنی تحقق عدالت اجتماعی بود .این پدیده
دارای پیامدهای سیاسی متعددی بود که در این تحقیق بدان پرداخته شد .این پیامدهای سیاسی
عبارتاند از :افزایش مشارکت ،افزایش مشروعیت نظام سیاسی ،ثبات سیاسی در جامعۀ
روستایی ،افزایش نفوذ حکومت در روستاها.
همانگونه که آورده شد با مراجعه به نخبگان هیئتهای هفت نفره ،ابتدا پیامدهای سیاسی
مشخص و تعیین شدند .تثبیت و افزایش مشروعیت نظام در میان روستائیان ،ایجاد ثبات
سیاسی در روستاها ،تقویت مشارکت و همکاری داوطلبانۀ روستائیان در امور حاکمیتی و
گسترش دامنۀ نفوذ حکومت انقالبی در اعماق روستاها ازجمله مهمترین دستاوردهای سیاسی
تقسیم اراضی در ایران پس از انقالب اسالمی بوده است .هرکدام از این دستاوردها خود از
چند شاخص بهدستآمده که عبارتاند از:
الف) تثبیت و افزایش مشروعیت نظام در میان روستائیان ،شامل .1 :ترویج عدالت اجتماعی؛
 .0به رسمیت شناختن حق روستائیان فارغ از هرگونه تمایز مذهبی و تفرقهافکنانه؛  .3تأثیر بر
نگرش و بینش روستائیان اهل سنت؛  .4شکلگیری احساس استقالل و داشتن حق
حاکمیت.
ب) ایجاد ثبات سیاسی در روستاها ،شامل .1 :خنثی نمودن و از بین بردن تحرکات
گروهکهای ضد نظام در مناطق روستایی؛  .0همبستگی و همزبانی بین مردم روستا و
حاکمیت؛  .3کاهش اختالف و درگیریهای با منشأ؛  .4از بین بردن اقتدار اشرافیت زمیندار
و زمینداران بزرگ.
ج) تقویت مشارکت و همکاری داوطلبانۀ روستائیان در امور حاکمیتی از طریق؛  .1حضور
نظاممند روستائیان در هیئتهای هفت نفره (دو نفر عضو ثابت از روستائیان)؛  .0حضور
فعاالنۀ روستائیان در اعزام نیروی قابل توجه و اثرگذار به جبههها؛  .3حضور فعال در پای
صندوقهای رأی.
د) گسترش دامن؛ نفوذ حکومت انقالبی در اعماق روستاها از طریق؛  .1حضور ساختارمند
و نظاممند مستمر هیئتهای هفت نفره در روستاها؛  .0شکلگیری شوراهای روستایی.
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تصمیمگیری در شخصیت روستائیان؛  .5ایجاد ارتباط و تفاهم دوسویه بین روستائیان و

پس از گردآوری دادهها از طریق مصاحبۀ عمیق ،از تکنیک  AHPبرای اولویتبندی این
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پیامدها بهره گرفتیم .بر اساس این روش ،بیشترین اولویت مربوط به معیار گسترش دامنۀ نفوذ
حکومت انقالبی در اعماق روستاها است .بهعبارتدیگر ،میتوان گفت مهمترین پیامد سیاسی
اصالحات ارضی در جمهوری اسالمی ایران ،گسترش دامنۀ نفوذ حکومت انقالبی در اعماق
روستاها است .ایجاد ثبات سیاسی در روستاها در اولویت دوم قرارگرفته است؛ بنابراین
میتوان گفت که تقسیم اراضی موجب ایجاد ثبات سیاسی در روستاهای کشور شده است.
معیار تثبیت و افزایش مشروعیت نظام در میان روستائیان در اولویت سوم قرار دارد .همچنین
تقسیم اراضی بهواسطۀ اقداماتی که در آن صورت گرفت ،موجب افزایش مشروعیت حکومت
نوپای جمهوری اسالمی شد .معیار تقویت مشارکت و همکاری داوطلبانۀ روستائیان در امور
حاکمیتی در اولویت چهارم قرار دارد .این شاخص نتیجۀ حضور دو نفر از اهالی روستا در
هیئتهای هفت نفره است که توسط قانون تقسیم اراضی وضع گردید .حضور جدی در
بحث تقسیم زمین حاکی از این بود که در حکومت جدید ،روستائیان در تصمیمگیریها
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سهیم هستند و همین مسئله موجب تقویت مشارکت آنان شد.

يادداشتها
1. Land Reform
2. Neoclassic
3. Dorner
4. Warriner
5. Ahmad
6. Lewis
7. Smelser
8. Rostow
9. Clark
10. Hoeswell
11. Marx
)12. Bolshevic (Большевики
13. Lenin
14 .Солхоз

 .15پس از پیروزی انقالب اسالمی و با فراهم شدن مقدمات اجرای برنامۀ اصالحات زمین در استانها« ،الیحۀ قانونی
نحوۀ واگذاری و احیای اراضی به کشاورزان» در  06فروردین  1359توسط شورای انقالب به تصویب رسید .بر
اساس این مصوبه ،هیئتهای  7نفرۀ واگذاری زمین در شهرستانها تعیین شدند تا کار تقسیم اراضی را بهموجب
«طرح اصالحات ارضی اسالمی» که چند مدت قبل توسط وزارت کشاورزی تدوینشده بود ،آغاز نمایند .این هیئتها
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مأمور اجرای بندهای الف ،ب ،ج ،د قانون ،مجاز به واگذاری اراضی موات ،منابع ملی ،بایر و دایر شدند .بر طبق
الیحۀ یادشده ترکیب هیئت  7نفره بدین شرح بود؛
دو نفر نماینده از وزارت کشاورزی (این نمایندهها میتوانند عضو وزارت کشاورزی نبوده؛ اما مورد اطمینان وزارت
کشاورزی باشند).؛
 یک نفر نمایندۀ وزارت کشور یا استانداری محل؛ یک نفر از جهاد سازندگی؛ یک نفر نمایندۀ دادگستری یا دادگاه انقالب؛ دو نفر نمایندۀ شورای ده.بر اساس این الیحه به کسانی زمین داده میشد که کشاورز بی زمین یا کم زمین یا فارغالتحصیل کشاورزی و یا
عالقه مند به کار کشاورزی بوده و موجب اتالف زمین نشوند و زمین را نفروشند .درنهایت طبق مصوبۀ مورخ 19
بهمنماه  1371شورای عالی اداری کشور ،این هیئتهای هفت نفره با سازمان اصالحات ارضی ادغام شدند و سازمانی
جدید تحت عنوان سازمان امور اراضی شکل گرفت .در استانها و مناطق نیز ،مدیریت امور اراضی (مستقر در ادارۀ
کشاورزی) بهجای هیئتهای هفت نفره واگذاری زمین تأسیس شد .الزم به یادآوری است در حال حاضر سازمان
امور اراضی در وزارت جهاد کشاورزی آمارها و اسامی افراد عضو هیئتهای هفت نفره را در آرشیو خود بایگانی
نموده است و قابل دسترسی است و محققان برای انجام این پژوهش به این سازمان مراجعه مینمایند.

الف) فارسي

 .1آب نیکی ،حسن (« ،)1392چالشهای مشروعیت و کارآمدی دولت در جمهوری
اسالمی ایران» ،تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی.
 .0اسملسر نیل ،جی ( ،)1376جامعهشناسي اقتصادي ،ترجمۀ محسن کالهچی ،نشر
کویر.

 .3بیگی نسوان ،حسین(« ،)1376اصالحات ارضی جمهوری اسالمی ایران»،
فصلنامه  15خرداد  ،سال ششم دورۀ اول ،بهار  ،شماره .05
 .4حقیقی ،ایمان (« ،)1385فراز و نشیبها در نظریات اقتصاد توسعه» ،راهبرد
و توسعه ،بهار ،شمارۀ .5
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کتابنامه:

 .5خسروی ،خسرو ( ،)1355جامعهشناسي روستاي ايران ،انتشارات دانشگاه
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تهران ،تهران.
 .6دالوری ،ابوالفضل (« ،)1391ملزومات و راهکارهای تحکیم ثبات سیاسی بر
روی تجربۀ ایران بعد از انقالب» ،گزارشپژوهشی پژوهشکدۀ مطالعات
میانرشتهای فرهنگپژوهی دانشگاه عالمه طباطبایی.
 .7دهقانی فیروزآبادی ،جالل ؛ رادفر ،فیروزه (« ،)1391رابطۀ ثبات سیاسی و توسعۀ
سیاسی در جمهوری اسالمی ایران» ،فصلنامۀ رهیافت انقالب اسالمی ،تابستان،
شمارۀ .9
 .8روزنامۀ اطالعات.1358 ،
 .9ساندرز ،دیوید ( ،)1382الگوهاي بيثباتي سیاسي ،ترجمۀ پژوهشکدۀ مطالعات
راهبردی ،تهران ،نشر پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.
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 .12کدی ،نیکی ،)1386( .ريشههاي انقالب ايران ،ترجمۀ عبدالرحیم گواهی ،انتشارات
علم ،تهران.
 .11مایر و سیزر ( ،)1368پیشگامان توسعه ،ترجمۀ علیاصغر هدایتی و علی یاسری،
تهران ،نشر سمت.
 .10موسی نژاد ،محمدجواد ؛ خرمشاد ،محمدباقر (« ،)1396دولت پهلوی ،اصالحات
ارضی و نظریۀ توسعۀ روستو» ،فصلنامۀ علوم اجتماعی ،بهار ،شمارۀ .76
 .13هوگالند ،اریک ( ،)1381زمین و انقالب در ايران  ،1362-1342ترجمۀ فیروزه
مهاجر ،تهران ،نشر شیراز.
مصاحبهها:

 .1الف ،1395/9/02 ،تهران
 .0ب ،1395/12/5 ،تهران.
 .3ج ،1395/12/5 .تهران.
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. تهران،1395/9/32 ، د.4
.) تولیت آستان مقدس امام خمینی (ره، تهران،1395/9/16 ، پسیان.5
. مصاحبه تلفنی،1395/9/18 ، خسروی.6
. تهران،1395/9/12 ، سالمتیان.7
. دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران،1395/9/15 ، رضا، شریف.8
. ساری،1395/12/1  محمد، شریفی.9
.) تولیت آستان مقدس امام خمینی(ره، تهران،1395/9/02 ، عموزاده.12
. شیراز،1395/9/17 ، مجدالدین.11
. سازمان امور اراضی، تهران،1395/9/0 ، فرهاد، محقق بهشتی.10
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