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چکیده
اصالحات ارضی یکی از مهم ترین برنامه هایی بود که در دوره محمدرضا شاه به مرحله ی
اجرا درآمد و تحوالت عمیقی را در زمینه مالکیت ارضی ،ساختار طبقاتی ،تحرک اجتماعی و
ترکیب گروههای حاکم به وجود آورد .هدف از اجرای اصالحات ارضی اجتماعی و سیاسی بود
که درهم شکستن نفوذ سیاسی ،اجتماعی مالکان از پیامدهای اصلی آن بود .این پژوهش از روش

رجال سیاسی ومصاحبه با شاهدان عینی وقایع موردتجزیه و تحلیل قرار گرفته است.در این
تحقیق فرضیه این است که پیامدهای اجتماعی سیاسی اصالحات ارضی منجر به رشد و تشدید
حاشیه نشینی شهری و در نهایت گسترش و تقویت رادیکالیزم در میان جوانان شد .یافته ها نشان
می دهد که وقوع اصالحات ارضی منجر به مهاجرت وسیع روستاییان به شهرها شد و چون این
روستاییان درآمد اندکی داشتند مجبور به سکونت در حاشیه شهرهای بزرگ شدند که در نتیجه
موجبات تشدید و رشد حاشیه نشینی شهری را پدید آوردند .در عرصه ی سیاسی اجرای
اصالحات ارضی به تضعیف قدرت مالکان و افزایش نفوذ و تمرکز قدرت دولت در روستاها
منجر شد .دراین پژوهش سعی شده است تا به سوال چرا بین زمین و سیاست در دوران حکومت
پهلوی دوم ارتباط برقرار شده است پاسخ داده شود که دریافتیم به این دلیل رابطه زمین و سیاست
جدی گرفته شده که تا حد زیادی بقای سیاست در گرو دستکاری زمین بوده است.
واژگان کلیدی :اصالحات ارضی ،پیامدها ،تقسیم زمین ،کشاورزی
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مقدمه
اصالحات ارضی ،تغییری است که دولت در سیستم مالکیت و بهرهبرداری از زمینهای
کشاورزی ایجاد میکند و در نظامهای مختلف سیاسی به روشهای متفاوت انجام میپذیرد.
اصالحات ارضی عالوه بر علل و عوامل اقتصادی ،انگیزههای سیاسی و به تبع آن ،پیامدهای
سیاسی نیز به دنبال دارد .در بسیاری از کشورهای جهان سوم ،اصالحات ارضی به معنای گرفتن
زمین از مالکین بزرگ و تقسیم آن بین کشاورزان است .اصالحات ارضی میتواند دالیل اجتماعی
داشته باشد و اجرای آن منجر به فروپاشی مناسبات ظالمانهی فئودالی شود(.جنگ روی)1397،
در نظامهای مالکیت ارضی و سنتی ،زمین ،منبع اصلی درآمد و سرمایهی اولیهی ثروت به شمار
میرود و در کشورهای در حال توسعه به طور طبیعی به عنوان قدرت سیاسی و مقام اجتماعی و
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عمدتاً امری سیاسی تلقی میگردد.
یکی از رویدادهایی که جایگاه و سررنوشرت دهقانان در تاریخ سریاسری ایران را متحول نمود
اجرای اصرالحات ارضری در دوران پهلوی دوم می باشرد .اهمیت این مسرئله تا بدانجاسرت که
بسریاری از محققان داخلی و خارجی این مسرئله را مورد بررسری و تبیین قرار داده و به تبعات و
نتایج آن نیز پرداخته اند .توجه به ریشرره های فکری اصررالحات ارضرری و بنیان های نظری آن
برای شررناخت بیشررتر و بهتر تحوالت اجتماعی و س ریاس ری جامعه ایرانی قبل از انقالب و حین
انقالب اسرالمی امری ضرروری اسرت .اصرالحات ارضری در ایران ،برای نخسرتین بار در جریان
جنبش مشرروطه در سرطع عمومی مطرح شرد و جز برنامه های برخی از احزاب این دوره قرار
گرفرت .)Meier, 1980( .امرا آاراز رسرررمی این تحول اجتمراعی بره زمران حکومرت محمردرضرررا
پهلوی برمی گردد.عالوه بر متغیرهرای داخلی ترثثیرگرذار بر سررریراسرررت هرای رژیم در این برهره،
متغیرهرای خرارجی و در رأس آن ،متحردان اربی یعنی آمریکرا همواره بره عنوان یرک مهره حیراتی
در سررنوشرت سریاسری کشرور نقش بازی می کردند .آمریکا از ابتدای دهه  1960فعاالنه ایران را
تشرویق و وادار به اصرالحات ارضری نموده بود .عالوه بر این ،محمدرضرا شراه برای راه اندازی
بانک عمران در سرررال  1952از حمایت کامل آمریکا برخوردار بود .این بانک باهدف نظارت بر
فروش و توزیع زمین هایی که به دسرتور رضراشراه گرفته شرده و در تملک محمدرضرا شراه باقی
مانده بود ،تثسریس شرد .در پی فشرار آمریکا ،هر دو مجلس ،قانون جدید اصرالحات ارضری را از
تصویب گذرانیدند و به امضای شاه رسید (اصغری)1388 ،
داودزاده ( )1350در پژوهشی با عنوان «تحلیلی پیرامون نقش اصالحات ارضی در توسعه
اقتصادی ایران» که در آبان  1350مورد دفاع قرار گرفته است ،هیچ بحثی پیرامون نتایج حاصل از
اصالحات ارضی نمی کند ،یا دست کم هیچ بحث انتقادی در این رابطه مطرح نمی گردد .بی
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شک ،یکی از دالیل فقدان این بحث ،فاصله ی زمانی اندکی است که این پایان نامه با وقوع
اصالحات ارضی دارد .آااز اصالحات ارضی در  ،1341و دفاع از این پایان نامه نه سال بعد ،در
 1350بوده است .اما فارغ از این شتابزدگی ،باید به نگاه یک سویه ی پژوهشگر نیز اشاره کرد
وی تنها متوجه فقدان ابزار تولید جدید و در نتیجه ،نابسامانی های کشاورزی ایران تا پیش از
وقوع اصالحات ارضی بوده و این اصالحات را در تمام جوانب آن ،مثبت و قابل دفاع ارزیابی
کرده است.
زنگنه ( )1351در پژوهشی با عنوان « آثار اجتماعی و اقتصادی شرکت های سهامی زراعی و
اهمیت آن در تحول اصالحات ارضی ایران» از تز خود دفاع کرد .در این بررسی ،اثری از پژوهشی
جامعه شناختی و تحلیل گرانه به چشم نمی خورد ،بلکه نگارنده در صدد شرحی از اصالحات
ارضی ،از جنبه حقوقی بوده و لذا مراحل مختلف اجرای این اصالحات را مورد ارزیابی قرار داده

زراعی هنوز هم مراحل اولیه ی رشد و تکامل را می پیماید ،نتیجه گیری دقیق و صحیع ممکن
نخواهد بود .با استمرار ثمرات پژوهشی دیگر با عنوان «نقش اصالحات ارضی در نهادها و گروه
های اجتماعی و اقتصادی ایران» اثر محمد خوشنام تهرانی در دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
دانشگاه ملی در دی ماه  1353مورد دفاع قرار گرفته است .در این پایان نامه نیز از جهش بزرگی
که اصالحات ارضی برای ایران به دنبال آورده بود ،سخن گفته شده و ابعاد مثبت این اصالحات
به شدت برجسته شده اند ،و شوربختانه مجددا هیچ رویکرد انتقادی ،با اشاره ای به روند مهاجرت
های چشمگیر نشده است.
فرهاد نعمانی مورخ اقتصادی ایرانی ،طرفدار مفهوم شوروی از فئودالیسم ایرانی است.
پژوهشگران دیگری چون اشرف و سوداگر مالکیت حکومت ،بر زمین را پذیرفته اند .بعضی دیگر
از متفکران براساس مالکیت حکومت بر زمین به وجود نظام گسترده اداری به جای شیوه تولید
آسیایی از نظام بوروکراتیک یاد کرده اند .عده دیگری نیز با طرح نظام طبقات بی انعطاف به نظریه
اصالح شیوه تولید آسیایی تالش نموده اند( .خنجی ،اشرف و کاتوزیان) تعاریف آسیایی ایران،
توسعه تاریخ ایران را براساس عملکرد ساختار دولت توضیع می دهند ،که با واژه استبداد تعریف
می شود و به ماهیت خودسرانه قدرت سیاسی اشاره داردکه از خصوصیات جوامع آسیایی
است.عده دیگری نیز از اصالحات ارضی به عنوان اصالحات خیرخواهانه شاه یاد کرده اند ،که
بیشتر نویسندگان قبل از انقالب در این زمره قرار دارند ،در حالی که بعد از انقالب تمام نوشته
ها اقدامات حکومت قبلی به خصوص اصالحات ارضی را رد کرده اند.
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است .خود پژوهشگر ،در مقدمه توضیع داده است که« :به علت این که شرکت های سهامی
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با توجه به آنچه بیان شد ،این پرسش های اساسی در ذهن شکل می گیرد که تاثیر اصالحات
ارضی در سیاست و انقالب ایران تا چه اندازه بوده است آیا اصالحات ارضی تاثیری بر فرایند
مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها داشت؟هدف کلی این مقاله بررسی پیامدهای سیاسی
اصالحات ارضی در ایران و تاثیر آن بر ساختار سیاسی در دوران پهلوی دوم است.
مقايسه اصالحات ارضی قبل و بعد از انقالب اسالمی
در ایران معاصر از سالهای  1342تا  1357سه عامل در مهاجرت روستائیان به شهرها و
شکل گیری پدیده حاشیه نشینی نقش داشته اند :اصالحات ارضی ،افزایش درآمدهای نفتی و
اجرای ناقص برنامه های عمرانی و رشد و توسعه اقتصادی که تکیه مقاله حاضر بر عامل نخستین
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است.
طرح اصالحات ارضی در سال  1342بدون برنامه انجام شد .بر اساس این طرح ،زمینهای
مالکین بین روستائیان تقسیم شد؛ اما روستائیان به تنهائی پولی نداشتند تا زمینها را زیر کشت
ببرند ،بنابراین عمالً زمینهای کشاورزی فاقد حاصلخیزی قابل توجه میشدند .در این زمان سیستم
تعاونی در کشور وجود نداشت تا صاحبان زمینهای کوچک با هم مشترکاً کشاورزی کنند و سود
حاصله را بین خود تقسیم نمایند ،باالتر از همه اینکه زمینهای کوچک ارزش اقتصادی نداشتند
تا در آنها محصولی کشت شود .به همین دلیل االب دهقانان زمینهای خود را فروخته و برای
کارگری به شهرهای بزرگ از جمله تهران مهاجرت می کردند؛ به تدریج بخش عمده ای از این
جمعیت حاشیه نشین شدند) .(Ashraf & Banuazizi, ,1985برخی محققین بر این باورند
طرح اصالحات ارضی ،که باعث شد روستائیان فراوانی فقیرتر از پیش شوند و همین امر آنها را
وادار کرد تا به شهرها مهاجرت نمایند ،عنصر مهمی در شکل گیری انقالب ایران در سال 1357
بود(Hugland, 1980(.
در زمان اصالحات ارضی ،حداقل پنجاه هزار روستا در کشور وجود داشت و هر روستا
حداقل پنجاه خانوار را در خود جای داده بود ،یعنی در دوره یادشده حداقل دو و نیم میلیون
خانوار روستائی در کشور وجود داشت .در این دوره فرایند صنعتی شدن ،در کنار شهری شدن
و مدرنیزاسیون شدت پیدا کرد ،روستائیانی که زمینهای خود را فروخته و به شهر مهاجرت کرده
بودند ،عمدتاً به عنوان کارگر ایر ماهر در کارخانه های بزرگ صنعتی به کار مشغول میشدند .در
این دوره قانون کار که بتواند کارگران را تحت پوشش خود قرار دهد وجود خارجی نداشت و
اکثر مهاجرین روستائی از سیستم تثمین اجتماعی مثل بیمه بهداشتی ،بیمه از کارافتادگی و حق
بیکاری محروم بودند .بنابراین روستائیان نه میتوانستند با معیارهای زندگی صنعتی زندگی کنند
و نه میتوانستند الگوهای زندگی روستائی را ادامه دهند.در دهه چهل اصالحات ارضی در ایران

به منظور تقویت طبقه متوسط و ایجاد قشر جدید دیوانساالر اداری شکل گرفت .گفته میشد
مالکین و زمینداران نه تنها قدرت اقتصادی ،بلکه قدرت سیاسی را هم به دست گرفته اند .مالکین
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با خریدن آرا روستائیان ،نمایندگان مورد نظر خود را به مجلس میفرستادند؛ و نمایندگان هم
قوانینی تصویب میکردند که مطابق منافع مالکین باشد .قدرت اجرائی کشور هم در واقع
نمایندگان همین زمینداران بزرگ محسوب میشد .بنابراین تصمیم گرفته شد اصالحاتی به منظور
شکل گیری قشر خرده مالک انجام گیرد ،همزمان قرار بود طبقه متوسط شهری بیش از پیش
مورد حمایت قرار گیرد تا این طبقه بتواند در آینده ای نزدیک قدرت را به دست گیرد
(.شجیعی)1344
تصرویب و اجرای اصرالحات ارضری  1341موجب گردید که جامعه روسرتایی ایران شردیداً
طبقاتی شرود؛ بدین معنی که در راس هرم سرلسرله مراتب اجتماعی روسرتا ،تعداد اندکی مالکان
عمده قرار داشرتند و در قاعده آن بخش عظیمی از توده های روسرتایی تهیدسرت .این نشران می
دهد که توزیع زمین میان گروههای مختلف روسرتایی کامال ناعادالنه بوده اسرت .پس از پیروزی
انقالب یکی از اصرلی ترین مسرائل که برای حل مشرکالت و معضرالت روسرتاهای ایران حس می

اجتماعی و فرهنگی در روسرتاهای ایران ایجاد نمایند .آن طور که سرلطه زورگویان و خوانین که
سرالیان متمادی بر روسرتاییان حاکم بودند محو و نابود ،و در عوض رابطه با ضرابطه ای براسراس
قسرررط و عردل اسرررالمی جرایگزین آن منراسررربرات ظرالمرانره گردد 5.نگراهی بره آخرین آمرارهرا در
خصروص توزیع زمین در سرال اول انقالب ،نشران می دهد که  1601000خانوار ،زمینی برابر با
 2.43میلیون هکتار در اختیار داشرتند و در مقابل  9500خانوار بزرگ مالک  2 /45میلیون هکتار
زمین را در تصرررف خود داشررتند .با یک جمع بندی سرراده می توان نتیجه گرفت که هر خانوار
بزرگ مالک به اندازه  171برابر خانوارهای کم زمین ،زمین در اختیار داشرته اند (بدون احتسراب
خانوارهای بدون زمین) .نتیجه آنکه :در آسرتانه انقالب اسرالمی ،گذشرته از خیل روسرتاییان بدون
زمین ،حتی میان بهره برداران مالک زمین نیز توزیع بسیار ناعادالنه بود .به طور کلی بهره برداران
کشراورزی در این دوران به دو گروه عمده قابل تقسریم اند :گروه اول سررمایه داران ارضری (بهره
برداریهای تجاری) و گروه دوم بهره برداریهای دهقانی که خود به سره قشرر فقیر ،متوسرط و مرفه
تقسریم می شروند 6.پس از انقالب دارای حسراسریت های ویژه ای بود که در مجموع اجرای چنین
تحولی را ضرروری»« ،مهم» و اخطیره می نمود .توضریع آنکه :از یک طرف وجود روحیه انقالبی
 5همان،ص17
 6ضرورت رسیدگی فوری تر به تدوین قانون واگذاری و احیاء اراضی :کمیته تحقیق و پژوهش مجتمع دانشگاهی علوم اداری و
بازرگانی ،زیتون ،شماره  ،11اسفند  ،۶1ص17
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شرررد ،حل مسرررئله زمین بود تا از این طریق بتوانند دگرگونی های الزم را در ابعاد اقتصرررادی،
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براال در میران مردم و دسرررت انردرکراران انقالب ،انجرام چنین دگرگونیهرایی را سرررهرل می نمود و
مقاومت مخالفان را به حداقل ممکن می رساند ،و از طرف دیگر عدم وجود یک دیدگاه منسجم
و واحد در میان گروههای انقالبی  -از دولت موقت گرفته تا دیگر کانونهای تصررمیم گیرنده در
امر انقالب -کارشرکنی های مخالفان نظام ،وجود هرج و مرج های داخلی و  ...تحقق صرددرصرد
و عینی چنین تحوالتی را با مانع و مشکل روبه رو می نمود .حدود  33درصد جمعیت ایران تا
پیش از اصرالحات ارضری در شرهرها زندگی میکردند .آهنگ سرریع رشرد جمعیت آلونک نشرین
ها به بعد از سرال  1335مربوط میشرود ،این پدیده بعد از اصرالحات ارضری و به دنبال افزایش
درآمدهای نفتی کشرور و سرو مدیریتها در نحوه مصررف و هزینه کردن دالرهای نفتی در دهه
پنجاه رشردی بیسرابقه یافت ،امری که زایش پدیده ای به نام حاشریه نشرینی را به همراه داشرت .
در سرال  1345حدود  62درصرد از حاشریه نشرینهای تهران کارگر سراده و ایرماهر 12 ،درصرد
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کارگر نیمه ماهر و  14درصرد کارگر ماهر بودند ،اینها همه از مناطق روسرتائی به تهران هجوم
آورده بودند .مهاجرت های روسرتائی مهمترین عامل شرکل گیری پدیده حاشریه نشرینی در این
دوره زمانی بوده اسرت ،به طوری که  91درصرد سررپرسرتهای خانوارهای حاشریه نشرین ،روسرتائی
بودند ،از این آمار  72درصرد پیشرتر دهقان بودند و  59درصرد را خرده مالکانی تشرکیل میدادند
که در اثر اصرالحات ارضری صراحب زمین شرده بودند .این وضرعیت باعث شرد تا دوسرال بعد از
پیروزی انقالب یعنی سرال  1359تعداد جمعیت آلونک نشرین به شرکلی روزافزون افزایش پیدا
کند(.آبادیان)1397،
برنامه آمريکا دررابطه به اصالحات ارضی
با پایان جنگ جهانی دوم در سال  1945م شرایط جدیدی در عرصه جهانی به وجود آمد.
سالهای پس از جنگ ،دوره بیداری ملتهای استعمارزده و بروز انقالبها و جنبشهای
آزادیخواهانه در کشورهای جهان سوم بود .همچنین پس از جنگ ،شوروی بهعنوان یک قدرت
سیاسی ر نظامی در عرصه سیاست بینالملل ظهور کرد و دارای اقماری بهعنوان بلوک شرق شد.
بعد از آن رقابت شدیدی بین بلوک شرق (شوروی) و بلوک ارب (آمریکا) بهوجود آمد .در دوره
جنگ سرد کمونیسم (شوروی) با تبلیغات گسترده در میان کشورهای عقبمانده ،شروع به فعالیت
کرد و در مقابل ،ارب (آمریکا) در معارضه با آن قرار گرفت تا از یک طرف مستعمرات سنتی
خود را به شکل نوینی حفظ کند و از طرف دیگر ،نفوذ شوروی را در میان کشورهای مستعمره
در جهت اهداف ارب خنثی سازد .در پی موفقیتهای ظاهری شوروی و جاذبهای که شعار
مبارزه با امپریالیسم در میان برخی از کشورها ایجاد کرده بود ،آمریکاییها به این نتیجه رسیدند
که باید در کشورهای زیر سلطه خود برنامههایی را به اجرا درآورند تا شعارهای کمونیستی
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بیجاذبه یا کمجاذبه شود( .سیر مبارزات امام خمینی(ره) در آیینه اسناد به روایت ساواک.)1386 ،
در راستای این سیاست یکی از برنامه های حکومت پهلوی اجرای اصالحات ارضی بود که آیت
اهلل بروجردی که مرجع تقلید و رییس وقت حوزه علمیه قم بود ،با آن موافقت نکرد.
آمریکا با ورود به عرصه سیاست بینالمللی ،توازن قدرت را در سطع جهانی تغییر داد و دیگر
نمیتوانست نسبت به منافع و تعهداتی که در گوشه و کنار جهان داشت بیتفاوت بماند .به
خصوص اینکه قدرت یافتن شوروی و گسترش اندیشهی کمونیسم که با هدف حمایت از ملل
محروم و قشرهای آسیبپذیر اجتماعی ،به سرعت در حال پیشروی به سمت کشورهای شرق و
ارب جهان بود ،آمریکا را با تهدید ناگهانی منافع کشورش در سایر جوامع مواجه کرد و
سردمداران آمریکایی را به فکر طرحِ استراتژیهایی برای مقابله با آن ،انداخت .از مهمترین
طرحهایی که در این زمینه به اجرا گذاشته شد ،دکترین ترومن 7بود که در آن ،ضمن تشریع

خواستار تخصیص منابع مالی هنگفتی برای کمک به دولتهای تحت نفوذ این کشور به منظور
رفع مشکالت اقتصادی بود .نتیجهی این تحوالت ،در پایان دههی  1950میالدی ،باعث شد تا
منطقهی خاورمیانه ،شاهد کشمکشهای حاد جنگ سرد بین آمریکا و شوروی ،برای تسلط بر
منطقه باشد و به خصوص کشور ایران به لحاظ داشتن مرزهای مشترک با شوروی در مرکز توجه
قرار گرفت 8به این ترتیب آمریکا در قالب مناسبات سیاسی و اجتماعی ،ایران را تبدیل به پایگاه
مهم و بزرگی نمود .به همین دالیل ،سیاست االب رؤسای جمهور آمریکا از آیزنهاور تا کارتر بر
پایهی برقراری هر چه بهتر روابط دوستانه و نفوذ هر چه بیشتر در ایران بنا گردید .محمدرضا
پهلوی نیز که با کمک نیروهای آمریکایی -انگلیسی و کودتای طراحی شده توسط آنان 9توانست
ت خویش نیاز
سلطنت خویش را حفظ کند ،به آمریکا برای تحکیمِ پایههای قدرت و مشروعی ِ
داشت .این شرایط به تدریج به عمیق شدن مناسبات ناسالم سیاسی و اقتصادی و به بیان دیگر،
موجب تحکیم وابستگی رژیم پهلوی به آمریکا شد .بسیاری از این برنامهها که تحت عنوان
 7اصل چهار ترومن که از سوی هری .اس .ترومن رئیس جمهور آمریکا در سال  1947میالدی ارائه شد.
 8آمریکا چگونه آمریکا شد ،تألیف فرانک ال .شوئل ،ترجمه ابراهیم صدیقانی ،چاپ سوم ،انتشارات امیرکبیر ۶5 ،صفحه و مقاله
روایت اسناد النه جاسوسی از توطئههای آمریکا ،سیدروحاهلل امین آبادی ،پایگاه مرکز اسناد انقالب اسالمی 13 ،آبان  ،1394صفحه
.1
 9نخستین عملیاتی که در زمان ریاست آلن دالس در سازمان سیا اجرا شد ،عملیات چکمه بود که به کودتای  28مرداد 19( 1332
آگوست  ) 1953مشهور شده است .این عملیات یک ماه پس از جنگ کره اجرا شد و با هدایت کیم روزولت؛ مأمور سازمان سیا و
همکاری ام آی  ۶و ارتش اجرا شد و موجب سقوط حکومت دکتر مصدق و آغاز خودکامگی محمدرضا پهلوی گردید .این کودتایی
بود که به منظور کنترل نفت ،توسط سازمان سیا اجرا شد .بنگرید به :تاریخ سازمان سیا و تحوالت جهانی ،گردآوری و ترجمه حمید
عشقی ،انتشارات آرمان رشد ،صفحات  5۶الی  58و  341و همین طور ارجاع شود به کتاب اسناد سازمان سیا درباره کودتای  28مرداد
 1332و براندازی دکتر مصدق ترجمه غالمرضا وطندوست ،انتشارات رسا ،چاپ دوم.1397 ،
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اوضاع جهانی و ابراز نگرانی از منافع آمریکا در کشورهای دیگر ،در مقابل خطر رشد کمونیسم،
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مدرنیزاسیون مطرح شد ،برنامههایی اصالحگرانه اما در اصل استعمارگرانه بود که از طرف
سیاستمداران کاخ سفید برای ایران اتخاد میشد.
اصالحات ارضی و دولت دکتر علی امینی
در میان دولتهای ایران ،پس از شهریور  ،1320نخستین دولتی را که میتوان طرفدار آمریکا
معرفی کرد ،دولت قوامالسلطنه است .وی در اولین کابینهی خود در زمان محمدرضا پهلوی ،دکتر
علی امینی را به عنوان معاون نخست وزیر و رئیس هیئت نمایندگی ایران به آمریکا فرستاد.
وابستگی امینی به سیاستهای آمریکایی تقریباً در همین زمان شکل گرفت.عالقمندی رهبران
سیاسی ایاالت متحده به امینی باعث شد تا او بعد از این که مدتی عهدهدار وزارتخانههای دارایی
و دادگستری در کابینهی حسین عال بود ،به منظور جلب کمک و حمایت بیشتر آمریکا به عنوان
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سفیر کبیر عازم این کشور شود .او در مدت حضور دو سالهی حضور خود در واشنگتن ،توانست
نظر مقامات آمریکایی را نسبت به خود جلب کند .ارتباط و دوستی امینی با سران حزب دموکرات
آمریکا و به ویژه شخص جان اف کندی ،جایگاه ویژهای را برای او ایجاد کرد(.حقیقی)1387،
کندی در راستای اجرای طرح اصالحات در ایران ،خواستار حضور یک شخصیت لیبرال و طرفدار
آمریکا در رأسِ دولت ایران بود که علی امینی به دلیل سوابقش ،از دیدگاه آمریکا تمام شاخصهای
مورد نظر آنها را دارا بود .در این رابطه یکی از نزدیکان امینی اظهار داشت« :کندی با دکتر امینی
از نزدیک آشناست و پس از شروع به کار ،دکتر امینی را تقویت و حمایت خواهد کرد و نیز گفته
شده است که ریاست کندی در ایران ،تقویت جناح دکتر امینی و از طرف دیگر حمایت از جبهه
ملی

است10".

پس از تصویب قانون اصالحات ارضی در تاریخ  19دی ماه  1340مقامات آمریکایی همچنان
به شاه و دولت امینی فشار میآوردند تا اصالحات ارضی را اجرا کنند .روزنامههای کیهان و
اطالعات در تاریخ  23بهمن ماه  1340نوشتند که چتر پاولز ،مشاور کندی و جولیوس هلمز سفیر
آمریکا با محمدرضا پهلوی و امینی و ارسنجانی دیدار و گفتگو کردند .مشاور رئیس جمهور
آمریکا ،در دیدار با ارسنجانی وزیر کشاورزی ،مذاکراتی را در مورد الیحه اصالحات ارضی انجام
داد و از نحوهی چگونگی آن ،تعداد دهات و زارعین ،ایجاد شرکتهای تعاونی و ازدیاد تولید و
توسعهی وضع کشاورزی اطالعاتی به دست آورد .همچنین پاولز در مذاکره با ارسنجانی ،اقدام

 10علی امینی به روایت اسناد ساواک ،جلد اول ،صفحه .27
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دولت ایران را در مورد اصالح ارضی ،یک اقدام شجاعانه خواند11وی در بدو ورود خود به ایران،
برای نخستین بار عبارت انقالب سفید را به کار برد.
امینی برای اجرای اصالحات مورد نظر آمریکا نیاز به کمکهای مالی داشت و دولت کندی
نیز مصمم به حمایت مالی از دولت امینی بود و در همین راستا برای تثمین بخشی از هزینههای
اصالحات ارضی ،کنسرسیوم نفتی را وادار به افزایش تولید خود کرد تا جایی که ایران به مقام
سوم کشورهای صادرکنندهی نفت در جهان درآمد.12
برنامه دیگر آمریکا برای تثمین هزینههای اصالحات ارضی در ایران ،محدودکردن برنامههای
فروش اسلحه به ایران و تشویق دولت امینی به کاهش بودجهی نظامی بود .13به این ترتیب
مرحلهی اول اصالحات ارضی ،توسط کابینه امینی به اجرا درآمد .اصالحات ارضی که علی امینی
به دنبال آن بود ،سه هدف عمده را دنبال میکرد :

.2

پیوستن نسقداران 14به جمع بزرگ مالکان اراضی

.3

فروپاشی سازوکارهای قدیمی جامعهی روستایی از طریق تحمیل سرمایهداری.

در این مرحله ،مالکانِ اراضی ،مجاز به مالکیت یک روستا و یا داشتن سهمی شش دانگ (هر
دانگ ،یک ششم مالکیت) اراضی مختلف بودند .مزارع چای ،بااات میوه و اراضی مکانیزه از
شمول این ماده مستثنی بودند .زمینداران موظف شدند ،مازاد اراضی خود را به دولت بفروشند
ت خرید به اضافهی ده درصد هزینههای اداری به دهقانان
و دولت نیز آنها را با همان قیم ِ
میفروخت .اما این شرایط اعتراض بزرگ مالکان را علیه شاه و به جنبش درآمدن دهقانان را به
حمایت از امینی و ارسنجانی به دنبال داشت(.میالنی )1388،در حقیقت سال  ،1340عرصهی
مبارزهی قدرت میان امینی و شاه بود .وی میکوشید آمریکاییان را قانع کند که توانایی انجام
اصالحات مورد نظر آنها را دارد و مصمم شد به هر قیمت ممکن ،رهبری اجرای بسیاری از
اصالحات اجتماعی و اقتصادیِ پیشنهادی آمریکا را خود شخصاً به دست بگیرد .تصمیمی که
میتوانست با توجه به بحرانهای موجود در جامعه از قبیل مشکالت اقتصادی ،خشونت و تبعید،
 11وزنامه اطالعات ،سال سی و ششم ،شماره  23 ،10730بهمن ماه  1340و روزنامه کیهان ،شماره  23 ،5582یهمن ماه 1340
 12زوایای تاریک ،جالل الدین فارسی ،چاپ اول ،صفحه .52

 13علی امینی به روایت اسناد ساواک ،همان
 14آنهایی که به موجب نظام سنتی بهره برداری از اراضی ،حق زراعت داشتند.
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تحدید قدرت زمینداران بزرگ،
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برگزار نکردن انتخابات و ...مورد استقبال آمریکا واقع شود .ضمن اینکه امینی در پیشبرد برنامههای
اصالحی نتوانست موفقیتی به دست آورد .لذا شاه از این شرایط بهره برد و تالش نمود تا توجهات
دولتمردان کاخ سفید را از امینی به سوی خود متمایل نماید(.حقیقی )1387،بنابراین در تاریخ
 21فروردین  1341عازم آن کشور شد .شاه در این سفر مراتب پایبندی خود را به اجرای رفرم
آمریکایی به مقامات آن کشور اعالم کرد .روزنامهی اطالعات نیز در تاریخ  26فروردین ،1341
در این مورد نوشت  ... «:شاهنشاه اطمینان یافتند که آمریکا پشتیبانی سیاسی و نظامی خود را از
ایران ادامه خواهد داد .دستگاه دولتی آمریکا نیز به نوبه خود اطمینان یافت که شاهنشاه یک متحد
استوار است که تصمیم قاطع به اصالحات اقتصادی و اجتماعی دارند ....15بدین ترتیب ،پس از
بازگشت محمدرضا پهلوی ،علی امینی پس از  14ماه نخستوزیری در  27تیرماه  1341استعفا
داد  .16ساواک نیز در گزارشی نوشته است که« :شایع است که آقای دکتر امینی در نظر داشته
است از بودجهی ارتش بکاهد ،لیکن اعلیحضرت همایونی مخالفت نموده و به همین جهت آقای
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امینی استعفا داده است 17».روایت دیگری نیز از این قضیه مطرح شده بود و آن اینکه ،گفته میشد
امینی به پشت گرمی آمریکاییها برای کم کردن بودجهی ارتش ،روبروی شاه ایستادگی کرد.
مطلبی که روزنامهی باخترِ امروز نیز در تاریخ  15مرداد  1341به آن پرداخته بود 18.اما از آنجایی
که امینی در انجام اصالحات مورد نظر سران آمریکایی ،ناموفق بوده و عالوه بر این شرایط،
ناآرامیهای داخلی نیز شدت بیشتری یافته بود ،از این جهت دیگر مهرهی کارسازی برای
آمریکاییها محسوب نمیگردیده و به همین دالیل آنها نیز از امینی در برابر شاه حمایت نکردند.
مخالفان و موافقان اصالحات ارضی دردوران پهلوی
بعد از آنکه انجام اصالحات ارضی به محمدرضا پهلوی ابالغ شد ،موضعگیریهای مختلفی
در ایران به وجود آمد .حسن حضرتی مینویسد« :در داخل هیئت حاکمه موضعگیریها متفاوت
بود .این طبقه که بیشتر در سلطه زمینداران و مالکین بود ،چندان رضایتی از این مقوله نداشتند
و در رأس آنها خود شاه بهعنوان یک مالک بزرگ بهحساب میآمد .آنچه مسلم است این که
شاه اگرچه بزرگترین مالک کشور بود ،ولی نمیتوانست با اصالحات ارضی مخالفت کند ،به
این دلیل که این مسئله یک امر جهانی و تحمیلشده از خارج بود و شاه که خودش را از پیشروان
تجددگرایی مطرح میکرد ،در صورت مخالفت با آن ضربه جبرانناپذیری به حیثیت خود وارد
 15روزنامه اطالعات به تاریخ .1341 / 1 / 2۶
 16علی امینی به روایت اسناد ساواک ،جلد اول ،صفحه ۶2
 17گزارش ساواک به تاریخ  41 / 4 / 31به نقل از علی امینی به روایت اسناد ساواک ،جلد اول ،صفحه ۶2
 18روزنامه باختر امروز شماره  ،33تاریخ  15مرداد  ،1341صفحه  .2به صورت مجلد ،محل نگهداری مرکز اسناد و کتابخانه ملی
ایران ،بخش پیایندها
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میکرد .به این خاطر با اصالحات ارضی مخالفت نکرد( ».حضرتی ،آیتاهلل بروجردی و اصالحات
ارضی) 19ایر از مالکین و زمینداران ،اکثریت نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنا نیز که از
مالکین بزرگ بودند ،با این اصالحات مخالف بودند .همچنین مردم ایران که اکثراً در امور اقتصادی
تابع قوانین شرع بودند ،میبایست تقسیم اراضی را با قوانین شرع سازگار مییافتند ،لذا باید نظر
مراجع تقلید زمان یعنی آیتاهلل بروجردی هم حاصل میشد (سیر مبارزات امامخمینی(ره) در
آیینه اسناد به روایت ساواک.)1386 ،
محمدرضا پهلوی برای اجرای اصالحات ارضی و موافق نشان دادن مردم ،گروههایی از
کشاورزان را دعوت میکرد که اجتماع کنند تا از برنامههایش حمایت کنند( .بُدَلّا)1378 ،
دو نفر از رهبران روحانی در قبال تصویب و اجرای اصالحات ارضی موضعگیری کردند.
مخالفت آیتاهلل بروجردی نیز ضمنی بود .به گفته حائری ،تنها یکی از مراجع تقلید با این قانون

کرد(.حائری )1372،شهید محالتی نیز میگوید« :بهبهانی مسئله را بدجوری مطرح کرد و گفت
این کارها بر خالف شرع است"20.
امینی در این باره خود را دلسوز مردم و عالقهمند به روحانیت مطرح ساخت؛ حتی برای
فریب افکار عمومی و جلب نظر جامعه روحانیت به دیدار علما و مراجع قم رفت؛ ولی امام
خمینی (رحمةاهللعلیه) با ذکر مطالبی درباره دیکتاتوری پهلوی و سلطه آمریکا ،وی را ناامید کرد
و فرمود« :شما امروز که عهدهدار ریاست دولت هستید و نخستوزیریِ کشور در اختیارتان است،
مسئولیت سنگینتری دارید .شما در امور دین با مردم ،آنچنان رفتار کنید ،تا ذکر خیری از شما
و خاطره خوبی از دوران نخستوزیری شما در میان مردم بماند ".سپس امام تذکراتی درباره
خدمات فرهنگی روحانیت و توسعه و گسترش مسائل معنوی در سازمانهای آموزشی و حل
گرفتاریهای عمومی و اقتصادی به نخستوزیر داد و سپس فرمود« :درست است که پنجاه سال
پیش ،اکثریت باسوادان را روحانیت تشکیل میداد؛ ولی حکومت در دست افرادی دست نشانده
بود؛ از جمله رضاشاه .روحانیت میبایست ،پایههای نهضت ملی را تقویت میکرد تا روزی بتواند
با حکومتهای ایر ملی مبارزه و مقابله کند.

 19حضرتی ،حسن؛ مقاله آیتاهلل بروجردی و اصالحات ارضی( ،پژوهش انتشار نیافته در پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقالب
اسالمی)
 20خاطرات و مبارزات شهید محالتی ،مصاحبه از سید حمید روحانی ،تهران ،مرکز اسناد انقالب اسالمی137۶ ،ش ،ص44

روايتی مقايسه ای از زمین و سیاست در دوران حکومت پهلوی دوم
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آیتاهلل بروجردی برای نشان دادن مخالفت خود با اصالحات ارضی محمدرضا پهلوی را به
قیام و خارج شدن از ایران تهدید کرد .همچنین وقتی آیتاهلل بروجردی باخبر شد که محمدرضا
پهلوی میخواهد اصالحات ارضی را اجرا کند ،فرمود« :اگر اینها میخواهند این کار را انجام
بدهند ،گذرنامه مرا آماده کنند تا من از این کشور بروم( ».فقاهت ،1379 ،به نقل از آیتاهلل شیخ
مجتبی اراکی).
اهمیت موافقت و مخالفت آیتاهلل بروجردی به حدی بود که محمدرضا پهلوی نمیتوانست
آن را نادیده بگیرد .به هرحال ،مخالفت آیتاهلل بروجردی با اصالحات ارضی باعث شد که این
برنامه به قول نیکیکدی به یک کااذپاره تبدیل شود( .کدی )1386 ،وقتی آیتاهلل بروجردی هم
رحلت کردند ،بلندگوهای نظام اعالم کردند« :موانع از سر راه اصالحات برداشته شد و به همین
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زودی برنامه اصالحات آااز خواهد شد( ».کرباسچی ،1380،مصاحبه با آیتاهلل جعفر سبحانی:
)189
پس از فوت آیتاهلل بروجردی محمدرضا پهلوی اصالحات ارضی را آااز کرد و در مورد
سابقه این امر در جایی نوشت« :این برنامه را سالها پیش میخواستم انجام دهم ،ولی یک مقام
ایرمسئول که اطالعی از ترقیات دنیا نداشت سد راه بود( ».کرباسچی )1380 ،منظور محمدرضا
پهلوی از یک مقام ایرمسئول آیتاهلل بروجردی بود.
دستگاه تبلیغاتی شاه درآن زمان به شدت به دنبال ترویج این مساله بودکه روحانیت و
اقشارمذهبی به خاطر موقوفات و ازدست ندادن نفوذ خود با اصالحات ارضی مخالفاند تا از
این طریق روحانیت را در مقابل طبقه دهقان و افکارعمومی قرار دهد .این درحالی بودکه استدالل
این دسته از مخالفان و بهویژه امام خمینی بیشتر برمبنای روند ایرقانونی رفراندوم و شیوه طرح
و اجرای آن بود و نه اصالحات ارضی(.شریف)1352،

اصالحات ارضی از لحاظ سیاسی
پیامدهای گوناگون سیاست اصالحات ارضی در ایران به دلیل پیچیدگی ساختار اجتماعی و
قومی به صورت اخص ،چنین شرایطی را به وجود آورد .اصالحات ارضی ،در سطع کالن ملی
و تا حدودی در پیوست با مالحظات بین المللی و سیاست آمریکا در منطقه به منظور مقابله با
زمینه های نفوذ کمونیسم در ایران و کسب مشروعیت جدید در چارچوب برنامه های اقتصادی
برای حکومت شاه و مقابله با نفوذ سیاسی مالکان بزرگ در ایران بود .اما اجرای این سیاست
پیامدهای اجتناب ناپذیری داشت که حکومت پهلوی را در کوتاه مدت و میان مدت با چالش

های جدید سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مواجه ساخت .گسترش طبقه متوسط شهری و رشد

438

دیوان ساالری نوین مطالبات جدیدی را در ادبیات سیاسی جامعه ایران مطرح ساخت و شیوه
جدیدی از مبارزه سیاسی را در میان مخالفان ایجاد نمود21.شرایط خاص اجتماعی و استراتژی
قومیتی حاکم  ،مسیر برنامه های اصالحات ارضی را از سیاست کالن حکومتی جدا کرد و مخالفت
های شدیدتری با زد و بندهای سیاسی و اجتماعی در منطقه به وجود آورد که به عنوان پیامدهای
خاص سیاسی منطقه مورد بررسی قرار گرفت22.قوانین اصالحاتارضی که در سه مرحله و در
مدت ده سال به اجرا گذاشته شد ،تغییرات و دگرگونیهایی در زمینه مالکیت ارضی ،ساختار
طبقاتی ،تحرک اجتماعی ،شیوه و مناسبات تولیدی و جابجایی در ترکیب گروههای حاکم در
پیداشت که در زیر به برخی تغییرات اشاره میشود(.ازاندی) 218 ،1397،
تغییرات چهار سالهای که طی سالهای  41 - 45با اجرای اصالحات ارضی رخ داد چه در
سطع اجتماعی ،سیاسی و چه از نظر اقتصادی قابل توجه بود .تا قبل از سال 41بزرگ مالکان

حدی کم و بیش در وضع انقیاد و بردگی به سر میبردو هیچ ملجث و پناهی برای دادخواهی از
ستمی که بر او میرفت ،نداشت .در واقع در حوزه اجتماعی عامل بندگی و اطاعت در روبط بین
مالک و زارع به خصوص در مناطقی که اصالحاتارضی اجرا شده بود ،از میان رفته بود .همچنین
نشانههایی از بیشتر شدن حس وحدت و اعتماد در میان زارعان دیده میشد(.لمتون114، 1394،
)
در واقع هدفهای قانون اصالحاتارضی نخست اجتماعی و سیاسی بود .نخستین هدف
آن در هم شکستن نفوذ سیاسی و اجتماعی و طبقهمالکان و تا آنجا که به معمار اصلی آن دکتر
ارسنجانی مربوط میشد ،بهوجودآوردن طبقهای از زارعان مستقل بود .به گفته لمتون ،دکتر
ارسنجانی بر خالف دیگر دستاندرکاران برنامه قصد نداشت مثموران دولت را جایگزین مالکان
کند ،بلکه معتقد بود که زارعان باید امورشان را به کمک شرکتهای تعاونی اداره کنند .وی
همچنین دریافته بود که اصالحاتارضی با به ثمررسیدن سطع زندگی زارعان ارتباط دارد و آن
نیز تنها با افزایش تولید میسر خواهد شد و چنانچه مسئولیت اداره زارعان از ابتدای اجرا به
خودشان سپرده شود و در آن صورت این انتظار در کل کشور محقق خواهدشد( .همان منبع75،
)

 21پهلوی ،محمدرضا ،انقالب سفید ،تهران کتابخانۀ سلطنتی ،چ 134۶ ،2
 22هلوی ،محمدرضا ،بسوی تمدن بزرگ ،تهران ،مرکز پژوهش و نشر فرهنگ سیاسی دوران پهلوی با همکاری کتابخانۀ پهلوی ،بی
تا
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بربیشتر مناطق حاکم بودند و بخش وسیعی از اراضی زراعی را در مالکیت خود داشتند .زارع تا
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اصالحات ارضی که سعی بر ترمیم و اصالح شکاف طبقاتی را داشت ؛ نه تنها نتوانست
این امر را پیش ببرد بلکه باعث ضرر به حال کشاورزی و نیروهای فعال در این بخش شد .از
جمله تاثیرات منفی این اصالحات بر رعایا و دیگر نیروهای اجتماعی عبارت بود از:برآمدن
بورژوازی بزرگ کشاورزی و بقای کشاورزی تجاری :در واقع اصالحات ارضی به دگرگونی های
بنیادی ساختار اجتماعی و مناسبات طبقاتی انجامید و طبقه زمین دار قدیمی را از میان برداشت
و در هربخش دولتی و خصوصی رشد کشاورزی تجاری را ترایب کرد.تنها مزیت این دگرگونی
عاید حکومت شد ،چرا که از این طریق نه تنها رقبای سنتی خود یعنی مالکان را از بین برد بلکه
توانست عایداتی از طریق کشاورزی تجاری نصب خود گرداند.برقراری سلطه حکومت بر مناطق
روستایی و ظهور یک خرده بورژوازی حکومتی در کشاورزی .حکومت با تصاحب بسیاری از
امالک زمین داران به یک حکومت مالک و زمین دار تبدیل شد .این اصالحات عالوه بر دگرگونی
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در الگوی مالکیت ،باعث تغییرات مهمی در جمعیت کشور شد؛ در حالیکه در اوایل دهه 1340
در حدود  30درصد از جمعیت ایران در شهرها زندگی می کردند ،در سال  1354این رقم به 45
درصد رسید .شاه بسیاری از ثروتمندان زمین دار را با خودش دشمن کرد با این امید که در
عوض ،پشتیبانی کشاورزان را جلب کند .کنترل قیمت محصوالت کشاورزی مانند گندم ،افزایش
جمعیتف مهاجرت روستاییان بی زمین به شهرها ،بی توجهی دولت به مازاد محصوالت کشاورزی
برای تامین اذا ،صادرات و تامین درآمد ،به دلیل استفاده از عواید نفت از مهم ترین مسائلی بود
که سطع محصوالت کشاورزی را دچار افت کرد(اشرف.)1387،
در کنار اهداف سیاسی و اجتماعی ،با افزایش سطع تولید کشاورزی ،افزایش قدرت خرید
روستاییان ،ایجاد اشتغال در روستا و به کارگیری نیرویکار اضافی به منظور تامین نیاز صنایع
مونتاژ ،از جمله اهداف اقتصادی رژیم ایران بود که با اصالحاتارضی تعقیب میشد( .لمتون،
)114-15 ،1394موفقیت عملی از لحاظ منافع مثبت واقعی برای دهقانان مشمول قانون عمالً
صفر بود .در  1350اکثریت روستانشینان از نظر موقعیت اقتصادی بهتر از سال های قبل از اجرای
برنامه نبودند .دلیل این ناموفقیتی ،آن است که نیمی از خانوارهای روستانشین مشمول قانون
اصالحات ارضی نشدند چون حق نسق نداشتند .اکثریت دهقانانی که صاحب زمین شدند قطعه
زمین های کوچک و نامراوبی به دست آوردند و نیمی از زمین ها اصوالً تقسیم نشد و در اختیار
بزرگ مالکان باقی ماند .مالکیت مالک اایب تا حد زیادی تعدیل شد اما از بین نرفت .دهقانان
صاحب نسق که دارای زمین شدند با این مالکیت تنها حداقل معیشت خود را تثمین می کردند.
چون بنا به برآوردهای آن زمان برای تثمین معیشت یک خانواده دهقان ،حداقل  7هکتار زمین

الزم بود .دهقانان بدون حق نسق باز هم بی زمین ماندند و فقیرتر شدند و دهقانان متوسط و
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واسطه ها وضع بهتری پیدا کردند.
با پایان اصالحات ارضی  45000زمیندار عمدتاً اایب و بزرگ عمدتاً اایب و بزرگ باقی
ماندند به طوری که  1350نفرشان امالک وسیعی باالی  200هکتار داشته اند 47 .درصد همه
زم ین های دایر و قابل کشت در دست این مالکان اایب باقی ماند که االب زمینهای حاصلخیز
را شامل می شد.
نتیجه گیری
بر مبنای یافته های پژوهش حاضررر ،از همان ابتدای اجرای سرریاسررت اصررالحات ارضرری،
خوانین و مالکان  ،در جهت عدم تحقق سریاسرت اصرالحات ارضری تالش کردند و رژیم شراه نیز
با توجه به پشرتوانه های حکومتی نظیر سراواک و نیروهای نظامی ،مانند دوران رضراشراه در صردد

به دلیل منافع مالی حاصرل از سریاسرت تقسریم اراضی نه تنها از تقسیم اراضی به صورت صحیع و
اصرولی در بین کشراورزان خودداری می کردند؛ بلکه در پاره ای اوقات سرعی می نمودند با دور
زدن قانون ،زمین ها را به نفع خودشران متصررف شروند .این موضروع و مسرائل دیگر سربب شرد تا
اختالفات عدیده ای بین زارعان ،مالکان ،و مثموران اصالحات ارضی به وجود بیاید.
تفاوت اصالحات ارضی قبل و اصالحات ارضی بعد از انقالب در این بود که اوالً سو استفاده
و مستثنی کردن عده ای از مالکان در آن نبود ،دوم اینکه به دنبال واگذاری اراضی ،امکانات الزم
از قبیل وام ،ادوات کشاورزی و ایره نیز به کشاورزان داده شد و در نتیجه تولید محصوالت
کشاورزی با رشد چشمگیری مواجه گردید .سوم آنکه جهات شرعی که کشاورزان نیز به رعایت
آن مقید بودند در نظر گرفته شده بود .ولی در اصالحات ارضی شاه این فرآیند ضروری رخ نداد.
قانون تقسیم اراضی کشاورزی که پس از انقالب اجرا شد بارها و بارها از قانون پر سر و صدای
اصالحات ارضی شاه انقالبی تر و مهم تر و موثرتر بود .نکته مهم دیگری هم بود که برای افرادی
که االن به مساله نگاه می کنند ،چندان قابل دیدن نیست .مساله اصالحات ارضی در زمان مرحوم
آیت اهلل بروجردی هم مطرح شد که ایشان به سهولت جلوی آن را گرفت .شاه با طرح مجدد آن
به نوعی در صدد بود که ضعیف شدن روحانیون و دین را به واسطه فوت آقای بروجردی اثبات
کند و امام نیز برای جلوگیری از این برداشت ایستادگی کرد چرا که اگر عقب نشینی می کرد
اقدامات بعدی هم از طرف شاه انجام می شد و این نکته ای بود که ایشان در برخی سخنان خود

روايتی مقايسه ای از زمین و سیاست در دوران حکومت پهلوی دوم

برآمد تا به مقابله با آنها برخیزد .از دیگر موانع انجام اصرالحات ارضری  ،مثموران رژیم بودند که
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به آن اشاره کرده است.در عمل محصوالت کشاورزی و زندگی روستاییان بهبود نیافت .بسیاری
از کشاورزان به علت محدودیت زمین هایی که به آنان تعلق داشت ،از کشاورزی دست برداشتند.
کشاورزانی نیز که در روستاها ماندند به سختی می توانستند مخارج زندگی خانواده های
پرجمعیت خویش را از زمین های کوچک تامین کنند .بنابراین با توجه به دستمزد باال در شهر
در مقایسه با روستا ،روند مهاجرت از مناطق روستایی افزایش یافت و در نهایت آمارهای موجود
در سازمان های مربوطه نشان دادند که جمعیت به شدت سیر صعودی را در پیش گرفت که این
مهاجرت فزاینده ،منجر به کاهش تولید محصوالت کشاورزی و خالی شدن روستاها از نیروی
انسانی جوان و نیرومند گردید .همچنین استفاده از تراکتور و دیگر ماشین آالت جدید فقط در
تعداد اندکی از روستاهای بزرگ یا نزدیک به شهر رواج داشت و روستاهای دورافتاده نمی
توانستند از این ماشین آالت استفاده کنند و سرانجام آنچه می توان گفت این است که این طرح

فصلنامه جامعه شناسی(مقاله علمی -پژوهشی) سیاسی ايران ،سال دوم ،شماره چهارم (پیاپی ، )8زمستان98

به شدت از اهداف سیاسی به جای ارتقای واقعی موقعیت کشاورزان پیروی می کرد و بدون در
نظرگرفتن ابعاد طرح اجرا گردید .اصالحات ارضی در شهر پیشگام اصالحات ارضی نتوانست
تاثیرات مثبتی از خود برجای گذارد و سبب سیل خروشان مهاجرت روستاییان به شهر شد .مقابله
با حوزه نفوذ شوروی و اداام ساختار اقتصادی و سیاسی ایران در نظام سرمایه داری دو انگیزه
مهم آمریکا برای انجام تغییرات اجتماعی ایران بود که با عنوان برنامه انقالب سفید شاه معروف
گشت .مهم ترین محور این برنامه اصالحات ارضی در ایران بود که ساختار اجتماعی و طبقاتی
در ایران را تحت شعاع خود قرار داد و با برهم خوردن نظام طبقاتی در ایران زمینه برای بروز
نابسامانی های اجتماعی و سیاسی فراهم گردید به طوری که جامعه روستایی آرام و ایر انقالبی
طی یک دوره چندین ساله به نیروهای شهری انقالبی پیوسته و به عنوان توده های اجتماعی
درجبهه انقالبی جذب گفتمان های فعال درون اجتماع شهری گردیدند.
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