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 3451-3474،صص1399(زمستان12سوم،شماره چهارم)پیاپی  شناسی سیاسی ایران، سالپژوهشی( جامعهـفصلنامه علمی )مقاله علمی

 تاثیرات اصالحات ارضی بر روند مهاجرت و پیامدهای سیاسی آن در استان های کرمانشاه و ایالم

 

 1فرهاد جمشیدیان

 2حمیدرضا سعیدی نژاد

 3سیروس محبی

 4ادریس بهشتی نیا

 

 چکیده

برنامه  اصالحات ارضی از جمله برنامه های مهمی است که زمینه ساز تاثیرات فراوانی در بعد سیاسی در جامعه ایران شد.

ب رسید. برنامه به تصوی1341بهمن  6ی اصالحات اساساً شامل اصالحات ارضی و پنج برنامه ی دیگر بود که در رفراندوم 

ی اصالحات ارضی بخش عمده و هسته ی انقالب سفید بود. اجرای اصول شش گانه ی انقالب و به طور خاص اصالحات 

ارضی پیامدهای مختلف سیاسی در روستاها و شهرهای ایران برجای گذاشت و حتی عده ای از صاحب نظران این پیامدها را 

تاثیرات اصالحات بر این اساس، هدف اصلی مقاله ی حاضر، بررسی  .ی داننداز دالیل اصلی براندازی سلطنت پهلوی م

ل اصلی این گونه مطرح شده می باشد. سوا ارضی بر روند مهاجرت و پیامدهای سیاسی آن در استان های کرمانشاه و ایالم

پیامدهای سیاسی اصالحات ارضی در استان های کرمانشاه و ایالم کدام است؟ که در پسخ این فرضیه مطرح شده  است که

است که اصالحات ارضی در استان های کرمانشاه و ایالم زمینه ساز تحول در ساخت قدرت در روستاها، تضعیف مالکان، 

 از شده است. نتایج مقاله نشان می دهد که اصالحات ارضی ییروستا ینواح در دولت قدرت تمرکزتضعیف احزاب چپ و 

 اقشار اجتماعی پایگاه گسترش موجبات شهرها درنشینی حاشیه گسترش و شهر به روستا از مهاجرت طریق از سیاسی لحاظ

نوع روش  .گردید 5۷ سال انقالب در محرک عامل طریق این از و آورد دنبال به را شهریی جامعه ناراضی و پذیر آسیب

 تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای می باشد. –تحقیق توصیفی 

 کلمات کلیدی:

 اصالحات ارضی، طبقات اجتماعی، مهاجرت، جامعه شهری
 

 

 

 

 دانشجوی دکترای گروه علوم سیاسی، گرایش مسائل ایران، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمانشاه، ایران1
 )نویسنده مسئول(ی، کرمانشاه، ایرانالمواحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اساستادیار گروه علوم سیاسی،  2
 ی، کرمانشاه، ایرانالماستادیار گروه علوم سیاسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اس3
 ، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمانشاه، ایران کرمانشاه واحد سیاسی، علوم گروه استادیار4

 

 

20/3/1399دریافت : تاریخ  

2/8/1399پذیرش:  تاریخ  



 

3452 

یـ
ی )مقاله علم

صلنامه علم
ف

ی
جامعهشناس

ی( 
پژوهش

 
ل

ن، سا
ی ایرا

سیاس
  

ی
چهارم)پیاپ

سوم ،شماره 
12

ن
(زمستا

1399
 

 مقدمه

 اقتصادی، مختلفهای جنبه وجودی واسطه به و جامعه مقتضیات موافق نظران صاحب ارضی، اصالحاتی درباره

هایی زمین تملک معنای به را ارضی اصالحات برخیاند. داشته ابراز متناقضیغالباً  و متفاوت نظراتآن  سیاسی و اجتماعی

 حل برای کههایی برنامه مجموعه معنای به را ارضی اصالحات دیگر بعضی دانند،اند میبوده محرومآن  از گذشته در که

 مالکیت حقوق در دولت مداخله برای ایوسیله را ارضی اصالحاتای عده. اندکرده تعریف رودمی بکار یدارزمین مسائل

 و قدرت بردن بین از و جامعه طبقاتی ترکیب تغییر ارضی اصالحات اساسی هدف که معتقدند واند پنداشته افراد خصوصی

آن  و شوندمی قائل ارضی اصالح برای وسیعی معنای دانشمندان از برخی. است سیاسی ثبات ایجاد و مالکان عمده طبقه نفوذ

 و میدانند یان روستای زندگی بهبود و محصوالت بازده افزایش کشاورزی، توسعه برای الزمهای فعالیتی کلیه شامل را

 اصالحات هم، روی بر. است کشاورزان بین مزروعی اراضی تقسیم ارضی اصالحات از مراد مردم اکثر نظر در انجامسر

 . گیرد بر در را مذکور معانیی همه دتوانمی ارضی

ی برنامه اند،بودهنشینی کوچ زندگی سبک دارای و عشایری مناطق از یکی دیرباز از که کرمانشاهو  ایالمی هااستان در

 یک موضوع. باشد داشته همراه به را مردم از اعظمی بخش زندگی سبک در بنیادی تحول یک ستتوانمی ارضی اصالحات

 این در نوعی به و شد مطرح (کرمانشاهو  )ایالم غرب ایران در پهلوی رضاشاه عهد از کرمانشاه و ایالم عشایر کردن جانشین

 این که رساند انجام به این دو منطقه در را عشایر کردن قاپو تختهی و برنامه یابد دستای نسبیی هاموفقیت به توانست امر

 عنوان با بود شده ریزی برنامه آمریکا طرف از که طرحی لوای زیر در البته محمدرضا پهلوی عهد در که شدای مقدمه برنامه

 . داشت غرب عشایر مردم زندگی سبک تغییر در مهمی نقش و درآمد اجرا به کرمانشاهو ایالم  در «ارضی اصالحات»

 چارچوب نظری

ی اجتماعی، نوسازی شده و تغییر هاانقالبسعی در توضیح این امر دارد که چرا برخی جوامع از طریق اساساً  اسکاچپول

یی را که به نوسازی هاانقالبکوشد تا نتایج مختلف می وی همچنیناند. و برخی از طرق دیگر به این امر دست یافتهاند کرده

 . بیان کند شوندمی و تغییر جوامع منجر

داند. می کند و شورش، انقالب سیاسی و اجتماعی را از یکدیگر متمایزبندی میاسکاچپول انقالب را خیلی مضیق مفهوم

اغتشاشی است که  صرفاًسبب دگرگونی بنیادی نخواهد شد، بلکه . آمیز باشدحتی هنگامی که موفقیت -از نظر او شورش 

تصور وی از انقالب سیاسی تغییر دولت و . کنندمی طح جامعه ایجادطبقات پایین جامعه، بدون توجه به تغییرات در س

 : اسکاچپول معتقد است که. نخبگان( است و نه تغییر ساختار اجتماع) دولتمردان

ها توسط طبقه های اجتماعی تغییراتی سریع و بنیادی در وضع جامعه و ساختار طبقاتی ایجاد میکنند؛ این گونه انقالبانقالب

های اجتماعی با دیگر انواع مبارزات و فرایندهای تحول آفرین تفاوت رسند. انقالبشوند و به ثمر میمعه همراهی میپایین جا

های طبقاتی و تقارن دارند، بویژه هنگامی که ترکیبی از این در حالت صورت گیرد: تقارن تغییرات ساختار اجتماعی با شورش

 (. 145: 13۷2تغییرات سیاسی و اجتماعی )اسکاچ پل، 

او، انقالب اجتماعی امری : متفاوت است هاانقالبدارد که انقالب اجتماعی از دو جنبه مهم با دیگر می اسکاچپول اظهار

که ممکن است وجه  -را به حد یک شکل ساده تحلیلی به مانند خشونت یا کشمکش سیاسی آن  تواننمی پیچیده است و

ثانیا، این تصور از انقالب اجتماعی متضمن تغییرات . تقلیل داد ،ایج گوناگون باشدها و نتاشتراک رویدادهایی با ماهیت

 .به عنوان مشخصه این نوع از انقالب است -اجتماعی موفق به تغییرات واقعی دولت و ساختار طبقاتی  -سیاسی 
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عبارت است از اینکه ها آنترین باشد که مهممی نگرش ساختاری اسکاچ پل با نگرش ساختار مارکسیستی دارای تمایزاتی

تأمل کنند، داری که درباره ساخت دولت سرمایهآن  جنبش کارگری و سوسیالیستی بیش از تأثیراولیه تحت های مارکسیست

با پیدایش ساخت دولت رفاهی و نقش اساسی دخالت دولتی در حفظ ثبات نظام . آندیشیدندآن می به انقالب و شرایط وقوع

غربی در این مرحله، تأکید خود را از انقالب، به ساخت دولت معطوف کردند و به بحث های مارکسیست، برخی یدارسرمایه

 تأثیربجز گرامشی که هژمونی فرهنگی دولت و . (2۷6: 1384بشیریه، ) پرداختندداری در مورد ساخت و پویایی دولت سرمایه

بررسی کرده است، در خط اصلی اندیشه داری ه تولید سرمایهرا بر وجداری نیروهای فرهنگی اجتماعی ماقبل سرمابه

تحوالتی که طی قرن بیستم در شد. نمی م توجه چندانی به مسأله مهم بوروکراسی و دستگاه دولت 1960مارکسیستی، تا دهه 

، مارکسیسم ساخت در حقیقت. بودای رابطه میان دولت و نیروهای جامعه مدنی پیش آمد، نیازمند چشم اندازهای نظری تازه

م که کوششی نظری برای کاربرد نظریه مارکسیسم در مورد شرایط سیاسی و فقدان نیروهای  19۷0و  1960های گرای دهه

انقالبی است برای نجات اندیشه مارکسیستی از برخی های کارگزار تاریخی در نیمه قرن بیستم و محصول دوران افول جنبش

اسکاچ پل نیز دغدغه اصلی خود را بررسی ساخت دولت و . در دستور کار خود قرار دادتعارضات، بررسی ساخت دولت را 

غربی در این است های مارکسیستدر تحوالت اجتماعی قرار داده بود، در عین حال، تفاوت مهم وی با این گونه از آن  نقش

 : که

پذیرد، اما از نظر وی، درجه استقالل می دولتاوالً اسکاچ پل اگرچه موضع مارکسیسم ساختاری را درباره استقالل نسبی 

 . (255: 1382ریتزر، ) پذیردمی و آزادی دولت از نظارت طبقاتی، از یک محیط به محیطی دیگر تفاوت

م در فرانسه  1960مکتب اصالت ساخت بود که در دهه  تأثیرثانیاً مارکسیسم ساخت گرا از لحاظ روش شناسی تحت 

با ساخت اندیشه و زبان سروکار داشت و به همین علت، در برابر مکتب اصالت ساخت در عمدتاً  داشت وای رواج گسترده

به  در اصالت ساخت آمریکایی، دانشمندان اجتماعی. گیردمی سنت آمریکایی که اسکاچ پل در این زمره قرار دارد قرار

در حالی که در . راه، ساخت جامعه را دریابندآن  کنند تا ازمی تجربی، توجه خود را بر رفتار و روابط افراد متمرکزای شیوه

از روی ها باشند هدف، کشف ساختمی کلود لوی استروس و میشل فوکوآن  اصالت ساخت فرانسه که دو چهره برجسته

از تبیین علّی ای اول گونهی الگوشود: می ر، ساختارگرایی به دو الگوی تبیینی تقسیمبه عبارت دیگ. زبان و اندیشه مردم است

 اجتماعیهای را علت اصلی پدیده... مختلف دولت، سیستم اقتصادی وهای صورتاست که ساختارهای اجتماعی مانند 

 : و بر این اساس، مقومات ساختار اجتماعی عبارت است از داندمی

 ماند(؛می از سیستم اجتماعی است که در طول مدتی طوالنی پایدارای ساختار، خصیصه) مانیالف( پیوستگی ز

 قرار دارند؛آن  ب( استقالل ساختار از افرادی که درون

 . (2۷9-280: 1386پوالدی، ) ج( قید زدن ساختار بر آزادی افراد درونش

اجتماعی را چنین های و در عوض، شؤون مختلف پدیده الگوی دوم، از اصل، احتیاج تبیین به رابطه علّی را منکر است

الگوی تبیین در اینجا مأخوذ از شوند. می شؤون چگونه با ساختارهای انتزاعی زیرین جفتدهد آن می کند که نشانمی تبیین

از ای که دستهاند بدین معنی که زبان شناسان قائل به نظریه تولید، از جمله چامسکی نشان داده. تئوری زبان شناسی است

گفت که رفتار زبانی بر حسب دستور زبانی زیرین  توانمی لذااند. درستهای قواعد تبدیلی ساده و منتزع، مولد همه گفتنی

خواهند دستور زبان زیرین می به همین نحو، ساختارگرایان تحلیل گر اجتماعشود. می که مولد جمالت است، تبیین

اسکاچ پل متعلق به الگوی اول . (166: 1383لیتل، ) هاست، به چنگ آورندهمان نظم زیرین پدیده اجتماعی را کههای پدیده

 . باشندمی ساختارگرا بیشتر متعلق به الگوی دومهای مارکسیستو 
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گرا متأثر است این عقیده است که این ساخت است که پتانسیل علّی چه اسکاچ پل از مارکسیسم ساختآن  در هر حال،

د هویتی توانمی البته این ساخت، انحصاری در اقتصاد ندارد و. د علت تغییر و تحوالت اجتماعی قرار گیردتوانمید و دار

کند تا این را آشکار سازد که گرچه در چارچوب سنت می و بلکه اسکاچ پل تالش. سیاسی یا فرهنگی به خود بگیرد

هرچند وی بارها به تعبیرهای . مل سیاسی دارد و نه عوامل اقتصادیکند، ولی گرایش به تأکید بر عوامی مارکسیستی کار

جدید و یا با بهم زنیِ نسبتِ میان های مؤلفهدر حقیقت، اسکاچ پل با وارد کردن برخی . آوردمی طبقاتی( روی) اقتصادی

جدید نیز با تأکیدشان های . مارکسیستدیگر متمایز گشته استهای مارکسیستساخت گرا و حتی های مارکسیستاز ها آن

برای سؤاالتی در مورد نقش شرایط هایی حزب و نیز، عالقه نشان ندان شان به یافتن پاسخ سازمانبر آگاهی طبقاتی و 

 اند. به گونه دیگری از وی متمایز گشته ها،انقالبساختاری در 

 (۱۳۴۱-۱۳۵۷) اصالحات و توسعه اقتصادی در دوره پهلوی دوم

لوایح ) تدوین و ارائه طرح انقالب سفید. گیردمی فراوانی را در برهای بحراناین دوره از تاریخ اقتصادی ایران تحوالت و 

بخش . سیاسی و اجتماعی خاصی را بر ایران حاکم کرد ،که به انقالب شاه و ملت معروف بود شرایط اقتصادی (دوازده گانه

یافت و روابط و مناسبات ارباب رعیتی در جهت روابط و مناسبات ای گسترده کشاورزی از طریق اصالحات ارضی توسعه

سهامی زراعی با روش جدید های شرکت ،کشاورزیهای یه کشت و صنعت، قطبمکانقرار گرفت و مزارع داری سرمایه

نظام قدیمی بود به  مقصود واقعی از این اصالحات ایجاد نظام جدیدی از درون". کشاورزی یکی پس از دیگری پدید آمدند

. که به بهترین وجه در خدمت منافع بورژوازی وابسته و در حال رشد داخلی و سرمایه انحصاری غرب قرار گیردای گونه

رشد کشت و صنعت و تبدیل  مکانقرار بود شاه با وارد کردن بخش کشاورزی ایران در اقتصاد ملی جهانی و با فراهم آوردن ا

. صنعتی و گروهی از کارگران صنعتی به عنوان یک پیوند دهند عمل کندده و اضافی به کارگران غیرکشاورزان از جا کنده ش

مقصود از برنامه اصالحات ارضی نیز این بود که کشاورزان به دو گروه دارای زمین و فاقد زمین تقسیم شوند و شانس 

اصالحات ارضی در چند  .(166: 1381 دی،امیراحم) ی کاهش یابددهقانوحدت کشاورزان و دست زدن به یک انقالب 

مرحله به اجرا در آمد اما بخش اصالحات کشاورزی برنامه اصالحات ارضی، ضعیف بود بنابراین در پایان اجرای این برنامه 

 تأمینرشد و توسعه امور زراعی و کشاورزی در جهت : این اهداف عبارت بودند از. اهداف این طرح تحقق نیافت

این اهداف نه تنها تحقق نیافت بلکه نیاز ایران . بستگی ایران به محصوالت کشاورزی وارداتیمردم و کاهش واهای نیازمندی

سال بعد از انقالب شاه و ملت روستایی و روستاهای  15یعنی . (86: 13۷4اللهی، سیف) کردتر به واردات کشاورزی را افزون

تا جایی که به ادعای منابع . "شدمی ز این وابستگی بیشترایران به واردات مواد غذایی از خارج وابسته بودند و روز به رو

: 1388حسینیان، ) درصد روبه رو بوده است 14با افزایش  135۷تا  1356های سال خارج میزان واردات کشاورزی در فاصله

. داردمی ه تعجب وااین واقعیت که قبل از اصالحات ارضی ایران یکی از صادر کنندگان مواد غذایی بود، بیشتر ما را ب. (335

در مورد شکست این اند ملل و پژوهندگان غربی که درباره اصالحات ارضی به تحقیق و تفحص پرداخته سازمانگزارشگران 

ی روستایی، سیر صعودی بیکاری، کار با مزد کم در طی دهه هامیلیوندهند که فقیرتر از همیشه شدن می اصالحات گزارش

که ساالنه سه درصد بر تعداد آن  کشاورزی در سال تنها دو درصد بود، حالهای شد فرآوردهر. و آبیاری ناکافی 1960

برای نخستین بار دولت شروع به واردات گندم برای  1986در سال شد. می جمعیت و شش درصد بر خرج زندگی افزوده

 . (22، 1381رزاقی، ) تغذیه مردم کرد

اصالحات ارضی . این اصالحات کامل نبودند. گفت که عملکرد بخش کشاورزی چندان چشمگیر نبود توانمی بنابراین

 کار خود را در معرض فروش قرار صرفاًاین عده مستاجرین زمین بودند که  ،وضعیت کشاورزان بدون زمین را تغییر نداد

 . گرفتمی درصد از افراد روستایی را در بر 50تا  40این گروه . دادند و کارگران با حقوق ثابت یا موقتی بودندمی
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تغیرات وسیعی را  شدمی که از طرف اقتصاد جهانی اراخای گستردههای و طرحها بخش صنعت در این دوره با برنامه

صنعتی گوناگون با های به تدریج رشته. به بعد افزایش یافت 40همه جانبه دولت از این بخش از دهه های حمایت. شاهد بود

. شد تأسیسانحصاری خارجی های شرکتهمه جانبه دولت و مشارکت مستقیم و غیر مستقیم های برخورداری از حمایت

مختلف های الستیک، رادیو و تلویزیون و غیره عرصه،صنایع اتومبیل سازی و صنایع تولید رنگ، دارو، فرآوردهای پتروشیمی

بخش صنعت که محور اصلی توجه به مدیریت سیاسی و . (3۷: 1381رزاقی، ) فعالیت صنعتی در ایران را تسخیر کردند

درصد  14رشد صنعتی به  134۷در سال . عمرانی بودند در این دوره از رشد و توسعه قابل توجهی برخوردار شدهای برنامه

ین دوره حدود در اواخر ا. درصد رسید و بیشتر واحدهای صنعتی از رشد باالیی برخوردار شدند 1۷به  1352-3و در سال 

در صد  30در صد به  9/19دو میلیون نفر در واحدهای تولید صنعتی مشغول به کار شدند و نسبت اشتغال در بخش صنعت از

نخی بین های تولیدات پارچه. سیمان و قند چندین برابر افزایش یافت ،تولیدات صنایع مصرفی از قبیل پارچه بافی. رسید

 . (8۷: 13۷4 ،سیف اللهی) برابر رسید و به کشورهای همسایه نیز صادر شد ۷به  1351تا  1338های سال

صنعتی و های سرمایه بر و سنگین یکی پس از دیگری در قطبای تولید کننده کاالهای مصرفی، واسطههای کارخانه

ت عمده این نوع خصوصی. شد و نیروهای ماهر و غیر ماهر شهری و مهاجرین روستایی را جذب کرد تأسیساقتصادی کشور 

ی متخصص و در نتیجه وابستگی انساناز نظر مواد اولیه، قطعات، ماشین آالت نیروی ها صنایع مصرفی بودن و وابستگی آن

و  (نخست روسیه و انگلیس و آلمان و به ویژه آمریکا) تاریخ گذشته مراکز صنعتیهای اگر در دوره. تولید به خارج بود

اکنون . کردندمی و صادرات نفت خام و واردات کاال به ایران را با توسل به وسایل گوناگون دنبالانحصارهای فراملیتی تداوم 

نیروهای داخلی و دالالن  ،کشاورزی و خدمات ،صنعتهای با ساختاری شدن وابستگی در صنعت نفت و دیگر بخش

گذشته تاکید کرده و وابستگی را بیش از پیش سودجو برای ادامه حیات خود بر تداوم مصرف و ادامه روابط اقتصادی به روال 

 . (23: 1381رزاقی، ) دادندتوسعه می

 تأثیرگذشته تحت های مانند دورهآن  تغییرات زیادی را شاهد بوده است ولی ماهیتها سال اگر چه بخش صنعت در این

بخش صنایع گذاری دولت تمام سرمایه. سه عامل اصل یعنی دولت، درآمد حاصل از فروش نفت و اقتصاد جهانی قرار داشت

فروش نفت به . گرفتمی نیز زیر نظر دولت صورتها یگذارسرمایهسنگین و سرمایه بر را خود بر عهده داشت و سایر 

به دنبال افزایش بهای نفت در اوایل دهه . اقتصادی داشته استهای خصوص در این دوره از اهمیت باالیی در پیشبرد طرح

از طرفی دیگر صنعت ایران . دادمی حرکت به سوی تمدن بزرگ اثرات خود را بیشتر از گذشته نشانهای بلند پروازی 50

توسعه عمرانی ایران بر برنامه . مستقیم رشد و گسترش اقتصاد جهانی قرار داشت تأثیرمانند سایر کشورهای پیرامونی تحت 

اقتصادی، های و کمکها ی و جوامع زیر نفود اقتصاد جهانی تنظیم شد وامالمللبینو مؤسسات ها های سازماناساس توصیه

 پیرامونی و صنعت وابسته ایران بودداری پایه و اساس رشد و توسعه اقتصاد سرمایه ها،سازماننظامی و سیاسی این 

 . در نهایت این فرایند توسعه، وضعیت طبقات ایران را تغییر داد. (89: 13۷4 ،اللهیسیف)

بورژوازی . کلیدی اقتصاد به دست آوردهای ی همگام با دولت موقعیت برتری را جهت کنترل بخشالمللداری بینسرمایه

خانواده شامل  1000متشکل از ی قرار داشت این طبقه المللداری بینهمبسته و تحت سلطه سرمایهکامالً وابسته نیز 

ی جدید، صاحبان صنایع و دست اندرکاران بازرگانخصوصی و مراکز های اشرافی و درباری، صاحبان بانکهای خانواده

ی المللبینان دارسرمایه 50و  40اصلی توسعه اقتصادی در دهه های ذینفع ". (44، 13۷5ابریشمی، ) تجارت کشاورزی بود

اینان اغلب با . دولت قادر بودند بر اقتصاد تسلط یافته و سود کالنی به دست آورندهای ه در پناه حمایتبودند کای وابسته

مونتاژ شده های ات را برای عرضه اتومبیلمکانسرمایه نسبت اندک خود چنان قدرتی یافته بودند که سرمایه عمومی و سایر ا
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را به نمایش گذاشته و طبقه وابستگان دولت را خوشحال نگه دارند ولی گرفتند تا پیشرفت اقتصادی ایران می و غیره به کار

 . "کردندمی در عوض سود سرشاری را نصیب خود

تغییر الگوی مصرف و عادت دادن مردم ه تقاضاهای روزافزون و در نتیجه از طرف دیگر افزایش واردات به منظور پاسخ ب

شور موجود نبود کل زندگی اقتصادی، اجتماع و فرهنگی ایران را با انحصارات در کآن  تولید مکانبه استفاده از کاالهای که ا

که نه تنها برای به حرکت در آوردن چرخ صنائع بلکه برای هرگونه فعالیتی اعم از تولیدی و خدماتی،  جاآنغربی پیوند داد تا 

ابریشمی، ) «شوندمیصادی در ایران محسوب پس صنایع وابسته پیشاهنگ وابستگی اقتشد. تأمین مینیازها از طریق واردات 

13۷5 ،5۷) . 

دهد. به عنوان مثال کارخانه ارج با هشت اخبار و رویدادها بر جای مانده از رژیم شاه شدت این وابستگی را به خوبی نشان می

 (. 3۷0، 1388حسینیان، شود )به علت نداشتن پیچ متوقف می 1356هزار کارگر در سال 

های اول، دوم و سوم بر مبنای ایجاد و های قبل از انقالب اسالمی ایران و به ویژه در برنامهتوسعه صنعت کشور طی سال

توسعه صنایع مصرفی استوار بود و قاعدتاً با گسترش کامل صنایع مصرفی و مونتاژی رفته رفته وابستگی شدید به واردات، 

های های اقتصاد ملی و زیر بخشان رابطه منطقی میان بخش صنعت با سایر بخشفقدان هرگونه عمق در تولید صنعتی و فقد

های نظام صنعتی کشور گردید. صنایع کشور همچنان از ضعف ساختار برخوردار بوده و اغلب بر صنایع صنعت از جمله ویژگی

به جز نفت کاالی  135۷بودند و در سال درصد به خارج وابسته  90مونتاژ تکیه شده بود. به این ترتیب صنایع تکنولوژی بر تا 

سال بعد از انقالب شاه و ملت روستایی و روستانشینان همچنان به واردات  15عمده دیگری برای صادرات وجود نداشت و 

 135۷های آن زمان رستاخیز( در تاریخ تیرماه توان به خبر یکی از روزنامهمواد غذایی به خارج وابسته بودند. در این مورد می

مرغ اشاره کرد. در این خبر آمده است که متأسفان در ایران در وضع کنونی باید مرغ را با قیمت گزاف برای تولید تخم

درصد  ۷0ها توانیم در ایران تولید کنیم. برای تغذیه این مرغکشی از خارج وارد کنیم. مرغ گوشتی را در شرایط کنونی نمیجوجه

ها برای اداره این صنعت تکنولوژی الزم و نیروی ز کشور وارد کنیم. البته با این همه وارد کردنغذای طیور را باید از خارج ا

هزار واحد دامی به یک دامپزشک نیازمندیم ولی در ایران متأسفانه برای هر  2انسانی نداریم. یعنی طبق استاندارد معموالً برای هر 

یک نمونه بارز از وابستگی تکنولوژیکی به تولید خارجی است. در سال  واحد دامی یک دامپزشک وجود دارد. این خبر 43196

هایی پرداخت شد که در خلیج فارس به علت عدم وجود برآورد شده است که بیش از یک میلیارد دالر جریمه به کشتی 1354

 (. 158-160، 13۷4سیف، ات و تجهیزات تخلیه بار در انتظار بار اندازی مانده بودند )مکانا

های ر پی تغییر الگوی مصرف که از زمان اصالحات ارضی در کشور شروع شد، صنایع مونتاژ سرمایه بر در مقیاسد

. استقرار یافتآن  در تهران و اطراف ،یالمللبینداخلی و های قدرتدریغ از بخش خصوصی وابسته به بی بزرگ با حمایت

موجود بود و این ناکامی های رشد تولیدات صنعتی بسیار دورتر از واقعیتپیش بینی برنامه در مورد بکارگیری تکنولوژی و 

کردند که در برنامه پنجم تولیدات صنعتی در می سیاست صنعتی دولت را در پی داشت در حالی که برنامه ریزان پیش بینی

کفاف مصرف داخلی را ندارد و خواهد بود در عمل این تولیدات آن  سطحی باالتر از تقاضای بازار داخلی یا حداقل مساوی

 . تکنولوژی تولید همچنان وابسته و عقب مانده بود

 اصالحات ارضی و افزایش مهاجرت از روستا به شهر در ایالم 

روز در معرض تغییر ی دهقانی منطقه ایالم تأثیر گذاشت؛ چون در اثر آن، بخش کشاورزی روزبهاصالحات ارضی بر جامعه

شد. این امر، یعنی واسطه گسترش صنایع مونتاژ، به مناطق شهری توجه بیشتری میگرفت و در عوض، بهو نابسامانی قرار می

ها. ای بود برای دفع روستاییان و از سوی دیگر مناطق شهری عاملی شد برای جذب آنانهدام بخش کشاورزی، از یک سو زمینه

جانبۀ مراکز خدمات آموزشی و بهداشتی و درمانی در شهر، رشد در کنار این عامل، افزایش قیمت نفت، تمرکز و استقرار همه
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نکردن به مناطق بازی زمین و... در مناطق شهری و توجهسازی و بورسهای ساختمانرویۀ بخش خدمات، رونق فعالیتبی

 (. 23: 1391کردند )حیدری، روستایی ازجمله عواملی بودند که روستاییان منطقه را به مهاجرت به شهر مجبور می

نخست اصالحات ارضی در ایران، بیشتر مردم روستایی ایالم صاحب زمین شدند؛ پس به ادامۀ زندگی  یمرحلهبا اجرای 

در  استانبه آن  م و سپس تبدیل1964ش/1343به فرمانداری کل در سال  شهرستانتبدیل ایالم از . امیدوار شدند

ات مکانر ایالم بود؛ چون با اختصاص بودجۀ بیشتر به این منطقه، ام، یکی از عوامل مهم افزایش جمعیت د19۷4ش/1353

امیدواری روستاییان به نتایج اصالحات ارضی از دیگر عوامل افزایش جمعیت در . زندگی و امیدواری به زندگی افزایش یافت

شدند، تعداد مدارس افزایش بیشتر روستاهای ایالم مشمول این طرح آن  دانش که به موجببا اجرای طرح سپاه. ایالم بود

 . یافت

دانش« که برای مبارزه با دولت با اعزام »سپاه. پس از اجرای اصالحات ارضی، حضور دولت در روستاها افزایش یافت

ترویج« کردن مردم از مسائل بهداشتی بود و همچنین اعزام »سپاههای بهداشت« که برای آگاهسوادی بود و احداث »خانهبی

 های کشاورزی و آبیاری و مبارزه با آفات نباتات و اعزام دامپزشک برای مبارزه با بیماریزش روستاییان در زمینهبرای آمو

علت این . ویژه روستاییان افزایش یافتدر دهه چهل شمسی، میزان درآمد مردم به. ها حضورش را در روستاها پررنگ کرددام

در این دهه، دولت . نقش داشت استانعتی بود و این موضوع در رشد جمعیت این های زرااز زمین هاآنامر نیز برخورداری 

گیریم با کرد؛ بنابراین نتیجه میای جدی نداشت و حتی دولت از افزایش جمعیت حمایت میبرای کنترل جمعیت هنوز برنامه

ایالم با افزایشی  استان ش، جمعیت1345ش تا سرشماری آبانماه 1335ی ذکرشده، از سرشماری سال هاعلتتوجه به 

 . (328-329: 1393اکبری، ) فزاینده، دو برابر شده است

ی، بازرگاناصالحات ارضی، به علت داشتن موقعیت اقلیمی برجسته و مرکزیت امور اداری،  انجامشهر ایالم پس از 

جذب مهاجران بسیار و به دنبال آن، موجب  مسألهاین . ای ویژه داردتجاری، صنعتی، آموزشی، نظامی و غیره، در منطقه جاذبه

نشین های حاشیهشهرک. های مسکونی در اطراف شهر شدای و منطقههای حاشیهرشد سریع واحدهای مسکونی و شهرک

صیدی، ) های گوشه و کنار را بلعیدندهایی که برای سکونت مناسب نبودند، توسعه پیدا کردند و زمینبدون برنامه، در زمین

1382 :52) . 

م 1966ش/1345سال  ینامهدر آماررود. میروند یکجانشینی عشایر عامل اصلی ایجاد و گسترش روستاها به شمار 

این امر از . درصد افزایش یافت2/64م به 19۷6ش/1355این روند در سال . درصد بود4/63ایالم  استانجمعیت روستاهای 

 افزایش جمعیت شهر ایالم در فاصله. ارضی، نشان دارد روند یکجانشینی عشایر و گسترش روستاها، پس از اصالحات

در . نشین در شهر ایالم اسکان یافته بودندکنندۀ این موضوع است که بیشتر خانوارهای کوچش، بیان 1355 تا 1345ی هاسال

و به طور عمده کسبه و دادند را شهروندان قدیم ایالم تشکیل می جاآنهای شهر که ساکنان استثنای برخی محلهشهر ایالم، به

وابسته به ایالت و طوایف بزرگ  ایقبیلهی هاگروهها از بودند، ساکنان سایر محله هاشرکتوران و کارمندان دولت و پیشه

 . (19-20: 13۷4طرح جامع توسعه ایالم، ) بودند استان

آمارهای موجود آشکارا تالطم . داردهای تاریخی مطابقت زبان ارقام جمعیتی در نحوۀ رشد جمعیت شهری با داده

 نتایج سرشماری آبان دهد. بر اساسمی، نمایش استانجمعیتی را در مسیر شهرنشینی، با رشد خدمات در مرکز 

 35نفر مرد و  433هزار و  40نفر بود که از این تعداد،  45۷هزار و  ۷5 استانایالم، جمعیت این  استانم در 1966ش/1345

ش 1355در سرشماری سال . نفر بود 493هزار و  15برپایۀ این آمار در این سال، جمعیت شهر ایالم . بود نفر زن 25هزار و 

ساله، رشد ساالنۀ جمعیت در این دورۀ ده. خانوار بیان شده است ۷35هزار و  5نفر در قالب  4۷4هزار و  32میزان جمعیت 

بودن این شهر نشان دارد؛ شهر ایالم در این زمان، از جوان توزیع سنی جمعیت. درصد گزارش شده است ۷/۷در شهر ایالم 
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 15م، سهم افراد با سن کمتر از 1956ش/1335در سال . سال داشتند 15درصد جمعیت این شهر سن کمتر از  40زیرا بیش از 

ملکی، ) درصد رسید 01/4۷ش به 1355درصد و در سال  11/48ش به 1345درصد بود که این مقدار در سال  62/46سال، 

1389 :184-183) . 

نفر  229هزار و  55ایالم  شهرستانش جمعیت باسواد 1345در سال . در آمارها به جمعیت و آموزش نیز توجه شده است

این درصدها . درصد بود 51/9درصد و سهم مردان  36/2اعالم شده است که از این تعداد باسواد در شهر ایالم، سهم زنان 

 در آبان. (1345ایالم،  استانمرکز آمار ایران، ) در بین مردان، در مقایسه با زنان، بیشتر بوده است سطح سواد دهدمینشان 

درصد 3/38این میزان برای مردان . دادندایالم را افراد باسواد تشکیل می استانساله و باالتر درصد جمعیت شش 3/2۷، 1355

دهه، آمار جمعیت باسواد از افزایش تعداد باسوادان در بین مردان و زنان با گذشت یک . درصد بوده است 5/15و برای زنان 

 . (1355ایالم،  استانمرکز آمار ایران، ) شهر ایالم نشان دارد که البته سهم مردان بار دیگر بیشتر از زنان است

جمعیت در  ها و ابزارهای شناخت چگونگی اشتغالجمله شاخص چگونگی عملکرد نظام اقتصادی هر جامعه، از

جذب را در میان شاغالن اقتصادی دارند،  مکانهای اقتصادی بیشترین ااینکه کدام بخش. های گوناگون اقتصادی استبخش

 آن شهرستان ایالم و به تبع استانهای اقتصادی در کشاورزی و صنعت و خدمات سه حوزۀ اصلی فعالیت. حائز اهمیت است

نفر از نظر  122هزار و  22ایالم،  شهرستاننفر جمعیت ده سال به باالی  661هزار و  4۷از  1345 در آبان. و شهر ایالم بود

سهم مردان . نفر بودند 906هزار و  9اقتصادی فعال بودند که از این تعداد، مردان و زنان باالی ده سال فعال در شهر ایالم 

نفر شاغل زن  663هزار و  3مجموع  ۀ شهر ایالم دردر حوز. درصد بود 0/5درصدد و سهم زنان فعال  66/9فعال شهر ایالم 

در  در این دوره، درصد شاغالن بخش کشاورزی،. نفر فعال بودند 443هزار و  34و مرد وجود داشت که در حوزۀ کشاورزی 

 . (1345ایالم،  استانمرکز آمار ایران، ) مقایسه با دو حوزۀ صنعت و خدمات، بیشتر بود

درصد از فعاالن 1/42نفر بود که از این جمعیت،  949هزار و  153ش جمعیت ده سال و باالی ده سال استان 1355در آبان

نفر  111هزار و  63(. از 325: 1393درصد بود )اکبری،  5/1درصد و سهم زنان  ۷/۷9اقتصادی بودند. از این تعداد، سهم مردان 

 8/1۷گیری، داری و ماهیبخش کشاورزی، در مشاغلی همچون کشاورزی، شکار، جنگل درصد در 4/68جمعت شاغل استان ایالم، 

درصد در بخش خدمات  6/13درصد در بخش صنعت و کارهایی همچون استخراج معادن، صنعت ساختمان و برق و گاز و آب و 

ت و مخابرات، خدمات مالی و بیمه، ملکی ونقل و انبارداری، ارتباطاداری، حملداری، رستوران و کافهو اموری همچون فروش، هتل

 (. 1355کردند )مرکز آمار ایران، استان ایالم، و تجارتی و نیز خدمات اجتماعی و شخصی فعالیت می

، تعداد 1345 آمار آبان . بر اساساثرهایی گذاشتآن  رشد سریع جمعیت شهر ایالم بر کمبود و کیفیت مسکن و کاربری

خانوار  44هزار و  2واحد مسکونی بود که سهم شهر ایالم  86هزار و 12ایالم  شهرستانای کل واحدهای مسکونی معمولی بر

کشی و نوع این آمار، تعداد واحدهای مسکونی معمولی برحسب تعداد خانوار و استفاده از برق و لوله بر اساسبود؛ یعنی 

خانوار  44هزار و 2انوار بود که سهم شهر ایالم خ 86هزار و 12ایالم در کل  شهرستانمنابع آب مصرفی در مناطق مختلف 

کشی داخل واحد آب لوله 420کشی آب، تعداد خانوار دارای لوله 426خانوار دارای برق،  3۷9از این تعداد، هزار و . بود

ز قنات و خانوار ا ۷4خانوار از چاه و  42۷کشی خارج از واحد مسکونی در اختیار داشتند و واحد آب لوله 892ساختمان و 

 . (1345ایالم،  استانمرکز آمار ایران، ) کردندچشمه استفاده می 229رودخانه و  2بقیه از 

میانگین افراد در خانوارهای . خانوار وجود داشت ۷42هزار و 42ایالم  استانش، در 1355نتایج سرشماری آبان بر اساس

، 1355 در آبان. نفر بود 5/5و  8/5ستایی و شهری به نوبت ی روهامکاناین میانگین در . نفر بود ۷/5 استانمستقل این 

 . (1355ایالم،  استانمرکز آمار ایران، ) نفر در هر کیلومترمربع بود 9/12برابر  استانانباشتگی جمعیت در این 
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 1/24و درصد در واحدهای مسکونی سکونت داشتند  9/۷5ایالم،  استانخانوار معمولی  689هزار و 42از  1355 در آبان

درصد خانوارهای معمولی در واحدهای مسکونی معمولی . کردنددرصد بقیه در کارگاه، چادر، کپر، آلونک و مشابه زندگی می

 استانخانوار معمولی در سطح  689هزار و 42ازای  به. درصد بود 9/69و  6/99، به ترتیب استاندر نقاط شهری و روستایی 

هزار و 10واحد آلونک و زاغه و مشابه،  15واحد کپر و مشابه کپر،  ۷1کارگاه،  52واحد مسکونی معمولی،  412هزار و  32

 . (1355ایالم،  استانمرکز آمار ایران،) سرپناه دیگر وجود داشت 3چادر و  136

 3واحد کپر،  1واحد مسکونی معمولی،  583هزار و  8خانوار،  616هزار و  8ایالم  استان، در مناطق شهری 1355در آبان 

خانوار  ۷3هزار و  34، استانواحد دیگر وجود داشت؛ همچنین در مناطق روستایی  3واحد چادر و  18واحد آلونک و زاغه، 

هزار و 10آلونک و  12کپر،  ۷0کارگاه،   44، واحد مسکونی معمولی 829هزار و  23 هاآنازای  روستایی وجود داشت که به

 . چادر( وجود داشتسیاه) چادر 118

 1354تا  1351های درصد در فاصله سال 9/39ش، 1346درصد واحدهای مسکونی پیش از سال 8/3۷، 1355بر اساس آمار آبان

کشی واحدهای مسکونی استان ایالم آب لولهدرصد  28ساخته شده بودند؛ همچنین بر اساس این آمار،  1355درصد در سال  4/5ش و 

 (. 1355درصد برق داشتند )مرکز آمار ایران، استان ایالم، 9/23و 

ی سوم اصالحات ارضی، خدمات رشد کرد و سطح سواد و بهداشت ارتقا پیدا ساله پس از مرحلهبا توجه به آمار، در بازه ده

کنند. این مسأله م تأثیر مستقیم داشت و آمارها این نکته را بیان میکرد. این دو متغیری است که در رشد جمعیت شهر ایال

های کشاورزی حاشیۀ شهر شد؛ پس مناطق جدیدی در کنار بافت همچنین موجب رشد کمی و فیزیکی شهر به سوی زمین

و اسکان، در کنار هم، آمد. دو فاکتور خدمات شده بر شهر به شمار میهای اضافهها بخش محلهقدیمی شهر ایجاد شد که بعد

 جذب و اقامت در شهر را تسهیل کرد. 

 اصالحات ارضی و افزایش مهاجرت از روستا به شهر در کرمانشاه

درصد افزایش داشت،  32در حالی که جمعیت عمومی ایران  دهدمی نشان. ش135۷-134۷های سال سرشماری بین

جمعیت شهر کرمانشاه از . (19: 1981هوگالند، ) میلیون نفر رسید 16به  3/15درصد افزایش از  5جمعیت روستایی تنها با 

 . (209: 1981هوگالند، )افزایش  1355نفر در سال  290000به  1345نفر در سال  18۷000

کشاورزی، کار رعیتی کشاورزان به دنبال محلی دیگر برای عرضه بود؛ برای نمونه، در  ی اول به دلیل رکوداز آغاز دوره پهلو

از ابتدای دوره . (192: 1361نوشیروانی، ) نفر در جاده کرمانشاه به تهران مشغول کار بودند 30000حدود . ش1301سال 

 3500ساختمان دو برابر شد؛ یعنی یک کارگر راه سازی، ساالنه حدود پهلوی دوم نیز حقوق و دستمزد کارگران صنعت و 

اصالحات ارضی، زمین و . ریال بود 1500الى  1000ریال درآمد داشت؛ در حالی که درآمد ساالنه یک رعیت کشاورز بین 

 . (135: 1361قهرمان، ) کار را از یکدیگر جدا کرد و در معرض خرید و فروش قرار داد

روستا به ثبت  99نفر در  24۷55جمعیت دینور کرمانشاه،  .(ش1345-1341) نخست اصالحات ارضیهای سال در

نفر کاهش  1808۷روستا خالی از سکنه شد و جمعیت دینور به  24حدود  .(ش1345-1355) به فاصله یک دهه. رسیده است

. از تبعات اصالحات ارضی بودها رستانشهاصالح تقسیمات کشوری و افزایش تعداد شهرها و . (21: 13۷4سلطانی، ) یافت

با ریزشی در . ش1355نفر جمعیت داشت که بر اساس آمارگیری سال  99052در مجموع . ش1335قصر شیرین در سال 

در حدود . ش1355-1350های سال بین. (43: 13۷4سلطانی، ) نفر کاهش یافت 62۷94نفر، این جمعیت به  33000حدود 

به . (1۷-16: 2535برنامه و بودجه،  )سازمان نفر به جمعیت روستایی ایالم اضافه شد 1000شهری و نفر به جمعیت  1000

، بر اثر فشار و نابرابری روستایی و کشش و .(ش135۷-134۷) فاصله یک دهه، از اواسط اصالحات ارضی تا انقالب اسالمی

 بودآن  ن شک اصالحات ارضی مهمترین عاملدرصد افزایش یافت که بدو 22شهری،  -جذبه شهری، مهاجرت روستایی 
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بخشی از مهاجران . جمعیت مراکز شهری در غرب ایران، دو برابر و بسیاری از روستاها متروک شد. (843: 1990مهتدی، )

 مولداصالحات ارضی نیروی کار غیر. (238: 19۷3هوگالند، ) خوش نشینانی بودند که شانسی در اصالحات ارضی نداشتند

کارگری( تبدیل کرد و چون صنایع تولیدی در روستاها ایجاد نشد بخشی از نیروی کار جدید ) را به نیروی کار مولدرعیتی )

 . شهری( شد) مجبور به مهاجرت به مناطق تولیدی

 کرمانشاهو  ایالمجمعیتی در های بررسی جابجایی

ی را از حوزه کشاورزی به بخش صنعت طراحان برنامه اصالحات ارضی در نظر داشتند که بخشی از جمعیت روستای

زایی بخش با اجرای برنامه و کاهش ظرفیت اشتغال. رشد و توسعه صنایع شهری و شهرنشینی بود هاآنهدف . انتقال دهند

می مهاجرت کردند، اما به علت فقدان رشد صنعت به نواحی شهری به صورت فصلی و دائکشاورزی بسیاری از روستاییان 

در این فصل تغییرات جمعیت شهری و . ساختمان و خدمات مشغول به کار شدندهای در حوزه هاآندر منطقه بیشتر 

 برنامه اصالحات ارضی بر آن، بررسی شده است تأثیرروستایی و 

ستایی بود و با وجود اینکه در این مقطع زمانی رشد جمعیت شهرنشین در کرمانشاه و ایالم چند برابر جمعیت رو

ناشی از  مسألهنسبت جمعیت فعال شهری بیش از روستایی بود که این  شدمی کرمانشاه و ایالم یک جامعه روستایی محسوب

 . مهاجرت نیروهای فعال روستایی بود

تقسیم اراضی و با گسترش روابط  پیش از اصالحات ارضی، تحرک جغرافیایی بیشتر محدود به منطقه بود، اما پس از

ی شغلی در حوزه کشاورزی هافرصتدر منطقه و افزایش آگاهی روستاییان نسبت به زندگی شهری و کاهش داری سرمایه

دیگر را به عنوان مقصد های استانبرای جذب نیروهای فعال بسیاری از ساکنان منطقه به ویژه نیروهای در جستجوی کار 

تهران به عنوان یکی از شهرهایی که بسیاری از نیروهای بیکار را به سمت خود جلب کرد مورد . کردند مهاجرت خود انتخاب

در نتیجه این . یی مهاجر فرست تبدیل شدندهااستانپذیر بودند به توجه قرار گرفت و کرمانشاه و ایالم که یک منطقه مهاجر

 . عمل کرد 5۷انقالب گیری لی محرک در شکلنارحتی جامعه شهری شد که به عنوان عامساز امر، زمینه

در ابتدا تغییرات جمعیتی نواحی آن  جمعیتی در کرمانشاه و ایالم و عللهای برای بررسی دقیق چگونگی جابجایی

درصد  3/109 جمعیت شهرنشین و روستایی به ترتیب 1353تا  1335از سال . کنیممی روستایی و شهری را با یکدیگر مقایسه

میزان رشد جمعیت هم در روستاها و هم در شهرها سیر صعودی داشته، اما نکته قابل . درصد افزایش پیدا کردند 6/50و 

متوسط رشد ساالنه جمعیت شهری در کرمانشاه طی . توجه این است که این افزایش بیشتر در جمعیت شهرنشین بوده است

تقریبا بدون تغییر باقی ماند و متوسط رشد آن  مقدار 1350تا  1345 از سال. درصد بود 3/4برابر با  1345تا  1335ده سال 

میانگین رشد سالیانه  1353تا  1350از سال دهد. میدرصد افزایش نشان  4/0 درصد بود که نسبت به ده سال قبل 8/4 ساالنه

صعودی شدیدی را طی به یکباره سیر  1350رشد جمعیت شهری از دهه ها درصد بود، طبق این داده 5/۷ جمعیت شهری

. ناشی از افزایش ناگهانی مهاجرت جمعیت روستایی به شهرها بود مسألهادعا کرد که این  توانمی کرده است و در نتیجه

درصد  6/1 به مقدار 1350تا  1345درصد و از سال  3/2مقدار  1345تا  1335متوسط رشد سالیانه جمعیت روستایی از سال 

عواملی همانند باالبودن میزان مرگ و میر، وضعیت  تأثیررشد سالیانه روستاها در این دهه تحت  پایین بودن میانگین. بود

 1350میانگین رشد سالیانه این نقاط از سال . نامناسب بهداشت و درمان و تغذیه ساکنان این نواحی و مهاجرت به شهرها بود

معیشت روستاییان پس از یک دهه از آغاز اصالحات ارضی  که علت این افزایش بهبود شرایطدرصد بود  2/4 مقدار 1353تا 

غیرخوراکی  های این بخش و روند رو به رشد مخارج خوراکی وتعداد مؤسسات بهداشتی و درمانی و هزینهافزایش  است.

 ها،دادهطبق این . است که موجب کاهش میزان مرگ و میر در روستاها شد هاآنخانوارها نشان دهنده بهبود سطح رفاه 
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را به افزایش توان آن می ی مذکور وجود داشته است کههاسال تفاوت چشمگیری در جمعیت شهری و روستایی طی

 . (153-154: 1384نجات پور، ) مهاجرت روستاییان به شهرها نسبت داد

یادی از مالکان با مالکیت زمین دست پیدا کردند. تعداد ز درصد جمعیت روستایی به 3/60پس از اجرای اصالحات ارضی 

های ها با اخراج زارعان از اراضی و ویران کردن روستاها زمینهای مختلف مانع از تقسیم زمین خود شدند. آنگیری از شیوهبهره

شد. وسعت های منطقه را شامل میوسیعی را به صورت یکپارچه در آورده و به اراضی مکانیزه تبدیل نمودند که مرغوبترین زمین

رسید. بنابراین نحوه رویارویی مالکان با اصالحات ارضی و ممانعت هکتار می 1000ع از اراضی بسیار وسیع بود و گاهی به این نو

ها درصد از دهقان 4/3۷ های تحت مالکیتاز تقسیم اراضی موجب عدم دستیابی تعداد زیادی از زارعان به زمین شد. مقدار زمین

 (. 41: 1389حسینی، شد )ها مین بخش بیشتر آن موجب پایین بودن درآمد آنهکتار بود که دیمی بود 5کمتر از 

بعد خانوارهای . نیازهای خانوار بود تأمینبرای ها زمین مهمی در عدم کفاف درآمد حاصل از تأثیروسعت خانوارها نیز 

بود، با این استدالل که خانوارهایی که از نفر  43/5 نیز 1355نفر و در سال  2۷/5برابر با  1345روستایی در کرمانشاه در سال 

لذا، شد. می تشدید مسألهباشند دارای باروری بیشتر و در نتیجه بعد خانوار وسیعتری هستند این تر نظر اقتصادی محروم

رضی میزان تولیدات زراعی پس از اصالحات ا. تعداد زیادی از زارعان به منظور دست یافتن به کار به شهرها مهاجرت کردند

ها به دنبال تولید کاهش پیدا کرد. با توجه به افزایش سطح مصرف و مخارج آنعوامل  تأمینبه علت نبود توانایی زارعان در 

های کم زمین و ها نبود، لذا دهقانکشاورزی قادر به تأمین معیشت آن گسترش روابط روستاها با مراکز شهری درآمد حاصل از

خود و کسب درآمد بیشتر مجبور به مهاجرت به شهرها شدند. در نواحی همانند اسالم آباد غرب و خرده پا برای تأمین نیازهای 

ها ها داشت، دامداران که بسیاری از آنثالث باباجانی که دامداری نقش مهمی در درآمد، تأمین معاش و ایجاد اشتغال برای آن

های خود قادر به استفاده از مراتع منطقه برای تأمین علوفه دام هاها نیز بودند پس از ملی شدن مراتع و جنگلنشینجزو خوش

ها کار خود را از دست دهند و بر جمعیت بیکارانی که به شهرها مهاجرت نشدند و این مسأله موجب شد که بسیاری از آن

  (.136: 1392کردند، افزوده شود )کرامتی، 

درصد و در سال  69به  1345درصد بود که در سال  8/81رمانشاه میزان جمعیت شاغل در بخش کشاورزی در ک 1339در سال 

های دیگری همانند خدمات ساختمان، صنعت و درصد کاهش پیدا کرد. برخالف این حوزه، میزان اشتغال در بخش 43به  1355

 1345درصد در سال  6/11درصد به  8از  1339معدن افزایش پیدا کرد. به این صورت که تعداد شاغلین بخش خدمات در سال 

 ۷/16به  1345درصد در سال  4/3درصد افزایش پیدا کرد. میزان اشتغال در حوزه ساختمان نیز از  21به  1355رسید و در سال 

درصد  2/8 به 1345درصد بود که در سال  ۷برابر با  1339رسید. شاغلین بخش صنعت و معدن نیز در سال  1355درصد در سال 

های خدمات، ها میزان اشتغال در بخش کشاورزی به نفع بخشدرصد افزایش پیدا کرد. با توجه به این داده 2/19به  1355و در سال 

ساختمان و صنعت و معدن کاهش پیدا کرد و تعداد زیادی از نیروهای فعال جامعه روستایی در شهرها سکونت گزیدند که موجب 

 (. 94: 1388ایی، ضیکاهش جمعیت روستایی و رشد جمعیت شهری شد )

گرفت و می به صورت انفرادی صورتها مهاجرتدادند، لذا بسیاری از می اکثریت نیروهای فعال منطقه را مردان تشکیل

کردند، که پایین بودن نرخ رشد جمعیت می فقط مردان در جستجوی کار به منظور یافتن شغل به نواحی شهری مهاجرت

هدف از اجرای اصالحات ارضی آزاد . کندمی را تأیید مسألهاین  1355تا  1345ی هاسال رمردان نسبت به زنان در روستاها د

به بخش صنعت بود، اما با توجه به اینکه حوزه صنعت در منطقه بسیار آن  شدن نیروی کار از بخش کشاورزی و انتقال

خدمات و ساختمان در شهرها جذب شدند های ابتدایی و توسعه نیافته بود نیروی فعال روستایی به صورت کارگر در بخش

 . در این نواحی سکونت دائمی اختیار کردند هاآنو تعداد زیادی از 
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اختالف بین  1355و  1345ی هاسال که در فاصله دهدمی مقایسه جمعیت مردان فعال نواحی روستایی و شهری نشان

تقریبا چهار  1345ساله در روستاها در سال  19تا  15مردان جمعیت . جمعیت مردان به صورت معناداری کاهش یافته است

نسبت این جمعیت در نواحی روستایی فقط دوبرابر نواحی  1355 برابر این جمعیت در شهرها بود، در حالی که در سال

برابر کاهش شهری بود، بنابراین با وجود افزایش جمعیت در روستاها، طی این دهه، جمعیت این گروه سنی در این نقاط دو 

ات آموزشی و تحصیل در مقاطع مکانبیشتر مردانی که در این گروه سنی قرار داشتند به منظور دست یافتن به ا. داشته است

شغلی های در نتیجه پدیده مهاجرت فقط به علل اقتصادی همانند بیکاری و یافتن موقعیت. باالتر به شهرها مهاجرت نمودند

 29تا  25سال و  24تا  20کردند در فاصله سنی  علت اقتصادی و یافتن کار به شهرها مهاجرتمهاجرانی که به . نبوده است

تقریبا دو نیم برابر تعداد مردان شهری بود که در  1345سال در سال  24تا  20جمعیت مردان در گروه سنی . سال قرار داشتند

سال جمعیت مردان روستایی  29تا  25ر گروه سنی د 1345در سال . این نسبت به یک و نیم برابر کاهش یافت 1355سال 

لذا، عامل اقتصادی و تالش برای یافتن . به دو نیم برابر کاهش پیدا کرد 1355پنج برابر جمعیت مردان شهری بود که در سال 

 . (121: 1384عسگری، ) شغل در شهرها اغلب در دو گروه سنی مذکور بود

شهر ایالم را مورد بررسی  -نشین یکی از نقاط حاشیه -از مهاجران منطقه تقتقان نفر  ۷95که علل مهاجرت ای در مطالعه

 38. به این منطقه مهاجرت کرده بودند ی جنوبی ایالم نظیر دهلران و دره شهرهاقسمتدرصد مهاجران از  43قرار داده است 

معیشت خود ابراز  تأمیندر آن  کفاف درصد از مهاجران در اظهارات خود علت اصلی مهاجرت خود را کمبود زمین و عدم

نیز  هاآندرصد  6درصد نیز اختالف سطح درآمد روستایی و شهری را علت اصلی مهاجرت خود بیان نمودند و  5/1۷. کردند

درصد دیگر از مهاجران نیز ادامه تحصیل فرزندان خود و  5. دانستندمی ات رفاهی را عامل مهاجرت خودمکانعدم وجود ا

 . ات آموزشی در روستا را علت اصلی مهاجرت خود اعالم کردندمکانا عدم وجود

میزان مهاجرت در سنین . سال بود 34تا  25سال و  24تا  15سن مهاجرت در کرمانشاه و ایالم طی این مدت بیشتر بین 

علت ادامه تحصیل مهاجرت کرده نشینان تعداد اندکی به هم در میان سهامداران و هم خوش. سال بسیار کمتر بود 35باالتر از 

است که این نسبت در میان گروه دوم آن  بود، نکته حایز اهمیت 15بودند و مهاجرت با هدف تحصیل در سنین کمتر از 

دلیل اصلی تمایل خوش نشینان به مهاجرت به . همرا با کل اعضای خانواده صورت گرفته است هاآنبیشتر بوده و مهاجرت 

به دنبال فراهم  هاآنبه عالوه، . که این خانوارها وابستگی به زمین و نیروی کار خانوادگی نداشتنداست آن  علت تحصیل

مقصد اصلی مهاجران کرمانشاه بود و میزان مهاجرت خوش . نمودن آینده بهتری برای فرزندان خود از طریق تحصیل بودند

آن  ی از مهاجران را زنان تشکیل داده بودند که علت اصلیتعداد. نشینان به روستاهای منطقه بسیار بیشتر از زارعان بود

 . (۷4: 1395زرگر، ) ازدواج بود

زمین و بی زارعان. طبق مباحث مذکور، دو عامل فشار روستایی و کشش شهری در مهاجرت روستاییان نقش داشته است

روستاها به صورت نیروهایی که در  شغلی و کارکرد خود درهای به علت از دست دادن موقعیتها کم زمین و خوش نشین

زارعانی نیز که مالکیت زمین را به دست آورده بودند و نسبت به روستاییان . جستجوی کار بودند به شهرها مهاجرت کردند

شایان ذکر . کشش و جاذبه شهرها دست به مهاجرت زدند تأثیردیگر دارای جایگاه اقتصادی و اجتماعی باالتری بودند تحت 

به بعد مهاجرت  1349از سال . عامل دوم در مقایسه با عامل اول بسیار کمتر بود تأثیرپدیده مهاجرت تحت است که 

به این معنا که انگیزه اصلی . عوامل داخلی روستاها باشد مؤثر از عوامل خارجی بود تأثیرتحت آن که  روستاییان بیشتر از

پایین ماندن قیمت . اختالف در بازده کار بخش روستایی و شهری بودمهاجرت روستاییان متغیرهای جذب بازار کار شهری و 

موجب شد که روستاییان فعالیت در بخش خدمات و ساختمان در آن  محصوالت کشاورزی و در نتیجه کاهش درآمد ناشی از

خود را رها کرده و همراه لذا، کشاورزان اراضی . درآمد بسیار باالتری بود به ماندن در روستا ترجیح دهند شهرها را که دارای
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به بعد در ارتباط با  1349با خانواده خود به شهرهای بزرگ مهاجرت کردند، به عبارت دیگر مهاجرت روستاییان از سال 

 . زندگی شهری و باال بودن سطح رفاه شهری نسبت به روستاها بودهای اصالحات ارضی نبود، بلکه متأثر از جاذبه

زندگی شهری بر مهاجرت روستاییان منطقه را انکار کرد، اما بر اساس مباحثی های ش و جاذبهکش تأثیرتوان نمی اگرچه

مستقیمی بر افزایش مهاجرت روستاییان به مراکز شهری  تأثیرکه در این پژوهش مطرح شده است برنامه اصالحات ارضی 

در راستای حمایت گسترده از واحدهای یی در بخش کشاورزی اعمال کرد که هاسیاستدولت  1340در اواخر دهه . داشت

های شرکتبه ویژه تشکیل ها سیاستاجرای این . سهامی زراعی بودهای شرکتیزه و ایجاد مکانو داری تولیدی سرمایه

توان شدت مهاجرت روستاییان به شهرها از سال نمی لذا،. به شهرها داشتها دهقانزیادی بر مهاجرت  تأثیرسهامی زراعی 

به عالوه، آشنایی با شیوه زندگی شهری و جذب روستاییان به این نوع از . بعد را ناشی از اصالحات ارضی ندانستبه  1349

مستقیم اصالحات ارضی  تأثیرمشهود است نیز تحت  هاآنخوراکی و غیر خوراکی های زندگی که در افزایش میزان هزینه

و رهایی روستاییان از قیود این سیستم طی اصالحات ارضی موجب  به این صورت که از میان رفتن نظام ارباب رعیتی. بود

 . کردند، شدمی زندگیآن  که درای نسبت به وضعیت خود و جامعه هاآنافزایش آگاهی 

درصد افزایش داشته است، در مقابل میزان  ۷/50به میزان  1335نسبت به سال  1353جمعیت روستایی کرمانشاه در سال 

درصد بود، بنابراین میزان رشد جمعیت روستایی نسبت به افزایش سطح اراضی  2/33 مزروعی منطقه افزایش سطح اراضی

میت زیادی است افزایش استفاده از ماشین آالت کشاورزی در امور نکته دیگری که دارای اه. درصد بیشتر بود 5/1۷زراعی 

زراعی بود که موجب بیکار شدن تعداد زیادی از روستاییان شاغل در این بخش شد، لذا عدم انطباق در میزان رشد جمعیت 

دست یافتن به برای آن  روستایی و سطح اراضی مزروعی موجب شد که بخش زیادی از روستاییان به ویژه نیروهای فعال

 . (54: 1390افشار، ) منبع درآمدی به شهرها مهاجرت نمایند

در . مسکونی در کرمانشاه و ایالم نیز دلیلی بر حجم باالی مهاجرت روستاییان به نواحی دیگر بودهای کاهش تعداد آبادی

روستا کاهش پیدا کرد، لذا طی  1830به تعداد  1355روستا بود که در سال  1865مسکون منطقه های تعداد آبادی 1345سال 

یکی از علل مهم تخلیه . به شهرها مهاجرت نمودندآن  روستا خالی از سکنه شده و ساکنان 30دوره ده ساله مذکور تعداد 

بود، به این صورت که پس از اصالحات ارضی خانوارهای آن  شدن روستاهای مسکونی از جمعیت شرایط جغرافیایی

نوین های از روشگیری ی خود را به دست آوردند، اما با توجه به کوهستانی بودن اراضی بهرهصاحب نسق مالکیت اراض

را  مالکانکشاورزان که پس از اجرای برنامه حمایت . از زمین روش سنتی بودبرداری زراعی غیر ممکن بود و تنها شیوه بهره

اعی در امالک خود نبودند، به عالوه شرایط نامناسب اراضی امور زر انجامدر تهیه عوامل تولید از دست داده بودند قادر به 

این دسته از روستاها مهاجرت به نواحی  برای زراعت و پایین بودن میزان درآمد حاصل از زمین موجب شد که کشاورزان

 . (65: 1393ظاهری، ) کشاورزی برگزینند انجامدیگر را بر ماندن در روستا و 

و آن  بیشتر اراضی دیم در اسالم آباد غرب واقع شده بودند، اگر چه وسعت زمین در این ناحیه زیاد بود اما دیمی بودن 

از دست رفتن نقش حمایتی . زراعت تشدید نمود انجامعدم وجود آب کافی برای امور زراعی مشکالت زارعان را برای 

و خشکسالی موجب شد که کشاورزان توانایی مقابله با مخاطرات ناشی از تغییرات جوی های در ایام خسارت مالکان

 تأثیرخود بر افزایش نرخ مهاجرت و تخلیه روستاها از ساکنان  مسألهپیشروی خود در امور کشاورزی را نداشته باشند و این 

 بیشتر مهاجران را تشکیل داده بودندها پس از اجرای اصالحات ارضی، خوش نشین. مهمی گذاشت
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 کرمانشاهو  ایالمدهای سیاسی مهاجرت از روستا به شهر در پیام

 دگرگونی در ساخت قدرت روستاها -۱

در منطقه  مالکانتقسیم زمین بین زارعان موجب از دست رفتن یکی از منابع مهم قدرت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 

در  . مالکاننفوذ خود در نواحی روستایی بود در واقع، یکی از اهداف دولت از اصالحات ارضی از میان برداشتن موانع. شد

ند و دارای سابقه تالش برای استقالل از قدرت شدمی دور از مخالفان بزرگ دولت محسوبهای کرمانشاه و ایالم از گذشته

نحوه  کردند کهآن  متفاوتی اقدام به مقابله باهای با اجرای برنامه، خوانین نواحی مختلف منطقه به شیوه. مرکزی بودند

شمالی و غربی، و خوانین نقاط جنوبی و شرقی تقسیم های بخش مالکان یهدر این تحقیق به دو دسته مواجه هاآنرویارویی 

 . برای حفظ قدرت در روستاها بود هاآنشیوه برخورد خوانین با برنامه داللت بر مقابله با نفوذ دولت و تالش . شده است

برخی . اصول انقالب سفید نهادهای مختلفی در روستاهای کرمانشاه و ایالم ایجاد شدندپس از اجرای اصالحات ارضی و 

برخی دیگر . ی سهامی زراعی از نتایج مستقیم اصالحات ارضی بودندهاشرکتتعاونی روستایی و های شرکتهمانند  هاآناز 

 تأسیسعی اقتصادی شاه در قالب انقالب سفید نیز همانند سپاه دانش، بهداشت و ترویج و آبادانی به دنبال اصالحات اجتما

منطقه و نابودی بافت ای قبیلهو نفوذ دولت در نواحی روستایی خط پایانی بر ساختار  مالکانتضعیف از سوی دیگر، . شدند

د، زیرا کرمی در روستاها در راستای منافع دو گروه مالکان و احزاب چپ عملای قبیلهتداوم زندگی شد. می عشیرهای قلمداد

با تقسیم زمین و گسترش قدرت دولت انسجام و استحکام . دادها میآنضددولتی به های زمینه و فضای کافی برای فعالیت

 . شمالی و غربی دچار گسست شدهای ساختار ایلی حاکم بر روستاها به ویژه در بخش

  مالکانتضعیف  -2

به عنوان منبع مهم قدرت  -روستایی کرمانشاه و ایالم بودند و تقسیم زمین خوانین مانع مهمی مقابل نفوذ دولت در نواحی 

چنانکه هوگالند شد. می مانع محسوب های از میان برداشتن اینترین راهیکی از مهم -ها اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن

چگونگی اجرای برنامه، روند ماهیت قوانین اصالحات ارضی و داند. مالکان مینخستین هدف اصالحات ارضی را تضعیف 

قوانین اصالحات ارضی در سه مرحله به اجرا در آمدند که ماهیتا دارای . کندمی منطقه را به خوبی نمایان مالکانتضعیف 

را مورد  مالکانعمده  شدمیبخش برنامه محسوب ترین که رادیکالآن  نخستین مرحله. متعارض و متناقضی بودندهای ویژگی

 هاآنبزرگ منطقه با این قوانین و مقابله با اجرای برنامه نشان دهنده نحوه واکنش  مالکان یهچگونگی مواجه. دهدف قرار دا

به یک روستای شش دانگ محدود شد و  مالکانطبق قوانین این مرحله، مقدار مالکیت عمده . به نفوذ دولت در روستاها بود

با آغاز اجرای . (103: 1381هوگالند، ) گشتمی عان صاحب نسق واگذاربایست به زارها میآنسایر روستاهای تحت تملک 

بر اساس آمارهای منتشر شده، . شمالی و غربی روبرو شدهای برنامه دولت با مشکالت و موانع مهمی در منطقه به ویژه بخش

یچ روستایی به زارعان انتقال یک سال پس از آغاز تقسیم زمین در اسالم آباد غرب، چرداول، پاوه، ایوان و دهلران هنوز ه

در . در روستاها بود هاآنبرخورد خوانین در نواحی مختلف عامل مهمی در حفظ و تدوام قدرت  یهشیو. نیافته بود

احزاب چپ های و اندیشهها در جامعه و ریشه دار بودن فعالیت ایقبیلهمذکور به دلیل دوام و بقای بافت های شهرستان

دولت طی اجرای برنامه با چالش بزرگی روبرو بود، به این . برنامه نسبت به نواحی دیگر شدت بیشتری داشت مقابله با

در آن  مانع از گسترش نفوذ مالکانحزب دموکرات از های و تفکرات قوم گرایانه گردها و حمایتها گرایشصورت که 

توجه به شورش کردهای عراق نیز موجب شدت یافتن  با هاهای آنی چپ و تشدید فعالیتهاگروهحضور شد. میمنطقه 

 . مبارزه خوانین گشت

را به منظور جذب  مالکاندر منطقه مصطفی بارزانی حمایت خود از آن  با طرح برنامه اصالحات ارضی و اجرای

شورش  اعضای حزب که نقش فعالی در. مشکالت حکومت را مضاعف نمود مسألهاعالم کرد و این  هاآنمادی های کمک
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موجب  مسألهمقابل برنامه پرداختند و این  هاآنبه پشتیبانی از  مالکانمالی های کردند به منظور کسب حمایتمی بارزانی ایفا

 . با مبارزات مسلحانه خوانین روبرو شودها شد که اجرای برنامه در این بخش

ه شورش کردهای عراق و حمایت حزب دموکرات های شمالی و غربی و حوادث مربوط بهای اجتماعی در بخشوجود زمینه

دولت به منظور . دولت در این نواحی شدهای گذاریسیاست کردستان ایران از آن موجب استحکام و انسجام جبهه مبارزه علیه

بر سر راه نفوذ خود، به پشتیبانی مالی از بارزانی پرداخت، بدین طریق اعضای  هاآنو از میان برداشتن  مالکانسرکوب قدرت 

مالی های نیاز شدن او از کمکبی با اعمال نظارت بارزانی بر حزب و. حزب از طریق بارزانی تحت کنترل شاه در آمدند

راین با اجرای این سیاست توسط بناب. و اعضای حزب و شورشیان کردستان عراق از هم گسست مالکانخوانین، رابطه بین 

 . دیگر جبهه مقاومت خوانین تضعیف شد حزب دموکرات و از سویهای شاه از یک سو فعالیت

در نواحی جنوبی و شرقی منطقه، خوانین بزرگ امالک وسیعی در تملک داشتند و از دیرباز مانع مهمی برابر اعمال قدرت 

برخاستند، اما با کشته شدن رهبر مخالفان دولت آن  اصالحات ارضی به مخالفت با با آغاز اجرای ها. آندولت در منطقه بودند

های سیاستدیگری را برای مبارزه با اجرای برنامه و مقاومت علیه های روش مالکانبا کشته شدن او، . در گام اول پیروز شد

از  هاآنیزه کردن اراضی و مستثنا کردن مکانکه به یک پدیده عمومی تبدیل شد ها یکی از این شیوه. دولت در پیش گرفتند

های مختلف تالش کردند که زمینهای وابسته به میزان قدرت و نفوذ خود و به روش مالکانتعداد زیادی از . تقسیم بود

 معافیت بخش زیادی از امالک خوانین که گاه به صدها هکتار. شوند هاآنمرغوب خود را حفظ کنند و مانع از تقسیم 

حفظ  -هر چند به صورت محدودتر  -در روستاها پس از اجرای برنامه نیز  هاآنرسید موجب شد که قدرت و سلطه می

 . شود

در روستاها پس از این  مالکانتقسیم گشت نشانگر تداوم نفوذ در کرمانشاه و ایالم تعداد روستاهایی که در مرحله اول 

روستای دیگر در دست  499روستا بود تقسیم شد و  691نگ منطقه که درصد از کل روستاهای شش دا 28فقط . مرحله است

یکی از دالیل حفظ بخش زیادی از . باشدها میآندر روستاها و اعمال قدرت  مالکانباقی ماند که به معنای حضور  مالکان

امه، مالکان فقط قادر به اجرای برندر ابتدای . تغییر برخی از قوانین مرحله اول بود مالکانروستاهای شش دانگ در دست 

اعم از همسر و  مالکانهر کدام از اعضای خانواده  هاآنحفظ یک روستای شش دانگ بودند، اما با تغییر قوانین به نفع 

اجازه  هاآناصالحات ارضی به  سازمانبه عالوه، . ستند یک روستا را در مالکیت خود نگه دارندتوانمی فرزندان تحت تکفل

که تمایل به تداوم نفوذ خود در  مالکانبنابراین، . شش دانگ خود را از اراضی روستاهای مختلف برگزینند داد که روستای

چندین روستا کردند که موجب حفظ قدرت های روستاهای مختلف داشتند اقدام به انتخاب روستای شش دانگ خود از زمین

 . (145: 138۷صادقی، ) در روستاهای مختلف گشت هاآن

برکناری ارسنجانی از سمت وزارت کشاورزی، به تدریج از سرعت اجرای اصالحات ارضی کاسته شد و قوانینی به پس از 

اجرای برنامه اصالحات . در تعارض قرار داشتها دهقانتصویب رسید که آشکارا با اهداف برنامه و واگذاری مالکیت اراضی به 

مالی و نظامی آمریکا صورت پذیرفت، لذا این برنامه از های دریافت حمایتارضی در ایران تحت فشار دولت بیندی و با هدف 

را جلب کند و به اهداف خود دست یابد ها شاه توانست رضایت آمریکاییآن که  درون نظام سیاسی ایران برنخاسته بود و پس از

در بطن قوانین مرحله دوم موادی . از ضرورت اجرای اصالحات ارضی طبق اهدافی که ارسنجانی ترسیم کرده بود، کاسته شد

با  هاآناین قوانین نشان دهنده تسلط خوانین بر اوضاع بود، به عبارت دیگر . بود مالکانگنجانده شده بود که در راستای منافع 

و  مالکاندر این مرحله، پنج گزینه در مقابل . نفوذ در دستگاه حکومت توانستند جهت اجرای برنامه را به نفع خود تغییر دهند

کامالً ه مالکانزارعان قرار داشت که شق خرید حق ریشه زارعان، تشکیل واحدهای سهامی زراعی و تقسیم زمین بر اساس بهره 

و  مالکانبرخورد و درگیری خرده  مسألهیکی از علل این . بودها دهقاناولیه برنامه یعنی انتقال مالکیت زمین به  برخالف اهداف
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از آغاز برنامه در منطقه بسیار ها دهقانو  مالکانرویارویی بین خرده . ی مرحله دوم در سطح کشور بودزارعان پیش از اجرا

نظمی گسترده شد، به نحوی که با توجه به اوضاع موجود بی شدیدتر از دیگر نواحی کشور بود و موجب ایجاد هرج و مرج و

داد و همانگونه که در شقوق این مرحله  مالکانضاع امتیازاتی به دولت با هدف کنترل او. امنیت منطقه را با خطر روبرو کرد

 . بر بخشی از اراضی، جنبه قانونی یافت و تثبیت شد مالکانمشهود است تملک 

کرد، به طوری که تعداد می را در روستاها تضمین هاآنخوانین منطقه شقوقی را انتخاب کردند که تداوم قدرت و نفوذ 

در واحدهای سهامی زراعی روابط پیش از اصالحات ارضی . تشکیل شدکرمانشاه و ایالم امی زراعی در زیادی از واحدهای سه

برای حفظ قدرت در نواحی روستایی و  هاآنماند، لذا انتخاب این شق توسط مالکان، نشان دهنده تالش می با تغییراتی باقی

درصد زارعان  3/93احتیاج داشت به همین دلیل  مالکانانتخاب شق اجاره فقط به رضایت . بودآن  ادامه روابط اجتماعی حاکم بر

روستا نیز طبق تقسیم به نسبت بهره  39مشمول طبق شق اجاره به صورت مستأجر به فعالیت بر روی اراضی ادامه دادند و 

 . (69: 1381لمبتون، ) شد نیز منعقد مالکانمورد فروش حق ریشه زارعان به  63تقسیم شد و  مالکانه میان زارعان و الکانم

 در نواحی غربی شد شورش حزب دموکرات کردستان در مالکانحادثه مهم دیگری که موجب تداوم سلطه و قدرت 

موجب شد  مالکانحضور قدرت  تثبیت قدرت دولت در منطقه و عدم. در نوار مرزی غرب ایران بود 134۷و  1346ی هاسال

به عبارت دیگر، شرایط خاص منطقه به دلیل فعالیت حزب دموکرات . روی آورد هاآنکه شاه برای از بین بردن این تهدید به 

شاه با هدف . کردمی گردی لزوم وجود یک قدرت را در سطح منطقه مطرح یهگرایانقومهای کردستان و وجود اندیشه

جست و با اعطای بخشی از سود  مالکانبه نقاط دیگر منطقه از نیرو و قدرت آن  سرکوب شورش و ممانعت از گسترش

پیوند دوباره اعضای حزب و سلب شده بود توجه مالکان را جلب نمود تا با این کار مانع  هاآنکه طی برنامه از  هاآنامتیازات 

این نواحی از وضعیت و شرایط موجود بهره بردند و سلطه خود را  مالکانبا بازیابی برخی از امتیازات گذشته، . خوانین شود

را از  هاآناز اراضی واگذارشده خود به زارعان را دوباره تصرف کردند و هایی خوانین منطقه بخش. بر روستاها تشدید کردند

و  مالکانبین این دسته از های درگیری. خود که طی اجرای اصالحات ارضی به دست آورده بودند، اخراج نمودند امالک

 . (8۷: 1389ضیایی، ) نیز ادامه یافت 1352زارعان که همزمان با آغاز اجرای مرحله سوم بود تا سال 

کردند، در نواحی جنوبی می وستاها پافشاریبر تداوم قدرت سیاسی خود در ر مالکانبرخالف نواحی شمالی و غربی که 

منطقه به ویژه در نواحی جنوبی  مالکاناگرچه، قدرت . صورت گرفتتر بسیار سریع هاآنو شرقی منطقه روند کاهش قدرت 

های از موقعیتگیری به طرق مختلف و با بهره هاآنپیدا کرد، اما ای و شرقی نسبت به قبل از برنامه کاهش قابل مالحظه

پس از آغاز اصالحات ارضی  مالکاندوره کشمکش بین دولت و . موجود بر تداوم قدرت و نفوذ خود در منطقه اصرار کردند

ید و قدرت خوانین نسبت به انجام جنوبی و شرقیهای به سمت گسترش قدرت دولت در منطقه به ویژه بخشبه تدریج 

 . از میان نرفتکامالً پیش از برنامه تضعیف شد، اگرچه 

که بخش زیادی از امالک خود را به عنوان مستثنیات حفظ کرده بودند پس از برنامه به تشکیل واحدهای  هاآنبسیاری از 

در . در روستاها ادامه پیدا کند هاآندر اختیار داشتن بخشی از زمین موجب شد که نفوذ . اقدام کردندداری سرمایه زراعی

شمالی و غربی منطقه که تعداد زیادی از خوانین در روستاها ساکن بودند به علت باقی ماندن مقدار زیادی از های بخش

باعث شد که این  مسألهت در روستاهای تحت کنترل خود نبودند و این حاضر به پذیرش قدرت دول هاآناراضی در تملک 

در تحقیقی که توسط مؤسسه مطالعات . کردند تضعیف شوندمی بسیار دیرتر از افرادی که در شهرها زندگی مالکانگروه از 

سابق روستا از  مالکاناز  نفر 4شده است، پس از اصالحات ارضی تعداد  انجامروستای نمونه  49اجتماعی دانشگاه تهران در 

به شکل  مالکانرا به دست گرفتند، بنابراین قدرت برخی از  تأسیسطریق نفوذ خود در این نواحی رهبری نهادهای جدیدال

خود و های دولتی در ازای ارزش زمین کارخانجاتتعدادی نیز با خریداری سهام . دیگر و در لباس دیگری تداوم پیدا کرد
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در این حوزه به شیوه دیگری در پی حفظ قدرت و نفوذ خود در عرصه تر بخش صنعت و حضور گسترده انتقال سرمایه به

 . (159: 138۷ودیعی، ) اقتصادی و سیاسی برآمدند

دولت . به دولت انتقال پیدا کرد هاآندر روستاها به معنای افزایش قدرت زارعان نبود، بلکه قدرت  مالکانکاهش قدرت 

پایگاه قدرت خود را در نواحی روستایی استحکام بخشید و از طریق نهادهای جدیدی که در این  از طریق روستاییان مرفه

ع، روستاییان چه پیش از اجرای اصالحات ارضی و چه پس در واق. نواحی ایجاد کرد کنترل امور روستاها را به دست گرفت

 . قدرت بودندبی از آن، اقشاری

موجب نابرابری در میزان درآمد و وضعیت  مسألهتقسیم زمین در منطقه به صورت نابرابری صورت پذیرفت و این 

. کردتر ر روستاها را عمیقنیز شکاف اجتماعی و سیاسی موجود د مسألهاین . اقتصادی بین اقشار مختلف روستایی شد

مرفه و خرده بورژوازی روستایی که در این نواحی صاحب نفوذ بودند پس از برنامه نیز با اعمال قدرت در های دهقان

پس از اجرای برنامه، قدرت حکومت در آن که  با وجود. نهادهای سیاسی و اجتماعی روستاها جایگاه خود را مستحکم کردند

پیش از . پیدا کرد، اما اقشار مرفه و باالی روستایی نفوذ سیاسی خود را به طرق مختلف حفظ نمودنداین نواحی افزایش 

در روستاها  هاآنبه عنوان نمایندگان ها ، و مباشران، کدخداها، گاوبندها و سر بنهمالکاناجتماعی همانند های گروهبرنامه 

خود را به های ر روستاها سکونت داشتند و مقدار زیادی از زمینی که دمالکانپس از اصالحات ارضی . دارای قدرت بودند

بر جریان اجرای برنامه قادر به دستیابی به مالکیت مقدار زیادی از اراضی شدند گذاری تأثیرعنوان مستثنیات حفظ نمودند، با 

ی تعاونی روستایی و هاشرکتفرهنگ روستایی و خانه انصاف و های و در مؤسسات دولتی همانند انجمن ده، خانه

درصد زارعان را  2/30 غنیهای دهقانقشر . ی سهامی زراعی حضور پیدا کرده و مجددا بر روستاها مسلط شدندهاشرکت

خود بر روابط سیاسی  مذکور بود و با توجه به مقدار مالکیت زمین و درآمدهای گروهشامل  هاآنداد که بیشتر می تشکیل

جه پس از اجرای برنامه نیز رابطه بین مقدار زمین تحت تملک و میزان قدرت سیاسی و اجتماعی روستاها مسلط شد، در نتی

 . بدون تغییر باقی ماند

از دولت را فراهم آورد و باعث گسترش پایگاه اجتماعی  هاآنواگذاری اراضی به زارعان در مرحله اول موجبات رضایت 

درصد از جمعیت روستایی  36برنامه و بودجه کرمانشاه در مرحله اول  انسازمبا توجه به آمارهای . شاه در روستاها شد

علی القاعده این دسته از زارعان به علت دست یافتن به اراضی نسقی خود از دولت . منطقه مالکیت زمین را به دست آوردند

پیدا کردند دستیابی به مالکیت  حضور 1341دی  19در ها دهقانکه زارعانی که از کرمانشاه در کنگره چنان. رضایت داشتند

 1345لمبتون در دیدار خود از یکی از روستای توابع کرمانشاه در سال . زمین را نقطه عطف زندگی خود اعالم کردند

برده مالک بودیم، اما اکنون قبالً  »ما: گفتندها می. آنکندمی از اصالحات ارضی را بازگو هاآناحساس رضایت و خرسندی 

مصاحباتی که با روستاییان  کردند«. درمان هرگز تصور نمیایم که پدرانچیزهایی را در دو یا سه سال اخیر تجربه کردهآزادیم و 

منطقه صورت گرفت کشاورزانی که طی برنامه اصالحات ارضی مالکیت زمین را به دست آورده بودند از دولت رضایت 

. دانستندمی او در اجرای اصالحات ارضیهای سیاستداشته و به تمجید از اقدامات شاه پرداختند و مایملک خود را مدیون 

ر که مشمول قوانین نشده بودند به آشوب و هرج و مرج در روستاها اقدام کردند و نارضایتی خود را از در مقابل، زارعان دیگ

قوانین مرحله دوم نسبت به مرحله قبل بسیار محافظه . نابودی محصوالت زراعی نشان دادند و مالکانقوانین با تصرف اراضی 

که شاهد  هاآنلذا، تعداد زیادی از . صاحب زمین شدندها دهقاندرصد  ۷/3 بود، به طوری که در این مرحله فقطتر کارانه

که کمترین  مسألهبا توجه به این . دیگر در مرحله اول بودند به مخالفان بالقوه دولت تبدیل شدندها دهقانمالکیت بسیاری از 

بیشتر از ها ین مخالفت در این بخشدر نواحی ثالث باباجانی، مهران و جوانرود بود، شدت ا هادهقانمیزان انتقال اراضی به 
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 هاآنحزب دموکرات کردستان در مرزهای غربی، تعدادی از  134۷و  1346چنانچه که در جریان قیام . نقاط دیگر منطقه بود

 . (142: 1395افشار، ) عدم دستیابی به زمین به حمایت از شورشیان برخاستند تأثیرتحت 

درصد دیگر که  ۷/39درصد جمعیت روستایی مالک اراضی نسقی خود شدند، اما  3/60در پایان مراحل اصالحات ارضی 

عالوه بر این گروه، . گرفت به مالکیت زمین دست پیدا نکردندمی و خوش نشینان را در برها دهقانبخشی از جمعیت 

بخش بیشتر اراضی زراعی منطقه ن که آ با توجه به. هکتار بودند 2دارای اراضی کمتر از ها دهقاندرصد  19جمعیتی برابر با 

کرد، لذا، به شهرها مهاجرت کردند و به صورت کارگر به تأمین نمیرا  هاآندیمی بود این مقدار از زمین نیازهای معیشتی 

ادعا کرد که نیمی از جمعیت روستاییان پس از اجرای اصالحات ارضی از دولت  توانمی در نتیجه. فعالیت مشغول شدند

سپاه دانش و گسترش های افزایش سطح سواد و آگاهی روستاییان در نتیجه فعالیت. (64: 1385زرگرنژاد، ) بودند ناراضی

افزایش نارضایتی از  موجب هاآنارتباط با شهرنشینان و آشنایی با شیوه زندگی شهری و اختالف در سطح درآمد و معیشت 

جرای اصالحات ارضی شغل خود را از دست دادند وارد نیروهای تعداد زیادی از نیروهای فعال که پس از ا. دولت شد

نتیجه گرفت که  توانمی طبق مباحث مذکور،. جنگجویان گرد( شده و به مخالفان سرسخت دولت تبدیل گشتند) پیشمرگه

شی از اصالحات ارضی همانند یک شمشیر دولبه عمل کرد، به این معنا که از یک سو شاه با اعطای مالکیت زمین به بخ

را به دست آورد و بر قدرت دولت در منطقه افزوده شد، و از سوی دیگر با عدم ها دهقانکشاورزان حمایت این گروه از 

 . را به مخالفان بالقوه خود تبدیل کرد هاآندستیابی گروهی از زارعان صاحب نسق و خوش نشینان به زمین 

 تمرکز قدرت دولت در نواحی روستایی  -۳

ابزارهای دولت برای گسترش نفوذ خود در درون روستاها کدخدا، ژاندارمری، دهیاری و دیگر نهادهایی بودند که طی 

کدخداها به عنوان نماینده دولت مأمور حفظ نظم و . برنامه انقالب سفید به منظور توسعه روستایی در روستاها ایجاد شدند

دهیاران که در سطح . گرفتندمی ای دستیابی به این منظور از دهیاران کمکامنیت در روستاهای محل سکونت خود بودند و بر

از دیگر . کردندمی اتصال حکومت و روستاها عمل یهکردند از طریق نظارت بر کدخداها به عنوان حلقمی فعالیتها دهستان

آن  زار دیگری بود که دولت به وسیلهژاندارمری نیز اب. انصاف بودهای نظارت بر انتخابات انجمن ده و خانه هاآنوظایف 

 در روستاها محسوب مالکانپیش از اجرای اصالحات ارضی، کدخداها نماینده . روستاها را تحت کنترل خود در آورد

، انتخاب یهاگرچه، ظاهر. اما پس از برنامه این نهاد به حیات خود ادامه داد و به عنوان نماینده حکومت عمل کرد ند،شدمی

به حکومت هایی ند دارای وابستگیشدمی ، اما اغلب افرادی که در این مقام منصوبشدانجام میم توسط روستاییان این مقا

کردند و می در روستاها نقش واسطه بین روستاییان و حکومت را ایفا مالکانبودند، بنابراین پس از برنامه نمایندگان سالق 

مقام کدخدا از طریق . بودآن  و جایگزینی قدرت حکومت به جای کانمالتغییری که به وجود آمده بود تضیف قدرت 

بیشتر کسانی که در نهادهای . گرفتمی و توسط او مورد تأیید قرار شدمی مربوطه معرفی شهرستاندهیارها به فرماندار 

کردند و می بودند، لذا خوانین از این طریق نفوذ خود را اعمال مالکانحکومتی مشغول به فعالیت بودند از اعضا و وابستگان 

در رقابت  مالکانپس از اصالحات ارضی، دولت و . دادندمی نظر خود را برای تصدی مناصب جدید پیشنهاد افراد مورد

واستار حفظ و خ مالکانتنگاتنگی با یکدیگر قرار داشتند، دولت به دنبال گسترش قدرت خود در نواحی روستایی بود و 

 . به نفع دولت خاتمه پذیرفت تداوم قدرت خود بودند و این رویارویی نهایتاً

در سال آن  انصاف بود که قانون تشکیلهای نهاد دیگری که موجب تمرکز قدرت دولت در نواحی روستایی شد خانه

که به رسیدگی اختالفات موجود روستایی با محاکمات محلی بود های این نهاد همان دادگاه. به تصویب رسید 1344

. پرداختمی ریال بود 5000کمتر از  هاآنکه مبلغ هایی روستاییان درباره حق آب و مرزهای میان امالک زارعان و دادخواست

ند که شدمی اعضای این نهاد با رأی مردم انتخاب. نفر عضو علی البدل بودند 2نفر قاضی و  3انصاف متشکل از های خانه
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کردند و گاهی می تعاونی روستایی فعالیتهای های شرکتانجمن روستاها و هیئت مدیره مان افرادی بودند که دراغلب ه

 تأسیسواحد خانه انصاف در روستاهای منطقه  243تعداد  1350تا مهر سال . کردندمی ایفای نقش هاآنکدخداهای روستا در 

درصد  18تقریبا در  1351تعداد روستاهای مسکونی در سال  بر اساسواحد رسید، بنابراین  334به  1351شد که در سال 

 به صورت مشترک چندین روستا را تحت پوشش خود قرار هاآنانصاف تشکیل شده بود که برخی از های روستاها خانه

 . (64: 1384نوایی، ) دادندمی

بر اساس ماده قانونی که در شهریور سال . ایجاد شدانجمن ده در کرمانشاه و ایالم  1268در دوره اصالحات ارضی تعداد 

شد. می ده توسط کدخدا و زارعانی که به کشاورزی مشغول بودند، تشکیلهای به تصویب هیئت وزیران رسید، انجمن 1342

کمتر  کنند و مراکز جمعیتی تأسیسستند انجمن ده توانمی نفر جمعیت داشتند 250طبق قوانین مصوب، روستاهایی که حداقل 

 2بایست ها میآناعضای انجمن فقط از زارعان روستا بودند و . ندشدآن می نفر به صورت مشترک قادر به تشکیل 250از 

کدخدا نماینده رسمی حکومت در روستا . کردندمی پرداختآن  درصد از درآمد خود را به منظور عمران و آبادی روستا به

مور مربوط به برقراری نظم در روستا را بر عهده داشت، بنابراین دولت با تشکیل و ا شدمی بود و توسط بخشدارها منصوب

ده های نفوذ منصب کدخدا در روستاها با پیدایش انجمن. انجمن ده و از طریق کدخدا نفوذ خود را در روستاها گسترش داد

 . (219: 1390افروغ، ) گرفتده رئیس انجمن جای کدخدا را های و شوراهای مختلف افول کرد و با تشکیل انجمن

فرهنگ روستایی های تعداد خانه. فرهنگ روستایی بودهای یکی دیگر از نهادهای جدیدی که در روستاها ایجاد شد خانه

نفر  ۷035ها تعداد اعضای این خانه. شدند تأسیسروستا  33واحد بود که در  33برابر با  1353در کرمانشاه و ایالم تا سال 

 پیکار باهای روستاییان در این واحدها به مطالعه کتب و مجالت پرداخته و جلساتی را درباره انجمن ده، کالس. بود

هدف از . شده بود تأسیسکتابخانه و سالن اجتماعات و مهد کودک ها واحد از این خانه 16در . دادندمی سوادی تشکیلبی

و هدایت افکار  هاآنعات عمومی روستاییان، پرورش استعدادهای فرهنگ روستایی باال بردن سطح اطالهای تشکیل خانه

تقویت حس مسئولیت پذیری اجتماعی و گسترش اندیشه تعاون و همکاری و . جامعه روستایی به سمت آبادانی کشور بود

به اهدافی که برای با توجه . آگاهی روستاییان نسبت به فرهنگ و سنن ملی و اصول انقالب سفید از اهداف دیگر این نهاد بود

فرهنگ روستایی آموزش روستاییان در های خانه تأسیساستنباط کرد که هدف از  توانمی این نهاد در نظر گرفته شده است،

هدف تشکیل این نهاد را تقویت حس ترین دنمن اصلی. راستای اهداف دولت و گسترش اقتدار وی در روستاها بود

 . (8۷: 1384نوایی، داند )می وستاییان با تاریخ، فرهنگ و سنن خودگرایی در روستاها و آشنایی رملی

ی تعاونی روستایی هاشرکتپس از اجرای اصالحات ارضی، به منظور پر شدن خأل نقش مالکان در تهیه عوامل تولید، 

داره روستاها توسط ا هاشرکتدر واقع، ارسنجانی خواستار استقالل روستاییان بود و هدف او از ایجاد این . شدند تأسیس

ی تعاونی روستایی به هاشرکتاما با برکناری او این اهداف تغییر کرد و . بود هاآنخود روستاییان و افزایش اعتماد به نفس 

موجب افزایش جنبه ها سیاستاین . در راستای گسترش نفوذ دولت به درون نواحی روستایی تبدیل شدند ابزاری

مرکزی تعاونی روستایی ایجاد گشت و به صورت یکی  سازمان 1342در سال . تعاونی روستایی شدهای شرکتساالرانه دیوان

به جزئی از وزارت اصالحات ارضی و  سازماناین  1346در سال . از ادارات تابع وزارت کشاورزی فعالیت خود را آغاز کرد

ه مستقل با عنوان وزارت تعاون و امور روستاها به کار خود به صورت یک وزارتخان 1351تعاون روستایی تبدیل شد و در سال 

ها بود. سازمان مرکزی تعاونی ادامه داد. این تغییرات نشانگر تالش دولت در زمینه نظارت بیشتر بر روستاها از طریق این شرکت

ها به لی را بر عهده داشتند. آنهای تعاونی در سطح محشرکتهای فعالیت روستایی دارای کارشناسانی بود که مسئولیت سرپرستی

را تحت نظارت ها سیاستکردند و اجرای این می بازدیدها شرکتاجرایی از های هیئت های دولت برایمنظور تفسیر سیاست
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 و چگونگی پیشبرد اهداف شرکت هاآنتعاونی در زمینه اداره های شرکتدادند، به عبارت دیگر مسئوالن محلی می خود قرار

 . دارای استقالل نبودندعمالً 

ی تعاونی هر منطقه در یک روستای مرکز و هاشرکتتغییر دیگری که موجب تقویت کنترل دولت بر روستاها شد ادغام 

مرکزی  سازمانتعاونی روستایی این نهاد تحت نظارت های و تشکیل اتحادیهها شرکتبزرگ بود، به این معنا که با ادغام این 

 ند، اماشدمی اعزامها از طرف هر شرکت نمایندگانی برای انتخاب در هیئت مدیره اتحادیه. گرفتمی تعاونی روستایی قرار

مرکزی تعاونی  نسازمادر ها از مأموران دولتی بودند و کلیه اتحادیهها درصد رؤسا و اعضای هیئت مدیره اتحادیه 80عمالً 

های بنابراین، تعاونی. نیز مستقیما پاسخگوی وزارت تعاون و امور روستاها بود سازماناین . گشتندمی روستایی مجتمع

شده بودند از طریق یک سلسله مراتب پیچیده  تأسیسروستایی که در ابتدا با هدف افزایش استقالل و خودکفایی روستاییان 

واحد شرکت تعاونی روستایی وجود داشت، اما در  3411تعداد  1352آن قرار گرفتند. تا سال تحت نظارت مستقیم حکومتی 

نفر بود که پس از ادغام به  228با  برابر 1351واحد کاهش پیدا کرد. متوسط تعداد اعضای هر شرکت در سال  118این سال به 

د زیاد و محلی بودنشان و کمبود کادر اداری دارای ی تعاونی پیش از ادغام به دلیل تعداها. شرکتنفر افزایش یافت ۷52

ادغام شده توسط افرادی که دارای های . شرکتاندکی استقالل بودند، اما پس از ادغام، این استقالل عمل نیز از دست رفت

دند و به بر روستاها مسلط شها شرکتگشت، لذا این گروه از نخبگان روستایی از طریق این می سهام زیادی بودند اداره

 ند، اماشدمی برگزیدهآن  مسئوالن هر شرکت از میان اعضای. کردندمی منظور افزایش قدرت خود با مقامات دولتی همکاری

تعاونی روستایی به اعضای های شرکتاگرچه، . دولت تبدیل شدندهای سیاستبه مأموران حکومتی در راستای اجرای عمالً 

 . (۷4: 1388مهرورز، ) دادند، اما نماینده منافع روستاییان نبودندمی خود خدمات مختلفی ارائه

سهامی زراعی که در مرحله سوم اصالحات ارضی تشکیل شدند به منظور برآوردن دو هدف مهم تقویت های شرکت

خارج کند  انمالکشاه در صدد بود که اقتصاد روستایی را از انحصار بزرگ . شدند تأسیسی دولت هابنیاناقتصادی و سیاسی 

داری ها ابزاری در راستای توسعه اقتصاد سرمایهشرکتتشکیل این . و همچنین از این طریق، بر قدرت اقتصادی دولت بیفزاید

اقتصادی روستاها بود. به انحصار در آوردن نواحی روستایی از طریق گسترش بوروکراسی حکومتی  -و کنترل اجتماعی 

تولیدی های تری کنترل خود را بر فعالیتی سهامی زراعی ادارات دولتی به شکل آسانهاشرکت پذیر بود. با تأسیسامکان

 توسط دیوانساالران شهری که توسط دولت منصوب شده بودند ادارهها شرکتروستایی و روستاییان گسترش دادند، زیرا این 

سفیدان تحت الشعاع دیوانساالران اداری که در شرکت قدرت کدخدا و ریش ها شرکتدر روستاهای محدوده این . ندشدمی

پس از مدیر شرکت، مهندسین، کارشناسان، سپاهیان ترویج و آبادانی کارکنان، معتمدین روستا . کردند قرار گرفتمی خدمت

قدرت  همانند هیئت مدیره بودند، زارعان صاحب سهم و خوش نشینان به ترتیب در سلسله مراتب ساختارهایی که در سمت

ها نیاز به روستاهای موردنظر نیمه اجباری بود. اگر چه از لحاظ نظری تشکیل آندر ها شرکتتشکیل این . گرفتندمی روستا جای

مشمول  گشت و افرادها الزم االجرا میها تأسیس شرکتها داشت، اما در عمل با توافق بخش کمی از آندرصد دهقان 51رضایت 

باالجبار به حضور ها شرکتبنابر این روستاییان با وجود مخالفت با تشکیل . ندشدمی هام خودمجبور به پذیرش فروش س

 . موجب پیدایش نفرت و خصومت روستاییان علیه دولت شدها شرکتتشکیل این . دیوانساالران دولتی در روستاها تن دادند

ای کرمانشاه گفتگو کرده بود از رضایت خاطر لمبتون که پس از اجرای مرحله اول اصالحات ارضی با زارعان روستاه 

نسبت به  هاآنبه شرکت نگرش ها های دهقانزمین آورد اما با انتقال مالکیتمی نسبت به این برنامه سخن به میان هاآن

عبدالعظیم . کردندزارعانی که مالکیت زمین خود را از دست داده بودند اقدام به اغتشاش و اعتراض . اقدامات دولت تغییر کرد

ولیان وزیر تعاون و امور روستاها که به منظور بازدید از از روستاهای کرمانشاه حضور پیدا کرد با نارضایتی و اعتراطی شدید 
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خواستار بازیابی اراضی خود شدند، اما با مقاومت او مقابل خواسته روستاییان این اعتراضات  ها. آنروستاییان مواجه شد

 . فرونشانده شد

های مرفه پس از تقسیم اراضی به واسطه موقعیت اقتصادی و اجتماعی خود که از طریق زمین به دست آورده بودند در دهقان

های سهامی های تعاونی و شرکتتمامی نهادهای حکومتی روستایی همانند انجمن ده، خانه انصاف، خانه فرهنگ روستایی، شرکت

های تعاونی و سهامی زراعی موجب شد که نسبت به سایر روستاییان از یئت مدیره شرکتزراعی نفوذ پیدا کردند. عضویت در ه

با توجه به نفوذ خود در انتخاب کدخدا نقش مهمی ایفا کردند و افرادی را به  ها. آنبرخوردار شوند خدمات دولتی بیشتری

های آنبه عنوان دروازه بها دهقاناین قشر از  به گفته احمد اشرف. قرار داشت هاآناین منصب تعیین نمودند که تحت نفوذ 

 . کردندمی دولت در روستاها عمل

مرفه های دهقانمانع مهمی مقابل نفوذ دولت در روستاها بودند، اگرچه، پس از برنامه  مالکانپیش از اصالحات اراضی 

به مقابله با نفوذ قدرت دولت نبودند بلکه جایگاه اقتصادی، منزلت اجتماعی و قدرت سیاسی زیادی به دست آوردند، اما قادر 

در ساخت قدرت پس از  مالکانبه گفته نیکی کدی با از میان رفتن . ندشدمی عامل انتقال قدرت دولت به روستاها محسوب

 . ثروتمند صورت پذیرفتهای دهقاناصالحات ارضی کنترل دولت بر روستاها از طریق 

گشت، به این معنا می بایست موجب ایجاد تعادل در ساخت قدرت جامعه روستاییمی یک برنامه اصالحات ارضی موفق

از  مالکانپیش از اصالحات ارضی . کردندمی که تمامی طبقات اجتماعی روستایی در شکل دادن به ساخت قدرت نقش ایفا

 در روستاها اعمال قدرت -ثروتمند قرار داشتندهای دهقانکه در زمره  -طریق نمایندگان خود یعنی کدخدا، مباشر و ضابطان 

مرفه جایگاه خود را این بار به عنوان نمایندگان های دهقانشد و  مالکاناما پس از آن، قدرت دولت جایگزین . کردندمی

بنابراین، اصالحات . کثریت اقشار روستایی در شکل دهی ساخت قدرت نقشی نداشتنددولت در روستاها حفظ نمودند و ا

و نفوذ  مالکانهدف شاه از برنامه از میان برداشتن قدرت اساساً  ارضی در ایجاد تعادل قدرت در روستاها ناموفق بود، زیرا

 . جایگاهی در اهداف برنامه نداشتقدرت خود در روستاها بود و برقراری تعادل قدرت در جامعه روستایی هیچگونه 

سپاهیان دانش،  ها،رودخانه ها، ملی شدنغیر از اجرای اصالحات ارضی، چند اصل انقالب سفید همانند ملی شدن جنگل

. سپاه بهداشت و سپاه ترویج و آبادانی نیز موجب افزایش نفوذ بوروکراسی دولتی و قدرت دولت در نواحی روستایی شدند

که دارای پوشش جنگلی بودند ای جنگلبانی وارد نواحی سازمانباعث شد که تعداد زیادی از مأموران ها ملی شدن جنگل

که دارای قدرت و نفوذ زیادی بودند بر  . مالکانبیشترین مقدار پوشش جنگلی در حوزه شمالی کرمانشاه وجود داشت. شوند

پس از  مالکانو تضعیف ها با ملی شدن مراتع و جنگل. کردندیم شخصیبرداری کنترل داشتند و از این منابع بهرهها جنگل

را به دست ها جنگلبانی به این نواحی اعزام شده بودند به تدریج کنترل جنگل سازماناصالحات ارضی افرادی که از طرف 

نظارت و کنترل دولت قرار از این منبع مهم آبی منطقه تحت برداری نیز موجب شد که بهرهها ملی شدن رودخانه. گرفتند

 . گیرد

تعداد  1351تا خرداد سال  1342از سال . نهاد دیگری که موجب افزایش کنترل دولت بر روستاها شد سپاه دانش بود

سپاهیان دانش همراه با افسران نظامی که در سطح . نفر سپاهی دانش در کرمانشاه و ایالم به فعالیت مشغول بودند 3096

خدمات آموزشی، نظارت اداری و سیاسی بر روستاها  انجامغیر از  ها. آنکرده بودند وارد روستاها شدنددبیرستان تحصیل 

 وظیفه نخست سپاهیان دانش وظایف امنیتی و نظامی بود و برخی از اعضای سپاه دانش با ساواک همکاری. کردندمی اعمال

به  ها. آندولتی در روستاها و کنترل سیاسی بر این نواحی بود در واقع، عملکرد اصلی این نهاد گسترش بوروکراسی. کردندمی

فعالیت دو نهاد سپاه بهداشت و ترویج و آبادانی . پرداختندمی دولتیهای آموزش مردم در جهت اطاعت از بوروکرات



 

34۷2 

یـ
ی )مقاله علم

صلنامه علم
ف

ی
جامعهشناس

ی( 
پژوهش

 
ل

ن، سا
ی ایرا

سیاس
  

ی
چهارم)پیاپ

سوم ،شماره 
12

ن
(زمستا

1399
 

نفر، و  69کردند یم تعداد اعضای سپاه بهداشت که در کرمانشاه و ایالم فعالیت 1353در سال . محدودتر از سپاه دانش بود

 . (94: 139۷گرامی نیا، ) بود 135تعداد سپاهیان ترویج و آبادانی 

با آغاز اجرای اصالحات ارضی روستاییان نسبت به نیروهایی که در قالب سه نهاد مذکور به روستاها اعزام شده بودند 

ی کافی نسبت به شرایط روستاییان و مسائل اقداماتی که ناشی از عدم آگاه انجاماما به دلیل  دارای نگرش مثبتی بودند،

توان نقش مثبت این نهادها را در بهبود سطح نمی با وجود این،. کشاورزی و زندگی روستایی بود این دیدگاه تغییر کرد

های سپاهیان دانش عالوه بر آموزش روستاییان و سودآموزی به فعالیت. آموزش، بهداشت و توسعه کشاورزی انکار کرد

با توجه به فعالیتهای احزاب چپ در . پرداختندمی گرایانهدیگری از جمله آموزش روستاییان در جهت گسترش تفکرات ملی

چنانچه که در جریان شد. می حیاتی قلمدادای مسألهتوسط مردم آن  منطقه، این اقدامات به منظور نفوذ دولت و پذیرش

تان یکی از وظایفی که دولت بر عهده سپاهیان دانش و سپاهیان ترویج حزب دموکرات کردس 134۷و  1346سال های شورش

این حزب در روستاها به وسیله اطالع رسانی اقدامات حزب به دولت بود، به های محول کرد جلوگیری از گسترش فعالیت

 . (129: 1385اد، نوری نژ) عبارت دیگر، این نهادها به مأموران دولتی در روستاها با هدف سرکوب شورش تبدیل شدند

نهادهای مختلفی که پس از اجرای اصالحات ارضی و انقالب سفید در روستاها ایجاد گشتند دارای اشتراک منافع نبودند، 

برخورد منافع و . و هم در روستاها بود استانهم در سطح ها رقابتاین . به وجود آمد هاآنزیادی میان های رقابتدر نتیجه 

به عبارتی دیگر، . به نهادی قدرتمند در مقابل قدرت شاه تبدیل نشوند هاآنعث شد که هیچ یک از موجود باهای رقابت

 شد. می یسم برای کنترل سیاسی و افزایش قدرت شاه محسوبمکانیک  هاسازمانبرخورد منافع میان این 

درصد از روستاییان به مالکیت زمین دست پیدا نکردند و این  40پس از اجرای اصالحات ارضی در منطقه، نزدیک به 

نیز تحت  هاآنتعداد زیادی از . به منظور دستیابی به کار به شهرها مهاجرت کنند هاآنباعث شد که تعداد زیادی از  مسأله

در نتیجه به تهدیدی علیه دولت . پیشمرگه در خدمت این احزاب در آمدند ی چپ به صورت نیروهایهاگروهتبلیغات  تأثیر

در این کنگره بر این نکته تأکید . کنگره سوم حزب را برگزار نمود 1352حزب دموکرات کردستان ایران در مهر . تبدیل شدند

نفوذ خود از طریق شده است که هدف شاه از اجرای اصالحات ارضی تقویت بورژوازی روستایی و سلطه و گسترش 

کند که برای مبارزه با شاه می عشایر، روشنفکران و بازاریان دعوت ها،دهقانحزب از همه کارگران، . بورژوازی روستاها بود

و اهداف حزب در این کنگره، حزب به شدت از ها با توجه به برنامه. به پا خیزند و مانع از استثمار خلق گرد توسط او شوند

کند و نیروهای اجتماعی را به مقابله با افزایش و گسترش قدرت شاه می ولت در منطقه احساس خطرگسترش قدرت د

زمین و کم زمین بودند به صورت مخالفین های بیگروهادعا کرد که نیروهای فعال روستایی که از  توان. مینمایددعوت می

از یک سو . نیروها در راستای اهداف خود دعوت به عمل آورد از این مسألهبالقوه شاه تبدیل شدند و حزب با آگاهی به این 

اصالحات ارضی موجب تقویت قدرت دولت در روستاها شد و حمایت بخشی از روستاییان که صاحب زمین شدند را به 

. وندکه مالکیت زمین را به دست نیاورده بودند به مخالفان شاه تبدیل شهایی گروهدست آورد، از سوی دیگر موجب شد که 

ای بردند به این دسته از روستاییان به عنوان توان بالقوهدموکرات کردستان که در خارج از مرزهای ایران به سر میاعضای حزب 

اصالحات ارضی رخ داده و قدرت  نگریستند، اما با توجه به تحوالتی که در نواحی روستایی پس ازدر جهت اهداف خود می

 . (125: 1390اکرمی، ) دولت به شدت افزایش پیدا کرده بود این تبلیغات به هیچ جنبشی توسط روستاییان ناراضی نینجامید

 تضعیف احزاب چپ  -۴

ای مهخود برنا تأسیساما، این حزب در ابتدای . اجرای اصالحات ارضی یکی از اهداف مهم حزب دموکرات کردستان بود

و سران عشایر  مالکانحضور پررنگ  مسألهدلیل اصلی این . منسجم و فراگیر برای تقسیم زمین بین روستاییان را طرح نکرد

پس از سقوط جمهوری مهاباد، به تدریج رویکرد حزب نسبت به . (4: 1324هرمز، ) بودآن  در کادر رهبری و تشکیالت
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حزب . حزب توده بود مطرح شدهای نسجم و فراگیر که تحت تأثیر نگرشمای وضعیت روستاییان تغییر کرد و برنامه

را به عنوان یکی از اهداف مهم خود  هاآنبین زارعان بدون پرداخت غرامت به  مالکاندموکرات کردستان، تقسیم اراضی 

ست به پایگاه توانمی دادندمی تشکیل را روستاییانآن  درصد 85که ای طرح برنامه اصالحات ارضی در منطقه. اعالم نمود

در آن  اما، اعالم اصالحات ارضی توسط شاه و اجرای. اجتماعی مهمی برای این حزب و تهدید بزرگی علیه شاه تبدیل شود

مخالف برنامه همراه بود دیدگاه روستاییان نسبت به دولت را تغییر داد و زارعان دریافت  مالکانمرحله اول که با سرکوب 

اصالحات اجتماعی اقتصادی توسط شاه های بنابراین، طرح برنامه. ین به پایگاه اجتماعی شاه در منطقه تبدیل شدندکننده زم

مدت حمایت اقشار و  -مهم حزب بود ابتکار عمل را از این حزب گرفت و بدین وسیله حداقل در کوتاه های که از خواسته

 . (100: 13۷4مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات، ) مختلف روستایی و شهری را به دست آوردهای گروه

بزرگ منطقه وادار به تقسیم بخش زیادی از اراضی  مالکانو  شدمی را شامل مالکانمرحله اول اصالحات ارضی عمده 

نوبی متمایز شمالی و غربی منطقه بانواحی شرقی و جهای با برنامه در بخش مالکاننحوه رویارویی . شدندها دهقانخود بین 

همراه بود به قوانین  هاآنپس از یک مبازره کوتاه مدت که با شکست  مالکاندر نقاط اخیر الذکر بسیاری از . از یکدیگر بود

شمالی و غربی منطقه مقاومت های قسمتدر . را برای ابراز نارضایتی خود در پیش گرفتندهای نمنفعالهای تن دادند و روش

گفته شد یکی از اقدامات مهمی که این . مقابل دولت در پیش گرفتندای مسلحانهخصمانه و های وشمالکان شدید بود و ر

حزب دموکرات کردستان بود که این اتحاد منجر به مبارزات مسلحانه های دادند روی آوردن به حمایت انجامدسته از خوانین 

 . در نوار مرزی منطقه شد

واگذاری . منطقه دچار فروپاشی گشت ایقبیلهشد و ساختار و بافت  مالکاناجرای اصالحات ارضی موجب تضعیف 

بر روستاهایی که دارای  و رشد گرایش به مالکیت فردی پس از برنامه موجب شد که روابط اجتماعی حاکم هادهقانزمین به 

و روستاییان به تدریج دچار گسست شود و از  مالکانمآبانه بافت عشیرهای مستحکمی بودند متحول و روابط عمودی پدر

مرفه و سایر اقشار روستایی های گروهدولتی و روستاییان و از سوی دیگر های یک سو، روابط سلسله مراتبی بین بوروکرات

ت کردستان حزب دموکرا. تقسیم زمین بین زارعان موجب از دست رفتن منبع مهم ثروت خوانین گشت. گرددآن  جایگزین

شمالی و غربی منطقه داشت مخالف اجرای های بخشای قبیلهو بافت  مالکانمالی های که وابستگی زیادی به حمایت

را در مقاومت خود مقابل دولت  هاآنمخالف برنامه متحد شد و  مالکاناصالحات ارضی توسط شاه بود و به همین منظور با 

 تأثیربه واسطه اصالحات ارضی  مالکانموقعیت و شأن اجتماعی و اقتصادی به طور خالصه، تضعیف . پشتیبانی نمود

با یکدیگر بودند و بارزانی تحت ای در این برهه شاه و بارزانی دارای روابط حسنه. این حزب داشتهای مستقیمی بر فعالیت

که  مالکانرزانی از دست داده بود و حمایت مالی شدید شاه قرار داشت، بنابراین حزب دموکرات پشتیبانی خود را از جانب با

 . حزب محسوب گردندهای توانستند پایگاه مهمی برای فعالیتنمی به دنبال اصالحات ارضی تضعیف شده بودند نیز دیگر

فعالیت حزب دموکرات های تشکیل دولتی فراگیر که تمامی ارکان جامعه را در کنترل داشت موجب شد که زمینه

در شورش حزب . هر گونه فعالیت حزب شد انجامکردستان به تدریج از بین برود و تسلط دولت بر روستاها مانع از 

با وجود اینکه بخش زیادی از روستاییان نواحی شمال غرب منطقه به زمین دست پیدا نکرده  1346-4۷دموکرات در سال 

ی بودند، گسترش زیادی پیدا نکرد و با حضور نهادهای دولتی در روستاها و کنترل وضعیت خود بسیار ناراض بودند و از

روستاییان تالش حزب برای جذب حمایت جمعیت زیادی از ناراضیان با شکست روبرو شد و در نهایت شورش سرکوب 

نقش تسلط  تواننمی اما ،اگرچه، در شکست حزب در این شورش چریکی، عوامل مهم دیگری هم وجود داشت. گشت

چون و بی دارای قدرت مالکانپیش از اصالحات ارضی . دولت بر روستاها برای ممانعت از گسترش قیام را انکار نمود

نیز قرار داشتند سابقه عضویت در احزاب چپ را دارا  مالکانچرایی در منطقه بودند و بسیاری از خوانین عشایر که در زمره 
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اما، پس از . پرداختندمی تبلیغاتی خودهای به سهولت به فعالیت هاآنحزب فراهم بود و های تبودند، بنابراین فضا برای فعالی

چنانچه که در کنگره دوم حزب دموکرات کردستان در . گرفته شد هاآنبرنامه و با گسترش بوروکراسی دولتی این فضا از 

حزب و قوم های آرمانتهدیدهای بزرگی علیه به عنوان  مالکانخطر نفوذ قدرت دولت در منطقه و تضعیف  1343سال 

. و به همین دلیل حزب، طبقات مختلف جامعه را به مقابله با اصالحات ارضی شاه فراخوانداند گرایی گردی محسوب شده

هیچگاه متوقف نشد  هاآنتبلیغاتی های حزب دموکرات کردستان پس از سقوط جمهوری مهاباد تضعیف شده بود اما فعالیت

تشدید شد و هیچ اقدام مهمی در منطقه آن  امه پیدا کرد، اما پس از اصالحات ارضی و نفوذ دولت در روستاها دوره فترتو اد

 . تا پایان دوره پهلوی صورت نگرفتآن  توسط

 نتیجه گیری

پا و فقیر و خردهشدن قشر عظیمی از دهقانان از سوی دیگر، در بیشتر شهرهای بزرگ ایران، اصالحات ارضی باعث راهی

نشینی در این شهرها را به دنبال داشت. اصالحات ویژه شهرهای بزرگ، شد و گسترش حاشیه نشینان به شهرها، بهخوش

آسای مهاجران در این دوره شد و رشد سریع شهر و ارضی در استان ایالم و به تبع آن در شهر ایالم، باعث هجوم سیل

شهر و استقرار عناصر و  یهریزی برای گسترش آیندهمین موضوع فرصت برنامه نشینی را موجب شد.گسترش حاشیه

های بسیاری را ها را از بین برد. اصالحات ارضی در ایران نابرابریصورت متعادل در سطح شهر و محلههای الزم بهکاربری

که هدف از اجرای اصالحات ارضی های مختلف اقتصادی و سیاسی و اجتماعی به وجود آورد این در حالی بود در زمینه

سرمایه  خود بود؛ اما نتیجه درست عکس بود و بیشترِ دهقانان به علت کمبود اعتبار وبهایجاد قشری از دهقانان مستقل و متکی

 در. کاهش نیافت مالکانو نیز نداشتن زمین کافی و مناسب، استقالل و اتکای خود را از دست دادند و برخالف انتظار، نفوذ 

ان ثروتمند را تقویت کرد و تمام این عوامل، دهقانو  مالکاندولت نیز بقایای . عین حال قدرت سیاسی به دولت انتقال یافت

روز افزایش یافت و سطح توسعه در فاصلۀ بین فقرا و طبقۀ غنی روزبه. فقر و نابرابری بیشتر را در سطح روستاها گسترش داد

 . ش نیز یافتروستاها ارتقاء نیافت و حتی کاه

 نتیجه گیری
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