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 چکيده
روستاهاي ايـران  خورشيدي تغييري در ساختار اجتماعي و اقتصادي 0431در اولين سالهاي دهه 

پديـد آمـد و نظام ديرپاي زمينداري دگرگون شد. تا پيش از پيدايش شرايط جديد كه در نهايت 

اصالحات ارضي  .به اصالحات ارضي انجاميد، دولتها بر درآمد حاصل از توليد كشاورزي متكي بودند

سويي ديگـر، بـا حـذف در ايران از سويي بخش كثيري از دهقانان را از ستم ارباب رهانيد و از 

ها از روستا به شهر، افول توليد كشاورزي و مهاجرت به  مديريت توليد زراعي و كشاندن سرمايه

روستاي پس از اصالحات ارضي تحت تاثير اين پيآمدها، به شهر وابسته  .شهرها را باعـث گرديد

قعيت پيشين به گـشت، الگـوي گـسترش و معمـاري شهري را پذيرفت و خزشي تدريجي از مو

 حصارهاي. كرد آغاز را –منـدي از خدمات شهر بهره  و دسترسي شريان مثابه به –سمت جاده 

تنيده پيشين شكسته شد، فضاهاي سكونتي شبه شهري وسـعت يافت و ورود و استفاده از درهم 

 .هاي غير بومي ساخت و ساز چهره روستا را تغيير داد مصالح و شيوه

 .اصالحات ارضي،كشاورزي،امام خميني)ره(،نظريه هاي اصالحات،زمين اژگان کليدي:و 
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 4 مهدي سماعی باغبادرانی،  3 بدرالدین نواسري،  2 فيروزيعلی  محمد،  1 ملکی سعيد

 .سعيد ملكي دانشيار جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه شهيد چمران اهواز 0
 .  محمد علي فيروزي دانشيار جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه شهيد چمران اهواز 2
 .ريزي روستايي دانشگاه شهيد چمران اهواز بدرالدين نواسري دانشجوي ارشد جغرافيا و برنامه 4
 .مهدي سماعي باغبادراني دانش آموخته ارشد زمين شناسي چينه شناسي دانشگاه پيام نور اردكان يزد 3

 
  نام نويسنده مسئول:

 بدرالدین نواسيري

 «با تاکيد بر ایران»بررسی پيامدها و نتایج  اصالحات ارضی 
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 مقدمه
 بيان مسله

رزي كشاو ياصالحات ارضي يا الغاي رژيم ارباب و رعيتي عبارت است از تغييرات اساسي در ميزان و نحوه مالكيت اراضي به ويژه اراض

ان وكه ادعا شد به منظور افزايش بهره وري عمومي جامعه صورت  مي گيرد. الغاي رژيم ارباب و رعيتي  براي نخستين بار در تاريخ ايران به عن

يک هدف سياسي يكي از اركان حزب دمكرات)دوران مشروطه( بود. اصالحات ارضي در كشور به دستور شاه ايران محمدرضا پهلوي و نخست 

زيران علي اميني و اسداهلل علم به تحقق پيوشت و بدين ترتيب تغييراتي در شيوه مالكيت زمين هاي كشاورزي از دست از فئودال ها يا و

مالكان بزرگ به خرده مالكي و توزيع مجدد آن بين كشاورزان، با تصويب قانون اصالحات ارضي و سپس قوانين اصالحي و آيين نامه هاي آن، 

ون اصالح قانون اصالحات ارضي، آيين نامه اجرايي قانون اصالحات ارضي، قانون تقسيم و فروش اراضي مورد اجاره به زارعين از جمله قان

مرحله انجام گرفت. اصالحات ارضي نخستين اصل منشور انقالب شاه و  4ماده به آيين نامه اصالحات ارضي طي 8مستاجر و قانون الحاق 

 مردم بود.

 

 ت ارضیتاریخچه اصالحا
در ادبيات جامعه شناسي توسعه روستايي تعاريف مختلفي از اصالحات ارضي شده است برخي آن را به معناي تقسيم مجدد زمين بين 

 زارعين بي زمين و كم زمين مي دانند و برخي ديگر آن را يک سلسله اقدامات مكمل و پيوسته اي مي دانند كه هدف آنها ايجاد افزايش درآمد

اورزان مي باشد. تعريف اخير فراتر و گسترده تر از طرف اولي مي باشد، ولي در اين تحقيق منظور از اصالحات ارضي همان تقسيم و رفاه كش

 مجدد زمين بين زارعين بي زمين و كم زمين مي باشد.

ه كار  مي رود. گروهي اقتصادي نواحي روستايي ب -اصالحات ارضي يكي از سياستهاي متعددي است كه جهت تجديد سازمان اجتماعي

د نعقيده دارند واگذاري زمين به دهقانان خرده پا و بدون مهارت، موجب اتالف منابع شده و از آنجا كه توان كافي براي توليد محصوالت ندار

ع ارت فني مي توانند از مناببه ناچار روستاها را ترک كرده، روانه شهر مي شوند. از اين رو مالكان ثروتمند سرمايه دار با تحصيالت باالتر و مه

موجود بهره برداري كنند، طوري كه دهقانان نيز از آن بهره مند شوند. ولي شواهد تاريخي نشان داده است كه توزيع زمين بين دهقانان در 

ر خواهد مطلوبي به با صورتي كه با آموزش، كمكهاي مالي و  فني و نيز صور ديگر اصالحات ارضي مانند يكپارچگي اراضي همراه باشد، نتايج

 آورد.

براي هرگونه برنامه ريزي در راستاي توسعه روستاها، توجه دقيق به مساله اصالحات ارضي از ضروريات است. توسعه  كشاورزي و 

روستايي كه منابع توده ها را تامين مي كند، از طريق كوشش مشترک دولت و كليه زارعان بزرگ و كوچک حاصل مي شود. به گفته 

 (برخي اصالحات ارضي را چنين تعريف كرده اند: 01: 0430عالي پور،نارميردال اصالحات ارضي كليه توسعه كشاورزي در آسياست )گو

اقدامات مربوط به تقسيم امالک به نفع  دهقاناتي است كه بيش از همه از تملک زمين محروم بوده اند. اين اصالحات همچنين مي 

تقسيم ديگر  وسايل توليد كشاورزي مانند ملزومات، دامها و بناهاي پرورش آنها، آب و امثال آن نيز بينجامد و تواند به اخذ تصميم در مورد 

غرض از آن مي تواند انتقال تمام و يا جزئي از درآمدهاي مالكان قديم)بهره مالكان سود سرمايه( به فقيرترين اقشار جامعه دهقاني 

 ( 30: 0432دوفوميه، باشد.)

اصالحات ارضي در حقيقت دگرگون ساختن قوانين گذشته و جانشين نمودن يک » ر تعريف اصالحات ارضي  گفته است:ديكسون د

سلسله قوانين به جاي آنهاست. هدف از اجراي چنين طرحي هماهنگ ساختن اين قوانين با بنياد اقتصادي كشور است كه به منظور توسعه و 

 (43: 0431نراقي، «)پيرشفت به مرحله اجرا گذارده مي شود

اصالحات ارضي عبارت است از تغييرات دادن و نوبنياني اين قواعد ورويه ها به منظور وفق دادن نظان زمينداري » دورنر نيز گفته است:

 (08: 0411دورنر،«)با الزمه هاي كلي توسعه اقتصادي

حات ارضي مي تواند ابعاد وسيعتري داشته باشد. در اين تعاريف فوق بر دگرگوني، تغيير و توزيع زمين تاكيد دارد؛ در حالي كه اصال

مجموعه عملياتي كه هدفش تغيير ساخت ارضي در يک كشور يا يک ناحيه از طريق اصالح روابط اجتماعي به منظور » زمينه لوكوز مي گويد:

 (12: 0431ذوقي،«)تامين شرايط الزم جهت استفاده از تكنيكهاي زراعي و افزايش توليدات كشاورزي است

ديكسون در جاي ديگر، از ديدگاه ديگري به اصالحات اراضي نگريسته و گفته است:اصالحات واژه اي جامع با دامنه  گسترده اي از 

معيارهاي ارائه شده در شرايط گوناگون است. بعضي از برنامه هاي اصالحي كانون توجه خود در انتها بر موضوعات معيني نظير تقسيم امالک 

دغام زمينهاي كوچک يا ناقص، الغا يا اصالح نظام اجاره اي، تبديل مالكيت دسته جمعي و ايجاد حق مالكيت هاي خصوصي بر زمين بزرگ، ا
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ل او در مورد تغيير بنيادي توجه خود را بر انتقام تمام ويا بخشي از مالكيتهاي خصوصي از طريق ملي كردن زمين، متمركز مي كنند. با اين ح

 (13: 0431ديكسون،برنامه ها شامل تلفيقي از اين معيارها  هستند.) بسياري از اين

 

 کشاورزي -عمده ترین نظریه هاي روستایی
ورود مهاجران اروپايي به امريكا، كه بيشتر به دنبال درآمدهاي اقتصادي كالن و سريع بوده و عمال با گذشته خود قطع رابطه كرده 

فضايي كالبدي، نحوه بهره كشي از زمين، نوع مالكيت و سرمايه گذاري ايجاد كرد. وارد شدن به جزئيات اين بودند، ساختار ويژه اي را از نظر 

 نظريات موجب طوالني شدن مبحث مي شود. در اين تحقيق به صورت خالصه به آنها اشاره مي گردد.

 

 کالبدي -نظریه فضایی
، كه به منظور تقسيم اراضي به شكل مستطيل به عمل 0381برنامه ريزي سال اين نظريه در اياالت متحده امريكا بعد از اجراي طرح 

آمد، منجر به ابداع روشهاي متعددي گرديد. در اياالت متحده سيستم تاون شيپ كه زمينهاي زراعي را به قطعات يک مايل در يک مايل 

مايل مربع وسعت  21/1هم تقسيم مي شود و هر سهم س 3بخش كه هر بخش  به  41تقسيم مي كند، ابداع شد. تاون شيب عبارت است از 

دارد. خانه ها معموال در مركز هر بخش ساخته مي شود و مركز هر بخش تا مركز بخش ديگر يک مايل فاصله دارد. بنابراين در داخل هر بخش 

و غيره( وخانه هاي زارعان و بردگاني كه در  خانه وجود دارد. اين خانه ها شامل خانه اربابي و ملحقات آن)  اصطبل، انبار، طويله 3معموال 

مزرعه كار مي كردند، است. در فضاي يک مايل بين مركز هر بخش با بخش ديگر معموال كشتزارها قرار دارند و تاسيساتي وجود ندارد. نظريه 

د روابط ويژه اجتماعي، اقتصادي و كالبدي نه تنها شيوه كشاورزي در قطعات بزرگ مكانيزاسيون را ممكن ساخت، بلكه موجب ايجا -فضايي

ي كاركردهايي كالبد -كالبدي، شيوه امنيتي ويژه اي را ايجاب مي كرد. در عمل اين ساختار فضايي -امنيتي گرديد. از جمله، اين سيستم فضايي

ارهاي برتري جويانه مهاجران را را به همراه داشت كه اين كاركردها در طوالني مدت تبديل به يک سري رفتارهاي انسجام يافته شد و يا رفت

انسجام بخشيد. تمام ساكنان تاون شيپها بايد از  خود دفاع مي كردند، لذا همه مسلح شدند. اين امر اثر رواني مهمي در روحيه و رفتار 

ه خود، ايجاد صنايع اسلح امريكاييان گذاشت و سبب آمادگي جسمي آنها در دفاع، ايجاد قوانين و ضوابط مربوط به نگهداري اسلحه و دفاع از

 .(04: 0412زرفروشان،سازي و غيره گرديد)

 

 نظریه مالکيت زمين کشاورزي و بهره کشی از دیدگاه اقتصادي)رانت(
امريكاييها از همان ابتدا به سرمايه گذاري در بخش خصوصي و اقتصاد آزاد توجه داشتند. در حقيقت آنها بيشتر تابع نظريات آدام 

( و نظريه رانت يا بهره مالكانه او بودند. آنها اين نظريه را با تغييراتي هنوز قبول دارند. در عمل مهاجران اروپايي در 0324-0371اسميت)

امريكا از همان ابتدا در مورد مساله زمين كشاورزي چه از نظر فضايي كالبدي و چه از نظر بهره كشي و چه از نظر مالكيت، ديدگاههاي 

عمال ليبراليسم كالسيک را پذيرفتند و تا كنون هم به همان نظريه پايبند هستند، هر چند به دليل تحوالت فناورانه و  ليبراليسم اقتصادي و

  .اجتماعي اين نظريات را روزآمد كرده اند. شايد به همين دليل است كه امريكاييها مجبود نشده اند كه دست به اصالحات ارضي گسترده بزنند

كشاورزي انجام شده در امريكا عبور از سيستم كارگربر به سيستم ابزاربر)فناوري( است. منشا اين امر آزادي  -تاييمهمترين اصالحات روس

بردگان در زمان آبراهام ليكلن و جنگ انفصال است كه آن جنگ خود يكي از نتايج صنعتي شدن شمال اياالت متحده امريكا و كشاورز ماندن 

ايي همين نظريه را در  سرمايه گذاري هاي خود در كشورهاي جهان سوم بخصوص در مزارع بزرگ موز، جنوب بوده است. شركتهاي امريك

 هوآ و نيشكر اعمال كرده و مي كنند. 

 

 نظریه ها و شيوه هاي عمده بهره برداري از زمين در شوري سابق
ا و نفوذ آنها در سطح شهر و حاكميت تاكيد در شوروي سابق اصالحات ارضي در ابتدا بيشتر جنبه سياسي داشت و بر حذف فئوداله

زمينهاي زراعي به اجبار اشتراكي شدند  0728مي كرد، لذا انجام اصالحات ارضي در زمان لنين و استالين با خشونت همراه بود. از آغاز سال 

رآورد و  آنها را كلخوز و زمينهاي جديد (سووخوز. دولت روستاهاي موجود را به صورت تعاوني د2(كلخوز 0و دو سازمان توليدي به وجود آمد: 

 آباد شده را سووخوز ناميد. كلخوزها بيشتر كارگربر و سووخوزها بيشتر ماشين بر و  سرمايه بر بودند.
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 :کلخوز

 کكلخوزها عبارت از تعاونيهاي توليدي هستند كه حدود هر يک از آنها در داخل سرزمينهاي يک روستا مشخص است. آنها به وسيله ي

شوراي منتخبي اداره مي شوند و رييس شورا مدير واقعي كلخوز است. زمينها و ابزار توليد اشتراكي هستند، كارهاي  كشاورزي به وسيله 

گروههاي كار صورت مي گيرد و دهقانان بين گروههاي كار تقسيم مي شدند. فعاليت پر مشقت اعضاي تعاوني براساس ارزش كار روزانه يا 

جيده مي شد. ادارات كشاورزي در هر كلخوز حد متوسطي براي ارزيابي كار بر حسب ارزش كار روزانه معين مي كردند و هر ترودوديني سن

عمل كشاورزي به اندازه كسري نسبي از ترودوديني ارزش داشت. اما بهره مندي انفرادي از خانه روستايي مجاز است استفاده از يک زمين 

است و عضو هر كلخوز در داخل اين محدوده احساس مي كند كه در ملک خود است و مي تواند كشتهاي كوچک محصورنيم هكتاري ميسر 

خاصي را براي مصارف شخصي و يا به منظور فروش در بازار روستا اجرا كند. حفظ اين بخش خصوصي كوچک وسيله اي براي تسكين دهقاناني 

 (417: 0413لوبر،است كه زمينهايشان اشتراكي شده است.)

 

 :سووخوز

است. سووخوز مشابه كلخوز  Sovetskoye khozyaistvoسووخوز نام روسي مزارع دولتي شوروي سابق است. اين كلمه خالصه »

 (212: 0431وثوقي،«.)نيست. دارايي و اداره سووخوز كامال دولتي است

مختلف بهره برداري هاي هدايت شده اي را تشكيل در سووخوزها خدمه كشاورز در مقابل كار دستمزد مي گيرند. سووخوزها به صورت 

مي دهند. بر پهنه اين مزارع شيوه هاي كشاورزي علمي و مكانيزه از نوع كشاورزي امريكايي بالمانع گسترده مي شد. سووخوزها بسيار وسيع 

 هزار هكتار(.011هزار و گاه 21تا  1تر از كلخوزها بودند)

قيمتي ثابت كه سطح آن نسبت به مناطق مختلف جغرافيايي و اقتصادي كشور متغير است تمام توليد سووخوزها توسط دولت با 

خريداري مي شود و فقط قسمتي از آن براي پاداش كاركنان، در مواردي كه الزم است كنار گذاشته مي شود. زبان احتمالي نيز از جانب 

 (212: 0431وثوقي،بودجه دولتي جبران مي گردد. )

انند كوبا سووخوزها را عالي ترين و تحول يافته ترين شيوه توليد كشاورزي مي دانند و به همين علت است كه عموما در شوروي سابق م

كلخوزها را به سووخوزتبديل كرده اند و اين تغييرات باعث شده كه سطح زيركشت سووخوزها در چند سال قبل از فروپاشي شوروي چهار 

سياست يكپارچگي اراضي در مورد كلخوزها اجرا شد و با ادغام آنها در يكديگر واحدهاي بزرگتري به برابر شود.  پس از جنگ جهاني دوم، 

سيون اوجود آمد. پس از اين مرحله بود كه  مكانيزاسيون در سطح باالتري اجراشد و كاربرد ماشينها در اختيار ايستگاههاي ماشين، تراكتور، است

 ايستگاهها حذف گرديد و ماشينها و تكنسينها بين كلخوزها تقسيم شدند. بود، ولي با بزرگتر شدن كلخوزها اين 

كشورهايي چون چكسلواكي سابق، لهستان، مجارستان و بلغارستان نيز بنيادهاي زراعي اشتراكي را پياده كرده اند، ولي مانند شوروي 

ي ده از ابزار كشاورزي توانسته اند ضمن ايجاد كاملترين تعاونسابق به خشونت متوسل نشده اند. آنها با تشكيل سلسله اي از تعاونيهاي استفا

ري وكلخوز، بنياد اراضي انفرادي را نيز حفظ مي كنند. دهقانان در ميان اين  تعاوني تقسيم شده اند، البته اهميت تعاوني نسبي است و از كش

 به كشوري ديگر متفاوت است.

 

 کمونيستنظریه هاي توسعه روستایی و زمينداري در چين 
حزب كمونيست چين چه قبل و چه بعد از پيروزي خود در چين نظريات ويژه اي جهت توسعه روستايي و اصالحات ارضي داشته است. 

مهم ترين نظريه مائو دراين زمينه بيشتر جنبه سياسي داشت تا اقتصادي، اما امروزه بيشترين گرايش به نظريات توسعه اقتصادي است؛ زيرا 

تاحدود زيادي تامين شده است. در زمان مائو اصالحات ارضي بيش از آنكه جنبه توسعه اقتصادي و كشاورزي داشته باشد، به  اهداف سياسي

اقتصادي و فرهنگي سنتي بين فئودالها و زارعان انجاميد. البته پس از پيدايش جمهوري خلق چين تا پيدايش  -شكست روابط  اجتماعي

ا تا مباني و سوابق آنه ر اصالحات ارضي روي داد. بنابراين الزم است در ابتدا به اين تحوالت اشاراتي كنيمكمونهاي جمعي تحوالت زيادي د

 شناخته شود. 

، اجراي اصالحات ارضي آغاز كرد كه نسبت به مكان و شرايط زمان گاه بنيادي و گاه حالت اعتدال 0723حزب كمونيست چين از سال 

حكومت كمونيستي را ايجاد كرد، با توجه  0737را بر عهده داشت و در سال 0700ي انقالب كمونيستي سال به خود مي گرفت. مائو كه رهبر

 طبقه را مشخص كرد: 3به روابط ميان كارگر و زمين 

 مالكان)ديچو( كه غالبا از دريافت اجاره زمين زندگي مي گذارنند. (0

 بخشي ديگر خود بهره برداري مي كنند.دهقانان ثروتمند كه بخشي از زمين را اجاره مي دهند و از  (2

 دهقانان متوسط كه به اندازه نياز خود زمين دارند. (4
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 دهقانان فقير و كارگر كشاورزي كه نيروي كار خود را مي فروشد. (3

در طول جنگ مقاومت ضدژاپن، حزب كمونيست چين كه مي خواست تمامي نيروهاي ملي را گرد خود جمع كند، دهقانان ثروتمند 

كه ليوشائوچي ارائه مي داد نيز تدابيري مياني در نظر مي  0711ژوئن  28يق كرد و در برابر مالكان نرمش نشان داد. قانون ارضي را تشو

 دگرفت. زمينها و وسايل بهره برداري متعلق  به زميندارها مصادره شد)همچنان كه زمينهاي معابد و قبايل(، ولي دهقانان ثروتمند اموال خو

د)الاقل آن اموالي كه شخصا به كار گرفتند از تقسيم معاف شد( تنها زمينهايي كه اجاره مي دادند. از انها گرفته مي شد. زمينهاي را حفظ كردن

مصادره شده از طريق انجمنهاي دهقاني محلي ميان دهقانان فقير و كارگران روزمزد تقسيم مي شد. زميندارهايي كه اموال آنان مصادره شده 

در ابتدا بيان شد، اهداف اصالحات ارضي در چين  ( همچنان كه11: 0418كلربرژر،ي مشابه با ديگر سهم برها دريافت مي كردند.)بود سهميه ا

 اجتماعي و سياسي بود.

 

 در کشورهاي مختلف ریخچه اصالحات ارضیتا
ن آن را در دو دسته درآمد و قدرت در عوامل ويژه سياستهاي اصالحات ارضي در بين كشورها متفاوت است. اما به طور كلي مي توا» 

( كارگران  كشاورزي كم 2( تمركز مالكيت خصوصي،0كشاورزي  طبقه بندي كرد. اين عوامل دو دسته  ساختار اجتماعي را در بر مي گيرد:

 (pacione،1985  :98«)زمين و نظام اجاره داري نامطمئن

تدالل مي شد كه بزرگ مالكي مانعي بر سر راه توسعه اقتصادي است، چرا پيش از اصالحات ارضي در بسياري از كشورها چنين اس   

 وكه انبوه دهقانان در اراضي غير حاصلخيز متراكم بودند و مالكان  اراضي حاصلخيز نيز به دليل عدم سودآوري، در شهر سرمايه گذاري كرده 

رخي نواحي كه خرده مالكي رواج داشت كشت فشرده و عمقي بهره گاه واسطه اي به جاي خود در روستا قرار مي دادند. از سوي ديگر در ب

چنداني نداشت ودر نهايت به ضعيف شدن خاک مي انجاميد. اين وضع بخصوص در نواحي كوهستاني به چشم مي خورد. عالوه بر اين، بزرگ 

خدمات كمي ارائه مي داد و در نهايت  مالكي اغلب واحدهاي كوچک را تحت سلطه داشت و يا آنها را ضميمه خود مي ساخت و در مقابل

بخش اعظم سود حاصل نصيب وي مي شد. به دنبال اين وضعيت بسياري از كشورها اصالحات ارضي را سرلوحه برنامه هاي خود قرار دادند 

 ولي همچنان در آسيا اين مساله با مشكالت زيادي روبه رو شد. 

 ست.از عوامل ديگر بروز اصالحات ارضي، عامل سياسي ا

تحوالت سياسي مي تواند قدرت موثري براي اصالحات ارضي باشد. برخي حكومتها از اصالحات ارضي يا احتمال آن به عنوان وسيله 

اي جهت شروع يا بقاي قدرت خود استفاده كرده اند. همچنان كه از  اصالحات ارضي، به عنوان وسيله اي جهت كسب قدرت در انقالبهاي 

( 0711بوليوي استفاده شده بود. در روسيه و چين با كمونيسم اصالحات ارضي ظهور كرد.  اصالحات ارضي در ايتاليا)روستايي در مكزيک و 

( نيز تا اندازه اي پاسخي سياسي به افزايش فعاليت كمونيسم در نواحي روستايي بود. در چنين مواردي تحوالت سوسياليستي 0714و تايوان)

 (pacione،1985  :  98ي حفظ خود قدرتمند بود. )مانند تحوالت كاپيتاليستي برا

به دنبال مائوئيسم و نهضت روستايي چه كوارا و كاسترو در كوبا و غيره، موضوع گرايش روستاييان به سوسياليسم  0711در دهه     

در  براي ايجاد كمربند سبزيدهقاني مطرح شد. در عوض حكومتها براي جلوگيري از پيشرفت چنين سوسياليستي مساله اصالحات ارضي را 

با اصالحاتي در كشورهاي توسعه نيافته بر موضوع تقسيم زمين هاي  0711به همين لحاظ دهه» اطراف كشورهاي جهان سوم مطرح كردند.

( ه.ش0430ران يمله اكشور در اين سالها) ازج 31كشاورزي بين روستاييان تكيه كرده و تغييراتي را در اين قبيل كشورها پديد آوردند. حدود

 (4: 0433طالب، «)به اصالحات ارضي سياسي دست زدند

عامل اقتصادي يكي ديگر از عوامل بروز اصالحات ارضي است كه بي ارتباط با بحث  مالكيت نيست. بزرگ مالكي مانعي بر سر راه     

مي شد نه تامين مواد اوليه صنايع داخلي، به توسعه صنعتي بود، چرا كه سود حاصل صرف خريد كاالهاي تجملي و رونق بازارهاي خارجي 

شكل ماين ترتيب صنايع نمي توانستند توليد زيادي داشته باشند. در مقابل دهقانان نيز به دليل عوايد ناچيز حتي در تامين نيازهاي اوليه با 

نوادگي ، توليد در هكتار را باال ببرد و سبب رونق مواجه بودند. از اين رو اصالحات ارضي مي توانست با ايجاد قطعات متوسط و بهره برداري  خا

 كشاورزي گردد.

از اصالحات ارضي دهه هاي اخير مي توان به اصالحات ارضي هند كه در يک فضاي نسبتا دموكراتيک شكل گرفت، اصالحات ارضي  

ب دهقانان بوليوي، اشتراكي كردن مزارع اروپايي مصر كه تحت رژيم نظامي به اجرا در آمد، اصالحات ارضي الجزاير، اشغال نظامي ژاپن، انقال

شرقي، دگرگونيهاي سوسياليستي و اقتصادي در جمهوري خلق چين كه متاثر از فعاليتهاي جنبشهاي نيرومند انقالبي بود و همچنين ساير 

ضي ايران اشاره كرد كه در فضاي خاص در آسيا، امريكاي التين، افريقا و خاورميانه و بخصوص اصالحات ار 0711برنامه هاي اصالحي در دهه 

 (41: 0433مهدوي،ه.ش( به اجرا درآمد.)0430ميالدي، برابر با سال  0711رژيم پهلوي)در شروع دهه 
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 اجراي اصالحات ارضی در ایران
و روحانيون و در دست مردم  فدرصد متعلق به اوقا21درصد زمينهاي كشاورزي در دست مالكان بزرگ بود.  11يش از اصالحات ارضي پ

درصد باقي مانده به كشاورزان تعلق داشت. پيش از اصالحات ارضي به 21درصد زمينهاي دولتي نيز متعلق به محمدرضا پهلوي بود و 01بود. 

 روستا را در فهرستي درآوردند كه آن زمينها مي بايستي بين روستاييان تقسيم شود.  08111دستو محمدرضا پهلوي 

به مرحله اجرا  0430بهمن  1آغاز شد و با رفراندوم  0431دي  07ن با تصويب قانون اصالحات ارضي در تاريخ اصالحات ارضي در ايرا

 درآمد. اصالحات ارضي در سه مرحله انجام شد:

  در مرحله نخست تعيين شد كه هيچ مالكي بيش از  يک ده شش دانگ يا شش دانگ زمين در چند دهه مختلف نداشته باشد. دولت 

هاي مازاد بزرگ مالكان را خريداري و بخش هايي كه داراي زارعان صاحب نسق بودند را به صورت اقساطي به آنها فروخته و زمين هاي زمين 

 بالكشت باقيمانده تحت عنوان اراضي دولتي در اختيار دولت قرار مي گرفت. با فروش سهام كارخانجات دولتي ترتيب باز پرداخت بهاي زمينها

 راهم گرديد.به مالكان ف

در مرحله دوم صاحبان زمينهاي استيجاري مي بايد يا به تقسيم درآمد حاصل از اجاره ويا بر اساس قراردادهاي اجاره، زمين ها را به 

ا بزارعان بفروشند، به عبارت ديگر مالكان موظف شدند كه يا ملک كشاورزي خود را براي سي سال به كشاورزان اجاره نقدي دهند و يا آن را 

توافق بدانها بفروشند. بدين ترتيب حداكثر مالكيت زمين ها در دست يک مالک بسيار محدود شد.  امالک معوقه عام نيز براساس درآمد آن 

ساله به كشاورزان واگذار گرديد. در مورد موقوفات خاص متوليان مجبور به فروش آنها به دولت و تقسيم آن بين  77زمين به اجاره دراز مدت 

 ورزان شدند.كشا

در مرحله سوم مالكاني كه ملک خود را اجاره  داده بودند براساس قانون تقسيم و فروش امالک مورد اجاره به زارعين مستاجر مصوب 

 ملزم شدند يا زمين خود را به زارعان بفروشند، يا با رضايت مالک و زارع به نسبت بهره مالكانه يا عرف محل آن را با يكديگر تقسيم 0433

 »كنند. محمدرضا پهلوي ادعا كرده است اين اقدام موجب شد همه كشاورزان ايران صاحب زمين شوند و ايران از يک كشور فئودالي به سوي

 .گام بردارد« صنعتي شدن» و « كشاورزي آزاد

 

 ات ارضی و چگونگی دریافت سند مالکيت حصالتاریخچه ا
هزار  2هجري شمسي، با دستور تقسيم بيش از  0427پذيرفت. مرحله اول:  در سال اصالحات ارضي در ايران، در سه مرحله انجام 

هجري شمسي، به  0448قريه و آبادي امالک سلطنتي كه به ناحق تصاحب شده بود شروع گرديد و به دنبال آن، قانون اصالحات در سال  

هكتار اراضي آيش و زير كشت از اراضي آبي يا 311، حداكثر اين قانون، هر شخص مي توانست در تمام كشور 2تصويب رسيد. براساس ماده 

سال به  2هكتار از اراضي ديم و باير را مالک باشد و از اراضي خود انتخاب نمايد. در اين قانون، اجازه فروش اراضي مالكين ظرف مدت  811

هجري شمسي، به تصويب رسيد كه  0430ماه  هجري شمسي و متمم آن در دي 0431زارعين واگذار گرديد. در مرحله دوم، مصوبه سال 

براساس آن، سازمان اصالحات ارضي كل كشور مامور اجرا گرديد. در اين قانون، مالكيت هر فرد در تمام ايران به يک ده شش دانگ محدود 

، منظور گرديد. براساس اين قانونگرديد. مرحله سوم قانون اصالحات به اجرا درآمد و تسهيالت از لحاظ عمليات ثبتي و معافيت حقوق دولتي، 

الت اراضي به صورت رايگان و با خريد، از مالكيت مالكين خارج و مورد تقسيم بين زارعين قرار اشوراي اصالحات ارضي به وجود آمد و انتق

ل و با ساير وسايل، به نحو روز، به وسيله روزنامه كثيراالنتشار، در مح 01بار به فاصله  2گرفت. با تصويب شوراي اصالحات ارضي، مراتب 

هزار ريال  011مناسب، آگهي مي شد و از تاريخ نشر آخرين آگهي، مالكين بايد وضع مالكيت خود را در خالف واقع موجب جريمه به مبلغ 

شمسي،  هجري 24/01/0433بود و اداره كشاورزي محل راسا موظف به تنظيم صورتمجلس وضعيت مالكيت براي مالک مي نمايد. در تاريخ 

قانون تقسيم و فروش امالک مورد اجازه به زارعين مستاجر به تصويب رسيد و در روند عمليات اصالحات ارضي، دهات و مزارعي كه مشمول 

سال،  براساس معدل  41مالكين به مدت -0مقررات اصالحات ارضي تشخيص داده نشده اند موظف بودند يكي از اين حالتها را بپذيرند: 

ال آخر، بدون در نظر گرفتن عوارض، به مزارع همان ملک به اجاره واگذار نمايند. ضريب اجاره منطقه را سازمان اصالحات ارضي س 4عايدات 

اراضي آبي و ديم، هر يک به نسبت بهره مالكانه، بين زارع و مالک تقسيم  -4مالكين با توافق، اراضي را تعيين مي نمودند. -2تعيين مي كرد. 

نون شامل باغات و بيشه ها نيز مي شد و مالكين مي توانستند حقوق اعيان شريک زارع را خريداري يا به وي بفروشند و عرصه گردد. اين قا

اين گونه امالک كه متعلق به زارعين بوده به توافق، به زارعين منتقل مي گرديد و در صورت عدم توافق، سازمان اصالحات ارضي مبادرت به 

هجري شمسي، قانون تقسيم عرصه و اعيان  باغات مشمول مقررات اصالحات ارضي به تصويب رسيد و  0410ر سال صدور راي مي نمود. د

هجري شمسي، در مورد خريد و فروش حقوق يكديگر اقدام نمايند.  0412به مالكين و زارعين اعيان باغات مشترک مهلت داد تا شهريور ماه 

ستاها طبق ضوابطي، حقوق مالكين را تعيين و به زارعين منتقل مي نمايند. اين انتقال براساس  در غير اين صورت، وزارت تعاون و امور رو
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قبوض اقساطي انجام مي گرديد. پس از ختم عمليات اصالحات ارضي با پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي، مشاهده شد كه مقررات بعضي 

حاظ وضع مالكيت به نظر مي رسيد. بنابراين، در مشمول قانون اصالحات ارضي را امالک مشمول اين قانون پايان نيافته اند و مشكالتي از ل

تصويب نمود. براساس اين مصوبه، وزارت كشاورزي بايد در مورد اراضي مشمول  قانون اصالحات ارضي كه به تصرف زارعين صاحب نسق 

تا اسناد مالكيت آنها صادر شود كه به دنبال آن، اسناد بسياري از  درآمده و تاكنون در مورد آنها سند انتقال تنظيم نشده است اقدام نمايند.

 نام زارعين صادر گرديد.  امالک به

 

 شوراي اصالحات ارضی
قانون اصالحي قانون اصالحات ارضي تشكيل شد. وظايف آن عبارت بود از: تعيين روش  3شوراي اصالحات ارضي ايران براساس ماده 

 نامه هاي الزم و نظارت در حسن اجراي وظايفي كه در اين قانون پيش بيني شده است.كلي وتهيه برنامه، آيين 

هيئت وزيران، با توجه به ممنوعيت نقل و انتقال مالک مازاد بر حد نصاب  0430مهر  21/ت مورخ 23318مصوبه شماره  0براساس بند 

 شموليت معامله، شوراي اصالحات ارضي مي باشد.قانون اصالحات ارضي(، مرجع تشخيص م 2ماده  1مالكان،)براساس تبصره 

آيين نامه اصالحات ارضي، چنانچه اشتباهي در تنظيم اسناد زارعين رخ داده باشد، شوراي اصالحات ارضي راي به  48براساس ماده 

 اصالح، اقاله يا ابطال سند خواهد داد. 

نفر از صاحب   1ارضي به رياست وزير كشاورزي و عضويت  قانون اصالحي قانون اصالحات ارضي، شوراي اصالحات 3براساس ماده

 منصبان وزارت كشاورزي كه داراي حداقل سمت مدير كل يا مدير عامل باشند تشكيل مي شود.

در طول حكومت محمدرضا شاه سياست آن نبود كه تغييري ريشه اي در روابط سنتي روستايي پديد آيد، بنابراين نبايد هم حيرت كرد 

صالحات ارضي به چنين نتيجه اي دست نيافت. با اين همه، از برنامه تقسيم زميني به ناچار تصوري را از تغييري نسبتا بنيادين در كه چرا ا

زان رذهن مي آفريند. احتماال يكي از اهداف اين برنامه، ارائه چنين تصويري بود ، اگر چه در واقع امكان هيچ تغيير جدي اي فراهم نشد. كشاو

تصوير واكنش مثبت نشان دادند و در آغار اميدوار بودند كه اصالحات ارضي  وضعشان رابهبود بخشد. اما براي اكثر آنان فقر بي پايان به اين 

خي لهمراه با عدم امنيت اقتصادي، سرنوشتي تغيير ناپذير بود. كشاورزان كه پس از چندي از تو هم به درآمدند، به برنامه اصالحات ارضي به ت

ريستند. آنها به حكومت مظنون بودند و نسبت  به گروه كوچک مالكان غيابي و دهقانان صاحب زميني كه از اصالحات سود برده بودند مي نگ

كينه مي ورزيدند. البته خيلي از مالكان براي جلوگيري از دست رفتن زمينهايشان آنها را به كمک روحانيون وقف عام و يا خاص نمودند كه 

 0737برابر با  0413پس از انقالب سال  0413از روستاييان با سازمان اوقاف دچار مشكل اصالحات ارضي ايران بعد از انقالب هنوز هم خيلي 

در ايران و به روي كارآمدن حكومت جديد، روند اصالحات ارضي به طور كلي دستخوش تغيير شد. شوراي نگهبان جمهوري اسالمي ايران در 

قوانين اصالحات ارضي را مخالف با شريعت اسالم تشخيص داد و روند اصالحات ارضي بطور كلي متوقف شد.   اجراي 0414تير  20تاريخ 

بهمن  4ادامه روند اصالحات ارضي را قانوني اعالم نمود و در نهايت در  0431خرداد  2هفت سال بعد، مجمع تشخيص مصلحت نظام در 

آيين نامه اصالحات ارضي را نيز مشمول مصوبه مجمع  28و  23هاي مشمول مواد ، شوراي مصلحت ارضي مركز تعيين تكليف باغ 0480

تشخيص مصلحت نظام و مجاز دانسته و روند تعيين تكليف امور باقي مانده اصالحات ارضي از سر گرفته شد. در حال حاضر سازمان امور 

باشد و كارشناسان اصالحات ارضي مستقر در دفتر سازماندهي  ارضي تنها متولي تعيين تكليف امور باقي مانده اصالحات ارضي در كشور مي

 و توسعه اراضي اين سازمان، آخرين متوليان اصالحات ارضي در ايران هستند. 

سازمان امور ارضي بخشي از وزارت كشاورزي سابق جمهوري اسالمي ايران است. اين سازمان درحال حاضر زيربخشي از وزارت جهاد 

به واگذاري اراضي جهت طرحهاي توليدي كشاورزي و غيركشاورزي مثل صنايع و امور مربوط به اراضي زراعي و باغي و كشاورزي مي باشد و 

 حفاظت از آنها مي پردازد.

مديريت امور اراضي، بخشي از سازمان جهاد كشاورزي هر استان است كه تحت نظر رئيس سازمان امور اراضي و رئيس سازمان جهاد 

مديريت امور اراضي وجود دارد درحالي كه تعداد استان  42عاليت كرده و در مركز استان مستقر است. در حال حاضر جمعا كشاورزي استان ف

 استان مي باشد.  40هاي كشور ايران 

 سايل زير رسيدگي مي كند:ممديريت امور اراضي به 

ميسيون تبصره يک ماده يک، جلوگيري از تغيير كاربري حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها، بررسي درخواستهاي ارايه شده به ك.  0

 غيرمجاز اراضي و ارجاع متخلفان به قوه قضاييه.

دريافت مدارک الزم از  مديريت جهاد كشاورزي شهرستان و اداره ثبت اسناد و امالک استان و ارسال آن به سازمان امور اراضي .  2

 ده اصالحات ارضي ومتصرفين اراضي دولتيجهت صدور سند براي زارعين مشمول امور باقي مان

 برگزاري جلسات شوراي اصالحات ارضي در استاد و تصحيح اشتباهات جزيي موجود در اسناد زارعين اصالحات ارضي.  4
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 ارايه مدارک الزم جهت واگذاري زمين به روستاييان و زارعان با توانايي مالي كم جهت اجراي طرحهاي كشاورزي.  3

 سرزمين، نقشه برداري و تحديد اراضي با همكاري اداره ثبت اسناد و امالک و صدور اسناد اراضي كشاورزيهمايش .  1

ارزيابي فعاليتهاي مديريتهاي امور اراضي براساس تكليف تعيين شده براي آنها توسط سازمان امور اراضي انجام مس شود. مديريتها 

 امار اراضي -امار تعيين تكليف اراضي واگذاري -حهاي توليدي كشاورزي و غيركشاورزيموظف هستند آمار مربوط به واگذري اراضي به طر

 باير و امار حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها، مور زمين)تعيين تكليف اراضي مشمول اصالحات ارضي و اراضي دولتي( و مميزي و واگذاري را

ار صادره در سازمان امور اراضي بررسي شده و چنانچه قابل تاييد باشد از عملكرد به  صورت ماهانه به سازمان امور اراضي ارسال نمايند. آم

مديريت مذكور كسر مي شود در پايان هر سال ميزان عملكرد انجام گرفته بررسي و بسته به ميزان موفقيت مديريت امور اراضي، بودجه سال 

 آينده مديريت تعيين مي گردد.

اي اصالحات ارضي و عدم امكان رسيدگي به پرونده ها توسط شخص وزير، اختيارات مربوط به شوراي با افزايش تعداد پرونده هاي شور

اصالحات ارضي مستقيما توسط وزير كشاورزي به رئيس سازمان امور اراضي تفويض مي شد. پس از ادغام دو وزارت جهاد سازندگي و كشاورزي 

سط وزير جهاد كشاورزي صورت مي گيرد. در پي اختالفات و ابهام هاي متعدد در و تشكيل وزارت جهاد كشاورزي، عمل تفويض اختيار تو

پرونده هاي اصالحات ارضي، اختيارات رسيدگي به پرونده هاي اختالفي اصالحات ارضي در هر استان رئيس سازمان امور اراضي به رئيس 

ن امور اراضي تشكيل مي شود به طور عام، شوراي عالي سازمان جهاد كشاورزي تفويض مي شود. شوراي اصالحات ارضي كه در هرسازما

 اصالحات ارضي يا شوراي اصالحات ارضي مركز ناميده ميشود. 

 اعضاي شوراي اصالحات ارضي در حال حاضر به شرح زير است:

 رئيس سازمان امور اراضي)عضو و رئيس شورا(.  0

 معاون ساماندهي و توسعه سازمان امور اراضي.  2

 ل ساماندهي و تعيين تكليف اراضي سازمان امور اراضيمدير ك.  4

 مدير كل امور حقوقي سازمان امور اراضي.  3

يک نفر صاحب منصب وزارت جهاد كشاورزي با حداقل مقام مدير كل) اين وظيفه در حال حاضر به معاون حفاظت و امور اراضي .  1

 سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري محول شده است.

آيين نامه اصالحات ارضي، تصحيح اشتباهات كليه اسناد اصالحات ارضي به شوراي اصالحات ارضي محول شده بود  48س ماده براسا

ه اليحه قانوني اضافه نمودن يک تبصر» كه با توجه به حجم بسيار زياد پرونده هاي موجود، رسيدگي به پرونده ها ممكن نبود. به همين دليل

تصويب شد كه به موجب آن شوراي اصالحات ارضي مي تواند تمام يا بخشي  0418آذر  03در تاريخ « صالحات ارضيآيين نامه ا 48به ماده 

نفر از كارمندان واجد شرايط در استان تفويض نمايد. در حال حاضر شوراي اصالحات ارضي هر استان در مديريت  1از اختيارات خود را به 

نفر از كاركنان جهاد كشاورزي استان  3رياست رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان و با عضويت  امور اراضي آن استان مستقر بوده و به

تشكيل مي شود. در حال حاضر مدير امور اراضي استان به عنوان يكي از اعضاي ثابت، به عنوان دبير در شوراي ياد شده حضور دارد. جهت 

و شوراي اصالحات « نفره اصالحات ارضي استان 1شوراي » الحات ارضي مستقر در استانجلوگيري از بروز اشتباه در مكاتبات اداري، شوراي اص

 ناميده مي شود. « شوراي عالي اصالحات ارضي» و به ندرت« شوراي اصالحات ارضي مركز» ارضي مستقر در سازمان امور اراضي، 

 

 در ایران علل و اهداف اصالحات ارضی
اصالحات ارضي اهدافي سه گانه ذكر مي كنند: الف( هدف هاي اقتصادي، ب(هدف هاي اجتماعي در شرايط كنوني جهان، معموال براي 

و سرانجام ج(هدف هاي سياسي . البته، در گذشته در جريان انقالبهاي واقعي، خواه در انقالبهاي مترقي بوروژوايي، خواه در انقالبهاي 

آنجا كه به  دهقانان مربوط مي شده است، هدفشان رهايي از ستم مالكيت بزرگ  سوسياليستي، كه توده هاي مردم شركت داشته اند، طبعا تا

اراضي بر مبناي از ميان بردن طبقه مالک و بر هم زدن مناسبات مالكيت موجود ارضي بوده است، و طبقات نوخاسته كه رهبري جنبش 

انند كه با طبيعت  طبقاتي شان سازگاري داشت. اما در شرايط انقالبي را در دست داشتند، مي كوشيدند تا مناسبات دهقاني را در جهتي بكش

دست « رفرم» نام گرفته اند، و طبقات حاكم معموال از باال به صورت « كشورهاي كم رشد» يا « جهان سوم» كنوني جهان، در جوامعي كه 

را با كلمات  و اصالحات پر طمطراق، آب و رنگ به اصالحات ارضي مي زنند. براي كار خويش هدف هاي زيادي ذكر مي كنند و احيانا آنها 

مي دهند و اين انقالب اجتماعي را كاري محدود مي « تقسيم زمين» مي زنند. آنها مخصوصا به مصادره زمين مالكان توسط دهقانان، نام كلي

ز اصالحات ارضي ايران ني« سه هدف تحقق» نيست، بلكه بايد اصالحات ارضي« متناسب با اوضاع و احوال نيمه دوم قرن بيستم» نامند كه 

  ( 031: 0410)آمارهاي روستايي و كشاورزي ايران،كه از باال انجام گرفت با سروصداي زيادي درباره هدف هاي سه گانه همراه بود.
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همگام و » در مقدمه قانون اصالحات ارضي، اهداف اصلي و اساسي  دولت را از تصويب و اجراي قانون فوق چنين بيان كرده است:

همزمان با تحوالت سريع اجتماعي و صنعتي ضرورت  ايجاب مي كند كه براي تحكيم پايه هاي اقتصاد كشور و بهبود زندگي مردم اين 

سرزمين، تحولي بزرگ در امر كشاورزي نيز پديدمي آيد. بدين منظور، اليحه اصالحات ارضي تقديم مجلس شوراي ملي مي گردد كه در آن 

ي وجود دارد: يكي ازدياد توليد و ديگري تعميم عدالت. اجراي برنامه هاي مربوط به اصالحات ارضي موجب خواهد شدمالكيت دو مقصوت اساس

زمين هاي زراعي تعميم يابد،  از آب و خاک كشور بيشتر و بهتر بهره برداري شود، روش هاي تازه تري با سرعت و سهولت بيشتر در كشاورزي 

ول در واحد سطح مزروعي كشور توسعه يابد، و در روابط مالک و زارع، براساس عدالت و به تناسب سهم واقعي كه هر به كار رود، ميزان محص

 (433: 0412)افرايسابي،«عهده دارند، اصالحات اساسي به عمل آيد يک در امر توليد به

در مجموع، اهدافي سياسي و در  كردند كه به نظر مي رسد مجريان و طرح كنندگان اصالحات اهداف چندگانه  ديگري را دنبال مي

 شايد بتوان بعضي اهداف اين طرح را، كه عمدتا سياسي هستند، چنين بيان كرد: « تحكيم اقتدار رژيم» جهت 

 نكسب و گسترش پايگاه حمايتي در ميان روستاييا:الف

روستايي زندگي مي كنند وبه كشاورزي در بيشتر كشورهاي دستخوش نوسازي، اكثريت غالباً چشمگير جمعيت كشور در مناطق 

اشتغال دارند. همچنين در بيشتر اين كشورها، غالبا بر اثرمهارت روستاييان به شهرها، جمعيت شهري بسيار شريع تر رشد مي كند. ترتيب 

. در اين رهگذر، اين دو عامل اكثريت روستايي و رشد جمعيت شهري، به سيايت كشورهاي دستخوش نوسازي، الگوي متمايزي مي  بخشد

ميان رويكردهاي سياسي و رفتار شهرنشينان، و رويكرد ها و رفتار روستانشينان، شكاف بزرگي پديد مي آيد. شهر به كانون دايمي مخالف با 

به  انظام سياسي تبديل مي شود و از همين روي، استواري حكومت بستگي به آن پيدا مي كند كه چقدر  مي تواند پشتيباني روستاييان ر

  (3: 0418)ايراني،خود جلب كند.

بنابراين، هر حكومتي كه بخواهد از حداقل استواري برخوردار باشد، بايد پشتيباني قابل مالحظه روستاييان رابه خود جلب كند. اگر 

شت. در وجود نخواهد دا حكومت نتواند هيچ  گونه پشتيباني مناطق روستايي را براي خود جلب كند، هيچ گونه امكاني براي استواري سياسي

مرداد ، بي ترديد، دردصدد گسترش بخشي پايه هاي حمايت  سياسي از خويش بود. به رغم اتكايش  28ايران، شاه در سالهاي بعد از كودتاي 

. او ده استبه هزار فاميل در اغلب سالهاي سلطنتش، شواهدي در دست است كه نشان مي دهد وي به ضعف ذاتي اين پايگاه، حمايتي آگاه بو

به منظور ايجاد ثبات بلندمدت در حكومت خويش، به حمايت آگاه بوده است. او به منظور ايجاد ثبات بلندمدت در حكومت خويش، به حمايت 

بخش هاي بيشتري از جمعيت نياز داشت، او هر چند به طور موقت، از حمايت ملي گرايان) ناسيوناليست هاي( طبقه متوسط جامعه محروم 

زيرا به سقوط نماد و مظهر برجسته ملي گرايان ايران، دكتر محمد مصدق، ياري داده بود و اكثريت طبقه متوسط، او را آلت دست اجانب  بود،

رعيتي( و ايجاد اصالحات -شاه با يک محاسبه ساده رياضي، مي ديد  محو نظام  زمين داري)ارباب» . بدين سان،(1: 0410)پورفضل،مي دانستند

)تاريخ «ميليون روستايي را به صف حاميان رژيم خواهد افزود. 01مقابل از دست دادن چند صد مالكيت بزرگ، بيش از ارضي، در 

 (024: 0432كمبريج،

عالوه بر اين، اصالحات ارضي وسيله اي بود براي خنثي كردن جنبش هاي احتمالي روستايي و دهقاني، پس، روستاييان هم مي توانند 

شند، و هم مي توانند به گونه قواي ضربتي انقالب عمل كنند.اينكه يک روستايي كدام يک از اين دو نقش را بازي مي حافظ وضع موجود با

حور ر مكند، بستگي به آن دارد كه نظام موجود تا چه اندازه نيازهاي اقتصادي ومادي شناخته شده او را برآورده  مي سازد. اين نيازها معموال ب

ره داريف ماليات ها و قيمت ها دور مي زنند. بنابراين روستاييان زماني انقالبي مي شوند كه اوضاع مالكيت زمين، اجاره نحوه تصرف زمين، اجا

داريف كار، ماليات ها و قيمت ها برايشان تحمل ناپذيري شده باشد. اصالحات ارضي و تقسيم اراضي وسيله اي است كه دهقانان را از حالت 

آورد و به يک نيروي اجتماعي اساسا محافظه كار تبديل مي كند. هيچ گروه اجتماعي به اندازه دهقان زمين دار محافظه  منبع بالقوه انقالب مي

 يكار نيست و برعكس هيچ كس به اندازه دهقاني كه زمين ندارد و يا اجاره كالني مي پردازد، انقالبي نيست. پس استواري حكومت تا اندازه ا

. صحت اين امر را مي توان در تقسيم اراضي در ژاپن پس (237: 0413)تودارو،اصالحات روستايي و ارضي بستگي داردتوانايي آن در پيشبرد 

، هند پس از استقالل ، و كشورهاي آمريكايي التين مثل بوليوي، ونزوئالو و مكزيک مشاهده 0738-38از جنگ دوم، كره جنوبي سال هاي 

جاني و آمريكاييان حامي اصالحات، همان طوري كه در قبل ذكر شد، به عملكرد اين جنبه از اصالحات كرد. در ايران نيز شاه، اميني، ارسن

 ارضي توجه داشتند و همواره آن را گوشزد مي كردند. 

 گسترش نظام و روابط سرمايه داري:ب

يكي شرايط دروني جامعه، كه عبارت  (لفپيدايش و گسترش سرمايه داري)بورژوازي( ملي ايران با دومانع و مشكل اساسي روبه رو بود. ا

رعيتي( كه پايگاه اصلي سركوبي نهضت هاي اجتماعي و مانع اساسي توسعه و پيشرفت صنايع ملي، و در  -از گرانجاني نظام زمين داري)ارباب

 نتيجه تضعيف سرمايه داري صنعتي كشور بود. 
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مواد  تنها انگليس، كه ويژگي هاي آن عبارت بودند از غارت و چپاول نهشرايط بيروني يعني استعمار دولت خارجي، به ويژه روس و ( ب

خام و منابع طبيعي كشور، بلكه به دست آوردن حداكثر سود از طريق ايجاد بازار براي فروش كاالهاي خود، اين عوامل اسباب ورشكسته شدن 

تي آن، را ضعيف كرد و  سرانجام، سبب وابسته كردن سرمايه هاي صنايع ملي را فراهم آورد و در نتيجه سرمايه داري ملي، به ويژه بخش صنع

 ملي به نظام سرمايه داري جهاني و قدرت هاي استعماري شد. 

فقدان شرايط طبيعي براي توسعه سرمايه داري ملي و اوضاعي كه در نتيجه افزايش دائمي نفوذ سرمايه هاي خارجي و تسلط مناسبات 

تضا مي كرد كه طبقه سرمايه دار، سرمايه هاي خود را در توليد محصوالت كشاورزي به كار اندازد. بنابراين، در زمين داري ايجاد شده بود، اق

نتيجه تسلط بانک هاي خارجي، منافع سرمايه داران نوخاسته ايراني، ابزار قدرتمند سياست استعماري شود و در توليد مواد خام كشاورزي، 

اري الزم بود، موردبهره برداري قرار گيرد. بيگانگان از طريق وامه ها و بانک ها،  نظام مالي ايران را تحت كه براي صنايع كشورهاي سرمايه د

ر وسلطه خود در آوردند و سرمايه داري ملي ايراني حالت وابستگي پيدا كرد. اين امر تاثير مصيبت باري در پويش اوليه تراكم سرمايه و به ط

 .(00: 0411)جزني،شتعام، در سرشت سرمايه داري دا

در تاريخ معاصر كشور ايران، انقالب مشروطه نخستين ضربه اي بود كه در پيكر نظام زمين داري وارد شد، ولي به دالئلي كه دراينجا 

نده اكمجال بيان آنها نيست، اين ضربه نتوانست نظام زمين داري را ريشه كن سازد و در جنبش هاي پس از مشروطه هم، به رغم مبارزات پر

و روي كار آمدن دولت دكتر مصدق، با اينكه زمين داران)اربابان( از نظر  21رعيتي پابرجا ماند. پس از جنبش هاي دهه  -و گاه روابط ارباب

سياسي عقب نشستند، و در اثر جنبش دهقانان و اصالحات كشاورزي مصدق، فشار و استثماراربابي، اندكي سبک تر شد،ولي هنوز نظام زمين 

مرداد، دوباره قدرت سياسي از دست رفته خود را به  28امپرياليستي  -خود را حفظ كرده بود. پس از كودتاي ارتجاعي ري، مواضع اقتصاديدا

 چنگ آوردند. 

پس از كودتاي، به سبب شرايط مساعد امنيتي و سياسي، سرمايه جهاني )امپرياليستي( و سرمايه وابسته داخلي يا كمپرادور)كه نخستين 

جوانه هاي آن از همان آغاز نفوذ استعماري به كشور ما، به وجود آمده بود( رشد و گسترش  زيادي كردند. اما درعين اينكه شرايط سياسي 

غارت و چپاول با سركوب جنبش توده ها فراهم شده بودف وضعيت اجتماعي اقتصادي حاكم بر كشور، يعني روابط  اراباب رعيتي ، در راه 

مپراليسم آمريكا، كه عالوه  بر نفت مي خواست رشته هاي ديگر را نيز به زير سلطه كنترل خود دراورد، موانعي ايجاد كرده گسترش طلبي ا

نان ابود تسلط اربابان بر زمين ، آب، چراگاه ها و جنگل ها، پايين بودن قدرت خريد، و محدوديت بازارداخلي)كه به طور عمده ناشي از فقر دهق

طور كلي و اقتاد خود كفاي معيشتي در روستاها بود( از سويي گسترش سرمايه امپرياليستي را از سوي مردم بر مي انگيخت  و عموم مردم به

، موجوديت نظام و تسلط امپرياليسم را به خطر مي انداخت. 0447-32كه در شرايط بحرزان موجود اقتصادي سياسي كشور در طي سال هاي 

. اصالحات ارضي، وسيله ايفاي چنين نقشي بود. از نظر بين المللي، (031: 0434)خسروي،رعيتي ضروري بود -باباز اين رو، تغيير مناسبات ار

اصالحات ارضي منطبق بلند مدت و كوتاه مدت و جديد نظام سرمايه داري جهاني و استعمار جديد به شمار مي آيد. در شرايط بين المللي 

ظام سرمايه داري جهاني و در راس آن اياالت متحده آمريكا در دنياي سوم، متوجه نگهداري اين روز، هدف هاي اساسي سياسي و اقتصادي ن

كشورها در داخل نظام جهاني سرمايه داري، روابط سرمايه داري، و ايجاد شرايط الزم براي صدور سرمايه ها و توليدات صنعتي در اين 

يت سرمايه  داري وابسته نيز قرار داد. و چنانكه در چنين شرايطي است كه منافع كشورهاست. اين هدف ها در مجموع خود مورد تاييد و حما

 ماستعمار جديدبه نحو دقيق كلمه با منافع سرمايه داري وابسته، وحدت پيدا كرده است.  اگر نظام زمين داري، پايگاه اجتماعي استعمار قدي

 . (011: 0413)رواساني،ار جديد به شمار مي رودبوده است، سرمايه داري  وابسته نيز، پايگاه اجتماعي استعم

تكامل اين شرايط داخلي و خارجي بود كه مسئله اصالحات اجتماعي و در راس آن اصالحات ارضي، را كه بدون شک مهمترين ترفند 

 ل نمود. يا تمهيد اصالحاتي حكومت بوده است. ضروري ساخت و اجراي آن را به عنوان يكي از اهداف مهم هيئت حاكمه مبد

از آنجا كه بخشي از طبقات حاكم وابسته استعماري)به طور عمده زمينداران بزرگ( در كشور، در جهت مخالف برنامه هاي جديد 

جات ااستعمار سرمايه داري قرار مي گرفتند، الزم شد در ترتيب  طبقه حاكم وابسته ودولت هاي وابسته به استعمار نيز تغييراتي متناسب بااحتي

سرمايه داري جهاني، انجام شود. در اين ترتيب جديد، بخش سنتي بزرگ، عقب زده مي شد و فن ساالران و ديوان ساالران و سرمايه جديد 

 . (0428)روزنامه كيهان،داران داخلي كه با سرمايه گذاري خارجي، يا شريک بودند و يا به نمايندگي آنان عمل مي كردند، تقويت مي شوند

رمايه داري وابسته حاكم، موجب توسعه و روابط پولي و رشد سرمايه داري مالي)به ويژه ديواني( در روستاها شد. اصالحات ارضي و س

قبال اقتصاد روستا مبتني بر خود مصرفي بود، يعني پول  روابط پولي در زندگي روستاييان نقش كمي داشت، انان فقط قند و چاي و پارچه و 

دكاندار مي خريدند ساير مواد مصرفي خود را خودشان توليد مي كردند. بعد از اصالحات ارضي،اوضاع عوض گاهي هم بعضي اثاث خانه را از 

شد. مزدور شدن عده اي از رعايا، لزوم پرداخت قسط زمين، توسعه مصرف كاالهاي توليدي)كود شيميايي، بذر اصالح شده و ماشين آالت 

)سالنامه آماري كشور، توسعه روزافزون روابط پولي سرمايه داري در روستاها گرديدكشاورزي( و مصرفي، زياد شدن خوش نشينان، سبب 

. دولت نيز با تاسيس شركت هاي تعاوني، كه كار اساسي شان وام دادن به روستاييان بود، ولي كاال هم مي فروختند، گام (17: 0411 -0431

http://www.rassjournal.ir/


 223 -233  ، ص2316 ، زمستان21رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
خدماتي(، برداشت.  اين شركت ها اوال روابط پولي را در رده رشد مي هاي حساب شده اي در جهت منافع سرمايه داري وابسته و ديواني)

 . (84: 0418)سوداگر،دهند، مصرف كاالهاي جديد را در روستاها ترويج مي كنند و ثانيا سودي از بابت بهره وام ها، نصيب دولت مي كنند

دگرگوني هاي اساسي در شهر و روستاهاي « ات ارضياصالح» و در آن راي آن « انقالب سفيد» به هر حال، اجراي قوانين به اصطالح

رعيتي را از بين برد و روابط سرمايه داري را جايگزين آن ساخت و در شهرها بر ساخت اقتصادي  -ايران به وجود آورد، اساساً، روابط توليد ارباب

از نتايج مهم اجراي اصالحات ارضي در ايران، قلمداد  و اجتماعي، اثر بسيار زيادي گذاشت و اين امر، هم به عنوان يكي از اهداف، و هم يكي

 مي شود. 

 خلع سالح كردن مخالفان، خصوصاً گرايشات چپ گرايانه :ج

از اهداف رژيم شاه و شايد يكي از مهمترين آنها، ساكت كردن، خلع  سالح نمودن و منفعل گرداندن طيفي از نيروهاي سياسي بود كه 

به مسائل اجتماعي و خصوصا دهقاني با ديدي انتقادآميز و حتي تهاجمي مي نگريستند. يكي از داليلي كه باعث شد اصالحات ارضي به طور  

كز  توجه قرار گيرد، اين بود كه مساله زمين، پايگاه قدرتمندي در تفكر و تصور روشنفكران و نهضت هاي سياسي ميانه و برجسته اي در مر

 . دچپ داشت، و اصالحات ارضي معياري بود كه آنان به وسيله آن، در مورد اعتبار انقالبي دولت ها و  پايبنديشان به توده ها قضاوت مي كردن

م اصالحات ارضي توسط حكومت، تمهيدي مي شد كه همه را در مقابل خود مات، منفعل و بعضا تسليم كرد. در وضعيت فوق، انجا

جامعه سوسياليست ها به سرعت با اين طرح موافقت كرد، و چون از قبل حمايت خود را ازسرمايه داري وابسته در برابر نظام زمين داري) 

از اصالحاتي بود كه به سود اين طبقه تمام مي شد.  گفته شده است كه رهبري اين جريان رعيتي( اهالم كرده بود، طبعا خوشحال  -ارباب

اهي از سياست هاي آمريكا)به واسطه حمايتش از اصالحات( پرداخت و از مواضع وبراي تحقق نظرياتش حتي تا به اينجا پيش رفت كه به هواخ

 .(237: 0412)شوكراس،ان( به جانبداري پرداختآن كشور درمقابل انگليس)به عنوان پايگاه قديمي زمين دار

به طور ضمني مجبور به تاييد اين سياست شاه شد و بدين طريق تا حدودي از « اصالحات آري، ديكتاتوري نه» جبهه ملي نيز با شعار 

ذهبي و روحاني نيز مي قاطعيت شعارهاي خويش در مقابل رژيم كاست و به موافقت مشروط با آن رسيد.  مخالفت و موافقت  نيروهاي م

توانست در هر دو شق اش، تبليغاتي براي حكومت در پي داشته باشد. موضع ديگري حذب توده در اين خصوص اصالحات مزبور را مردود 

الحاتش و اصدانست و استداللي كرد كه ارتجاع و امپرياليسم، سرنخ اين امر ار در دست دارند. اما به تدريج يک جريان دوگانه در برابر حكومت 

در درون حزب پديدار گشت كه در مطبوعات و راديو حزب)پيک ايران( نيز انعكاس يافت. بنابر خاطرات كيانوري، جرياني  متشكل از رادمنش 

، مينو)، كامبخش و كيانوري، به نفع اصالحات پرداختند و جرياني ديگر به رهبري ايرج اسكندري، اين اصالحات را مفيد و مترقي مي دانست

. از نظر گروه اخير، اصالحات ارضي، گامي به پيش بود، اين اصالحات هر چند با رهبري امپرياليسم، ضربتي است به نظامهاي ما (017: 0431

 قبل   سرمايه داي در دهات كشورهاي عقب مانده،  زيرا با محدود  ساختن  مالكيت، مالكين ناچارند به تدريج اراضي خود را باروشهاي تازه

  «تعداد مزدوران كشاورزان» كشت كنند و روابط جديد سرمايه داري را در توليد خويش به پيش گيرند. در اثر گسترش سرمايه دارياي 

 يافزايش مي يابد و عناصر نيمه كارگر و كارگران سده سريعاً ترقي مي كنند. رشد سريع كمي افراد مزدبگير و تحوالتي كه ضرورتاً به مقتضا

ته كارگر را به مهمترين عامل حيات اقتصادي كشور مبدل مي كند. به هر حال فته رفكيفيت نيروي كار به وجود آيد،  ررشد صنايع در 

اصالحات ارضي اقدامي است مترقي ودر جهت تكامل تاريخ. بنابراين چنين  تحليل هايي بود كه جريان ديگري مثل گروه نيكخواه، اصالحات 

ضد زمين » و بنابراين شاه را يک چهره  (.014: 0480)عميد،جهت خواست توده ها، تحليل مي كردند ارضي را مقدمه تحوالت عظيم در

ارزيابي مي كردند. اصالحات ارضي و تحليل هاي فوق، تاثيري اساسي بر عملكرد جريانات چپ در ايران داشت و خصوصا « داري)ارباب رعيتي(

ژي شورش مسلحانه و دهقاني در پيش گرفته بودند، به انزوا و انفعال دچار ساخت و ، استرات0432ماركسيست هاي توده اي را كهدر سال 

 )عبداهللحتي تعداد تودهاي هاي توبه كرده اي را كه به حكومت  ودر هيئت حاكمه مقامات و مناصب حساسي نيز مي گرفتند، زيادتر نمود

 . (03: 0411اف،

 كسب حيثيت بين المللي :د

ام اصالحات ارضي اقدامي نبود كه مخالف صريح محافل داخلي و خصوصا بين المللي  را برانگيزد، بلكه برعكس، واقعيت اين است كه انج

م، به بعد قطعنامه هاي مكرري از 0711اقدامي بود  كامال مقبول و ترقي خواهانه و اين نكته اي بود كه شاه بدان توجه كامل داشت.  از سال 

وراي اقتصادي و اجتماعي اين سازمان، و سازمان خواربار و كشاورزي صادر شد، كه هر كدام به نوعي، جانب مجمع عمومي سازمان ملل، ش

م، خويش متذكر شده بود: يكي از 0710اصالحات ارضي را در مسائل دهقاني توصيه مي كردند. براي مثال، اين سازمان در قطعنامه سپتامبر 

، بهبود  وضع  طبقه كشاورز و ارتقاي سطح زندگي آنان است. لذا، به كليه دول جهان  موجبات ثبات سياسي وامكان آزادي در درجه اول

 خانواده هاي آنان، زمين هارانواختعدادتر براي اصالحات ارضي اقدام و به كشاورزاني كه زمين ندارند متناسب بادتوصيه مي نمايد كه هر چه زو

 . ( 12: 0481)فرهنگ،داده مي شود
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روشنفكري آمريكا و غرب )جداي از مواضع تشويق گرايانه دولت هاي متبوع خويش( نيز با ديده تحسين به اصالحات محافل رسانه اي و 

(، با اشاره به قيام 0432خرداد  03برابر با  0714ژوئن،03ارضي شاه مي نگريستند، چنانكه مجله تايم در سرمقاله يكي از شعارهاي خويش)

آن پادشاه فوق العاده و » تايمز در همين سرمقاله شاه را « ر را بين كه اين نبردي بود بر ضد پيشرفتطعنه روزگا» خرداد مي نويسد:  01

لقب داده بود كه سعي  دارد با مبارزه اي طوالني، ملتي فئودال را به كشوري مدرن تبديل كند، كه مخالفاني نيرومند و متشكل « اصالح انديش

. نيويورک تايمز نيز در همان زمان (411: 0430)كاتم،بزرگ و مالک، در مقابل خويش قرار داده استچون ديوان ساالري فاسد، زمين داران 

: 0417)كدي،«شاه در انقالب سفيد، خودش را در برابر محافظه كاران و سنت گرايان، يا كارگران وكشاورزان در يک صف قرار داده است» نوشت: 

214.) 

 »بي، مقدمه اي براي ايجاد يک جامعه پيشرفته از نوع غربي بود كه بايد باني ان را به عنوان اصالحات ارضي شاه از نظر مطبوعات غر

 ناميد. « پرچمدار ترقيات» و «  قهرمان

ي نيز، اگر چه شايد به واسطه مصلحت انديشي، اما در مجموع با ديدي تحسين برانگيز به اصالحات واردوگاه سوسياليسم به رهبري شور

گريست. چنانكه بعد از شروع اصالحات، راديو مسكو برنامه هاي اصالحي شده شاه را ستود ومخالفان آنرا ارتجاعي ناميد. ارضي شاه مي ن

از رژيم فاسد شاهنشاهي گفتگو مي كردند، يكباره تغيير لحن دادن و به تجليل از شاه دست زدند و  0430مطبوعات شوروي كه تا  تابستان 

ع يک قدم بزرگ به پيش شمار مي طارضي ناميدند، كه هر چند مسائل ايران را كامال حل نمي كرد. ولي به طور قاو را پيشگام در اصالحات 

. يكي از مجالت اين كشور در همان  زمان نوشت: اصالحات ارضي براي جلوگيري از انحطاط كشاورزي موجباتي (31: 0418)گراهام،رفت

كشور و سطح زندگي مردم، تاثير مساعد ببخشد. اين اصالحات در برنامه رشد كشور، قدمي به  فراهم مي سازد و مي تواند در اوضاع اقتصادي

پيش است و ميليون ها افراد دهقان را از قيد وابستگي و بردگي، كه تا همين اواخر ادامه داشت، نجات مي دهد. در سال هاي بعد حمايت 

سفير شوروي در ايران، طي مصاحبه اي ، شاه را به  0413ي مي رسيد كه در سال تحسين آميز عامل شوروي از اين اقدام شاه رژيمش به جاي

طور كامل به عنوان يک شخصيت انقالبي و موفق معرفي نمود و حتي اعالم كرد معايب بعضي تاكتيک هايي كه در سوسياليسم وجود دارد، 

 انقالب سفيدشاه نداشته است.

مالحظه منافع سياسي آن موافق بود، زيرا او را شاهي اصالح طلب و بركنار از مالحظه  به هر حال، شاه با انجام اصالحات ارضي به

زمينداران، و حكومتش را حكومتي مدرن و مترقي معرفي كرد و هيچ سياستمدار يا ناظري نمي توانست اين مساله را ناديده 

 .(131: 0433)لمبتون،بگيرد

 

 يت هاي کشاورزي ایراننتایج و پيامدهاي اصالحات ارضی در روند فعال
انجام گرفت، نشان مي دهد تمايل هاي اوليه براي اجراي برنامه اصالحات ارضي در ايران وجود  0441اقدامات جزئي كه در اواسط دهه 

 –ش، فرمان شاه در مورد فروش امالک سلطنتي به كشاورزان صادر شد. اما فشار براي تغيير نظام ارباب 0441داشت. براي مثال، در سال 

ش، افزايش يافت و نظير اين اقدامات تاثير اندكي بر نظام مالكيت ارضي مي  0441 دهه اواخر از ارضي اصالحات برنامه با خصوص به رعيتي

. (43)ش، به تصويب مجلس رسيد0447گذاشت. سرانجام، پس از تدوين پيش نويس اليحه اصالحات ارضي، نسخه اصالح شده آن در سال 

ه خوبي تدوين نشده بود، و منافع مالكان را در نظر گرفته بود، در همان ابتدا ثابت شد. در سال بعد، در ناكارآمدي اين قانون به دليل اينكه ب

ش، قانون اصالحات ارضي محافظه كارانه تري مطرح شد. اما با اينكه اصالحيه اي بر قانون قبلي بود،  خود يک قانون جديد 0430دي ماه 

ش، بالفاصله و بدون تاخير به اجرا درآمد. در سال  0430له اول قانون اصالحات ارضي سال . مرح(044؛17: 0413)منصوري،محسوب مي شد

ه.ش با دو اصالحيه جديد بر اين قانون، مراحل دوم و سوم آن نيز به مورد اجرا گذاشته شد. همان طور كه اشاره شد 0411و  0431هاي 

 برنامه اصالحات ارضي در سه مرحله متفاوت به اجرا درآمد: 

مرحله اول كه با نقايص و كاستي هايي روبه رو بود به نفع كشارزان تمام شد. هدف اين برنامه، در آغاز از بين بردن قدرت بزرگ مالكان 

و محدود كردن حوزه اختيارات آنان به يک روستا و توزيع زمين هاي مازاد بين دهقانان و كشاورزان ساكن در آنجا با سرعت هر چه بيشتر 

چيز به نفع كشاورز تنظيم شده بود، روح نسبتا محافظه كارانه اي توسط دولت مورد حمايت قرار مي گرفت و ماموران اصالحات  بود. همه

ارضي شور و شوق بيشتري در انجام كارها نشان مي دادند. اميد مي رفت كه در مراحل بعدي، مالكيت مالكان محدودتر و زمين هاي بيشتري 

 . (20: 0410)مومني،ا مالكان بالفاصله قدرت الزم براي در اختيار گرفتن عنان اصالحات به دست آوردندنصيب كشاورزان شود، ام

در مرحله دوم، ديگر خبري از سياست حمايت از كشاورزان نبود. اين مرحله در زمين هاي باقيمانده و زمين هايي كه در مرحله اول 

 بالتكليف مانده بودند، انجام گرفت. 
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در مرحله سوم اصالحات ارضي به خوبي نمايان بود. اين مرحله محبوبيت خاصي در ميان مالكان داشت؛ زيرا آشكار  چرخش سياسي

ه حق مالكيت را براي آنان محفوظ مي داشت، و از آنجا كه قانون به مالک اجازه مي داد در صورت عدم توانايي مستاجر به پرداخت مال االجار

 . (020: 0418)فضل اهلل ،راج هاي دسته جمعي نيز صورت مي گرفتقرارداد را لغو كند، گاهي اخ

قانون مرحله اول نيز، همزمان، در حال تعديل شدن به نفع مالكان بود.به گونه اي كه آنها مي توانستند قسمت بيشتري از امالک خود 

 ترا حفظ كنند. اين تغييرات كه نمايانگر طرفداري از قشرمالک بود، حتي در ميان ماموران اصالحات ارزي نيز بروز كرد. در اين زمان، سياس

زي دولت  تشويق به تاسيس مزارع نوين در ابعاد بزرگ بود، چون دولت اعتقاد داشت كه تنها اين سياست متضمن افزايش توليد كلي كشاور

 محصوالت كشاورزي است. 

كليه عوامل در كنار هم يک نوع مالكيت ارضي دوگانه را از درون برنامه اصالحات ارضي بيرون كشيد. مالكان آن دسته از زمين هايي 

كه حاصلخيزتر و مناسب تر بودند در اختيار خود نگه داشتند و تمامي مسئوليت هاي سرمايه گذاري در امور كشاورزي، نگهداري محصول را 

 و بازاريابي براي محصول، به زارعان محول مي شد و خود در اين زمينه هيچ تالشي نمي كردند. برخي از كشاورزان زمين هايي در اندازه هاي

حاصلخيزي متفاوت دريافت كردند. و همان گونه كه بيان شد، برخي نيز به داليل كامال قانوني و در بسياري موارد به طور كوچک ودرجه 

ش، دولت تصميم گرفت مرحله سوم اصالحات ارضي را آغاز كند. كه طبق آن به مستاجران  0438غيرقانوني، اخراج شدند. سرانجام، در سال 

كه در اجاره داشتند مستقيما از مالكان خريداري نمايند و مالكان را ملزم كرد كه يا خود روي زمين ها كار كنند  امكان داده مي شد زميني را

 . (132: 0431)هانتينگتون،يا آن را بفروشند

ميان  سرعت بررسي برنامه اصالحات ارضي ايران بيانگر اين نكته است كه در مرحله اول مقدار قابل توجهي از زمين هاي واجد شرايط با

 تزارعان تقسيم شد. اما دوام اين كار تنها يک سال بود و با معرفي مرحله دوم، برنامه اصالحات ارضي متوقف شد. از آن زمان به بعد، سياس

ي رسد مدولت بر راضي كردن مالكان به رها  كردن شيوه سنتي استفاده از زمين ومحدود كردن توزيع زمين استوار گرديد. بنابراين، به نظر 

 وكه دولت تحت تاثير فشارهاي فراواني نظام دوگانه گرايي را در پيش گرفت. به عبارت ديگر، نظام مالكيت ارضي بعد از  اصالحات ارضي از د

 . (84: 0418)سوداگر،طبقه زارع بسيار بسيار كوچک و مالک بسيار بزرگ تشكيل شد

شاورزي بين كشاورزان تقسيم شد. در اين ميان اكثر زمين هاي توزيع شده به تقريبا طي برنامه اصالحات ارضي، نيمي از زمين هاي ك

خرده مالک تعلق داشت. در مرحله اول اجراي برنامه، چون قانون با جديت و قدرت پيگيري مي شد، قسمت عمده، امالک بزرگ تقسيم گرديد. 

ضي گريزهاي قانوني، قسمت اعظم زمين هاي خود را كه در بهترين نقاط با اين حال، تعداد زيادي از مالكان بزرگ توانستند  با استفاده از بع

روستا واقع بود، و به منابع آب هم به آساني دسترسي داشت، براي خود حفظ كنند. نتيجه، در همان مرحله اول، گروه كوچكي از مردم قسمت 

حات ارضي، معمول بود كه مالكان بزرگ زمين هاي خود رااجاره عمده اي از زمين ها را همچنان در اختيار خود داشتند. در دوره قبل از اصال

د نمي دادند، اما آنان ترجيح مي دادند به جاي اجارهدادن، خود روي آنها كار كنند. آنان تمايل داشتند كه مزارع بزرگ يا متوسطي تشكيل ده

اشته باشند و همين امر دليل اصلي افزايش مزارع بزرگ و كه يا خود آنها رامديريت كنند و يا به صورت  غيرمستقيم بر آن زمين نظارت د

زمين هاي تحت تصرف آنان بود. در مقابل تعداد مزارع كوچک رو به افزايش بود در صورتكي كه اجاره دادن اين مزارع افزايش چنداني 

 .(014: 0480)عميد،نيافتند

 

 پی آمدهاي اصالحات ارضی
نجام اصالحات ارضي شد، اين اتفاق تاريخي پي آمدهايي در زمينه هي مختلف سياسي، صرف نظر از علل و عواملي كه منجر به ا

 اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي داشت كه به مهم ترين آنها اشاره مي شود:

 

 روستایی -شهري و افول اقتصاد توليدي -رونق اقتصادي خدماتی
م شهر در تبادل توليد و خدمات بر ه -اد نفتي، رابطه ديرينه روستابا كنده شدن نظام حكومتي از اقتصاد دهقاني و اتكاي آن به اقتص

ت عخورد و توليد كشاورزي به حال خود رها گرديد. روستايي كه تا اين زمان مجبور به كار و توليد بود، اكنون مختار شده بود كه به كار زرا

ز بود تا زميني را كه به او واگذار شده زير كشت ببرد، تحت شرايطي ادامه دهد يا به دنبال  سرنوشتي ديگر به شهر مهاجرت نمايد. دهقان مجا

،اگر  آمده است 0447به ديگران بفروشد و يا در آن خانه بسازد. در ماده بيست و چهارم قانون اصالحات ارضي به تاريخ چهارم خردادماه 

ورز ديگري با رعايت مفاد اين ماده بفروشد و مراتب را به اداره كشاورزي توانايي كار كشاورزي را از دست بدهد مي تواند زمين خود را به كشا

 (.081-030: 0410وزارت تعاون وعمران روستاها،كشاورزي استان اطالع دهد )
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پس از اصالحات ارضي بزرگ مالكان و سرمايه داران با علم به اينكه زمين هايي را به دهقانان واگذار كرده اند كه ديگر ارزش استراتژيک 

رد، سرمايه هاي خود را راهي شهر كردند و موسسات مالي، خدماتي و صنعتي را بنا نهادند. بسياري از كشاورزان نيز در پي سرنوشتي ديگر ندا

راهي شهر شده و در نقش كارگر ساختماني ، كارگر صنعتي، نگهبان، سرايدار و دست فروش و دوره گرد به امرار معاش پرداختند. پس از 

 ديگر اين شهر بود كه سرنوشت اقتصاد سرزمين را رقم مي زد. اصالحات ارضي

 

 حذف مدیریت توليد از نظام کشاورزي
در نظام كهن به جهت بهره مندي هر چه بيشتر از زمين، مديريتي سخت و مقتدر از سوي ارباب برفرآيند توليد اعمال مي شد. حفروالي 

ورزي و حفظ حريم آنها و ممنوعيت ساخت و ساز در زمين قابل زراعت، تامين ابزار توليد روبي قنات ها و آبراهه ها، حفاظت از زمين هاي كشا

و بذر، تشكيل بنه ها و تقسيم وظايف دهقانان و نيز مديريت فروش محصول از مواردي بود كه  تحت نظارت ارباب و توسط مباشران به انجام 

 ود. باعث حداكثر بهره مندي از آب و زمين و ساير امكانات مي شد. مي رسيد. اين مديريت كه گاه اعمال آن با خشونت همراه ب

حذف مديريت ارباب و جاي گزين ارباب و جاي گزين نشدن مديريتي نو، به رها شدن زمين ها و ساخت و ساز  در آنها، الي روبي 

شد. به گونه اي كه توليد كشاورزي، در نبود  نشدن و ويراني قنات ها، بر هم خوردن گروه هاي توليدي)بنه( و بسياري مسائل ديگري منجر

مديريتي كارآمد با افتي شديد مواجه  شد و ديگر جواب گوي نيازهاي روبه افزايش سرزمين نبود، به منظور رفع اين نقيصه و جاي گزين 

انون تشميل شركت هاي سهامي ق 0431كردن مديريتي جامع بر توليد روستايي، هفت سال پس از آغاز اصالحات ارضي، در چهارم بهمن ماه 

 زراعي به دولت ابالغ شد. در ماده اول اين قانون آمده است:

به منظور فراهم نمودن موجبات افزايش درآمد سرانه كشاورزان و امكانات همه جانبه براي بكاربردن ماشين آالت كشاورزي در امر توليد 

ديد كشاورزي و حداكثر استفاده از نيروي اضافي انساني موجود در روستاها در محصوالت كشاورزي و آشنايي زارعين با اصول و شيوه هاي ج

قطب هاي كشاورزي و صنعتي مملكت و براي جلوگيري از خرد شدن و تقسيم اراضي مزروع به قطعات غيراقتصادي و افزايش ميزان  سطح 

حات ارضي و تعاون روستايي براساس وظايف پيش بيني شده در زيركشت كشور بااستفاده از اراضي باير و موات و مسلوب المنفعه وزارت اصال

ماده يک  قانون تشكيل اين وزارت به تدريج در واحدهاي روستايي مناطق مختلف كشور شركت هاي سهامي زراعي تشكيل مي دهد. همچنين 

زارت ور تعاوني نمودن توليد به دولت ابالغ گرديد)قانون تعاوني نمودن  روستايي با اهدافي مشابه و با تاكيد ب 0437در بيست و نهم اسفندماه 

الزم به ذكر است كه اين قوانين هرگز نتوانست خالء مديريتي پيش آمده بر اثر اصالحات ارضي  .(081-030: 0410تعاون و عمران روستاها،

  را پر نمايد.

 

 وابستگی به محصوالت کشاورزي وارداتی
 وارد كردن و مصرف محصوالت كشاورزي از خارج كشور امري غيرالزم و غيرمتحمل بود: پيش از اصالحات  ارضي، بنابرداليل زير

  تا اين زمان دو سوم جمعيت ايران روستايي) يا عشايري( و توليدكننده بودند و فقط يک سوم جمعيت شهرنشين و مصرف كننده

 به حساب مي آمدند. 

 ين بود. ت مردم ،پايععمومي و قنا رميزان مصرف سرانه به علت فق 

 (212: 0431)وثوقي،منبع درآمدي)بجز زراعت( براي خريد محصول خارجي  متصور نبود . 

پس از اصالحات ارضي به تدريج ورود و مصرف محصوالت كشاورزي و دامي بيگانه در كشور رواج يافت. علل اصلي اين دگرگوني را مي 

 توان چنين برشمرد:

   تاثير اصالحات ارضي بر شكل روستاهاي ايران اصالحات ارضي به مرور از جمعيت توليد كننده )روستايي( كاسته و به جمعيت

 .جمعيت كل كشور، مي رسد %1/13به  0481و در سال %11جمعيت شهري به  0413مصرف كننده )شهري( اضافه شد. در سال 

 ير را جاي گزين قناعت و صرفه جويي مي كرد. تغيير الگوي مصرف، كه در مواردي اسراف و تبذ 

  .تامين هزينه خريد محصول خارجي از طريق اتكا به درآمد سرشار نفت 

و اين در حالي بود كه تفاوت شرايط طبيعي و اقليمي كشورهاي صادر كننده با ايران باعث مي گرديد تا محصول وارداتي بسيار ارزان 

چشم  -ه سابقاين توليد كنند -كننده ايراني برسد. وابستگي به محصوالت بيگانه به حدي بود كه روستاييتر از محصول بومي به دست مصرف 

  به جاده دوخته بود تا گندم، برنج، روغن، پنير و ساير مايحتاج خود را  از فروشگاه تعاوني روستا دريافت كند.
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 آغاز عصر مهاجرت و توسعه شهرنشينی در ایران
نظام توليدي روستا و رونق اقتصاد نفتي در شهر، مهاجرت روستائيان به شهر آغاز شد. روستايي در طلب ساماني نو و با متزلزل شدن 

 درآمدي بيشتر بود و شهر نيازمند نيروي كار جهت توسعه كمي و كيفي. 

جرت جهشي روستايي با مهاجرت روستاييان به شهر از دو راه مختلف مهاجرت جهشي و مهاجرت گزينشي صورت مي پذيرد درمها

فروش امالک خود راهي شهر شده و ابتدا در حومه شهر سكني مي گزيند و در صورت پيدا كردن فرصت به شهر نقل مكان كرده و شهرنشين 

الي امي گردد. ليكن مهاجرت گزينشي به تبع فرصت ها و امكانات تحصيلي توليدي و تجاري رخ مي نمايد. روستايياني كه براي كسب مدراج ب

تحصيلي و فرصت هاي شغلي به شهر مهاجرت مي نمايند پس از كسب اين مدراج، جايگاهي براي خود در روستا نمي يابند وبه ناچار در شهر 

مهاجرت مي نمايند . اين گونه شهرنشيني باعث خالي شدن روستا از افراد مستعد،  -در پي امكاناتي باالتر -مانده و يا به سرزمين هاي ديگر

ر و فرصت طلب و تمركز آنها در شهر مي گردد كه از اساسي ترين تثيراتي كه اصالحات ارضي بر ساختار سياسيايران بر جاي گذارد، ماه

گسترش تحركات اجتماعي و بالتبع تحوالت سياسي متاثر از آن بود. تحوالت عمده جمعيتي كه تحركات اجتماعي را افزايش مي دهند و بر 

گذارند، عبارت اند از: افزايش سريع جمعيت ، جوان شدن ميانگين سني در شهر و روستا ومهاجرت هاي عمده از روستا  ساختار سياسي اثر مي

 به شهر. 

رشد جمعيت و روند انتقال مركز نقل جمعيت از ده به شهر در قبل و بعد از اصالحات ارضي تغييرات كلي ساخت جمعيت و جامعه را 

 نشان مي دهد.

 1311-1331:ایران در جمعيت رشد : جمعيت1جدول

 جمعيت كل كشور جمعيت روستايي جمعيت شهري سال

 درصد ميليون درصد ميليون درصد ميليون 

0411 37/0 20 43/7 37 81/00 011 

0401 74/2 20 37/01 37 32/04 011 

0421 04/3 21 81/00 33 74/01 011 

0441 71/1 40 11/04 17 71/08 011 

0431 37/7 48 11/01 12 37/21 011 

0411 81/01 33 71/03 14 31/44 011 

 (23: 1331منبع:)مسرت،

 

سال، حدود سه برابر شده است، اما همان كه در جدول مشاهده مي شود، رشد  41به طوري مالحظه مي شود جمعيت ايران طي 

افزايش  0411ميليون در سال  43به  0441ميليون در سال  07باالترين نرخ راداشته است. جمعيت ايران از  11و  31جمعيت در دو ده، 

ميليون  01ميليون مي رسد،  يعني جمعيت شهري در حدود  01به تقريبا  1سال جمعيت شهري از  21در حالي كه طي اين  يافته است. 

 ميليون نفر به جمعيت روستايي اضافه مي گردد. 1افزايش مي يابد و در نتيجه فقط 

 تحول جمعيت روستایی ایران)ميليون نفر( :2جدول

 ييروستا خانوار ميانگين افراد درصد روستايي كل كشور سال

0441 711/08 110/04 1/18 8/3 

0447 ... 111/04 ... 8/3 

0432 124/22 700/03 2/11 0/1 

0434 ... 883/03 ... 0/1 

0433 ... 407/01 ... 4/1 

0431 387/21 773/01 1/12 1/1 

0433 138/23 322/01 1/11 2/1 

0437 871/23 284/01 3/18 ... 

0411 403/28 383/01 2/18 0/1 
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0410 121/27 877/01 2/13 0/1 

0414 ... 171/03 ... 4/1 

0411 317/44 813/03 1/14 2/1 

 (171: 1331آمارروستایی وکشاورزي ایران)منبع:

 

درصد كاهش يافته  14درصد به  1/81جدول فوق مشخص مي كند كه به رقم افزايش گسترده جمعيت ، سهم مناطق روستايي از 

 آن، مهاجرت روستاييان به شهرها به دنبال طرح اصالحات ارضي است. است، كه اساسي ترين دليل

بعضي از داليل اين مهاجرت ها را مي توان چنين بيان كرد:اولين عامل مهاجرت روستاييان به شهرها، بيكاري و عدم اشتغال گسترده 

و  0441شاورزي اضافه شد. در فاصل، سرشماري هاي ميليون هكتار به اراضي ك 1حدود  0414تا  0427در ميان آنان بود. با آنكه از سال 

ميليون نفر رسيد. در حاليكه نسبت آنان در كل  شاغلين  4/1ميليون نفر به  0/3شمار شاغلين كشاورزي تنها اندكي افزايش يافت و از  0411

درصد كاهش يافت. رشد بهره  14د به درص 31نفر رسيد. در حاليكه نسبت آنان در كل شاغلين روستايي از  14درصد به  31روستايي از 

برداري هاي تجاري و گسترش نسبي كشاورزي  ماشيني از عوامل عمد، سكون شاغلين كشاورزي، و رشد كاركنان بخش هاي صنعت و خدمات 

ث چه باعموجب كاهش قابل مالحظه نسبت به شاغلين كشاورزي به كل شاغلين روستايي بود. به عنوان دومين عامل، اصالحات ارضي گر

گسترش مالكيت خصوصي روستائيان شد و در مجموع آنها را به تعداد بيشتري  صاحب زمين كرد، اما در نهايت مقدار زميني كه نصيب 

قسمت اعظمشان شد، به مرراتب كمتر از مقدار الزم براي تامين زندگيشان بود. بسياري از دهقانان در جريان اصالحات ارضي صاحب زمين 

هكتار رسيد و حال آنكه  حداقل زميني كه مي  1درصد دهقانان زمين هايي كمتر از  18دند كه جنبه اقتصادي نداشت. به هاي كوچكي ش

.در بعضي از مناطق روستايي زمين زارعان از نيم (31)هكتار است 3تواند براي يک خانواده بازده اقتصادي داشته باشد)غير از شمال ايران( 

گرچه در اصالحات ارضي اين زارعان مي توانستند بذر و احياناً وسائل شخم را با قرض يا وام از شركت هاي تعاوني هكتار تجاوز نمي كرد و 

خانوار  111/311/2تهيه كنند، ولي مشكل آب در ايران و كمي زمين، اين خانوارهاي روستايي را جزو زارعان فقير قرار داد. ظاهرا اين گروه به 

 . (031: 0434)خسروي،مي رسيدند

 

 اصالحات ارضی: انقالبی دولتی، براي پيشگيري از انقالبی مردمی
اصالحات ارضي با مجموعه ي پيچيده اي از علت ها و پيامدها، نقطه پاياني بود بر نظام ديرپاي اربابي كه ساختار اجتماعي،  فرهنگي، 

 توليدي و مديريت و نهايتا شكل كالبدي روستا را تحت تاثير قرار داد.

وقعيت حساس ايران در جهان دو قطبـي ميانـه قـرن بيـستم ميالدي و چـشم طمـع دو ابرقـدرت شـرق و غـرب بـه ايـن  سرزمين، م 

نظام ارباب و رعيتي، پيوسته دهقانان ايران را تحت  .يكي از علل اصلي به وقوع پيوستن انقـالب سـفيد و اصالحات ارضي حكومتي بود

نگه داشته و آنان را در رديف گاوآهن و آب و بذر، جزء مؤلفههاي توليد به شمار ميآورد. اين وضعيت تا آنگاه كه سختترين شرايط بهرهكشي 

آمد، نه تنها مورد نقـد و تجديـد نظر حكومتها  هاي داخلي به حساب ميه در تعارض بـا منـافع ابـر قـدرت هـا قـرار نداشـت و صـرفاً مسئل

يد و حمايت آنهـا نيـز روبرو بود. اين حمايت از آن جهت بود كه خزانه مملكت چـشم به ماليات حاصل از توليد گرفت، كه با تأي قرار نمي

 (. 131: 0433لمبتون،كشاورزي داشت)

و خوف از بروز انقالبهاي دهقاني در ايران،  -كه داعيه حمايت از طبقه كارگر و كشاورز را داشت  -هم جواري ايران با ابر قدرت شرق 

چارچوب طرحي گسترده  ابر قدرت غرب را بر آن داشت تا به تعـديل وضـعيت معيشتي و انساني كشاورزان ايـران بيانديـشد. ايـن انديـشه در 

و حكومـت متمايل به غرب ايـران را بـرآن . (081و030: 0410رجبي،شكل گرفت ) -شهرت يافت  “اصل چهـار تـرومن”كه بعدها به  -

و انقالب سفيد، انقالبي . (032: 0418آوري،سـت زدن بـه اصالحاتي، امكان بالقوه انقـالب دهقـاني را در ايـران از ميـان بردارد)داشـت تـا بـا د

 .(030: 0410)رجبي،حكومتي بود براي پيشگيري از انقالبي مردمي

 

 دليل مخالفت امام با طرح اصالحات ارضی محمدرضا شاه چه بود؟
كه تا قبل از اين طرح، وجوه شرعي عايدي از زمين ها و امالک به حساب روحانيون ريخته مي شد و همين دليل زيرا عده اي معتقدند 

 مخالفت آنها با اين طرح بود. 

حكومت شاه براي محكوم كردن مخالفت ها بااصالحات ارضي، برخي شايعات و دروغ ها از جمله اين مورد را شايع مي كرد، در حالي 

 كه اين مساله درباره امام به كلي عاري از حقيقت بود، به داليل زير: 
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مخالف اصالحات ارضي نبوده، آيا دولت به ما پيشنهاد حوزه ي علميه هرگز » رد كهكخرداد، صريحا اعالم  01اول اين كه  امام پيش از 

م كرد كه به اسم اصالحات البعدا هم مكررا اع« كرد و از ما نظر خواست؟ ما مي دانيم كه اين موضوع براي سرگرمي كشاورزان فراهم شده است.

شيني در شهرها و حلبي آبادها دچار شده اند و ايران زدند و واردات كشاورزي زياد شده و روستاييان هم به حاشيه ن هم ارضي، زراعت ما را به

كه پيش از اصالحات ارضي، صادرات محصوالت كشاورزي داشت، بعدا به گونه اي شد كه واردكننده بزرگ اين مواد شد. به عالوه مگر فئودال 

عيت اين است كه پس از اصالحات ارضي، حضور ها و زمين داران، متشرع تر از روستاييان بودند كه كسي نگران دريافت وجوه شرعي باشد؟ واق

، ده ها 32روحانيون در روستاها بيشتر شد، زيرا مانع بزرگ كه خان و فئودال بود، از ميان  رفت و پرداخت هاي شرعي مردم  پس از سال 

و با اجازه ي امام، قانون تقسيم اراضي  برابر قبل از آن شد. )مطابق آمارهاي موجود در سازمان اوقاف( و از همه مهم تر اين كه پس از انقالب

ه تنها به كشاورزان زمين داده شد،  بلكه وام و امكانات كشاورزي هم نتصويب شد، با اين تفاوت  كه بر خالف اصالحات ارضي شاه، اين بار 

 داده شد و در نهايت كشاورزي جهشي چشم گير به جلو داشت. 

هاي جهان بود و استعمارگران به اين نتيجه رسيدند كه ديگر غارت ثروت و هويت فرهنگي   قرن بيستم، قرن بيداري و آزاديخواهي ملت

مكانپذير نيست. از اين رو، براي حفظ منافع و نفوذ خود بايد راه ديگري برگزينند. آنان برآن املتهاي عقب مانده با سرنيزه و نيروي نظامي 

ن شعار اصالحات، ترقي، آزادي، تمدن، عدالت و ... مردم، آزاديخواهان، كارگران و  دهقانان شدند تا براي رسيدن به اهداف شوم خود، با سر داد

راه را بر عصيان و شورش آنان ببندند. جان اف كندي رئيس جمهور وقت آمريكا  نرا فريب دهند و با اميدوار ساختن آنان به فردايي روش

ديگر رژيمهاي دست نشانده و وابسته به خود فشار آورد كه به منظور  پيشگيري از  آمريكا به» درباره ماهيت شوم اين طرح چنين مي گويد:

در اين ميان، شاه ايران نيز بر اثر فشارهاي امريكا،ژست  انقالبي به « جنبشهاي ملي و ضدامريكايي، اقدام مزبور را به مرحله ي اجرا بگذارند...

و همچنين تغيير فكر مردم و مدرنيزاسيون، دستورالعمل ديكته شده استكبار را كه  خود گرفت و در جهت خواست هاي استعمارگرانه آمريكا

ب انقال» ر خود به آمريكا، براي جلوگيريفدر كشورهاي ديگر به اجرا درآمده بود به عنوان انقالب سفيد به مردم ايران عرضه نمود و در  س

لف علما پس از اعالم اصول شش گانه انقالب سفيد شاه، علما و روحانيون اقدامات در ايران، تعهد سپرد . دوم بررسي روند  و داليل مخا« سفيد

متعددي را براي بررسي و روشن شدن ماهيت و اهداف آن انجام مي دهند در اين راستا امام خميني)ره( ديگر مراجع قم را به  تشكيل جلسه 

قرار شد نماينده اي از سوي رژيم دعوت شود تا  انگيزه شاه را از طرح اين  و اخذ تصميم فرا خواند. بدين ترتيب جلسه اي برگزار و در نهايت

لوايح توضيح دهد به همين منظور آقاي بهبوي روانه قم شد و بي درنگ با مقامات روحاني و علماي قم به گفت و گو نشست چند بار نيز بين 

ژيم و پاسخ هاي شاه را به آنان رساند. بي نتيجه ماندن گفت و گوي علما تهران و قم رفت و آمد كرد و نظرات و پيشنهادهاي علماي قم را به ر

ند. را به نزد شاه روانه كن -سياسي بود  هبا نماينده شاه، سبب شد آن ها آيت اهلل آقا روح اهلل كمالوند كه از علماي بزرگ خرم آباد و داراي شم

اگر آسمان به زمين بيايد و زمين به » توضيح روشني به وي دهد، مي گويد:شاه در پاسخ به پرسش هاي مرحوم كمالوند و به جاي اين كه 

در پايان نيز از علماي ايران گاليه مي كند كه چرا او را همانند « آسمان برود  من بايد اين برنامه را اجرا كنم، زيرا اگر نكنم از بين مي روم

يستند. پس از مراجعت آيت اهلل كمالوند، مراجع و علماي قم جلسه اي تشكيل علماي اهل سنت اولي االمر خطاب نمي كنند وبراي او دعاگو ن

دادند تا نتيجه مالقات وي با شاه را جويا شوند. پس از شنيدن سخنان وي، روشن شد كه اصول ادعايي شاه مورد حمايت كامل امريكاست تا 

،ه. 0430بهمن  2ر واكنش به اصرار شاه در انجام رفراندوم در روز جايي كه ادامه سلطنتش به اجراي آن ها بستگي دارد. امام خميني)ره( د

سالم و قانون اساسي بي ارزش است. به دنبال انتشار اين اش طي اعالميه اي آن را تحريم كرده و رفراندوم اجباري ناميد كه در مقابل حكم 

م به تظاهرات پرداختند. گروهي از مردم و دانشجويان مسلمان اعالميه، بازار تهران تعطيل شد و كسبه با سر دادن شعارهايي عليه رفراندو

دانشگاه تهران نيز تظاهرات بر پا كردند كه مورد هجوم پليس قرار گرفته و تعدادي از آن ها مجروح و دستگير شدند.  در قم نيز تظاهرات 

 كه از تصويب ملي -ان تهرانناي جمعي از متديتستفمردمي با حمله پليس و مجروح شدن و دستگيري عده اي مواجه شد. امام در پاسخ به ا

به نظر اين جانب رفراندوم كه به لحاظ رفع بعضي از اشكاالت به اسم تصويب ملي خوانده شده، مخالف راي » مي نويسد: -سوال كرده بودند

ت به پاره اي از اشكاال» رفراندوم نوشته بود: ايشان در ادامه ايرادات خود بر تصويب ملي يا«. جامعه، روحانيت اسالم و اكثريت قاطع ملت است

معلوم نيست چه مقامي صالحيت دارد رفراندوم نمايد و اين امري است  -2در قوانين ايران رفراندوم پيش بيني نشده است.-0اشاره مي نمايم:

اندوم اندک است و مردم مهلت انديشيدن درباره لوايح ششگانه مبهم اند و فاصله اعالن آن ها تا زمان برگزاري رفر-4كه بايد قانون معين كند. 

راي دادن بايد در محيط آزاد باشد و اين در ايران عملي -1اكثريت جامعه ايران قوه تشخيص فهم اين اصول را ندارند. -3آن ها را ندارند. 

ردن مواد مربوط به مذهب است، علماي اسالم به نظر مي رسد اين رفراندوم اجباري مقدمه براي از بين ب» در آخر نيز تاكيد فرمود كه:« نيست

از عمل سابق دولت راجع به انتخاب انجمن هاي ايالتي و واليتي براي اسالم، قرآن و مملكت احساس خطر كرده اند و به نظر مي رسد كه 

س علما و در راس همه آنها بر اين اسا« همان معاني  را دشمنان اسالم مي خواهند به دست جمعي مردم ساده دل اغفال شده اجرا كنند.

حضرت امام)ره( به خوبي به ماهيت اين طرح ششگانه شاه پي برده بودند و آن را خطري براي كشور مي دانستند لذا به شدت به مخالفت با 

يد: آمريكا با آن و افشاگري عليه اين طرح استعماري برخواستند. حضرت امام )ره( در مورد ماهيت سلطنت شاه و انقالب سفيد او مي فرما
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جه يكودتاي نظامي، مجددا شاه را بر ايران تحميل كرد و به نام مدرنيزه كردن مملكت، انقالب آمريكايي شاه را به راه انداخت و ديديم كه نت

ي از مخازن زيرزمينتمام اين انقالب به سود آمريكا و خرابي ايران بود. كشاورزي مملكت نابود شد و ايران بازار مصرف مواد غذايي آمريكا شد. 

هايي به ايران داده شد كه به درد مملكت نمي  نفت گرفته تا مس وساير مخازن، همه به نفه امريكا تاراج شده و مي شود و در عوض سالح

 حيثيتخورد و زيان ديگرش تحميل بيش از چهار هزار مستشار نظامي با هزينه هاي سرسام آور آن است كه گذشته از اينكه ارتش ما را از 

انداخته است، تمامي مقدورات كشور را هم به دست آنها سپرده است. در ادامه جهت آگاهي بيشتر به بررسي پيامدهاي اصالحات ارضي در  

ايران مي پردازيم: سوم. نتايج و اثرات اصالحات ارضي شاه هر چند در ظاهر برنامه اصالحات ارضي در جهت بهبود وضعيت  كشاورزان و شد 

ه كشور اعالم گرديد اما هدف اصلي از انجام اين برنامه به انجام رساندن مانوري سياسي براي جلب نظر روستاييان و كاستن از قدرت و توسع

و نفوذ مالكان بود، هر چند دولت موفقيتي در كاستن قدرت و نفوذ مالكان كسب كرد، ولي اصالحات ارضي اثرات مخربي بر وضعيت اقتصادي 

 . (081: 0410)رجبي،داشته و سبب گسترش نارضايتي ها در جامعه گرديد و اجتماعي كشور
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 گيرينتيجه
تاثيرات برنامه اصالحات ارضي گرچه به شكلي اساسا محدود، تاييد مالكيت زمين براي زمين داران غير كشاورز، امكان مالک شدن 

كارگران كشاورز يا بذركاران به مشابه كشاورزان فاقد زمين بود. اما اصالحات ارضي خصلت اصلي  زارعان سهم برو تثبيت موقعيت اجتماعي

روه گنظام كشاورزي قبلي، يعني نظامي را كه در آن اقليت مالک با استثمار روستانشين از كار كشاورزي سود مي برد، تغيير نداد. البته تركيب 

اراضي حكومت، تغيير يافت. به طور مشخص، تعدادي از اربابان سابق از اين نظام به طور كلي  دوم همچون پيامد مستقيم سياست هاي تقسيم

هكتار زمين يا بيش از آن دريافت كرده بودند و نيز بورژوازي دهقاني)تجار خوش  01حذف شدند و جاي آنان را اقليتي  از كشاورزاني كه 

گان جامعه روستايي دانست كه از ايجاد روابط استثماري با اكثريت روستانشينان، شامل نشين( گرفتند. اين هر دو گروه را بايد بخشي از نخب

 زارعان، معيشتي و كارگران كشاورز فاقد زمين سود مي بردند.

در آن سالها هر چند روستانشينان با اين اقدام شاه)اصالحات ارضي( شادمان و در اصطالح در پوست خود نمي گنجيدند، چرا كه به 

ضعيت خود در وجود خود احساس استقالل مي كردند چون ديگر زيردست مالک يا ارباب مشغول نيستند اما پس از گذشت چند سال قدر و

، ديگر كفاف معيشت آنها را نمي دهد از طرفي ديگر منجر به ايجاد اختالفات بين ايني بودن انها عالوه برعو ديدن عدم اقتصادي زمين و مشا

 اين داليل زمين ها باير و لم يزرع تبديل و رها شده اند و به سمت شهرها روانه شده اند.روستانشينان شده به 
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 مراجعمنابع و 
تا اصالحات ارضي ترجمه محمد رفيعي مهر آبادي،مطبوعاتي 0422مرداد28آوري،پيتر، تاريخ معاصر ايران از كودتا [0]

    0418عطايي،تهران،

     0410آمارهاي روستايي و كشاورزي ايران، مسائل ارضي و دهقاني، تهران آگاه،تهران، [2]

)فروردين و 012-010عالي پور، فرحناز، توسعه روستايي، محورها و لوازم ماهنامه جهاد، سال دوازدهم، شماره هاي  [4]

  0430ارديبهشت (

 0432ر فيكويي؛ نشر نيكا، پاييزدوفوميه، مارک،  جغرافياو سياست هاي ارضي، ترجمه سيد علي پو [3]

 0431نراقي، يوسف، جامعهءدهقاني و تجاري شدن كشاورزي؛تبريز:انتشارات رسالت، [1]

 0411دورنر، پيتر، اصالحات ارضي وتوسعه اقتصادي؛ ترجمه احمد كريمي؛  انتشارات امير كبير، [1]

 0431، 083و081(، ماهنامه جهاد، شمارهذوقي، محمد، )استراتژي يكپارچه سازي اراضي تحت كشت وكار خانواده روستايي [3]

 0431ديكسون،كريس، توسعه روستايي در جهان سوم؛ ترجمه شاه بختي رستمي؛ انتشارات دانشگاه پيام نور،ارديبهشت  [8]

 0433فصلنامه مسكن وانقالب ؛زمستان <<شوراهاي اسالمي روستايي،كاركردها،تنگناها>>طالب،مهدي؛ [7]

 0433روستايي ايران:شناخت مسائل جغرافيايي روستاها؛تهران،سمت،بهار  مهدوي،مسعود؛مقدمه اي برجغرافياي [01]

 0412زرفروشان،احد؛جامعه شناسي روستايي،شناخت تيپ هاي روستا؛ انتشارات نوبل، [00]

 0413لوبر،ر؛بنيادهاي بزرگ زراعي؛ترجمه محمودمحمودپور؛انتشارات دانشكده ي ادبيات وعلوم انساني،تبريز، [02]

 0431شناسي روستايي؛انتشارات كيهان،وثوقي،منصور؛جامعه  [04]

 0418(؛ترجمه عباس آگاهي؛انتشارات آستان قدس رضوي،0781-0737كلربرژر،ماري؛خلق چين) [03]

 0412افراسيابي،بهرام؛ايران وتاريخ)از كودتا تا انقالب(،تهران، نشر نيلو فر، [01]

 0418، 03ايراني،ناصر؛تلبيس هاي مطبوعات امريكا؛دانش،سال نهم،شماره  [01]

 0410،حسن،نجفي بهاالدين،اصطالحات اراضي وواحدهاي دسته جمعي توليد كشاورزي،دانشگاه شيراز،پورفضل [03]

 0432تاريخ كامبريج،سلسله هاي پهلوي ونيروهاي غربي به روايت تاريخ كمبريج،ترجمه عباس مخبر،تهران،نشر نو، [08]

ر،تهران،موسسه كار و تامين تودارو،مايكل؛مهاجرت داخلي در كشورهاي در حال توسعه،ترجمه سرمدي ورئيسي ف [07]

 0413اجتماعي،

 0434خسروي،خسرو؛جامعه شناسي روستايي ايران،تهران،پيام، [21]

 0413رواساني،شاپور؛دولت و حكومت در ايران،تهران،شمع، [20]

 0428دي ماه؛07روزنامه كيهان؛ [22]

 ه.ش0411-0431سالنامه آماري كشور؛سالهاي  [24]

 0418هران،پاژند،(،ت0411-0431سوداگر،محمدرضا؛بررسي اصالحات ارضي) [23]

 0412شوكراس ويليام،آخرين سفرشاه؛ترجمه عبدارضا هوشنگ مهدوي،تهران، البرز، [21]

 0431مينو،صميمي؛پشت پرده تخت طاووس،ترجمه حسين ابوترابيان،تهران، اطالعات، [21]

 0480عميد،محمد جواد؛كشاورزي فقر،اصالحات ارضي در ايران،ترجمه سيد رامين اميني نژاد،تهران،نشر ني، [23]

اهلل اف، ز.ز، طبقات بورژواو كارگر در ايران در اوايل قرن بيستم، ترجمهحسين اديبي،فصلنامه علوم اجتماعي،دانشگاه عبد [28]

 0411، 4،شماره2علوم اجتماعي،دوره 

 فرهنگ،منوچه؛زندگي اقتصادي ايران،تهران،ابوريحان،بي تا [27]

 0430كاتم،ريچارد؛ناسيوناليسم درايران،ترجمهاحمدتدين؛تهران،نويد،  [41]

 0417كدي،نيكي؛ريشه هاي انقالب ايران،ترجمه عبدالرحيم گواهي،تهران، قلم، [40]

 0418گراهام،رابرت؛ايران سرداب قدرت،ترجمه فيروزفيروزنيا،تهران، سحاب كتاب، [42]

 0433لمبتون،ا.ک.س؛مالک وزارع در ايران،ترجمه منوچهراميري،تهران، علمي و فرهنگي، [44]

 0481اعي،ندا،مسرت،م؛از بحران اقتصاديتا انقالب اجتم [43]

 0413سال حاكميت امريكا در ايران،بي جا،بي نا،21منصوري،جواد؛ [41]

 0410مومني،باقر؛اصالح ارضي و نبردطبقاتي در ايران،تهران،پيوند، [41]

 0418هاليدي،فرد؛ديكتاتوري وتوسعه سرمايه داري در ايران،ترجمه فضل اهلل نيک آيين،تهران،امير كبير، [43]
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