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تاریخ دریافت94/4/3 :
تاریخ تصویب95/1/29 :

چکیده

برنامة اصالحات ارضی ،که از دهة چهل آغاز گشت و تا قبلل از اناللال

سه مرحله را پشت سر گذراند ،موضوعی است که میتوان ابعلاد متللل

آن را از منظرهللام ملوللاوت بررسللی نزللود :از حیللب اقلصللادم بلله هللت

برهمزدن شیوة تولید سنّلی ،از نظرگاه امعهشناخلی بهعلت تغییر در بافت

و سلسلهمراتب قدرت در امعة روسلایی و در نلیجه مهلا رت روسللاییان
بلله شللهرها و شللکلگیللرم امعللة تللودهام (یکللی از منللابم مهللم انالللال
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اسالمی) ،و از دیدگاه تاریتی به سبب شکلگیرم مرحلة نوینی در تاریخ

معاصر ایران .با این حال اصالحات ارضی بهرغم داشلن موفالیلتهلایی در
آن مالطم ،به اهداف مورد نظر نائل نیامد .حال سؤال مطرحشلده آن اسلت

که چرا اصالحات ارضی با و ود موفالیتهام فراوان به اهلداف مطللو

خود نرسید؟ فرضیة مورد نظلر آن اسلت کله فاللدان بسللرهام فرهنگلی-
ا لزاعی (یا ساخلارها) و نیل علدم هزکلارم مناسلب کلارگ اران (یعنلی

مالکان ،دهالانان و شاه) باعب گردید تا برنامه اصالحات ارضلی بلا و لود

موفالیتهایی به اهداف مطلو نرسد .پژوهش حاضر با اسلواده از روش و
نظریه ساخلار ل کارگ ار (ساختیابی) نشان میدهد که ضلع

کنلاکنش

دو سطح ساخلار (عدم آمادگی شرایط فرهنگلی -ا لزلاعی) و کلارگ ار

(عدم هزکلارم مالکلان ،دهالانلان و شلاه) مو لب شلد برنامله اصلالحات

ارضی به اهداف مطلو نرسد.

واژگااان کلیاادی اصللالحات ارضللی ،سللاخلار-کللارگ ار ،بسلللرهام
فرهنگی ل ا لزاعی ،شاه ،دهالانان و مالکان.

مقدمه

یکی از رویدادهام مهزی که در تاریخ حیات سیاسی حکومت پهلوم تحت فشلار آمریکلا
صورت گرفت و مبدأ حرکلی برام شکلگیرم انالال اسالمی و سالوط رژیم شاه گردید،

«انالال سوید» بود .ان اف .کنلدم پلا از اسللالرار در کلاي سلوید ،طلرح و برناملههلام
ویژهام را که برام ایران تدوین کلرده بلود ،بله شلاه ابلالغ کلرد .ایلن برنامله کله بله طلرح
«روسلو-کندم» در هان شهرت یافت ،بعلدها بلا نلام «اناللال سلوید» در ایلران ا لرا شلد.
مهمترین بتش این برنامه ،که در منشورم شش مادهام اعالم شده بود« ،اصالحات ارضلی»
لالب گرفت .اصالحات ارضی مجزوعه عزلیاتی بلود کله هلدف از آن تغییلر سلاخلار یل
کشور و یا چند ناحیه از طریق اصالح روابط ا لزاعی به منظلور تلممین شلرایط ززم هلت
اسلواده از فنون زراعی و اف ایش تولیدات کشلاورزم اسلت .بله عبلارت دیگلر ،اصلالحات
ارضی عبارت است از تغییرات اساسی در می ان و نحوة مالکیلت اراضلی ،خصوصلار اراضلی
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کشاورزم و مراتم ،به منظور اف ایش بهرهورم عزومی امعله .ایلن اصلالحات برطبلق ایلن
نظریه شکل گرفت که نظامهام مالکیت ارضیِ سنلی مانم توسعه اقلصادم میشود ،لذا ایلن
اصالحات راهی است برام رفم ناللای

چنلین نظلامهلایی .در ایلران نیل برنامله اصلالحات

ارضی ا را گردید و هرچند با موفالیت هام فراوانلی هزلراه بلود لکلن بلا تو له بله اهلداف
ا رایللی و برنامللة ازپللیشتعیلینشللدة آن بلله اهللداف مطلللو نرسللید .در مرحلللة اول و دوم
م املاله بله فرزنلدان و هزسرانشلان و مکلانی ه
اصالحات ،مالکان با واگذار کلردن صلور ِ
لوهدادن امالکشان از تالسیمشدن مزانعت به عزل آوردند و هم قیزت مورد نظر خود را به
کشاورزان تحزیل نزودند .در مرحلة سوم نی شرکتهلام زراعلی ،عللیرغلم ضلع هلام
ا رایی و مدیریلی دارام مشکالتی هزچون علدم مشلارکت کشلاورزان ،سوتاسللوادههلام
بیشلر مدیران محلی و دولللی در ایلن شلرکتهلا بودنلد و ...از ایلن رو در مراحلل متللل
ا رام برنامة فوق کاسلیها و موانم متللوی بر سر راه پرپیچ و خلم آن و لود داشلت و بله
ا رام موفالیت آمی برنامه لطزه میزد .البله شایان ذکر است که بررسی مدعام فوق در این
مالاله نه از منظر حکومت زهورم اسالمی و نه از سوم متالوان است بلکه بر مبنام هزلان
اهداف تعری شده در برنامه اصالحات ارضی و مراحل متلل

ا رام آن میباشد  ...حال

پرسشی که مطرح میشود و پژوهش حاضر نی به دنبال پاسخ بدان است این است که «چلرا
برنامة اصالحات ارضی در ایلران بله اهلداف مطللو و ملورد نظلر نرسلید؟» در ایلن راسللا
فرضیه مطرحشده بدین صورت است که ...
فالدان بسلرهام فرهنگی و ا لزاعی (ساخلارها) و نی عدم هزکارم مناسب کلارگ اران
( یعنی مالکان ،دهالانان و شاه) باعب گردیلد تلا برناملة اصلالحات ارضلی بلا و لود کسلب
موفالیتها در بسیارم از نبهها به اهداف مطلو نرسد .به عبارت دیگر ،نبلود سلاخلارهام
مناسب برام ا رام اصالحات ارضی و عدم تعاملل مناسلبِ عواملل انسلانیِ درگیلر در ایلن
برنامه ،دست به دست هم داد تا برنامه اصالحات ارضی مطابق با برنامه ازپیشتعیینشلده بله
سرانجام نرسد.
با اینکه موضوع مورد مطالعه ی

موضوع تاریتی است ،اما برام آنکه نلایج حاصلل از

مطالعة حاضر بلواند به مطالعات بعدم کز

کند ،تالش بر آن است تلا بلا نگلاه تحلیللی و
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علزی و با اسلواده از نظریه و روش «ساخلار-کارگ ار» (یلا هزلان سلاختیلابی :هلم نظریله

هست و هم روش) ریشهها و علل نرسیدن اصلالحات ارضلی در ایلران بله اهلداف مطللو

مورد بررسی قرار گیرد .هزچنین میبایست خاطرنشان کلرد کله مسل له فلوق در بسلیارم از
کلب و مالازت از زله« :تحوزت ا لزاعی در روسلاهام ایران» نوشله لهساییزاده ،تلاریخ
اقلصاد سیاسی ایران ،نوشله کاتوزیان ،تاریخ سیاسلی -ا لزلاعی ایلران نوشلله ازغنلدم و...
مورد بررسی قرار گرفله است ،اما آنچه در این نوشللههلا مشلاهده ملیشلود عزلدتار بررسلی
تاریتی و فاقد چارچو نظرمِ منسجم است و اگلر هلم رویکلرد تحلیللی -علزلی بله ایلن
مس له و لود دارد عزلدتار رویکلردم کلالن (رویکردهلام اقلصلادم ،سیاسلی و فرهنگلی)
میباشد .از این روم بررسی علل و عوامل موفالیت یا ناکامی برخی از نبههام برنامه فلوق
در قالب روش و نظریههام مرسوم علزیْ دید و نگاهی عزیق به متاطب میدهد و آن را بلا
مسائلی از این دست ،که

ت مهم و زینو

تاریخ معاصر ایران اسلت ،آشلنا ملیسلازد .از

سوم دیگر ،روشی را که در این تحالیق اتتاذ شده است میتلوان بله ریشلهیلابی بسلیارم از
مباحب مربوط به اصالحات ارضی و نی برخی از حلواد تلاریتی دیگلر در ایلران تعزلیم
داد .براساس ایلن نظریله (یعنلی سلاخلار-کلارگ ار) ،و بلرخالف نظریلههلام سلاخلارگرا و
کارکردگرا ،هم ساخلارهام ا لزاعی سیاسی و هم کارگ ار در تعاملی دوسویه پدیدههلام
ا لزاعی را شکل داده یا تغییر و تعدیل میکنند.
در این راسلا ،مالاله حاضر از سه گولار تشکیل یافله است:
گولار اول :چارچو نظرم تحالیق و کلیات تحالیق
گولار دوم :ساخلارها به مثابه بسلرهام فرهنگی و ا لزاعی ا رام برنامه اصالحات ارضی
گولار سوم :کارگ اران به مثابه رعایا و دهالانان ،مالکان و شاه
ساختیابیِ بحب عوامل و در نهایت نلیجهگیرم
گفتار اول چارچوب نظری و کلیات تحقیق

بررسی تحلیلی اصالحات ارضی در ایران و علل ناکامی آن ،نیازمند مرورم کلیِ تاریتچله

آن و ادبیات موضوع از ی

سو و چارچو نظلرم آن از سلوم دیگلر اسلت؛ للذا در ایلن
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گولار ضزن بررسی نظریه ساخلار ل کلارگ ار بله عنلوان چلارچو نظلرم تحالیلق ،مراحلل
متلل

اصالحات ارضی در ایران نی مورد بررسی قرار میگیرد.

الف) چارچوب نظری ساختار-کارگزار

قبل از پرداخلن بله نظریله سلاخلار -کلارگ ار ،بله طلور متلصلر بله سلاخلارگرایی و سل ا

کارگ ارگرایی به عنوان دو نظریه ملواوت و ملضاد اشاره خواهد شد و پا از آن بله نظریله
سللاخلار-کللارگ ار (یعنللی کوشللشهللایی کلله در هللت ادغللام دو نظریلله سللاخلارگرایی و
کارگ ارگرایی در قالب نظریه ساختیابی صورت گرفله) پرداخله خواهد شد.
ساااختارگرایی :دیللدگاه سللاخلارگرا در رابطلله سللاخلار/کارگ ار ،برتللرم را بلله سللاخلار
میدهد و در پی آن است تا حواد و فرایندهام سیاسلی و ا لزلاعی را براسلاس عزلکلرد
ساخلارهام ا لزاعی و سیاسی تبیین کند .به طور خالصله دو برداشلت کللی از ایلن نظریله
و ود دارد :ال ) ملمثر بودن شناخت و معرفت انسلان از سلاخلارهام ا لزلاعی ،سیاسلی و
فرهنگی؛ یا به عبلارت دیگلر ،شلناخت و معرفلت انسلان معللول ،و سلاخلارهام ا لزلاعی،
اقلصادم و ...علت است (آرون .)174 :1377 ،هزچنین به گولة آللوسلر ،در هلر امعله سله
سطح ساخلارى و ود دارد :سیاسى ،اقلصادى و ایدئولوژی

؛ این سله سلطح «شلکلبنلدى

ا لزاعى» ساخلارها را پدید مىآورند و بر دیگر پدیدهها تمثیر میگذارند (کرایلپ:1378 ،
 ) .) 200ساخلارمند بودن زبان (چه به صورت عینی و ذهنی) و تمثیر این ساخلارمندم بلر
نحوه اندیشیدن انسان (باطنى .)83:2536 ،از این رو ،ساخلارگرایی هزانا نظریهام اسلت کله
به نبود اخلیار انسان در مالابل قوانین آهنین ا لزاعی ،سیاسی و ...اشاره دارد.
ارادهگرایی :ارادهگرایی دقیالار در مالابل ساخلارگرایی قرار دارد .اگر ساخلارگرایی تبیلین
از خارج باشد ،اراده گرایلی تبیینلی خلودم یلا از داخلل اسلت کله بلر نهادهلام ا لزلاعی،
کارگ ارم انسانی و بافت غنیِ تعامل ا لزاعی و سیاسی تزرک دارد؛ یعنی سلاخلارها را بله
مثابه محصول کلنش ارادم تصلور ملیکنلد (ملارش و اسللوکر .)312 :1388 ،از آنجلا کله
ارادهگرایی در مالابلل سلاخلارگرایی قلرار دارد ،هلر دوم ایلن دیلدگاههلا ،نگلاهی سلاده و
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ت

عللی به رابطه ساخلار و کارگ ار دارند .این درحلالیکله اسلت نظریله سلاختیلابی بله

روشی زیبا و خالقانه ام این دو را ترکیب ساخله و خلود را از ناللادمهلام متللل

روشلی

رهانیده است.

ا نظریه ساختیابی (ساختار-کارگزار)

این نظریه که توسط آنلونی گیدن مطرح شده ،در تالش است تا تزلای سلاخلار و کلارگ ار

در دیدگاههام ساخلارگرایی و اراده گرایی را نوی کرده و بر تعامل این دو موهلوم و رابطله
دیالکلیکی آنها تمکید کند .برخالف نظریههام فوق ،گیدن معلالد اسلت هلر دو نظریله بله
خطا مىروند ،چرا که پدیدههاى ا لزاعى نه رابطه خطى با یکدیگر دارند و نه عللت وقلوع
آنها ی

پدیده است ،بلکه اغلب پدیدههاى ا لزاعى علتهاى گوناگون دارنلد؛ بنلابراین

نالطه شروع بحب گیدن دخیلدانسللن سلاخلار و کلارگ ار در تبیلین پدیلدههلاى ا لزلاعى
است ،بدون اینکه یکى را تعیینکنندهم دیگرى بداند .در واقلم در ایلن نظریله تعاملل بلین
کارگ ار و ساخلار باعب قرار گرفلن کنشگر در زمینة فعالیت شده و نلایج عزل او ناشلی از
کنش فردم او و زمینههام ساخلارم عزل فلرد ملیباشلد .چلارچو اصللی ایلن نظلرم بله
شکل زیر میباشد:

بنابراین به نظر گیدن  ،ساخلار و کارگ ار دو روم ی
ملالابل و ارتباط درونی برقرار است.

سکهاند که بین آنهلا وابسللگی
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در این زمینه ،گیدن به دو موهوم ساختیابی و دوگانگی ساخلار اشاره میکنلد .موهلوم

ساختیابی ،ایده وابسلگی ملالابل و ارتباط درونی را مطلرح ملیسلازد و موهلوم دوگلانگی
ساخلار به معنی این است که ساخلارهام ا لزاعی ساخلة کارگ ارم انسلان هسللند وللی در
عین حال ،اب ار و وسیلة این ساخت نی هسلند .به عبارت دیگر دوگانگى ساخلارى به نحلوه
ارتباط کارگ ار و ساخلار اشاره دارد .بر ایلن اسلاس سلاخلارهاى ا لزلاعى از یل

هلت

واسطة وقوع کنشهاى کارگ اران هسلند و یا به عبارتى شرایط عزل کلارگ اران را فلراهم
مىکنند و از طرفى نی خودشان بله وسلیله هزلان کلنشهلا بازسلازى ملىشلوند .بله نظلر او
امعهشناسى معزوزر ساخلار را نوعى ویژگى مالیدکننلده یلا تعیلینکننلدة حیلات ا لزلاعى
مىداند؛ اما در واقم ساخلار ،چارهساز نی هست (کرایب.)143 :1378 ،

ب) مروری بر اصالحات ارضی در ایران

در سالهام  1330زعیت روسلایی ایران (دو سوم زعیت ایران) به سه طباله عزده تالسلیم
میشد:
 .1دهالانان خردهمال

و زمینداران کوچ

 .2نسقداران و خانوادههام ا ارهدار (رعیت)
 .3روسلاییان بیزمین (خوشنشین)
در واقم  100خاندان زمیندار ،خوانین زمیندارِ عشایر و چند صد خانواده تالریبلار مالل
( 2/3دو سوم) اراضی کشاورزم بودند .سهم اراضی خالصله و اوقلاف  750000و زملیندار
کوچ

و دهالانان خردهمال

هریل

( 1/5یل

پلنجم) کلل اراضلی را تشلکیل ملیداد.

اکثریت این طباله زملیندار را اربابلان تشلکیل ملیدادنلد کله در شلهرهام وزیللی زنلدگی
میکردند و زمیندار غایب محسو میشدند که به تبم آن این امر منجر به حضور مباشران
میشد که اینها نی به اسلثزار دهالانان میپرداخلند (اشرف.)153 :1387 ،
بنابراین ،وضعیت روسلاییان و مالکان زمین دار در ایران آن زمان ،حاکی از و ود نوعی

شکاف ا لزاعی گسلرده بود که در ی

طرف آن زعیت روسلاییان گسلردة بیزمین قرار

داشلند و در طرف مالابل انده زمیندارانی بودند کله بلا تالویلت قلدرت ملالی و ا لزلاعی

خویش ،نه تنها سلطة خود را بر روسلاییان تشدید میکردند بلکه در پی نولوذ سیاسلی خلود
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در نظام سیاسی و فشار بر حکومت برام پیگیرم اهداف اهطلبانه خود بودند .این وضعیت

را میتوان در حضور گسلرده ایلن قشلر در مجللا و شلزا ِر نزاینلدگا ِن بلا پشللوانة مالکلان
زمیندار مالحظه کرد.

1

از این روم هدف اصالحات ارضی به لحاظ ساخلارم نزیتوانست چیل م مگلر ملوارد

ذیل باشد تا برخی از مشکالت امعه را حل ،و شکاف حاصل از آن را پر نزاید:

 .1اف ایش بازار خرید روسلاییان و توسعه بازارهام واقعی برام تولیدات صنعلی.

 .2اف ایش بهرهورم کشلاورزم و بلهکلارگیرم نیلروم ملازاد در صلنایم شلهرم
.3

(خلجی 80 :1381 ،و .)81
لب دولت کِندم

 .4نابود کردن پایگاه قدرت طباله زملیندار (مللوهالطلوایوی) (سلرل
شزاره  211و .)212

 .5کسب حزایت دهالانان از رژیم خود

 .6تحتالشعاع قرار دادن نیروهام متال
اما در ی

چپگرا (اشرف.)216 :1387 ،

:1384 ،

شهرم اعم از بهه ملی و گلروههلام

سطح کالنتر و ساخلارمتر اهداف اصالحات ارضی را میتوان بهطلورکلی

به دو هدف خار ی و داخلی تالسیم نزود:

از

در سطح خار ی در واقم در شرایط نگ سرد و نظام دوقطبی ،کشلورهام متللل

زله ایران در راسلام محدود کردن شوروم و للوگیرم از نلبشهلام سوسیالیسللی در

کشورهام هان سوم دست به ا رام ی

رشله برناملههلام عزرانلی زدنلد و کزل

هلام

مالی کردند .یکی از این برنامهها در ایران اصالحات ارضی بود که در ابلدا ملورد اعللرا

شاه نی بود .در واقم آمریکا به دلیل کودتام  1337در کشور عراق و شدتگرفلن تبلیغلات
شوروم ،درصدد بود تا کشورهام کزلر توسعه یافله را به ا رام اصلالحات ارضلیِ معللدل
هت مالاومت و پایدارم در برابر پیشرومِ کزونیسم ترغیب کند (ر بی.)171 :1371 ،

 .1دو سوم نزایندگان مجلا را از سالهام اولیه  1300تا دهه  30را زمینداران تشکیل میدادند کله زیحلههلایی را کله
به مالیات بر درآمد ،مالیات بر اراضی ،برنامههام سودآورم عزومی و اصالحات ارضی ارتبلاط داشلت رد ملیکردنلد
(احزد اشرف و علی بنو ع ی م ،طبالات ا لزاعی ،دولت و انالال در ایران.)1387:
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از این رو به دنبال گ ارشهام سازمان سیا مبنی بر ل وم اصالحات در ایلران ،فشلارهام

آمریکا بر ایران اف ایش یافت .این سازمان در نوامبر  1958طی گ ارشی اعالم کرد که اگلر

شاه ی

برنامه اصالحات را آغاز نکند سرنگون خواهد شلد .در ایلن گل ارش تمکیلد شلده

بود که باید به شاه فشار آورد تا به منظور لوگیرم از پیروزم کزونیسلتهلا در ایلران ایلن

اقدامات را انجام دهد (گازیوروسکی  .)220 :1373در این راسلا کنلدم کزللر از یل

ملاه

بعد از اعالم ایدة «اتحاد برام پیشرفت» نگرانی خود را از ثبات سیاسی ایران تحت حکومت

پهلوم ،که میتوانست آن کشور را به دامان شوروم سوق دهلد ،اعلالم کلرد (بیلل:1371 ،

 )217و س ل ا تصللزیم گرفللت هللت انجللام اصللالحات ا لزللاعی بللر ایللران فشللار آورد.

بهطورمکه شاه بعدها این فشارها را کودتا علیه خود نامید و گولت« :از نظلر او پیلام کِنِلدم

کموبیش ی

کودتام آمریکایی علیه وم بوده است» (هزان .)225 :اما شاه که بهشلدت از

اقدامات امنیلی و گسلرش شعارهام اصالح طلبانه کندم به وحشت افلاده بود ،در سورم بله
آمریکا موفق شد اعلزاد مالامات کاي سوید را به خود لب کرده ،شتصار زمام حرکتهام
اصالحی پیشنهادم آمریکا را به عهده گیرد .وم در پایان این سور به دولت آمریکا اطزینان

داد که در تالش است با توسعه ی

حکومت مردم بر مردم به فعالیتهام اصالحاتی خلود

اساس و پایه محکزی ببتشد (هزان .)228 :در این باره روزنامه اطالعلات نوشلت :شاهنشلاه

اطزینان یافلند که آمریکا پشللیبانی سیاسلی و نظلامی خلود را از ایلران ادامله خواهنلد داد و

پرزیدنت کندم نی اطزینان یافلت کله شاهنشلاه ملّ حلد اسللوار اسلت کله تصلزیم قلاطم بله

اصالحات اقلصادم -ا لزاعی دارد (بهنود.)447 :1374 ،

اما در سطح داخلی ،حکومت محزدرضا پهلوم پا از کودتام  28ملرداد بلا فاللدان

مشروعیت در بیشلر سطوح حاکزیت روبلهرو بلود .تلالش بلرام بازسلازم حیثیلت رژیلم و

اف ایش محبوبیت محزدرضا پهلوم و اسلالرار هرچه مسلحکمتر نظام سیاسیِ مسلالر هدف
اصلی به حسا

میآمد.

آبراهامیان به شزار اعلصاباتی اشاره دارد کله حلد فاصلل سلالهلام  34تلا  36و  39در

تهران و دیگر شهرهام ب رگ کشور به وقوع پیوسله است .مثالر تعداد اعلصلابات کلارگرم

در سالهام  34تا  36از سه مورد بیشلر نبود اما در سالهام  36به بعد این رقلم بله علدد
20رسید (آبراهامیان.)358 :1377 ،
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بنابراین هرچند حل مس له زمینلدارم و تحدیلد مالکیلت بل رگمالکلان از دوره قبلل از

پهلوم هزواره مطرح بوده است (لزبللون ،)323-328 :1362 ،املا بلهصلورت خلاط طلرحِ
برنامة اصالحات ارضی در کشور از سالهام بعد از نگ هانی دوم در ایران مطرح شلد.

در واقم ،هزانگونه که در سطور فوق مطرح گردید ،در آن سالها به دلیل شلرایط سیاسلی
ا لزاعی خاط به ا را درنیامد .در سالهام بعد ،دولت اقدامات ناقصی را برام فروش و یا

واگذارم زمینهام دوللی انجام داد و تصویبنامههام دیگرم نی به منظور تغییلر مناسلبات

زمیندارم در سالهام  1331مطرح کرد که براساس آنها مالکان وادار میشدند ده درصلد
از سهم مالکانه خود را به رعایا واگذار کنند و ده درصد دیگر را به صندوقی واریل نزاینلد

که به منظور توسعه روسلایی به و ود آمده بود .اما این تصویبنامهها در سال  1334به نولم
مالکان اصالح شد که براساس آن سهم مالکان به صندوق توسعه روسللایی بله پلنج درصلد

تاللیل یافت و در هزین سال قانونی نی

هت فروش بیشلر زمینهام خالصله وضلم گردیلد،

ولی چون زمینهام مرغو به زمینداران بانووذ و افراد دوللی فروخلله شلد عزلالر آنچله بله
زارعان رسید ارزش چندانی نداشت (لهساییزاده.)149-150 :1369 ،

از این رو بود که طرح اصالحات ارضی راهحللی بلرام مشلکالت فلوق در نظلر گرفلله

شده بود .طرح اولیه اصالحات ارضی در زمان نتستوزیرم دکللر اقبلال ،یعنلی  24اسلوند
 1338تسلیم مجللا شلد؛ املا بله دلیلل متالولت آیلتاهلل برو لردم بلا ایلن اصلالحات و

ا رایینشدنش تا زملان تشلکیل کابینلة دکللر امینلی صلحبلی از ا لرام آن بله میلان نیاملد
(روحانی 94 :1360 ،و مدنی .)585 :1361 ،این قانون با تو ه بله لوح حلاکم بلر مجللا و
متالوت زمینداران و مالکان ب رگ و صاحبنووذ بله تصلویب نرسلید .ا لرام اصلالحات
ارضی به خصومت بیشلر زمین داران و کارفرمایانی منجلر شلد کله انجلام ایلن اصلالحات و
تمسیا نظلام مالیلاتی را بله زیلان خلود ملیدیدنلد (آورم .)114-118 :1371 ،املا مجلددار

اصالحات ارضی توسط کابینة علی امینی و وزیر کشلاورزم او ،حسلن ارسلنجانی ،پیشلنهاد

شد و شورام وزیران با گذراندن تصویب نامه ام به اصالح و توسعة قانون اصالحات ارضلی
مصو  24اسوند 1338پرداخت و در  19دم ماه 1340قانون اصالحات ارضی را شامل 35

ماده به تصویب هی ت دولت رسانید تلا بله مرحللة ا لرا درآیلد 1 .بلارم ،اصلالحات ارضلی
 .1برام آگاهی بیشلر ر وع شود به؛ اصالحات ارضی در ایران ،اطالعات و روابط عزومی وزارت کشاورزم.1340 ،
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 -طبق قانون اصالحات ارضی در  20دم  1340و تصویبنامهها و الحاقیههایی که تلا پایلان

اصالحات در سال  1351به آن اضافه شد -سه مرحله را طی کلرده اسلت (ازغنلدم:1383 ،
.)183

 -1مرحله اول از  1341آغاز شد .هدف مرحله اول محدود نزودن اراضی مالکان عزده
بود که در چارچو قوانین اصالحات ارضی زمینهام تحت مالکیت زمینداران بل رگ بله
می ان ی

ده شش دانگ کاهش مییافت .در ا رام مرحله اول قانون  21643ده و م رعله

شش دانگی و کزلر از شش دانگ (17143ده و  4500م رعه شش دانگ و کزللر از شلش
دانگ) از مالکان خریدارم به زارعان مربوط واگذار شد .با ا رام مرحلله اول حلدود 296
ه ار خانوار در شکل کللی یلا

یلی از نسلق زراعللی را مالل

شلدند 850 .هل ار خلانوار

کشاورز هم مشزول این اصالحات نشدند (تجدد.)51:1387 ،
اگرچه مرحله اولِ اصالحات ارضی ،قلدرت سیاسلی و ا لزلاعی مالکلان و زملینداران
ب رگ را در هم ریتت (ازغندم ،)183-184 :1383 ،املا از آنجلایی کله براسلاس ملاده 2
زیحه قانونی اصالحات ارضی دمماه  1340در مرحله اول حداکثر مالکیت کشلاورزم هلر
شت

در تزام کشور ی

ده ششدانگ بود ،لذا بسیارم از مالکان با قریلبالوقلوع بلودن

اصالحات ارضی ،بتشی از اماله خود را به فرزندان و هزسرانشان واگذار کردنلد و آنهلا
را از تالسیم مصون نگه داشلند (می

. )70: 1358 ،

 -2مرحله دوم در  1343/5/3آغاز گردید ،مالکان مجاز بودند با تو له بله علرف محلل
حداکثر  30تا  50هکلار از اراضی مکانی ه را برام خود نگه دارند و در مورد بالیة زمینها به
یکی از شیوههام زیر عزل کنند (تجدد:)52:1387 ،
ال  .ا اره زمین به زارع :ا اره به صورت نالدم بود و براساس ملوسط درآمد  30سلاله
(قبل از ا رام قانون) صورت میگرفلت . .فلروش اراضلی بله زارعلان کله بهلام آن بله
صورت توافالی تعیین میگردید .ج .تالسیم به نسبت بهره مالکانله د .تشلکیل واحلد سلهامی
زراعی و .خرید حق ریشهام زارع.
در این مرحله ،تکلی

امالکی تعیین شد که مشزول مالررات مرحله اول نشده بلود ،املا

در هزین مرحله (بهگوله لزبلون درباره اراضی مکلانی ه) مالکلان وفیولهنشلناس توانسللند بلا
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سوتتوسیر از قانون با ی

بار شتم زمین با تراکللور آن را بله مثابله اراضلی مکلانی ه معرفلی

نزایند (سوداگر)76 :1358 ،؛ در نلیجه در بسیارم اها با خریلد یل

تراکللور و گذاشللن

آن در م ارع آن را مکانی ه مینامیدند.
 -3مرحله سوم نی که از واپسین روزهام سال  1346آغلاز شلد بلا هلدف بهلرهبلردارم
کامل از منابم کشاورزم و برطلرف کلردن اصلالحات ناشلی از ا لرام دو مرحلله قبللی بله
و ود آمد و شرکتهام سهامی زراعی ،خانههام فرهنگ روسلایی ،شرکتهام تعلاونی و
تعاون در هزین مرحله ایجاد شد (تجلدد .)52:1387 ،هلدف از ا لرام مرحلله سلوم،

بان
رفم نال

ها و ضع هام دو مرحله قبل بود تا مناسبات اربا  -رعیلی به کلی از میلان بلرده

شللود؛ از ایللن رو دو راهحللل بلله مالکللان پیشللنهاد شللد :ال ل ) زمللین زراعللی بللین مال ل

و

ا ارهداران به نسبت بهره مالکانة ملداول تالسیم شود؛ ) زمین زراعی براسلاس نرخلی کله
دولت تعیین میکرد به زارعان فروخله شود .اما در ایلن مرحلله بلا افل ایش بهلام دهلات بله
نسبت مرحله اول روبهرو میشویم زیرا مالکان با اسلواده از مسلثنیات قانون مرحله اول یل
ده ششدانگ را که معزوزر آبادترین ده بود برام خود نگه داشلله بودنلد و از سلوم دیگلر
کارمندان اصالحات ارضی در سالهام اولیه ،تحت فشار افکلار عزلومیِ روسللاییان تحلت
نووذ مالکان قرار نداشلند ،اما با فروکشکردن آتش اصالحات ارضی ،بلهتلدریج ملممورین
تحت تمثیر مالکان قیزت را اف ایش دادند .موضوع دیگر این بود که چون در مراحل بعلدمِ
اصالحات ارضی نحوه تعیلین بهلام زملین بله صلورت تلوافالی بلین رعیلت و مالل
میشد ،در نلیجه مال

انجلام

قیزت خود را به زارع تحزیل ملیکلرد کله ایلن خلود ملانعی بلرام

پیشبرد اصالحات ارضی بود (سوداگر .)66 :1358 ،از سوم دیگر ،در مرحله سوم بله دلیلل
اشلباه اداره ثبت بسیارم از کشاورزان که در مرحله اول زمین دریافت کلرده بودنلد مجلددار
به آنها زمین تعللق گرفلت و در نلیجله کشلاورزان بسلیارم در ایلن میلان بلیزملین ماندنلد
(.)majd, 1987: 843
در مجزوع هر چند اصلالحات ارضلی توانسلت بافلت و سلاخلار ا لزلاعی و اقلصلادم
روسلاها (که اکثریت زعیت ایران را تشکیل میدادند) را تغییر دهد و به برخلی از اهلداف
کلیِ اولیحه نائل آید اما در ا رام آن کاسلیهام فراوانی و ود داشت.
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با نگاهی به یکی از نلایج کللی اصلالحات ارضلی ملیتلوان دلیلل ایلن ناکلامی و ابعلاد
متلل

طرح م بور را مشاهده کرد .به گوله یرواند آبراهامیان موري بر سلله ایرانلی ،پلیش

از اصالحات ارضی ،کشاورزان مسلالل کزلر از  5درصد روسلاییان را تشکیل میدادند ولی
پا از اصالحات ارضی  76درصد روسلاییان را تشلکیل دادنلد .اگرچله اصلالحات ارضلی
تعداد روسلاییان صاحب زمین را بسیار اف ایش داد ،اما زمین کافی در اخلیار اکثر آنلان قلرار
نداد که بلوانند کشاورزانی نه حلی مرفه بلکه خوداتکا شوند .از  2800000خانوار روسللایی
که در سال  1351زمین دریافت کردند 65( 1850000 ،درصد) خانوار صاحب زملینهلایی
زیر پنج هکلار  -دو هکلار کزللر از حلداقل زملین ززم در بسلیارم از نلواحی بلرام ایجلاد
معیشت مناسب -بودند .فالط  600000خانوار ،که بلیش از  17درصلد زعیلت روسللایی را
تشکیل نزیدادند ،زمین کلافی از ده تلا پنجلاه هکللار دریافلت کردنلد (آبراهامیلان:1385 ،
 .)392هزچنین طباله م دوران روسلایی نی که زعار به بیش از  1100000خانوار ملیرسلید،
اصالحات شامل آنها نگردیده بود و از راه کار شبانی ،کلارگر سلاخلزانی در روسللا ،کلار
در شهرهام صنعلی مجاور و مل دورم در کارخانلههلام کوچل

ملعلدد کلار ملیکردنلد

(آبراهامیان.)393 :1385 ،
این ملوارد و بسلیارم از دزیلل و شلواهد دیگلر را ملی تلوان بله آملار فلوق افل ود کله
نشاندهندة عدم امعیت ،نارسایی و ناکامی بتش مهزی از برنامله اصلالحات ارضلی بلوده
است .از این رو در ادامه ابلدا به ساخلارها (یلا زمینلههلام) علدم توفیلق اصلالحات ارضلی،
س ا به عوامل یا کارگ اران درگیر در طرح م بور پرداخله خواهلد شلد و در آخلر هلم بلا
تلویق دو عامل فوق به عنوان نلیجله نهلایی علدم موفالیلت کاملل اصلالحات ارضلی مطلرح
خواهد شد.
گفتار دوم ساختارها و اصالحات ارضی

ناکامی اصالحات ارضی به لحاظ ساخلارم ناشی از علل متللوی بود که در ذیلل بله آنهلا

اشاره خواهد شد.
به لحاظ فرهنگی و تاریخی مس لهام که مطرح میشلود آن است که امعه روسللایی
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ایران در هنگام ا رام برنامه اصالحات ارضی آملادگی کلافی نداشلت .بله عبلارت دیگلر،
آنچه در عزل پیاده میشد طرح و پروژهام بود که عادات زندگی هل ار سلاله روسللاییان را
ی

شبه به هم میریتت و رسم ،سب

و طریاله زندگی آنان را از بیخ و بن نابود ملیکلرد.

روسلاییان در طول قرنها در امعهام با مالکیت سنلی زیر یوغ اربابان و ف لودالهلا زنلدگی
کرده بودند و به آن سب

زندگی عادت داشلند .خو یا بد بودن چنین سلبکی یل

چیل

است و از آن برون آمدن چی دیگر؛ که در صورت تحالق دومی نیازمند تزلرین ،مزارسلت
و کار فرهنگی و از هزه مهمتر یافلن ایگ ین بهلر برام پر کردن خأل ناشی از نلابود شلدن
ف ودالهلا و اربلا ملی بلود .از آن رو بلود کله بلدون درنظرگلرفلن و مهیلا کلردن شلرایط
برونرفت از سب

زندگی قدیم ،برنامة اصالحات ارضی به ا را گذاشله شد تلا مشلکالت

را از بین ببرد ولی به نلایج غیرقابل پیشبینی منجر گردید.
در این راسلا در نظر نگرفلن بسلر مناسب برام انلالال شیوه و سب

تولید سنلی به ملدرن

را هم میبایسلی در هزین چارچو مد نظر قرار داد .دلیل اینکه عزلکرد شیوه سنلیِ تولیلد،
بهرغم هزه مشکالت ،بهلر از نظام هام ملدرن بلوده ایلن اسلت کله شلرکتهلام زراعلی و
کشت و صنعتها  -شرکتهایی که در مرحله دوم برنامه اصالحات ارضی برام کز

بله

ا را و پیشلرفت اصلالحات ارضلی بله و لود آملده بودنلد -هلر دو (در سلطوح متللل )
ساخلههایی بودند نا ور و غیرتاریتی که بلدون هلیچ زمینله قبللی در چلارچو ا لزلاعی
معینی قرار داده شدند.
شرکت هام زراعلی اغللب بلرخالف میلل بلا خللم مالکیلت و رانلدن هل اران دهاللان از
روسلاهام متلل

تمسیا شد ،س ا این دهالانان به نیروم کارِ مها ر این کارخانههلا بلدل

شدند که رئوسشان تکنوکراتهلام خلار یام بودنلد کله حللی زبلان کارگرانشلان را نیل
نزی فهزیدند ،چه رسد به آگلاهی از تلاریخ اقلصلاد سیاسلی و یلا تکنوللوژم کشلاورزم در
ایران .اگر ب ذیریم که تالش برام برپایی واحدهام تولیدم سنلی به سب

روسلاهام ایلران

در کالیورنیا با شکست مطلق روبهرو خواهد شد ،باید به هزان روشنی پلذیرفت کله کلاربرد
غیرنالادم نهادها و تکنولوژم کالیورنیایی در کشاورزم ایران با شکست رقتبلارم روبلهرو
خواهد شد (کاتوزیان.)360-361 :1386 ،
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به لحاظ اجتماعی و سیاسی اصالحات ارضلی کله ملیرفلت ایلن شلکاف طباللاتی را
ترمیم و اصالح نزاید و مانم از عواقب ا لزاعی -سیاسی آن شود نه تنها نلوانست این امر را
پیش ببرد بلکه مضر به حال کشاورزم و نیروهام فعال در این بتش شد .از زلله تلمثیرات
منوی این اصالحات بر رعایا و دیگر نیروهام ا لزاعی عبارت بود از:
 -1برآمدن بورژوازم ب رگ کشاورزم و بالام کشاورزم تجارم :در واقلم اصلالحات
ارضی به دگرگونی هام بنیادم ساخلار ا لزاعی و مناسبات طبالاتی انجامید و طباله زمیندار
قدیزی را از میان برداشت و در هر بتلش دولللی و خصوصلی رشلد کشلاورزم تجلارم را
ترغیب کرد .تنها م یت این دگرگونی ع اید حکومت شلد ،چلرا کله از ایلن طریلق نله تنهلا
رقبام سنلی خود یعنی مالکلان را از بلین بلرد بلکله توانسلت عایلداتی از طریلق کشلاورزم
تجارم نصب خود گرداند.
 -2برقرارم سلطه حکومت بر مناطق روسلایی و فهور ی

خلردهبلورژوازم حکلوملی

در کشللاورزم (اشللرف .)256-257 :1387 ،حکومللت بللا تصللاحب بسللیارم از امللاله
زمین داران به ی

حکومت مال

و زمیندار تبدیل شد .تزلّل

حکوملت بلر زملینهلا بله

شیوههام متللوی صورت میگرفت؛ برام مثال اماله مالکین و اشتاصلی کله در ا لرام
قانون اصالحات ارضی مصو  1340/10/19به دلیل بی آبی مورط و سایر دزیل خشل
بی حاصل تشتی

و

داده شد و مشزول تالسلیم نگردیلد ،ملیبایسلت فلرف پلنج سلال بلرام

آبادانی آن اقدام و از سازمان هام ذیربط گواهی عزلران دریافلت ملی کردنلد .در غیلر ایلن
صورت مل

از ید آنها خارج و در اخلیار دولت قلرار ملی گرفلت (وزارت تعلاون و املور

روسلاها  99 :1346و .)326
 -3این اصالحات عالوه بر دگرگلونی در الگلوم مالکیلت ،باعلب تغییلرات مهزلی در
زعیت کشور شد؛ درحالیکه در اوایل دهه  1340در حدود  30درصلد از زعیلت ایلران
در شهرها زندگی میکردند ،در سال  1354این رقلم بله  45درصلد رسلید .شلاه بسلیارم از
ثروتزندان زمیندار را با خودش دشزن کرد با این امید که در علو  ،پشللیبانی کشلاورزان
را لب کند (میالنی.)189 :1380 ،
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 -4کنلللرل قیزللت محصللوزت کشللاورزم ماننللد گنللدم ،اف ل ایش زعیللت ،مهللا رت
روسلاییانِ بیزمین به شهرها ،بیتو هی دولت به مازاد محصلوزت کشلاورزم بلرام تلممین
غذا ،صادرات و تممین درآمد ،به دلیل اسلواده از عواید نوت از مهلمتلرین مسلائلی بلود کله
سطح محصوزت کشاورزم را دچار اُفت کرد (ازغندم.)254 :1383 ،
عالوه بر این ،شرکتهایی که در فرایند اصلالحات ارضلی بلرام بهبلود معیشللی رعایلا
احدا شده بودند ،اشکازتی نی داشلند .این شلرکتهلا بیشللر از اینکله بله حلال رعیلت و
کشاورز سودمند باشند برام عزوم موید بودند .در واقم نبود تعاونیهام مسلالل ،که حاصلل
فعالیت مسلالیم کشاورزان باشد ،باعب شکلگیرم تعاونیهام حکوملی شده بود که تنها بله
فکر پر کردن کیسه حکومت بودند .از زله عزدهترینِ این اشکازت عبارت بود از:
 .1در سازمان اصلی این شرکتها نزایندگان دهالانان آزادشده نالشی نداشلند.
 .2فالط شعبههام نوت را افللاح کردند.
 .3ا رام دسلورات ادارم مرک م در تعلاونیهلا توسلط کارمنلدانی کله خلود را از
گروه خرده بورژوازم شهرم بلود انجلام ملیشلد کله هلیچ آشلنایی بلا مشلکالت
روسلاییان نداشلند.
 .4مدیران محلی که از میان روسلاییان مرفّه انلتا میشلد ناللش خاصلی ل ناللش
پادوم مممورین دوللی را نداشلند.
 .5این شرکتها فالط برام روسلاییان صاحبزمین باز بود ،لذا کلارگران کشلاورزم
عضو آن نبودند.
 .6با و ود این شرکتها باز هم زمینه رباخوارم برچیده نشد (می

.)103 :1358 ،

به لحاظ اقتصادی مس له رشد قیزت نوت و در نلیجه درآمد و عایدات حاصلل از آن را
نی می بایست مد نظر قرار داد که به طور برآمی م اهداف و سیاست اصلالحات ارضلی را
ی شلهرم
به انحراف کشاند؛ از زلله :الل ) دوللت را بله تعالیلب اسللراتژم توسلعه صلنعل ِ
ترغیب کرد ) ،دولت را از مازاد کشاورزم (مواد غذایی ،منابم مالی و صادرات) بلینیلاز
کللرد ) ،اعلبللارات و سللرمایه دوللللی و غیردوللللی را بلله سللوم کشللت و صللنعتهللا و
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شرکت هام زراعی سلوق داد ،ت) بله رشلد خلوداف ام تالاضلا بلرام ملواد غلذایی و سلایر
محصوزت انجامید .ترکیب و تمثیر ملالابل این سیاستهلا و رویلدادها بله نللایج منجلر شلد:
ال ) رشد صور درصد بازدهی کشاورزم که عزدتار ناشی از بتش کشاورزم ملدرن بلود،
بهرغم موقعیت انحصارماش در دریافت بود ههام کشاورزم و سایر املیازات دوللی) ،
فالر و ناامنی دهالانان که حاصل آن می ان بلازم مهلا رت بله شلهرهام بل رگ و کوچل
بود ) ،بروز کسرم ف ایندهام در مواد غذایی که با واردات برطرف نزلیشلد و بله تلورم
مواد غذایی انجامید( .به گولله کاتوزیلان) در یل

کلالم سیاسلت کشلاورزم رژیلم ایلران

شکسلی مطلق و بیعذر و بهانه بود (کاتوزیان.)358 :1386 ،
گفتار سوم کارگزاران و اصالحات ارضی

ساخلار نظام سیاسی ایران در دوره پهلوم با زیرساختهایی چون اقلصاد و نهادهام سیاسلی
رابطه تنگاتنگی داشت ،زیرا نظام سیاسی این دوره به اتکام سللطه مطلالله خلود علالیتلرین
قدرت را در امعه اعزال میکرد و تصزیزاتش برام هزه خردهنظامها ال امی بلود (میلرم،
 :1378شزاره  139و  .)140اما شاه فاقد شتصیت فرهزند (کاری مایی) بوده است و در واقم
این ،گروههام قدرتزند یا هزان نتبگان قدرت بلودهانلد کله از طریلق بیعلت خلانوادگی و
قبیلهام در روابط داخلی و خار ی بر مردم حکوملت ملیکردنلد (احزلدم :1378 ،شلزاره
 139و  .)140از این روم اصالحات ارضی میتوانست شاه را فردم قدرتزند و ماللدر نشلان
دهد .بنابراین هدف اولیه اصالحات ارضی از نگاه شت

شاه نله حلل مشلکالت ا لزلاعی

بلکه توانزندسازم و بازیابی قدرت خویش و نزایاندن قدرت خویش بله اطرافیلان و امعله
بود.
اما در سطح کارگ ار ،ناکامی و عدم ا رام صحیح اصالحات ارضلی بله زملینداران و
دهالانان هم برمیگردد .زمینداران که بهطلورکلی اصلالحات ارضلی را در تضلاد بلا منلافم
خویش میدیدند ،در ابلدا و س ا در مراحل متلل

ا رام آن کارشکنی ملیکردنلد و از

هرگونه کوششی در ناکلامی آن فروگلذار نزلیکردنلد .للذا ا لرام اصلالحات ارضلی بله
خصومت بیشلر زمینداران و کارفرمایانی منجر شد که انجام این اصالحات و تمسلیا نظلام
مالیاتی را به زیان خود میدیدند (آورم.)114-118 :1371 ،
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اصالحات ارضی در مرحله اول قدرت سیاسی و ا لزاعی مالکان و زملینداران بل رگ

را در هم ریتت ،اما از آنجایی که براساس ماده  2زیحه قلانونی اصلالحات ارضلی دمملاه
 1340در مرحللله اول حللداکثر مالکیللت کشللاورزم هللر شللت

در تزللام کشللور ی ل

ده

ششدانگ بود ،لذا بسیارم از مالکلان بلا قریلبالوقلوع بلودن اصلالحات ارضلی بتشلی از

اماله خود را به فرزنلدان و هزسرانشلان واگلذار کردنلد و آنهلا را از تالسلیم مصلون نگله

داشلند .این نوع عزلکرد از سوم بسیارم از مالکان در مراحل اصالحات ارضی نی ري داد.

در نلیجه در مرحله اول ،که رسزار در مهر ماه سال  1343به پایان رسید ،تعداد  16000ده که

حدود  19/5درصد کل اراضی قابل کشت را در ایران دربر میگرفت از مالکان خریلدارم

و به  753406رعیت واگذار گردید (بان
در مرحله دوم تکلی

مرک م ،گ ارش سازنه.)1349 ،

برخی اماله تعیین شلده بلود کله مشلزول ماللررات مرحلله اول

نشده بودند ،لذا مالکان وفیوهنشناس توانسلند با سوتتوسیر از قانون با ی

بار شتم زملین بلا

تراکلور آن را به مثابه اراضی مکانی ه معرفی نزایند .در واقم در این مرحله مالکلان زملین بلا

تاللّب و ترفندهام متلل

می کوشیدند دولت و کشاورزان را دور ب نند ،به طورم که بلرام دور

نگهداشلن م ارع خود از شزول برنامه اصالحات ،سعی کردند آنها را مکانی ه قلزداد کنند.

اما مرحله سوم ،که بر مبنام فروش زمینهام ا لارهام و واحلدهام سلهامیِ زراعلی بله

دهالانان و با هدف رفم مناسبات اربلا

ل رعیللی و نالل

هلا و ضلع هلام دو مرحلله قبلل

پیری م شده بلود ،در ایلن مرحلله بلا افل ایش بهلام دهلات بله نسلبت مرحلله اول روبلهرو

میشویم ،زیرا مالکان با اسلواده از مسلثنیات قانونِ مرحله اول ،یل
معزوزر آبادترین ده بود برام خود نگه داشله بودند.

ده شلشدانلگ را کله

اما کشاورزان نی سهلانگارمهایی داشلند .در این شرکتها روسلاییان بله دلیلل داشللن

روحیة ت

روم و اسلالالل ،از هزکارم با سایرین ا لنا میکردند و از سوم دیگر چلون

این شرکتها را شرکتهلام دولللی ملیدانسللند ،بلا سلوتفن بله آنهلا ملینگریسللند و در

فعالیت هام آنها شرکت نزیکردند .و از آنجایی که مدیران محلیِ شرکت ها را اغلب کشاورزان
ردهباز و مرفه تشکیل میدادند که از این عدم فعالیت کشاورزان خشنود بودند ،و خود چلون

نالش پادویی برام مممورین دوللی داشلند لذا هزراه با آنان در غیا مشلارکت کشلاورزان،
از بود ه و امکانات مالی که دولت در اخلیارشان گذاشله بود نهایت اسلواده را میکردند.
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بدین ترتیب شاه ،مالکان و کشاورزان به مثابه کارگزار ،هریک به طرق مختلاف در

ناکامی برنامه اصالحات ارضی مؤثر واقع شدند ،بهطوریکاه اصاالحات ناوعی عادم

اطمینان در وضعیت مالکیت ایجاد کرد ،تا جای که دولت مجبور شاد در اول مهرمااه

سال  13۵1خاتمه اصالحات ارضی را اعالم کند تا به این وسیله مردم از سرمایهگذاری
در کشاورزی دلسرد نشوند.

اما عالوه بر موارد فوق ،یعنی شاه ،مالکان و کشلاورزان ،ملیبایسلت بله شتصلیتهلا و

اح ا به عنوان عامالن و کارگ ارانی که در موفالیت یا عدم موفالیت این برنامه تمثیرگلذار

بودند ،هم اشاره کرد.

جبهه ملی بهه ملی درباره اصالحات ارضی بسیار محلاط عزل کرد ،زیلرا چنلد نولر

از اعضام شورام عالی بهه ملی ،از مالکان بودند .از سوم دیگر رهبلران ایلن بهله مایلل

نبودند با اعضام روحانی شورام عالی بهه -که برخی از آنها متال

بودند -اخلالف پیدا کنند (نجاتی.)176 :1371 ،

 -محافل چپگرا :اسلدزل میکردند اصالحات ارضی

اصلالحات ارضلی

عوامفریبلی و صلحنهسلازم

هی ت حاکزه و اربابانش چی دیگرم نبوده و مو بات تشدید فاللر و گرسلنگی و دربلهدرم
روسلاییان را فراهم کرده است (می

.)10 :1358 ،

در مورد مذهبیون :متالوت مذهبی بسیار گسلردهتر و ریشهدارتر بلود :نتسلت ،رهبلران

مذهبی هم با اصالحات ارضی و هم بلا طرفلدارمِ سلاخلگیِ شلاه از «آزادم زنلان» متلال

بودند؛ دوم ،رهبران مذهبی محافظهکار و روشنبین ،هر دو ،نگلران آینلده موقوفلات بودنلد

که به طور سنّلی تنها گونه نسبلار ایزن مالکیت و یکلی از ارکلان مهلم اسللالالل ملالی امعله
مذهبی محسو میشد؛ سوم ،هزه آنان پیدایش اسلبدادم را حا میکردند کله بلرخالف
اسلبداد سنلی ایران قصد داشت خودمتلارم رهبرم شیعه را ،به طریالی مشابه آنچه رضاشلاه

قبالر آزموده بود ،نابود کند .به هزین دلیل بود که قیام مردم در خرداد  1342از حزایت هزه
نیروهام ضداسلبدادم برخوردار شد (کاتوزیان.)352 :1386 ،

در ابلدام امر دو نور از رهبران روحلانی در قبلال تصلویب و ا لرام اصلالحات ارضلی

موضمگیرم کردند .متالوت آیتاهلل برو ردم نی ضزنی بود .به گوله حلائرم ،تنهلا یکلی

از مرا م تاللید با این قانون متالوت کرد و او «آیتاهلل سید احزد موسوم خوانسلارم» بلود

که اعالمیه صادر کرد (حائرم.)353 :1372 ،
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البله امام خزینی(ره) نی با اهداف اصالحات ارضی ،که آن را تاللیدم و الگلویی نلاق
می داند ،متالوت کرد .در واقم امام با اساسِ تغییرات بله شلکل صلحیح و منطاللی متالولت
نزیکرد ،اما با نیحتهایی کله در پشلت اصلالحات ارضلی تصلور ملیکلرد متالولت نزلود.
بنابراین وم از این منظر به اصالحات ارضی نی ملینگریسلت و آن را پدیلدهام وارداتلی و
«ت آمریکا» و «برنامهام برام ازبین بردن کشاورزم ایران و تحزیل اقلصاد ت

محصولی بلر

امعهها» میدانست (خزینلی ،1369 ،ج  )121 :1کله بلهنلوعی «بلازار درسلتکلردن بلرام
آمریکللا و شللعب آمریکللا و اذنللا آن» بللود (هزللان )68 :و بلله وابسلللگی ایلران منجللر شللد
(خزینی ،1369 ،ج  ;134 :2ج .)215 :3
تحلیل نهایی ساختیابی (ساختار-کارگزار) و اصالحات ارضی

ی عللل ناکلامی اصلالحات ارضلی در ایلران ،برمبنلام مطاللب و نوشللارهام
در تحلیل نهای ِ

مذکور ،می توان گوت ضع

در ساخلارها و بالغ نبودن کارگ ارها عوامل مهزی بودند کله

در ناکامی برخی از نبههام برنامه مؤثر واقم شلدند .در سلطح سلاخلارم زمینلههلا و بسللر
مناسب برام ا رام برنامه و ود نداشت و بله لحلاظ فرهنگلی و تلاریتی امعله روسللایی
ایران در هنگام ا رام سیاست اصالحات ارضی فاقد آملادگی کلافی بلود .آنچله در عزلل
پیاده میشد طرح و پروژهام بود که عادات زندگی ه ار سالة روسلاییان را ی
می ریتت و رسم ،سب

شبه بله هلم

و طریاله زندگی آنان را از بیخ و بن نابود ملیکلرد .روسللاییان در

طول قرنها در امعهام با مالکیت سنلی و زیر یوغ اربابان و ف ودالها زندگی کرده بودنلد.
از این رو بدون آموزش روسلاییان و حلی اربابان ا رام آن طرح به شکست منلهی میشلد.
هزچنین دیگر مسائل هزچون سلاخلار ادارم و سیاسلی کشلور ،کله ذکلر آن در ایلن مالالله
آمد ،نی مضاف بر علت شد تا طرح م بور را به هدف مطلو نایل نگرداند .افل ایش رشلد
سو و بهرهبردارم از آن در مسائل اقلصادم کشور نی به طور ناخودآگاه

قیزت نوت از ی

از اهزیت طرح اصالحات ارضی و بازخ

اهلداف آن کاسلت و رونلد پیشلرفت آن را بلا

مشکل موا ه کرد.
در چنین شرایطی بود که دهالانان ،اربابلان ،شتصلیتهلام سیاسلی و نیل از هزله بیشللر
دربار و بازخ

شت

شاه ،با تو ه به شرایط فوق ،سعی در بهرهورم از آن پروژه به نولم
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خود و تا لام مزکلن کاسللن و زدودن زیلانهلام آن از خلود بودنلد .بله عبلارت دیگلر،
کارگ اران فوق به ام آنکه تالش نزایند کاسلیها و کزبودهلام آن را برطلرف نزاینلد و
ا رام آن را به درسلی به پیش ببرند ،برعکا هرکدام سعی میکردند تا در راه رسلیدن بله
اهداف خود آن را توسیر نزوده و به آن عزل کرده یا آن را به طریالی دور ب نند.
اربابان و زمینداران در مراحل متلل ِ طرح تالش مینزودند تا اصالحات ارضی را کله
در عزل زیان به حال خود می دیدند با شکست موا ه سازند کله ذکلر آن در مالالله حاضلر
آمد .کشاورزان به دلیل به اعلزادم به شرکتهام سهامی و دیگر مسائل با طلرح م بلور در
اکثر مواقم و مکانها کار نزیکردند .اما مهمتر از اینها دربار و بازخ
که نه تنها در ابلدا با آن متال

شلاه بلود

شلت

میکرد بلکه هلدف ا لرام طلرح از نگلاه او نله بله و لود

آوردن شللرایط ا لزللاعی بلکلله نللوع نگللاه او بلله مناسللبات هللانی از یلل

سللوم و نیلل

برطرفساخلن موانم داخلی در راه آساننزودن حکزرانی بود.
از سوم دیگر شاه به هیچ عنوان در ی

تحلیل ساده انگارانه بله دنبلال تلممین و یلا بسلط

عدالت ا لزاعی در امعه نبود ،هزان گونه که نزی تلوان در هلیچ صلورت بنلدم سیاسلی و
ا لزللاعی ،وم را نزاینللده مللوکلین و محافظللهکللاران سللنلی وابسللله بلله زمللین دانسللت .او
میخواست قدرت سیاسی را به انحصار خود درآورد .هلم از آن رو کله فلینوسله خواسللار
آن بود و هم از آن رو که بلواند به رؤیاهام سطحی ناسیونالیسللی و مدرنیسللی خلود امله
عزل ب وشاند و این نه با ی

طباله قدرتزند مالکان سلازگارم داشلت و نله بلا یل

قلدرت

مذهبی مسلالل.
بنابراین اینگونه بود که دو عامل ساخلار و کارگ ار دست به دست هم داده و در یل
ارتباط دوسویه و ملالابل ،اصلالحات ارضلی را بله سلرمن ل مالصلود و مطللو نرسلاندند و
ا رام آن را با کاسلیهام بسیار موا هه کردند .به عبارت دیگر ،نبلود بسللر مناسلب بلرام
ا رام آن و نی متالوت عامالنی که با آن برنامه درگیر بودند باعلب شلد تلا سلسللهمراتلب
ادارم و نالشهها و مراتب قانونی ،که برام ا لرام اصلالحات ارضلی بله و لود آملده بلود،
تحت تمثیر دو مس له ساخلار و کارگ ار به خوبی نلواند مسیر طبیعی ا لرام آن برنامله را بله
لو ببرد.
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بارم اصالحات ارضی اولیه که به منظور توزیم زمین میان اکثریت خانوارهام روسلایی
طرح شده بود ،در ابلدا برام کم کردن متالوت مالکان تعدیل شد و س ا به منظلور ایجلاد
شرکتهام زراعی و صنعتم عزالر تغییر هت داد .ترکیب و تمثیر ملالابل این سیاستها و
رویدادها هزراه با اف ایش درامدهام نولی و رویکرد توسعه صنعلی حکومت به ام توسعه
کشاورزم ،به نلایج زیر منجر شد:
ال ) رشد صور درصد بازدهی کشاورزم که عزدتار ناشلی از بتلش کشلاورزم ملدرن
بود ،بهرغم موقعیت انحصارماش در دریافت بود ههام کشاورزم و سایر املیازات دولللی
) فالر و ناامنی دهالانان که حاصل آن می ان بازم مها رت به شهرهام ب رگ و کوچ
بود ) .بروز کسرم ف اینده ام در مواد غذایی که با واردات برطرف نزلیشلد و بله تلورم
مواد غذایی انجامید .در ی

کالم سیاست کشاورزم رژیم ایران شکسلی مطلق و بیعذر و

بهانه بود (کاتوزیان.)358 :1386 ،
نتیجهگیری

اصالحات ارضی در ایران ،که در دهه  40در زمان نتستوزیرم امینی آغلاز شلد ،اگرچله
توانست تا حدودم مناسبات مالکیت و رعیت را برهم زنلد املا بله نللایج خلوبی نینجامیلد و

آنگونه که انلظار میرفت به بار ننشست .ذکر دزیل و علل عدم موفالیت اصالحات ارضلی
در چارچو نظریه ساخلار-کارگ ار میتواند دره روشن و واقمبینانلهتلرم از ایلن مسل له
در اخلیار ما قرار دهد .در این چارچو نبود بسلر و یا بله عبلارت دیگلر سلاخلار سیاسلی و

ا لزاعی مناسب برام ا رام این برنامه و نی عدم هزکلارم مناسلب کلارگ اران دخیلل در

آن و در نلیجه برون داد و پیامد حاصل از رابطه ملالابل دو سطح مذکور ،باعب ناکلاممانلدن
طرح م بور شلد .در زملان شلروع اصلالحات ارضلیْ بله عللت دموکراتیل

نبلودن سیسللم

آمللوزش و پللرورش و ملعاقللب آن عللدم آمللوزش ززم دهالانللان و و للود سیاسللتهللام

غیردموکراتی

 ،بسلرهام فرهنگی و ا لزاعی مناسبی بلرام موفالیلت ایلن برنامله در ایلران

فراهم نبود .بهعالوه در مراحلل متللل

اصلالحات شلاهد کارشلکنیهلام مالکلان و علدم

ا رام مناسب برنامهها توسط کارمندان و هزراهینکردن کشاورزان نیل هسللیم .مالکلان بلا
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واگذار کردن صورم اماله به فرزندان و هزسرانشلان و مکلانی ه للوهدادن امالکشلان بلا

بهکارگرفلن تراکلور ،از تالسیمشدن مزانعت به عزل آوردند و با رباخوارم و رشوهدادن بله

کارمندان از کاهش بهام اماله خود للوگیرم نزودنلد و قیزلت ملورد نظل ِر خلود را بله

کشاورزان تحزیل کردند .در مرحله سوم شرکتهام زراعی ،علیرغم ضع هام ا رایلی

و مدیریلی ،به علت عدم مشارکت کشلاورزان دچلار مشلکل شلدند .کشلاورزان بلا روحیله

ت

روم و عدم هزکارم خود و نی سوتفن نسبت بله املورم کله مللولیاش دوللت بلود،

بیش از پیش عزلکرد این شرکتها را تضعی

نزودند و راه را برام سوتاسلوادههام بیشللر

مدیران محلی و دوللی در این شرکتهلا بلاز گذاشللند .دوللت نیل بلدون اینکله شلرایط و

بسلرهام ا لزاعی و اقلصادم مناسبی را برام چنین طرحلی در کشلور آملاده کنلد ،عزلدتار

دنبالهروم سیاست هایی بود که آمریکا برایش طرح کلرده بلود .دوللت در دوره پهللوم بلا

زیرساخت هایی چون اقلصاد و نهادهام سیاسی رابطه تنگاتنگی داشلت ،زیلرا نظلام سیاسلی
این دوره به اتکام سلطة مطلالة خود (یعنی سلطة شاهنشاه) علالیتلرین قلدرت را در امعله

اعزال میکرد و تصلزیزاتش بلرام هزلة خلردهنظلامهلا ال املی بلود .از ایلن روم بلود کله

سازمان ها و مراک و مراتب قانونی و ادارم ،مثلل شلرکتهلام سلهامی و تعلاونی و ،...کله
برام ا رام آن طرح به و ود آمدند ،نلوانسلد با موفالیت مسیرِ طبیعی را طی نزایند.

عالوه بر درنظرگرفلن علل و عواملِ ناکامیِ اصالحات ارضی ،کله یکلی از وقلایم مهلم

تاریخ معاصر ایران است ،نلیجه تحالیق حاضر نی میتواند به تحالیالات و مطالعات بعلدم در
این زمینه و نی بسیارم از تحالیالات تاریتی دیگر یارم رساند که ذکر علل و عواملِ رخدادِ

ی

پدیده را نباید به ی

سطح تحلیل (به عنوان مثلال سلاخلار یلا کلارگ ار ،مسل لهام کله

امعهشناسان از زمان پیدایش علم امعه شناسی تا کنون بر سر آن به مجادلله ملیپردازنلد)

تاللیل داد ،بلکه  -با تو ه به تکثرگرا بودن امعة ایران از حیب قومی ،فرهنگلی ،ا لزلاعی
و ...و نی نالش نسبی شتصیتهام ب رگ در بروز حواد ا لزاعی و سیاسی -ملیبایسلت

هر دو سطح تحلیل را برام ریشهیابی حواد تلاریتی ملدنظر قلرار داد؛ و آنگونله کله بله

درسلی گولهاند «تاریخ چراغ راه آینده است» ،اینگونه تحالیالات میتواند به شلناخت مسلیر
آینده و در نلیجه انلتا بهلرین شیوه برام ا رام برنامههام ا لزاعی ،فرهنگی ،سیاسلی و

اقلصادم کز

شایانی نزاید.
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