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  اصالحات ارضي 

اي براي   اي كه در تاريخ حیات سیاسي حكومت پھلوي تحت فشار آمريكا صورت گرفت و نطفه يكي از رويدادھاي عمده

مھمترين فراز اين رويداد، كه در . نام داشت» سفید انقالب «گیري انقالب اسالمي و سقوط رژيم شاه گرديد،  شكل

ماده  ١٢تمامي اجزاء اين منشور كه بعدًا به . لقب گرفته بود» اصالحات ارضي« اي اعالم شده بود،   ماده ۶منشوري 

جان «ھائي بود كه ھیأت حاكمه جديد آمريكا به سركردگي  از نسخه» اصالحات ارضي«افزايش يافت بخصوص موضوع 

  . رئیس جمھور آن كشور براي شاه پیچیده بود » كندي

از جمله شعارھاي تبلیغاتي » مرزھاي نو«و » اتحاد براي پیشرفت«، »نجات آزادي«، عباراتي چون ١٣٣٩در پائیز 

ز ھائي بودند كه زمامداران ايران ا اتحاد و آزادي واژه. دمكراتھاي آمريكا در آستانه برگزاري انتخابات رياست جمھوري بود

آن وحشت داشتند به ھمین جھت در جريان مبارزات انتخاباتي آمريكا، شاه مبالغ ھفتگي از طريق اردشیر زاھدي 

اما كندي پیروز شد و . ھاي انتخاباتي ريچارد نیكسون رقیب كندي پرداخته بود سفیرش در واشنگتن براي تأمین ھزينه

آزادي «كندي پس از پیروزي در انتخابات شعارھاي . تن خواستاولین كارش اين بود كه عذر اردشیر زاھدي را از واشنگ

ھاي انتخاباتي خود افزود و طرحي را مطرح كرد كه بعدھا به  را نیز به وعده» آزادي انتخابات«و » ھاي سیاسي فعالیت

ز سیاسي و فضاي با«نام نھاد بر لزوم » نجات آزادي«اين طرح كه كندي خود آن را . معروف شد» دكترين كندي«عنوان 

كندي خواھان ايجاد اصالحات اقتصادي و سیاسي مورد نظر كاخ سفید در . در كشورھاي جھان تاكید داشت» اقتصادي

اين نظريه تحت عنوان . خیز جھان سوم كرده بود وي تمامي تاكید خود را متوجه كشورھاي ثروتمند و نفت. كشورھا بود

در بسیاري از كشورھاي ثروتمند خاورمیانه و آمريكاي التین به اجرا گذارده درايران، و با عناوين ديگر » انقالب سفید «

به نیروھاي ملي   ايجاد رفورم درنظام سیاسي و اقتصادي و اجتماعي كشورھا و حتي اجازه فعالیت. شد

اسي غیركمونیست و تقويت نظام پارلمانتاريستي به منظور جلوگیري از قیامھاي مردمي و تضمین دوام و بقاي سی

  . شد  دولتھا، خمیرمايه دكترين كندي محسوب مي

داد كه اين برنامه  اي جز اجراي اين طرح ندارد، ترجیح مي كرد براي بقا و دوام حكومت خود چاره شاه كه احساس مي

  . توسط دولتي در ايران به اجرا در آيد كه كامًال مطیع و فرمانبردار وي باشد 

به قدرت رسیده بود بیش از آنكه مورد تايید شاه باشد از حمايت  ١٣۴٠ر ارديبھشت وزير وقت كه د دكتر امیني نخست

  . ھمه جانبه آمريكا برخودار بود 

اي را با آمريكائیھا برقراركرده بود، نسبت به   كه امیني در مقام معاونت احمد قوام، روابط ويژه ١٣٢٠شاه از اواسط دھه 

آن جھت بود كه مبادا روزي آمريكائیھا او را براي اداره كشور به وي ترجیح اين نگراني بیشتر از . وي نگراني داشت

امیني در سالھاي صدارت قوام چنان مورد توجه خاص ديپلماتھاي آمريكا قرار گرفت كه به عنوان مھره وابسته به . دھند

ه انحصاري انگلیس خارج كه نفت ايران را از سلط ١٣٣٣انعقاد قرارداد كنسرسیوم در  ١.سفارت آمريكا شھرت يافت

ساخت و كمپانیھاي آمريكائي را نیز در غارت منابع نفتي ايران سھیم ساخت، رويداد ديگري بود كه امیني را به شدت 

او در . در آن زمان امیني در مقام وزير اقتصاد امضاء كننده پیمان كنسرسیوم بود. نزد آمريكائیھا محبوب ساخته بود
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تر شدن به آمريكائیھا  نیز كه سفیر ايران در واشنگتن شد گامھاي بلند تري در نزديك ١٣٣۶تا پايان  ١٣٣۴سالھاي 

  . نیز تحت فشار آمريكائیھا بود  ١٣۴٠ارديبھشت  ١٧وزير شدن او در  حتي نخست. برداشت

یل نیز سبب اين دل. اعتماد ساخته بود، وابستگي خانوادگي امیني به قاجار بود نكته ديگري كه شاه را به امیني بي

 ۴٠ھاي  در سال  حتي بعضي محافل آمريكائي. شده بود امیني تا حدودي استقالل عمل خود را در برابر شاه حفظ كند

شاه در اين سالھا چنان به امیني بدبین شده بود كه او را از . كردند از امیني به عنوان آلترناتیوشاه ياد مي ١٣٣٩ـ 

   ٢.تدانس سوي آمريكائیھا جانشین خود مي

  . االجراي آمريكائي در كشور به وسیله كسي انجام گیرد كه تابع وي باشد   داد اصالحات الزم  از اين رو شاه ترجیح مي

بھمن ھمان سال  ٢٠در . قانون اصالحات ارضي به تصويب ھیأت وزيران و به امضاي شاه رسید ١٣۴٠روز ششم دي 

مشاور كندي . ارت بر اجراي اين مصوبه نگراني شاه را افزايش داد مشاور كندي به تھران براي نظ» چسترپاولز «سفر 

اين امر ايران را به سومین صادر كننده . خواستار افزايش تولید نفت ايران شد » اصالحات ارضي«براي تامین مخارج 

   ۴. نفت جھان رساند

جوئي مالي  صرفه  اھم ساختن زمینهمحدود كردن فروش سالح به ايران نیز توصیه ديگري بود كه آمريكائیھا براي فر

  . جھت تامین ھزينه اصالحات ارضي پیشنھاد كردند 

با سفر به آمريكا تالش كرد تا دولت آن كشور را به قطع حمايتھايش از امیني متقاعد  ١٣۴١چند ماه بعد شاه در تیر 

موردنظر آن كشور » اصالحات« ي اجراي شاه با تعھداتي كه به دولت كندي داد توانست آمريكا را به عزم خود برا. سازد

وزيري و جايگزين ساختن امیراسداهللا علم را به  او توانست با اين سفر زمینه كنار نھادن امیني از نخست. متقاعد سازد

  . وجود آورد 

در اين . توسط دولت امیني مطرح شده بود، در دوران علم پیگیري گرديد» اصالحات ارضي«اي كه با نام  از اين رو پروژه

ھاي خود با حكومتھا از  ھا، فئودالھا و زمینداران بزرگ به خاطر نوع خاص ارتباط اي كه خان  پروژه امالك و اراضي عمده

عصر قاجار به بعد به چنگ آورده و نسل به نسل حفظ كرده يا توسعه داده بودند، توسط دولت از آنان خريداري شده و 

  . شد  به روستائیان فروخته مي

ن طرح و شیوه اجراي آن سبب شد از يكسو مالكان با وجوه بدست آورده رھسپار شھرھا شوند و به اقدامات تجاري اي

سودآور براي خود بپردازند و يا در بھترين شرائط، توان اقتصادي خود را در خدمت رونق شھري قرار دھند و روستاھا را 

اشتن سرمايه الزم براي كار و محروم ماندن از ابزار و وسائل الزم رھا سازند و از سوي ديگر روستائیان نیز به دلیل ند

دستاورد اين . جھت زراعت بر روي اراضي بدست آمده، زندگي در محیط روستا را ترك كرده و به شھرھا روي آوردند

انون روند مھاجرتھاي ناشي از ق. گونه مشاغل كاذب در كشور بود سیاست، نابودي تدريجي كشاورزي و رشد قارچ

با اين  ٣. افزايش يافت ١٣۵١درصد در  ۴٣و به  ١٣۴۵درصد در  ٨/١٨به میزان  ١٣٣۵درصد در  ٣/١۵اصالحات ارضي از 

نھادند كه براي خود تصوراتي  آنان در حالي به سرزمین ناشناخته پاي مي. ھمه، مھاجرت راه درمان درد روستائیان نبود

نشیني و  ھنگي، اقتصادي و اجتماعي روستائیان سبب شد آنان با حاشیهاز زندگي بھتر را داشتند ولي تنگناھاي فر
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در نتیجه . آمیزدر كنار ساير ساكنان شھرھا تن دھند محرومیت از بسیاري مواھب زندگي شھري به نوعي زندگي تحقیر

حاشیه نشیني، آلونك نشیني و حلبي آبادھا در  شاھد رشد زاغه» اصالحات ارضي«پس از اجراي طرح موسوم به 

  . شھرھا بوديم 

تالش كرد گروھھاي مخالف از جمله » اصالحات ارضي«َِبل اجراي اليحه  علیرغم ھمه اين معضالت حكومت شاه از ق

جبھه ملي و بعضي گروھھاي چپ را منفعل سازد و آنان را به ضديت با افكار مترقي متھم سازد و خود را مدافع قشر 

  . روستائي معرفي كند 

بخشي از آن بود، به رفراندوم » اصالحات ارضي«را كه » انقالب سفید«ه بعد لوايح ششگانه موسوم به شاه در مرحل

اين تحريم . خمیني، به تصويب رساند  گذاشت و آن را علیرغم عدم حضور مردم بخاطر تحريم رفراندوم از سوي امام

خرداد اين سال علیه رژيم شد؛  ١۵پس قیام و س ١٣۴٢ساز حمله خونین ماموران رژيم به مدرسه فیضیه قم در  زمینه

  . قیامي كه سرآغازي بر بیداري ملت مسلمان ايران و شروعي بر روند سقوط رژيم پھلوي گرديد 

  

  . ـ علي امیني به روايت اسناد ساواك، مركز بررسي اسناد تاريخي، مقدمه كتاب  ١

  .  ۵۴بیستم، انتشارات محراب قلم، ص ـ مشاھیر سیاسي قرن  ٢

  .  ٨۴٢ـ سقوط، مؤسسه مطالعات و پژوھشھاي سیاسي، ص  ٣

  . ـ علي امیني، ھمان  ۴

  : عبنم
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