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 رژيم صھیونیستي و اصالحات ارضي شاه

  ]١[دكتر سید حمید روحاني

  مود لاس ، موس هرود ، ١٣٨٤ راھب ، ٣ هرامش ، دادرخ ١٥ همانلصف

...........................................................................................  

ھاي اقتصادي، سیاسي، نظامي، فرھنگي و اطالعاتي،   پیوستگي ايران و امريكا در زمینهخورشیدي،  ١٣٣٢مرداد  ٢٨با كودتاي 

ي  ھا و مقامات بلند پايه ھمراه با كودتا كارشناسان اقتصادي، مستشاران نظامي، نیز نمايندگان برخي از كمپاني. اي يافت فصل تازه

ي وابستگي ھمه  دست گرفتن شريان حیاتي كشور و استواري رشتهو در راه به ] ٢[آسا به طرف ايران سرازير شدند امريكا، سیل

ي يك سلسله  ھايي را در دست بررسي و ارزيابي قرار دادند و ايران را به دستینه ھا و نقشه ي رژيم شاه به امريكا، طرح جانبه

پنج شركت (شركت بزرگ نفتي  ي ھفت میان ايران و نماينده ١٣٣٣مرداد  ١در . ھا و قراردادھاي اسارت بار كشانیدند پیمان

شد، قراردادي بسته  المللي نفت نامیده مي كه كنسرسیوم بین) امريكايي، يك شركت انگلیسي و ھلندي و يك شركت فرانسوي

. امريكايي امضا كردند» ھواردپیچ«و از سوي كنسرسیوم، ) وزير دارايي دولت كودتا(اين قرارداد را از سوي ايران، علي امیني . شد

به دنبال آن، رژيم . ھاي نفتي ياد شده واگذار شد براين قرارداد كار اكتشاف، استخراج، پااليش و فروش نفت و گاز به شركتبنا

براي ھرچه بیشتر وابسته كردن ايران، به پیمان نظامي بغداد كه میان چھار كشور انگلستان، تركیه، پاكستان  ١٣٣٤شاه در سال 

  .د آمده بود، پیوستو عراق و با نظارت امريكا پدي

  

اي را در راه  ھاي اقتصادي، توطئه، گسترده ھاي امريكايي در پي سلطه بر ايران و چیرگي بر منابع نفتي و ديگر شريان مقام

ھاي  و حضور كارشناسان، مستشاران و مھره] ٣[ھمراه با سرازير شدن سیل سالح و مھمات به ايران. زدايي آغاز كردند اسالم

ھاي  بند و باري اخالقي، تبلیغات زھرآگین بر ضد اسالم و ارزش مريكا در میان ايرانیان، رواج فرھنگ فاسد غربي، بيجاسوس پرور ا

فرھنگي، غرب گرايي، از خود بیگانگي، گرايش به مسايل جنسي و مواد مخدر، رشوه  ديني، كشانیدن نسل جوان به پوچي و بي

اند  آورده. اي يافت ان ـ به ويژه در میان درباريان و نظامیان ـ باال گرفت و ابعاد گستردهخواري، دزدي، جاسوسي و پادويي براي بیگانگ

  :كه

  

گرفتند، در معامالت درون مرزي نیز گوي  مالحظه از فروشندگان خارجي اسلحه و مھمات رشوه مي فرماندھان ارتش كه بي... 

ترين مواد اولیه و خوراكي  آنھا از خريد ساده. ، ربوده بودند ني داشتندي دزدان و باج گیران آريامھري كه شھرت جھا سبقت را از ھمه

ھا و تعمیرات جزئي تا امضاي  ھاي ارتش، نظافت ساختمان ي رستوران مورد نیاز نیروھاي مسلح گرفته تا حمل بار و مزايده

در پیشاپیش دزدان و دالالن اسلحه، .. .كردند ھا، حق و حساب دريافت مي ھا و فرودگاه قراردادھاي ساختماني و ايجاد پايگاه

  ]...٤[خاندان سلطنت قرار داشتند» جلیل«اعضاي 

  نگراني و چاره انديشي امريكا

برد  ي منابع زيرزمیني و روزمیني اين سرزمین زرخیز و پھناور را به يغما مي پنداشت و ھمه امريكا با آنكه خود را در ايران يكه تاز مي

ھا را شكسته بود، از خیزش و خروش مردمي سخت  ھا را بريده و قلم ديكتاتوري شاه بر ملت ايران، نفسو با چیره كردن رژيم 

دانست كه مردم ناخشنود، ستمديده و  ديد و مي ي ايران را براي آز و نیاز استعماري خود روشن و ھموار نمي انديشناك بود و آينده

و زور و فشار خودكامگان، با آگاھي بیشتر، از خود واكنش نشان خواھند داد و با  سركوب شده، دير يا زود در برابر تجاوز بیگانگان
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  .صداي رساتر به پرخاش جويي برخواھند خاست

  

ي  ھاي محروم و ستمديده ھاي مردمي در برخي از كشورھا، به خوبي دريافته بود كه طبقه ھا و درگیري امريكا با آزمون دگرگوني

اگر آگاھي سیاسي بیابند و به پا خیزند، رام و آرام كردن آنان، به آساني شدني نیست و ھم ... رگران واجتماع مانند كشاورزان، كا

ھاي اجتماعي به  ھا و پايگاه رخنه ناپذير رھبران انقالب ھا، انقالب ھا، شورش توانند نیروي شكست ناپذيري براي جنبش اينان مي

و سلطه بر ايران، بر آن شدند در راه خواب و خام كردن  ٣٢مرداد  ٢٨در پي كودتاي  رو، سیاستمداران امريكايي  از اين. شمار آيند

رعیت «ي خود را اصالح طلب،  ھاي فريبنده دست بزنند و رژيم دست نشانده مردم ايران و دل خوش كردن آنان، به يك سلسله طرح

  :اند كه آورده. اي بكاھند ن مردم و رژيم شاه تا پايه، دلسوز و میھن پرست بنمايانند و بدين گونه از ژرفايي شكاف میا!»پرور

، نگراني سیاست سازان امريكا از اينكه نا آرامي سیاسي شايد به زودي )رژيم كودتا(به رغم تحكیم موفقیت آمیز رژيم جديد ايران 

گرايي خاورمیانه را روفت، به سرعت  ھنگامي كه توفان ملیت) ١٣٣٧( ١٩٥٧و  ١٩٥٦ھا در  اين نگراني. دوباره سر بر كند، بر جا ماند

كرد كه  كرد و توصیه مي ي ايران به رشد نا آرامي سیاسي اشاره مي رھنمودھاي متعددي از شوراي امنیت ملي درباره. رشد كرد

و ي كودتا  پس از چندين گزارش توطئه ١٩٥٨در . حكومت ايران براي اقدام به اصالحات سیاسي و اقتصادي تحت فشار قرار گیرد

يك . گذاران امريكا باز ھم بیشتر گوش به زنگ اوضاع سیاسي داخلي ايران شدند ، سیاست ١٩٥٨سقوط سلطنت عراق در ژوئیه 

. سقوط خواھد كرد» ظرف يكي دو سال«ي اصالحات را آغاز نكند  كرد شاه اگر برنامه اظھار مي ١٩٥٨بررسي سیا در تاريخ نوامبر 

مشخص شده و خواھان  NSCـ  ١/٥٨٢١ي نوامبر بود كه با رمز  ديدي در مورد ايران در نیمهواكنش شوراي امنیت ملي رھنمود ج

داران بزرگ و وابستگان  ي پشتیباني از شاه، زمین داشت پايگاه عمده اين رھنمود اظھار مي. تغییرات عمده در سیاست امريكا بود

افسران ارشد ارتش ھستند و رشد نا آرامي ناشي از بیداري انتظار ھاي باالي ديوان ساالري دولتي و  تجاري محافظه كار آنھا، رده

با اين استدالل كه احتمال  NSCـ  ١/٥٨٢١. ي اجتماعي، اقتصادي و سیاسي ايران است مردمي براي اصالح ساختار عتیقه شده

ه شود و با گروه مخالف غیر كرد كه وي تحت فشار قرار داد رود شاه به ابتكار خود دست به اصالحات بزند، راھنمايي مي نمي

كرد اگر شاه نتوانست اصالحات را عملي كند،  توصیه مي NSCـ  ١/٥٨٢١. كمونیستي كه احتماال ظھور كند تماس برقرار گردد

  ]... ٥[اياالت متحده آمادگي آن را داشته باشد كه يگانگي خود با وي را كاھش داده و از يك حكومت جانشین پشتیباني كند

اين واقعیت را به درستي دريافته بودند كه رژيم شاه پايگاه مردمي ندارد و با دالرھاي  C.I.Aان امريكا و كارشناسان سیاستمدار

ي خود را باز  ي جاسوسان زبردست سیا و ھمیاري مالكان بزرگ، تاج و تخت از دست رفته ھاي پشت پرده امريكا و توطئه چیني

ترين رويداد پیش  ترديد رژيمي كه از پشتیباني مردم برخوردار نباشد، با كوچك بي. است ي ملت ايران سوار شده يافته و بر گرده

ي استعماري  ي غارتگري و سلطه رود و با سرنگوني رژيم دست نشانده، زمینه پاشد و از میان مي بیني نشده از ھم فرو مي

زا و جبران  سا از میان برود و آنان را با خطرھاي توفانبخشند، چه ب ي خود تاج و تخت مي اراده ھايي كه به مزدوران بي ابرقدرت

 NSCـ  ١/٥٨٢١ي امريكايي كه با نام رمز  بینیم كه مأموران ويژه مي ٣٢مرداد  ٢٨رو، در پي كودتاي   از اين. رو كند ناپذيري روبه

ن منافع امريكا در ايران، سه پیشنھاد گیري از به خطر افتاد شدند ـ بنابر آنچه در گزارش باال آمده است ـ براي پیش خوانده مي

  :اند كرده

  

زير فشار بگذارند تا از اين راه ملت » اصالحات«شاه را براي انجام يك سلسله كارھاي فريبنده، به ظاھر سازنده و به اصطالح . ١

  .ايران را خواب و خام كرده از شورش و خیزش بر ضد رژيم شاه و سرانجام، امريكا بازدارند

ي سازش، كنار آمدن و  رژيم شاه، ارتباط برقرار كنند و كساني را كه در میان مخالفان، زمینه» غیر كمونیستي«الفان با مخ. ٢

دارند؛ تا اگر روزي مخالفان توانستند در برابر رژيم  در آستین نگه» مبادا«سرسپردگي دارند، شناسايي و نشان كنند و براي روز 

ھايي در میان آنان داشته باشد، تا از آنان چھره بسازد و  ، امريكا مھره»احتماال ظھور كنند«نان ي آ شاه، سر بلند كنند و به گفته

  .ھايي دست بزند ھا و توطئه براي رسیدن آنان به قدرت و در دست گرفتن زمام امور كشور، به نقشه

اي از دست ندادن منافع سرشار خود در ايران، را نداشت، امريكا بر» اصالحات«اگر شاه توانايي و يا آمادگي براي دست زدن به . ٣

  !»از يك حكومت جانشین پشتیاني كند«از پشتیباني شاه دست بكشد و 
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كار چنداني ... «اي از طرف مقامات امريكايي دنبال نشد و  ھاور به شكل جدي و ريشه ي زمامداري آيزن اين پیشنھاد در دوره

به سفیر امريكا و . ھاي كمك نظامي و اقتصادي امريكا توسعه يافت برنامه. نگرفتي ايران انجام  ي بحران رشد يابنده درباره

ي سیا در تھران توصیه شد، به شاه در مورد اصالحات فشار آورند و يك ھیئت عالي رتبه با پیامي مشابه به ايران  سرپرست شعبه

سفیر ظاھرا تمايلي به . ي اصالحات انجام داد دربارهھاي مكرري  ي سیا با شاه گفتگو در حالي كه ريیس شعبه) ١٩٥٩آوريل (رفت 

ي اصالحات را پیش  با شاه مالقات كرد اما ظاھرا قضیه) ١٣٣٨( ١٩٥٩ھاور در دسامبر  به عالوه خود آيزن. اين كار نداشت

  »]...٦[نكشید

  ھدف از رفرم ارضي

يي كه منافع استعماري آن ابرقدرت را در ايران تھديد ھا نتوانست از ھراس و وحشت امريكا از خطرھا بیني ھا و پیش اين ارزيابي

خورشیدي و رويدادھاي انقالبي در گوشه و كنار جھان ـ به  ١٣٣٠ي  ھاي دھه اوضاع ايران و جھان در واپسین سال. ، بكاھد كرد مي

داشت  كرد و بر آن مي ران ميويژه در خاورمیانه ـ امريكا را نسبت به منافع خويش در ايران و سرنوشت رژيم شاه بیش از پیش نگ

به اوضاع و شرايط جھاني و رويدادھاي انقالبي آن روز . جويي بپردازد و پیش از آنكه مجال از دست برود، راه گريزي بیابد كه به چاره

  :گونه گذر كرد توان اين شد، مي ي نگراني بیشتر امريكا نسبت به ايران مي كه مايه

  

بار  خاسته و انقالبي الجزاير بر نیروھاي سراپا مسلح فرانسه و بیرون راندن ذلت آور مسلمانان به پا پیروزي خیره كننده و شگفت. ١

  .آورد ھا به صدا در ھا از آن كشور نیز شكست تلخ امريكا در كوبا، زنگ خطر را در گوش امريكايي فرانسوي

ي جنگي و  ھاي پیچیده ھا سخت آسیب پذيرند و تكنولوژي تي مل ھا در برابر اراده داد كه ابرقدرت ھا نشان مي گونه دگرگوني اين

ي پوالدين و شكست ناپذير  ھا و ايمان و اراده ي نظامي در برابر خشم و خروش و خواست توده ھاي پیشرفته و كشنده سالح

  .»حرف آخر را بزند«تواند كارايي بايسته داشته باشد و  ھا، نمي ملت

  

گیر گويندگان اسالمي در سنگر مساجد، ھر روز رو به  ھاي پي مسلمان ايران و اعتراضھاي ديني و سیاسي ملت  آگاھي. ٢

ھاي ضد اسالمي و غارت ثروت  پیشوايان اسالمي و مردم رشد يافته و فروھیده كه با رواج فرھنگ فاسد غرب، توطئه. افزايش بود

ھاي انتقاد آمیز در محافل خودماني مطرح و دنبال  مهرو بودند، ناخشنودي خود را در مراسم و منابر مذھبي و زمز به كشور رو

اين . دادند كردند و خشم و نگراني خود را نسبت به رژيم شاه و بیگانگاني كه ايران را جوالنگاه خود قرار داده بودند، نشان مي مي

ماند و بر نگراني  داشتند، پوشیده نميھا و كارشناسان آنان كه در ايران حضور  ھاي فزاينده از ديد امريكايي ھا و اعتراض ناخشنودي

  .افزود آنان مي

  

ايران را فراگرفته بود، كسري بودجه، كاھش ذخاير ارز خارجي، تھي شدن  ١٣٣٠ھاي پاياني دھه  بحران اقتصادي كه در سال. ٣

  .گذاشت ھا به نمايش مي امريكايي زا را در برابر ديدگان اي تاريك و توفان داد و آينده از انفجاري زودرس خبر مي... ي دولت و خزينه

  

در منطقه خاورمیانه، كودتاي عبدالكريم قاسم در عراق كه رژيم پادشاھي را در آن كشور » ناصريسم«ظھور و گسترش . ٤

به خطر  كرد و منافع استعماري امريكا را در ايران بیشتر رو مي به ثباتي و نا استواري بیشتري رو رژيم شاه را با بي) ١٣٣٧(برانداخت 

  .افكند مي

  

ي ايران كه به شكل سرگوشي با برخي از سیاستمداران در میان  نخست وزير آن روز شوروي درباره» خروشچف«پیش بیني . ٥

نامبرده در يك گفتگوي پنھاني با خرسندي و شادماني، انقالب . بخشید گذاشته بود، نگراني كاخ سفید را در مورد ايران فزوني مي

به زودي ايران به خاطر فقر مردم و فساد حكومت شاه، به ... «: در ايران نويد داده و چنین پیش بیني كرده بودماركسیستي را 
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اين ديد نارس و ! ».افتد پايد كه مانند سیب رسیده به دامن شوروي فرو مي رود و ديري نمي سوي انقالب ماركسیستي پیش مي

كندي را سخت نگران و آشفته كرد و بر . ويژه ريیس جمھور آن روز امريكا جان افبیني رؤيايي خروشچف، مقامات امريكايي به  پیش

  :اند در اين باره آورده. گیري كند پیش» رقیب«آن داشت كه با به كارگیري شگردھا و ترفندھايي از فرو افتادن ايران در كام 

  

ت را اعالم داشت، در مورد استواري پايگاه سیاسي پھلوي ي اتحاد براي پیشرف تقريبا كمتر از يك ماه پس از آنكه كندي برنامه... 

او را در جريان گفتگويي قرار داد كه با نیكیتا خروشچف، نخست » والتر لیپمن«علت ھم آن بود كه . در ايران احساس نگراني كرد

ي كشوري دانسته بود  را نمونه در اين گفتگو خروشچف ايران. وزير وقت شوروي در ويالي او در سواحل درياي سیاه انجام داده بود

: رود ي مردم و فساد در حكومت شاه، به سوي انقالب پیش مي كه با وجود ضعیف بودن حزب كمونیست در آن، به خاطر فقر توده

 سازند، ما با خوشحالي اين فكر را در سراسر دنیا تبلیغ خواھیم كرد كه مردم ھا سرنگون مي اگر ادعا كنید كه شاه را كمونیست«

به پا ) با شوروي(كندي براي مبارزه .جان اف... »ي بشريت ھستیم ي ايران به اين تشخیص رسیدند كه ما رھبر پیشرفته پیشرفته

ھاي اصالحات خود را به اجرا درآورد، انتخاب  تواند در آن برنامه خاست و در اين اقدام، ايران را به عنوان ھمان كشوري كه امريكا مي

  ]...٧[نمود

اصالحات «ي اصلي مقامات امريكايي در راه فشار به شاه، براي دست زدن به  مايه  ھا كه برشمرديم، انگیزه و يدادھا و جرياناين رو

ھاي محرمانه از اوضاع ايران و منطقه، به مطالعه و بررسي طرح  كندي با دريافت گزارش.جان اف. ھا بود و ديگر رفرم» ارضي

زده  ي كشورھاي وابسته به امريكا، شتاب براي پیاده كردن آن، نه تنھا در ايران بلكه در ھمه پرداخت و NSCـ  ١/٥٨٢١پیشنھادي 

او با آزمون از انقالب الجزاير، دگرگوني در كوبا و ديگر رويدادھاي انقالبي در گوشه و كنار جھان، اين واقعیت را به . دست به كار شد

ي غارت ثروت  داشت و به دست آنھا نقشه توان سر پا نگه  تنھا با سرنیزه نميھاي دست نشانده را  درستي دريافته بود كه رژيم

آبرو و اعتبارند و پايگاھي در  ھايي كه در میان ملت خود بدنام، بي دانست رژيم امريكا مي. ي كشورھا را دنبال كرد ھا و سرمايه ملت

ديد كه  او راه چاره را در اين مي. خواھند شد و از میان خواھند رفترو  به ھا ندارند، دير يا زود با خیزش و خروش مردمي رو میان توده

ي پلیسي، سرنیزه و سركوب، به يك سلسله كارھاي رفرمیستي و فريبنده  ھاي وابسته به امريكا در كنار به كار گرفتن شیوه رژيم

به سوي خود ! »اصالحي«ھاي به ظاھر  مهھاي نمايشي و برنا ھاي پا برھنه، ستمديده و زير فشار را با طرح دست بزنند و توده

. و بدين گونه راه انفجار و انقالب مردمي را ببندند و يا دست كم آن را به عقب بیندازند! »امیدواري پديد آورند«بكشانند و در آنان 

گونه  ترين خود را ايناين ديد و دك) میالدي ١٩٦١/ مه  ٢٥(خورشیدي  ١٣٤٠ي امريكا در سال  كندي در پیام خود به كنگره.جان اف

  : بازگو كرد

  

عدالتي اجتماعي و ھرج و مرج اقتصادي راه خرابكاري را در آنھا باز كرده، كمك  تواند به كشورھايي كه بي پیمان نظامي نمي... 

اي كم اين امر، خاصه در مورد كشورھ... تواند به مشكالت كشورھاي كم رشد فقط از نظر نظامي توجه كند امريكا نمي. نمايد

اند، صادق است و به ھمین جھت است كه بايد پاسخ ما به خطراتي كه متوجه اين  توسعه كه به میدان بزرگ مبارزه تبديل شده

اگر ما به مشكالت ... خواھیم در اين كشورھا امیدواري پديد آيد ما مي. ي خالق و سازنده داشته باشد كشورھا است، جنبه

تواند به  زيرا ھیچ مقدار اسلحه و قشوني نمي. كنیم، مرتكب اشتباه عظیمي خواھیم شدھا فقط از نظر نظامي توجه  ملت

توانند اصالحات اجتماعي كنند و ھرج و مرج اقتصادي مشوق قیام و رخنه و خرابكاري است،  خواھند يا نمي ھايي كه نمي رژيم

نوايي ھستند و به اين جھت از  ردم محلي گرفتار بيتواند در نقاطي كه م ترين مبارزات ضد پارتیزاني نمي ماھرانه. كمك كند

تواند مللي را كه با اطمینان به  از طرف ديگر ھیچ نوع خرابكاري نمي. رو گردد به پیشرفت خرابكاران نگراني ندارند، با موفقیت رو

  ]٨.[ي ماست اين عقیده. كوشند، فاسد كند خاطر جامعه بھتر مي

تواند مردم به پا خاسته را از صحنه بیرون براند و به عقب نشیني  توان نظامي و تسلیحاتي نميكندي با اعتراف به اينكه .جان اف

ھا را از دست زدن به خیزش سیاسي، انقالبي و  تواند ملت ھاي وابسته، مي به دست رژيم» رفرم از باال«وادارد، بر اين باور بود كه 

ي خود در كشورھاي وابسته  ھاي دست نشانده رو، به رژيم  از اين. »ديد آوردامیدواري پ«ي او  ضد ديكتاتوري باز دارد و به گفته

او به راستي . ھاي به اصطالح اصالحي را با شتاب ھرچه بیشتر در دست اجرا قرار دھند فشار آورد كه رفرم ارضي و ديگر رفرم
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ھاي كشورھاي عقب  ھا و نارسايي نابساماني ي دردھا، درمان ھمه» اصالحات ارضي«كرد كه اصالحات از باال، به ويژه  گمان مي

  !داشته شده و وابسته است  نگه

  

ھاي نامدار ايران بودند و به نیروي نظامي و دستگاه جاسوسي و به اصطالح  شاه و بیشتر درباريان او كه از مالكان بزرگ و فئودال

ان ندادند و تاج و تخت و سلطنت خود را تا آن پايه بالیدند، در آغاز به اين رفرم امريكايي روي خوش نش امنیتي خود، سخت مي

آنھا بر اين باور بودند كه . ديدند كارانه، خود را نیازمند نمي ھاي فريب ھا و برنامه گونه طرح پنداشتند كه به اين دار مي استوار و ريشه

لیحاتي و سیاسي امريكا، ھر جنبش و نیز با پشتیباني مالي، تس» ساواك«با تكیه بر سرنیزه و نیروي پلیسي و دستگاه مخوف 

درنگ در نطفه خفه كنند و  توانند بي حركتي را چه از سوي كشاورزان ـ كارگران و چه از جانب ديگر نیروھاي مردمي باشد، مي

  .منافع خود و امريكا را پاس دارند

  

ديپلماسي امريكا، . آنان از رژيم شاه شدي ناخرسندي  ھا پوشیده نماند و مايه اين طفره رفتن و سركشي شاه از ديد امريكايي

را بر ضد  NSCـ  ١/٥٨٢١كندي بر آن شد كه ھر سه طرح پیشنھادي .جان اف. سیاست فشار سیاسي روي شاه را در پیش گرفت

وانايي زير فشار بگذارد، مخالفان آن رژيم را ت! » انقالب سفید«رژيم شاه را براي پیاده كردن رفرم امريكايي : شاه به كار گیرد

  .شاه به صحنه آورد» آلترناتیو«اي را به عنوان  سیاسي ببخشد و چھره

  

سر در الك خود فرو برده و سالیان درازي چشم به راه دگرگوني در  ٣٢مرداد  ٢٨كه پس از كودتاي » جبھه ملي«رو،   از اين

درنگ به صحنه آمد و براي نخستین بار  چراغ سبزي از كاخ سفید دريافت كرد و بي ١٣٣٩سیاست امريكا نشسته بود، در سال 

  .مرداد، میتینگي در میدان جاللیه برگزار كرد و خودي نشان داد ٢٨پس از كودتاي 

  

مندي خود را به نخست وزيري دكتر علي امیني به شاه اعالم كرد تا به او برساند كه امريكا در سیاست  از طرف ديگر، امريكا عالقه

و دگرگوني به ظاھر اصالحي در كشور، تا آن پايه » رفرم از باال«ھاي وابسته به اجراي دكترين كندي و  خود براي وادار كردن رژيم

ھاي كاخ سفید ھمسويي و ھمخواني نداشته باشند ـ  ي خود را ـ اگر با سیاست ھاي دست نشانده جدي و كوشا است كه رژيم

  .نشاند ي قدرت مي جاي آنان بر اريكه تري را به ھاي كارآزموده پروا قرباني خواھد كرد و مھره بي

  

ھا و  ، زمزمه٣٠ي  ھاي پاياني دھه در سال. ھا پنھان بود دكتر علي امیني دير زماني بود كه براي روز مبادا در آستین امريكايي

يري از جانب او، به مندي آنان به احراز پست نخست وز ھاي نامبرده با سردمداران كاخ سفید و عالقه ي زد و بند ھايي درباره گزارش

ي  ي او و ديگر رجال سیاسي، درباره ساواك نیز چند سال پیش از روي كار آمدن امیني، از زبان دار و دسته. رسید گوش مي

در تاريخ . ھايي آورده است ي قدرت و فشار به شاه براي اين منظور، گزارش ي امريكا براي نشانیدن نامبرده بر اريكه نقشه

  :ك گزارش داده است، ساوا١٨/٩/١٣٣٧

  

يكي از دوستان نزديك دكتر علي امیني اظھار داشته مشارالیه قبل از مراجعت به ايران مقدمات زمامداري خود را از نظر سیاست 

، ولي شخص اعلیحضرت ھمايون  ھاي غرب با زمامداري وي موافق خارجي فراھم نموده و از قول دكتر علي امیني افزوده سیاست

. اند كه دكتر امیني قابل اعتماد معظم له نیست ين امر موافق نیستند و شخصا به سفیر كبیر امريكا گوشزد فرمودهشاھنشاه با ا

لیكن سفیر كبیر امريكا به شاھنشاه اطمینان داده كه دكتر امیني مطیع نظريات ملوكانه خواھد بود و به ھمین جھت شاھنشاه با 

، زمامداري مشارالیه را  ي اين خبر كه از دوستان نزديك دكتر علي امیني است گوينده.... ندا مراجعت امیني به ايران موافقت فرموده

  . تا اواخر سال آينده قطعي دانسته است

  :آورده است ١٩/١٢/٣٨ساواك از زبان دكتر حسن ارسنجاني در تاريخ 

  



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

۶ 
 

شت ماه سال آينده به نخست وزيري منصوب گردند و ، امیدوار ھستند دكتر امیني تا اواسط ارديبھ با توجه به وضع سیاسي دنیا... 

  .ھاي ارزي به دولت را در گرو زمامداري دكتر امیني نگاه داشته است دولت امريكا نیز پرداخت كمك

  :آمده است ٧/٦/١٣٣٩در گزارش ديگري از ساواك در تاريخ 

  

ي ايران، بستگي به انتخابات امريكا دارد و در  شود كه وضع سیاسي آينده در محافل سیاسي و مطبوعاتي تھران اظھار نظر مي

صورتي كه سناتور كندي به رياست جمھوري امريكا برگزيده شود، در ايران جبھه ملي مورد حمايت دولت امريكا قرار خواھد گرفت و 

ناتور كندي ذخیره ھا در صورت موفقیت س روي ھمین اصل مقامات عالیه كشور نیز دكتر علي امیني را براي تأمین نظر امريكايي

ي  مذاكره قرار گرفته و شاھنشاه نیز با انجام مصاحبه/ اند و حتي در شرفیابي دكتر علي امیني نیز اين موضوع مطرح  داشته نگه 

اند نظر مقامات امريكايي را از ھم  مطبوعاتي اخیر و اظھار عدم رضايت از انتخابات و عنوان رعايت افكار عمومي مردم، خواسته

  .خواھي و عقايد ناسیونالیستي خود جلب نمايند به آزادي اكنون

» جبھه ملي«آيد كه سیاست حزب دموكرات امريكا ـ در صورت دستیابي به قدرت ـ حمايت و تقويت  از گزارش باال به دست مي

را بر او تحمیل » ليجبھه م«ھا پس از به دست آوردن مقام رياست جمھوري امريكا،  بوده است و رژيم شاه براي اينكه دموكرات

و براي جلب نظر » ...است  داشته ھا در صورت موفقیت سناتور كندي ذخیره نگه  براي تأمین نظر امريكايي«نكنند، دكتر امیني را 

ھا و موضع  ي قدرت در كاخ سفید تكیه بزنند، با يك سلسله سخنراني پیش از آنكه آنان بر اريكه) ھا دموكرات(  مقامات امريكايي

آيد كه  لیكن از گزارش ديگر ساواك به دست مي. خواھانه و دموكرات مابانه به خود بگیرد  آزادي» ژست«ھا كوشیده است كه  يگیر

  :»تقويت جناح دكتر امیني و از طرف ديگر حمايت از جبھه ملي است«سیاست كندي در ايران 

  

زديك آشناست و پس از شروع به كار، دكتر امیني را تقويت و يكي از نزديكان دكتر امیني اظھار داشته كندي با دكتر امیني از ن

حمايت خواھد كرد و نیز گفته شده است كه سیاست كندي در ايران، تقويت جناح دكتر امیني و از طرف ديگر حمايت از جبھه ملي 

  . است

، سالیان  ايران به دست دكتر امیني آيد كه امريكا براي سپردن زمام دولت از مجموع آنچه در اسناد باال آمده است، به دست مي

پیش   ي از حساب شده و طبق يك برنامه ١٣٣٧سازي كرده بود و آمدن امیني به ايران، در سال  گذاري و زمینه درازي سرمايه

امیني  ي به ظاھر اصالحي را در ايران بايسته ديدند، ھا از روزي كه يك سلسله برنامه توان گفت كه امريكايي مي. طراحي شده بود

رو، با شاه در اين زمینه چند سالي گفتگو و كشمكش   از اين. ھاي خود در ايران مناسب يافتند ھا و نقشه را براي پیاده كردن طرح

شاه چون اصوال اجراي ھرگونه رفرمي را در ايران دوست . داشتند و او را براي سپردن زمام دولت به نامبرده زير فشار قرار دادند

لیكن، سرانجام در پي به قدرت . میني نیز انديشناك بود، تا آنجا كه توانست از انتصاب او به نخست وزيري سر باز زدنداشت و از ا

او  ١٣٤٠ارديبھشت  ١٧كندي در امريكا، شاه با تلخي و ترش رويي به نخست وزيري نامبرده تن در داد و در تاريخ .رسیدن جان اف

  :آيد از امیني نگران و انديشناك بود داليلي كه در زير مي شاه به. را به نخست وزيري منصوب كرد

  .او براي روز مبادا زير ديد دارد) آلترناتیو(دانست كه امريكا نامبرده را به عنوان يكي از جانشینان  مي. ١

  .از بند و بست او با بیگانگان ـ به ويژه امريكا ـ براي قدرت نمايي در برابر شاه، با خبر بود. ٢

زد  ھاي گاه و بیگاه از او سر مي گیري ھا و خرده ديد، بلكه خودسري را آن طور كه بايد و شايد سرسپرده و فرمانبردار خود نمياو . ٣

  :اند آورده. كه براي شاه ناخوشايند بود

در (ه تھران معروف است كه امیني كاري كرده بود يا حرفي زده بود كه باعث خشم شاه شده بود، به طوري كه پس از ورود ب... 

  ]...٩[شاه به مدت دو ھفته او را به حضور نپذيرفت) پس از پايان مأموريت او در سفارت ايران در امريكا ١٣٣٧سال 

  .مظفرالدين شاه و امین الدوله بود  ي زاده و از خويشاوندان نزديك خاندان قاجار، نوه امیني، نجیب. ٤

  .افزود خالف بودند، حفظ كرده بود، كه اين نیز بر نگراني شاه ميارتباط خود را با عناصري كه با رژيم شاه م. ٥

  اصالحات ارضي، سرپوشي براي انھدام اقتصاد كشاورزي
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فريب » اصالحات ارضي«ي كاخ سفید از واداشتن رژيم شاه به رفرم از باال و دست زدن به  چنانكه در پیش بازگو شد، انگیزه

ي  ھاي ضد استعماري و ضد ديكتاتوري و استواري جايگاه غارتگرانه گیري از جنبش پیشي ايران،  ھاي ناخشنود و ستمديده توده

البته ناگفته نماند كه . آيد ي امريكا ـ كه گذشت ـ نیز به دست مي كندي به كنگره.اين واقعیت از پیام جان اف. امريكا در ايران بود

ھاي ديگري  ھا و انديشه بلكه نقشه شد،  آنچه كه در باال آمد، بسنده نميي مقامات امريكايي از رفرم ارضي در ايران، تنھا به  انگیزه

مانند فروپاشي بنیاد اقتصادي ـ به ويژه كشاورزي ـ پديد آوردن بازار فروش براي كاالھاي امريكايي ـ به ويژه گندم ـ : نیز در كار بود

ھا و  ژ و وابسته، كوچ دادن كشاورزان و روستايیان به شھري صنايع مونتا كه در آن روزگار روي دستشان مانده بود، رشد و توسعه

از ديگر ... تأمین نیروي كار ارزان براي صنايع مونتاژ، فروپاشي نظام روستايي و شھري و از میان بردن فرھنگ اصیل سنتي و ملي و

  .شد ھايي بود كه از سوي امريكا دنبال مي ھا و دسیسه انگیزه

ي سیاسي جھان پديدار شدند، سیاست خرد كردن استقالل اقتصادي كشورھاي جھان را در  عرصهھا از روزي كه در  امريكايي

آنھا به خوبي . كرد چنانكه پیش از امريكا، انگلستان نیز ھمین سیاست را دنبال مي. ي استعماري خود قرار دادند ي برنامه سرلوحه

ريزد و در برابر، اگر  كشور، استقالل سیاسي نیز خواه ناخواه فرومياند كه به دنبال از میان رفتن استقالل اقتصادي يك  دريافته

گونه  ي اقتصادي بتوانند روي پاي خود بايستند و يا دست كم اقتصادي رو به رشد داشته باشند، سلطه بر اين كشورھا در زمینه

تر باشند، چیرگي  تر و نیازمندگیر تر، زمین كشورھا از ديد اقتصادي ھر چه ناتوان. كشورھا دشوار و گاھي ناشدني است

ھا با واداشتن شاه به  رو، امريكايي  از اين. دھند پذيرند و به ذلت، اسارت و وابستگي بھتر تن در مي تر مي خواران را آسان جھان

برند و وابستگي كرد ـ از میان ب ي كشور را تأمین مي رفرم ارضي، توانستند كشاورزي ايران را ـ كه روزگاري تنھا يك استان آن، غله

  :چنانكه برخي از اھل نظر نیز گفته اند. اقتصادي به امريكا را گسترش دھند

ھاي  مندان به مسايل اجتماعي، عامل اصلي اصالحات ارضي را امپريالیسم جھاني و سیاست گروھي از صاحب نظران و عالقه... 

در واقع بخشي از آن  ١٣٤٠ي  ت ارضي ايران در دھهاصالحا... كنند پس از جنگ امريكا در كشورھاي جھان سوم معرفي مي

حدود ھفتاد درصد كل  ١٣٤١ھاي قبل از  ي روستايي ايران در سال جامعه... رفت سیاست جھاني امپريالیسم امريكا به شمار مي

يي كل كشور را ھاي خويش، نیازھاي غذا ي خودكفا بود كه عالوه بر نیاز ي بسته جمعیت كشور را در برداشت و به صورت جامعه

ي خويش در ايران نیاز داشت به طريقي نفوذ خود را در اين بخش عظیم جمعیت كشور نیز  امريكا براي تحكیم سلطه. كرد تأمین مي

، امريكا با ھدف تخريب كشاورزي و در نتیجه ايجاد وابستگي غذايي و ايجاد بازار مصرف  در تعقیب اين سیاست. گسترش دھد

در حقیقت . ھاي در ھم ريختن اين نظام را بنا نھاد ھاي نخست پس از كودتا، پايه ، از ھمان سال وارداتي تر كاالھاي گسترده

  ]...١٠[، بیشتر سیاست تخريبي امريكا در بخش كشاورزي بود ترومن در ايران ٤ي اصل  مأموريت عمده

ي مردم  د و موجب تنزل محصوالت محلي براي تغذيهاجراي اين اصالحات به زودي منجر به بستگي اين كشورھا به امريكا گردي... 

ولي بر عكس، مشاغل . بومي گرديد و در نتیجه موجب افزايش واردات مواد غذايي و دخالت در امر تغذيه در اين كشورھا گرديد

نساني را در شرق و چون صادرات غذايي امريكا بايد صدھا میلیون افراد ا. كشاورزي در امريكا بیش از ھر زمان ديگري بھبود يافت

  ]...١١[ھاي سیاسي وحشتناكي در دست كاخ سفید شد گونه صادرات، سالح غرب دنیا غذا دھد، اين

شعار اصالحات ارضي در ايران پوششي براي انھدام كلي اقتصاد كشاورزي به طريقي بود كه حداكثر منفعت را براي خاندان ... 

ھايي كه مسقط  جمله كمپاني مؤسسات كشاورزي ـ تجاري خارجي، من سلطنت، اولیگارشي وابسته به خاندان سلطنت و

درست است كه طي اين اقدامات میزان مشخصي از . الرأسشان در امريكا، اروپا و يا باالتر از ھمه در اسرائیل بود، تأمین نمايد

ابل كشت بودند، و به عالوه به لكن اراضي تقسیم شده به ندرت داير و ق. امالك و اراضي كشاورزي میان دھقانان تقسیم شد

اين انھدام اقتصاد كشاورزي ايران سبب ... شدند ھايي واگذار مي رايگان ھم تقسیم نشده بودند، اين اراضي در قبال پرداخت پول

ي مالكین  طبقه. ي دھقانان درمانده و جوياي كار به جانب شھرھا گرديد خالي شدن چشمگیر روستاھا و كوچ انبوه و گسترده

، بدل شدند و از لحاظ مالي به جاي اينكه از  اي مستغالت شھري و بازرگانان وارد كننده يا صادر كننده گران حرفه يروز، به معاملهد

  ]١٢. [بین بروند تنھا تغییر شكل دادند

وان به تصويب و اجراي ي خود را تشكیل داد و با شتاب فرا دكتر علي امیني با پشتیباني امريكا و در برابر ناخرسندي شاه، كابینه

زيرا بنابر اصل بیست و ھشتم متمم قانون . در كابینه دست زد كه با قانون اساسي ايران مغاير بود» قانون اصالحات ارضي«
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توانست به  نمي» ي اجرايیه قوه«و » اند ي مقننه، قضائیه و اجرائیه ھمیشه از يكديگر ممتاز و منفصل قواي سه گانه«اساسي 

در صورتي كه امیني در آن برھه كه شاه مجلس شورا و سنا را منحل و تعطیل كرده بود، به تصويب . دست بزند تصويب قانون

  .درنگ آن را به اجرا درآورد دست زد و بي ١٣٤٠ماه  دي ٢٠ي دولت در تاريخ  در كابینه» قانون اصالحات ارضي«

  رفرم ارضي شاه چگونه به اجرا درآمد

اي و ھمه جانبه نبودند، بلكه يك سلسله  به شكل اساسي، ريشه» تقسیم اراضي«ي  شاه در انديشه بايد گفت نه امريكا و نه

داري امريكا و  ترديد نظام سرمايه بي. »برد ي خود را نمي چاقو دسته«: گويند مي. كردند كارھاي روبنايي و نمايشي را دنبال مي

ي تیره بختي و  اي را كه مايه مالكان بزرگ را در سر نداشتند و طرح و برنامهھا و  ي نابودي فئودال رژيم فئودالي شاه، ھرگز انديشه

كردند، بلكه بر آن بودند كه در راه استواري پايگاه امريكا در ايران و اقتدار رژيم دست  دارھا شود، دنبال نمي ورشكستگي زمین

اني كنند و اصوال چون دوران فئودالیته، ديگر به سر آمده ي شاه، بخش ناچیزي از منافع و سودھاي كالن مالكان بزرگ را قرب نشانده

الغاي رژيم «آمدند، از فرصت بھره گیرند و اين دگرگوني را با شعار  داران خون آشام و غارتگر در مي ھا به شكل سرمايه بود و فئودال

دست براي او آبرو و اعتباري به دست  و تھي ھاي زير ستم از شاھكارھاي شاه بنمايانند و از اين راه در میان توده» ارباب ـ رعیتي

ي  اي تنظیم و تصويب شده كه نه تنھا حقوق از دست رفته به گونه» قانون اصالحات ارضي شاه«بینیم كه  از اين رو مي. آورند

ي نیز به ھمراه آورد و داران و مالكان سودھاي كشاورزان و روستانشینان را از مالكان غارتگر باز نستانید، بلكه در مواردي براي زمین

دري ناگزير ساخت و به كارگري، باربري و عملگي با  ھا، آوارگي و دربه بسیاري از دھقانان و كشاورزان را نیز به رھا كردن زمین

د، داران و شادخواران كه بسیاري از آنان ھمان مالكان قداره بند ديروز بودن داران، سرمايه دستمزد ناچیز و ارزان براي كارخانه

  . كشانید

ھاي  زمین» قانون اصالحات ارضي«آغاز شد، بنابر  ١٣٤٠ي نخست كه در مھر سال  در مرحله. رفرم ارضي شاه سه مرحله داشت

ھايي كه تا آن روز زير كشت نرفته بود، به  از تقسیم بركنار ماند و تنھا زمین... ھا و زارھا، باغ مكانیزه، كشتزارھاي چاي، درخت

ساله به  ١٠ـ  ١٥شد ـ اما نه به صورت رايگان ـ بلكه دولت زمین را از مالكان، يك جا خريداري كرد و به اقساط  دھقانان واگذار

را در تصرف ) ھكتار ٥٠٠٠(مالكان رخصت داشتند يك ده شش دانگ » قانون تقسیم اراضي«افزون بر اين، بنابر . كشاورزان فروخت

. مند شدند دھقانان از اين قانون بھره ١/٥ي دھقانان را شامل نشد، تنھا كمتر از  شاه، ھمه» تقسیم اراضي«خود داشته باشند، 

ھا را سي ساله به  بايست زمین بر اساس اين مرحله، مالكان مي. آغاز شد ١٣٤٣از سال » اصالحات ارضي«ي دوم  مرحله

. كان شركت سھامي با شركت كشاورزان پديد آورندكشاورزان اجاره دھند و يا با توافق طرفین به كشاورزان بفروشند و يا اينكه مال

ھاي خود را به كشاورزاني كه روي آن كار  بايستي بخشي از زمین تصويب شد، مالك مي ١٣٤٧ي سوم كه در سال  در مرحله

كان در میان شود، حضور و نفوذ مال آنچه كه در ھر سه مرحله آشكارا ديده مي. كنند، بفروشد و يا میان خود و آنان تقسیم كند مي

داران وابسته به دربار در ھیچ يك از اين سه مرحله مشمول قانون اصالحات  عالوه بر اين، مالكان بزرگ و زمین. كشاورزان است

اي كه  در واقع با برنامه. ي آنان مورد تعرض سردمداران به اصطالح اصالحات ارضي واقع نشد ارضي قرار نگرفتند و امالك گسترده

ھاي سنگیني نديدند، بلكه در  پا مشمول آن واقع شدند و البته زيان پیاده كرد، مالكان خرده» اصالحات ارضي«نام رژيم شاه به 

مواردي نیز سود كالني بردند و در برابر، در زندگي دھقانان و كشاورزان نیز دگرگوني سودمندي پديد نیامد، بلكه ـ چنانكه اشاره 

ي  ھايي در حاشیه كاري آنان شد و با سرازير شدن روستايیان بیكار و گرسنه به شھرھا، آلونك دري و بي ي آوارگي، دربه شد ـ مايه

اي نان ناگزير شدند به ھر  دست براي به دست آوردن لقمه روستايیان آواره و تھي. برخي از شھرھا پديد آمد و گسترش پیدا كرد

اچاق و مواد مخدر روي آورند و آنان كه سوادي داشتند و از كاري دست بزنند، به دست فروشي، كارگري، خريد و فروش جنس ق

ھا به شكل روزمزد، با دستمزد ارزان به كار پرداختند و بدين گونه سود  ھا و كارگاه توانايي جسمي برخوردار بودند، در كارخانه

ھاي مونتاژ را  به سود بیگانه، كارخانهداران كه بسیاري از آنان ھمان مالكان غارتگر و خون آشام بودند و  سرشاري به جیب سرمايه

  .راه انداخته بودند، سرازير شد

  ھا و اصالحات ارضي شاه صھیونیست
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در ايران اين بود كه استقالل اقتصادي را از اين كشور » اصالحات ارضي«ھاي امريكا براي   تر آورده شد، يكي از انگیزه چنانكه پیش

رو، در   از اين. ي خود در ايران بازار سیاه درست كند اس و كاالھاي پست، مانده و وازدهبه كلي سلب كند و براي فروش ارزاق، اجن

ي كاخ سفید، مأمور طرح و اجراي  ، كارشناسان صھیونیسم با اشاره»اصالحات ارضي«پي فشار امريكا به شاه براي دست زدن به 

گران فلسطین اين است كه رخصت ندھند  ي اشغال ينهھاي دير دانست كه از سیاست امريكا مي. اين برنامه در ايران شدند

ي  چون استقالل اقتصادي اين كشورھا مايه. كشورھاي اسالمي از نظر اقتصادي روي پاي خود بايستند و به خودكفايي برسند

استقالل سیاسي آنان خواھد شد و اگر در میان كشورھاي اسالمي چند كشوري به استقالل اقتصادي و سیاسي برسند، 

از ھم » اسرائیل«ترديد مجري سیاست بیگانگان نخواھند بود و در آن صورت، با يك حركت مردمي، رژيم پوشالي و ساختگي  بي

كوشد كه كشورھاي  ي نیرو مي به ھمین انگیزه است كه رژيم صھیونیستي با ھمه. شود پاشد و فلسطین آزاد مي فرومي

به ويژه كشاورزي ـ نظامي و سیاسي بازدارد و با رخنه در اين كشورھا و با ھاي اقتصادي ـ  اسالمي را از پیشرفت در زمینه

پايه و انحرافي، استقالل سیاسي اين كشورھا را به كلي از میان ببرد و بر  ھاي بي ھا و برنامه جاسوسي، خرابكاري و طرح

شناخت و آگاھي از اين سیاست  امريكا با. ھاي مسلمان و منابع سرشار اقتصادي و حیاتي آنان چیره شود سرنوشت ملت

گر فلسطین در امور  ھا در ايران، از كارشناسان رژيم اشغال ھا، رژيم شاه را بر آن داشت كه براي تقسیم زمین صھیونیست

  .كشاورزي و اصالحات ارضي بھره گیرد و با ديد و درايت آنان به رفرم ارضي در ايران دست بزند

  

گران فلسطین و رسمیت  علي امیني در دوران نخست وزيري، گسترش روابط رژيم شاه با اشغالھاي دكتر  اصوال يكي از مأموريت

ھا و  ي امريكا به صحنه نیامده بود، بلكه مأمور بود نقشه نامبرده تنھا براي پیاده كردن رفرم مورد عالقه. بخشیدن به آن بود

گران فلسطین و  سرفصل آن به رسمیت شناختن اشغال ھاي استعماري امريكا را كه در زدايي و سیاست ھاي اسالم توطئه

قرار داشت، به شكل فراگیر به اجرا درآورد و با ... ي شئون سیاسي، اقتصادي، نظامي، فرھنگي و بازگذاشتن دست آنان در ھمه

  .پديد آورد» انقالب سفید«پیاده كردن سیاست امريكا در ايران، دگرگوني اجتماعي زير عنوان 

  

. رت رسیدن امیني، رفت و آمد، داد و ستد و قراردادھاي گوناگون میان ايران و فلسطین اشغالي رو به فزوني گذاشتدر پي به قد

در سر راه خود به بیرماني، در تھران توقف كرد و مورد » گورين بن«، نخست وزير آن روز فلسطین اشغالي به نام ١٣٤٠آبان  ٨در 

برخي از مطبوعات ايران سبب اين . یس ستاد ارتش ايران نیز در اين ديدار حضور داشتري. استقبال دكتر علي امیني قرار گرفت

لیكن يكي از . برد، وانمود كردند توقف نامبرده در فرودگاه تھران را اشكاالت فني در موتور ھواپیمايي كه او را به سمت بیرماني مي

گورين در تھران از قبل مقرر شده بود و مذاكراتي میان  توقف بن.. .«فاش كرد كه » آم ھا گل«ھاي فلسطین اشغالي به نام  روزنامه

طرفین ضمن مذاكرات خود يك قرارداد مخفي در فرودگاه تھران میان ايران و اسرائیل به ... گورين و نخست وزير شاه به عمل آمد بن

  ] ١٣.[»آويو را نیز تايید كردند و تلطرفین ضرورت تقويت ھمكاري اقتصادي، سیاسي و نظامي میان تھران ... امضا رسانیدند

  

ھا باز كرد و زمینه را براي برقراري روابط سیاسي، اقتصادي و  ي كشور را بر روي صھیونیست دكتر علي امیني افزون بر اينكه دروازه

و دست ھاي سرسپرده  ھا و مھره گران فلسطین بیش از پیش ھموار ساخت، برخي از چھره نظامي میان رژيم شاه و اشغال

ي خود راه داد و بدين گونه نیز راه رخنه و نفوذ آنان را در ايران و مراكز قدرت بیشتر فراھم  ھا را نیز در كابینه ي صھیونیست پروده

  .كرد

يكي از عناصر باند دكتر علي امیني كه به وزارت كشاورزي گمارده شد، دكتر حسن ارسنجاني بود كه ارتباط ديرينه و تنگاتنگي با 

  ] ١٤.[ھا داشت ونیستصھی

ھا اين است كه عناصري را از كشورھاي جھان ـ به ويژه  ي صھیونیست ھاي ديرينه و شناخته شده يكي از شگردھا و تاكتیك

اراده، میان تھي و بیگانه از  اي بي دھند و به شكل مھره ترين جاسوسان خود شستشوي مغزي مي خاورمیانه ـ زير ديد كارآزموده

ھاي كلیدي در  ھا به پست آنگاه در راه رسیدن اين مھره. گیرند آورند و به خدمت مي خصلت انساني در مي ھر گونه خوي و

ھاي خائنانه و ضد انساني خود را به دست آنان در آن  ي قدرت نقشه كنند و با نشانیدن آنان بر اريكه كشورھايشان تالش مي
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  .آورند ھا به اجرا در مي كشور

  

ھا سالیان درازي روي او كار كرده و او را بنا بر سیاست خود  ھايي بود كه صھیونیست يكي از آن مھرهدكتر حسن ارسنجاني 

گران  وابستگي و سرسپردگي او به اشغال. گذاري كرده بودند پرورانده و براي دستیابي او به پست و مقام در ايران سرمايه

ي  از مقامات ايراني ھیچ كس به اندازه... «: ي او گفته بودند كه  دربارهفلسطین تا آن پايه بود كه برخي از سیاستمداران ايراني 

  » ... ارسنجاني در نزد دولت اسرائیل محبوب نیست

در پي به قدرت رسیدن دكتر علي امیني ـ بنا به گزارش ساواك ـ حسن ارسنجاني نیز از طرف مقامات امريكايي به شاه تحمیل 

ساواك از زبان يكي از نزديكان دكتر امیني . ي امیني در سمت وزير كشاورزي بپذيرد ده را در كابینهشد و او را ناگزير كرد كه نامبر

دكتر حسن ارسنجاني ھم بر خالف آنچه كه اشتھار دارد، صد در صد از طرف مقامات امريكايي به ... «گزارش كرده است كه 

  » ... شاھنشاه تحمیل شده است

گران فلسطین گسترش پیدا  زارت كشاورزي، نه تنھا تالش كرد كه ھمكاري میان ايران و اشغالنامبرده پس از رسیدن به سمت و

كند، بلكه كوشید زمینه را براي به رسمیت شناختن رژيم صھیونیستي از طرف دولت ايران و تبادل سفیر میان دو كشور فراھم 

  :ي ارسنجاني نوشت اين نقشه چاپ فلسطین اشغالي به عنوان حق شناسي از» معاريو«ي  روزنامه. كند

  

شود، دكتر  با وجود روابط حساسي كه میان ايران و كشورھاي عربي وجود دارد و با وجود فشاري كه بر شاه وارد مي... 

و در اثر نفوذ ارسنجاني، مطبوعات ... ارسنجاني آشكارا ارزشي را كه براي مأموريت كارشناسان اسرائیلي قايل است، اعالم كرد

  ]...١٥[ھم شروع به ذكر كمك اسرائیل كردندايران 

ھا به ايران  ترين نقش را در باز كردن پاي صھیونیست گران فلسطین، بزرگ دكتر ارسنجاني با دنبال كردن سیاست نزديكي به اشغال

عت و شتاب رفت و آمد، داد و ستد و ارتباط ديپلماسي نزديك و فشرده میان رژيم شاه و رژيم صھیونیستي را سر. بازي كرد

تقسیم «ي چگونگي  درنگ با كارشناسان صھیونیستي درباره ، بي او پس از آنكه به وزارت كشاورزي منصوب شد. بیشتري بخشید

شماري از كارشناسان صھیونیستي در امور كشاورزي و اصالحات ارضي را به ايران فراخواند تا . در ايران به رايزني نشست» اراضي

نیز شماري از ايرانیان را براي . ھا به مطالعه و بررسي بپردازند و طرحي بدھند و تقسیم زمین» حات ارضياصال«ي چگونگي  درباره

  .به فلسطین اشغالي روانه كرد» اصالحات ارضي«ي  آشنايي با روش و شیوه

  

بنا به دعوت  ١٣٤٠مرداد  ١در » آريه آلي آو«و كشاورزي به سرپرستي » اصالحات ارضي«كارشناسان صھیونیستي در امور 

ھم زمان با ورود آنھا به ايران شماري از . رسمي دكتر حسن ارسنجاني به ايران آمدند و سالیان درازي در ايران ماندگار شدند

برخي از . ھاي مختلف به فلسطین اشغالي رفتند ديدند؛ در دسته ي كشاورزي و اصالحات ارزي دوره مي ايرانیان كه در رشته

ھايي از اين ارتباط  در ايران، از گوشه» اصالحات ارضي«اي از پیاده شدن  صھیونیستي پس از گذشت برھه ھاي رژيم روزنامه

  :گونه پرده برداشتند شاه اين» اصالحات ارضي«گران فلسطین و نقش آنان در  پنھاني رژيم شاه با اشغال

  

اينك در اسرائیل ... ھاي مختلف خواھد شد در زمینهتسريع در اجراي اصالحات ارضي موجب تحكیم ھمكاري ايران و اسرائیل ... 

كنند فراھم  ي كشاورزي تحصیل مي ي متخصصین ايراني كه در موضوع اصالحات ارضي و توسعه مقدمات پذيرايي از چھارمین دسته

كه ساكنین » نگب«واقع در » اشبول«ي  و مزرعه» كفار ھتل«ي رويین آتان در  ي نظري در مدرسه پس از پايان يك دوره. شود مي

ي تكمیلي  معاون مدير اصالحات ارضي ايران، مھندس جاللي نیز يك دوره. ، به تكمیل معلومات خود ادامه خواھند داد ايراني دارد

  ]...١٦[كنند، نظارت دارد ھاي كشاورزي كه اصالحات را اجرا مي مخصوص در اسرائیل گذرانده و اكنون بر دسته

وزير امور ... گلداماير در بازگشت از آفريقاي شرقي وارد تھران شد و با مقامات ايراني ديدار و گفتگو كردوزير امور خارجه بانو ... 

نیز با اعضاي نمايندگي اسرائیل در . خارجه در ديدار كوتاه و غیر رسمي خود از ايران از سازمان دامپزشكي نزديك تھران بازديد كرد

اريه «كنند، از جمله با ھیئت اسرائیلي كه به رياست  ي ايران فعالیت مي یسات توسعهتھران و كارشناسان اسرائیلي كه در تأس
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  ]...١٧[ي قزوين و اجراي اصالحات ارضي در ايران ھستند، ديدار و گفتگو به عمل آورد سرگرم تجديد بناي منطقه» آلي آو

. به مقیاس زيادي توسعه خواھد يافت) ١٩٦٣ـ  ٦٤(ه گیرد ظرف سال آيند عملیات عمراني كه توسط اسرائیل در ايران انجام مي... 

میلیون دالر انجام  ١٠٧ي منابع آب به مبلغ  ، اسرائیل يك رشته عملیات عمراني و توسعه تا آخر ماه گذشته ١٩٦١از ابتداي سال 

نابع آب، اسرائیل كمك فني ي م عالوه بر توسعه... داده است و در سال آينده قرار است اين عملیات به سه میلیون دالر بالغ شود

ھمچنین مشورت فني در مورد اجراي قانون اصالحات ارضي در اختیار وزارت ... ي كشاورزي نیز اعطا خواھد كرد در مورد توسعه

  ]... ١٨[گذارد كشاورزي ايران مي

شاه » اصالحات ارضي«در ھا  ھاي فلسطین اشغالي، از روي نقش صھیونیست دكتر ارسنجاني نیز در مصاحبه با يكي از روزنامه

ھايي از  بخش! ي خوبي براي ايران است  ھاي اصالحات ارضي نمونه پرده برداشت و آشكارا اعالم كرد كه اسرائیل در اجراي برنامه

  :ي او چنین است آن مصاحبه

مندي و تحسین به  قهما با عال. شود ي خوبي محسوب مي ھاي اصالحات ارضي در كشور ما، اسرائیل نمونه در اجراي برنامه... 

وزير كشاورزي ايران از كیفیت كار كارشناسان اسرائیلي در ايران ... نگريم ھاي ديگر مي ھاي شما در اين زمینه و زمینه موفقیت

  :ستايش كرد و افزود

كشاورزان . خواھم در ايران ھم به ھمان وضع برسیم ھايش بسیار سريع است و من مي پیشرفت اسرائیل در اجراي برنامه... 

ي اسرائیل ھستند كه يك تحول انقالبي در ايران محسوب  و تعاوني طبق نمونه» كئوپراتیوي«ايراني در شرف ايجاد تشكیالت 

  .ھاي اسرائیلي با جزيي تغییراتي در ايران قابل اجراست نمونه. شود مي

ھستند كه آن را در اجراي » كئوپراتیو«ل تعاوني و جوان ايراني سرگرم فراگرفتن اصول و آشنايي به مسائ ٦٠در اسرائیل قريب ... 

  .دھند اصالحات ارضي ايران مورد استفاده قرار مي

كارشناسان : ي متخصصان اسرائیلي در ايران اظھار داشت ھاي گسترده ي فعالیت وزير كشاورزي در پاسخ سؤالم درباره... 

داران را نیز بر آن داشته است كه از  ، مالكان و زمین آمیز آنھا وفقیتھاي درخور ستايشي دارند و طرح م اسرائیلي در ايران فعالیت

  ]...١٩[كمك و نظر آنھا استفاده كنند

بر آن «ايران را خرسند و خشنود ساخته و » داران مالكان و زمین«ھا كه  صھیونیست» آمیز طرح موفقیت«منظور دكتر ارسنجاني از 

اي طرح  ھاي اصالحات ارضي را به گونه اين است كه كارشناسان صھیونیستي برنامه» دداشته كه از كمك و نظر آنھا استفاده كنن

. داران بزرگ آسیبي نرسید، بلكه در مواردي سود سرشاري نیز براي آنان به ھمراه آورد و پیاده كردند كه از طرفي به مالكان و زمین

بار ارباب ـ رعیتي  كرد كه رژيم شاه آنھا را از زندگي سیاه و نكبتگونه وانمود  ھاي دھقان و كشاورز نیز اين از طرف ديگر به توده

ھا ـ به ورشكستگي  با اين وجود ايران را در بعد كشاورزي ـ بنابر سیاست امريكا و صھیونیست. رھانید و صاحب آب و زمین كرد

اي دور، ايران از نظر كشاورزي نتوانست خود را  اي كه نه تنھا در آن روز كشاورزي ايران از میان رفت بلكه تا آينده كشانید به گونه

محصول زابل ) اراضي(قبل از اين تقسیم :... »ھیئت بازرسان شاھنشاھي«بازيابد و روي پاي خود بايستد و بنابر گزارش محرمانه 

  ]...٢٠[خروار تجاوز نكرد ٧ـ  ١٠كرد، حد وسط سالي چھل ھزار خروار بود، بعد از تقسیم، از سالي  كه دولت ضبط مي

ھا را با شتاب و شدت دنبال كرد و در برقراري داد و  دكتر ارسنجاني در دوران وزارت خويش، سیاست ارتباط تنگاتنگ با صھیونیست

از وزير . ستد سیاسي و اقتصادي و ارتباط ديپلماسي نزديك و فشرده میان رژيم شاه و رژيم صھیونیستي، نقش بسزايي داشت

شھريور تا پنجم مھرماه  ٢٧موشه دايان از . براي ديدار از ايران رسما دعوت كرد) موشه دايان(اشغالي كشاورزي آن روز فلسطین 

ي ايران ديدار و گفتگو كرد و قراردادھايي در  او در اين سفر با شاه، نخست وزير و ديگر مقامات بلندپايه. از ايران ديدن كرد ١٣٤١

ريیس جمھور آن (نیز براي پیاده كردن دكترين كندي . با دولت ايران به امضا رسانیدي مسايل اقتصادي، كشاورزي و عمراني  زمینه

ھايي به شاه  ھا و نقشه زدايي شاه و ساختن كشوري الئیك و بیگانه از مذھب، طرح  در ايران و پیشبرد سیاست اسالم) روز امريكا

شاه به رويارويي آشكار با اسالم و عالمان ديني و دست زدن به توان گفت كه اين سفر نامبرده به ايران در واداشتن رژيم  داد و مي

و پديد آوردن زمینه براي برقراري روابط ديپلماسي میان رژيم شاه و » انقالب سفید«دگرگوني سیاسي و استعماري زير پوشش 

، در ايران نقشي ي شئون سیاسي، اقتصادي، نظامي و فرھنگي ھا در ھمه رژيم صھیونیستي و بازگذاشتن دست صھیونیست

  .جھشي داشت
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ھاي ايالتي و واليتي دست زد و شرط  غیر قانوني انجمن» ھاي تصويب نامه«در پي سفر موشه دايان به ايران، دولت علم به 

سوگند به كتاب آسماني كه «، »تحلیف«اسالم را از انتخاب كننده و انتخاب شونده برداشت و به جاي سوگند به قرآن در مراسم 

انقالب «شاه رسما به صحنه آمد و براي پیاده كردن طرح امريكا، زير پوشش  ١٣٤١در بھمن ماه . گذاشت» اعتقاد دارمبه آن 

  .ھاي علمي و عالمان ديني پرداخت به رفراندوم دست زد و به سركوب حوزه» سفید

باره گزارشي  ھاي گروھي ايران در اين  انهداشته شد و رس  ديدار موشه دايان از ايران، از طرف مقامات ايراني به كلي پنھان نگه

  :گونه فاش كردند ھاي رژيم صھیونیستي ديدار نامبرده از ايران را اين ندادند، لیكن روزنامه

  

اين نخستین بار است كه . وزير كشاورزي اسرائیل، آقاي موشه دايان براي يك بازديد ده روزه از ايران وارد اين كشور شد... 

رسد كه آقاي  از تھران خبر مي... كند دولت اسرائیل به موجب دعوت رسمي دولت ايران از آن كشور ديدن ميي رسمي  نماينده

  ]...٢١[دايان میھمان وزير كشاورزي خواھد بود

قرار اين مالقات چند روز پیش از . موشه دايان، وزير كشاورزي اسرائیل قرار است با شاه ايران در كاخ سلطنتي مالقات كند... 

محافل سیاسي اھمیت زيادي براي اين مالقات قايلند زيرا اين نخستین مالقات بین . روج آقاي دايان از اسرائیل گذارده شده بودخ

سازند كه بعید نیست  اين محافل خاطر نشان مي. كند شاه و يك شخصیت عالي مقام اسرائیلي است كه رسما از ايران ديدن مي

ديپلماسي بین ايران و اسرائیل كه مدت مديدي است موضوع مذاكرات بین دو كشور است، مورد ي روابط   در اين مذاكرات مسأله

  ]...٢٢[بحث قرار گیرد

ھا  بیش از چند ماھي از ديدار موشه دايان از ايران نگذشته بود كه دكتر ارسنجاني براي گفتگو و داد و ستد بیشتر با صھیونیست

گذشت، نامبرده به فلسطین  كه تنھا يك ماھي از برگزاري رفراندوم شاه مي ١١/١٢/١٣٤١در تاريخ . وارد فلسطین اشغالي شد

ي  ي خاورمیانه آويو ژنرال موشه دايان، عزرادانین، مشاور وزير امور خارجه، كیدرون، ريیس اداره در فرودگاه تل. اشغالي سفر كرد

بعد از ظھر  ٨چون ساعت . ت امور خارجه از او استقبال كردندوزارت امور خارجه و چند تن ديگر از مسئوالن وزارت كشاورزي و وزار

برپا بود، » كفار روپین«آن روز مراسم جشني به مناسبت پايان سمینار چھارمین دسته از كارآموزان وزارت كشاورزي ايران در 

  .ارسنجاني از فرودگاه يك راست به آن مراسم رفت

  

ي صھیونیستي، به او خیر  نارھا و عزرادانین از طرف گلداماير وزير امور خارجهمدير مسئول سمی» فرانكین«در مراسم ياد شده 

! » دولت و ملت اسرائیل«ي كارآموزان، ضمن ستايش از میھمان نوازي  مھندس مھاجر، سرپرست چھارمین دسته. مقدم گفتند

» مرد عمل«ر ارسنجاني ستايش كرد و او را از آنگاه موشه دايان ضمن نطقي از دكت. ي آزمون كارآموزان ايراني گزارشي داد درباره

  : ي او گفت او دانست و درباره» ھمت واالي«در ايران را از » تقسیم اراضي«خواند و موفقیت 

  ...!ھاي بزرگ عصر ما ھستند آقاي دكتر ارسنجاني وزير كشاورزي ايران يكي از چھره... 

و رژيم صھیونیستي فراوان سخن گفت و موفقیت ايران را در اجراي دكتر ارسنجاني نیز در نطق خود از ژنرال موشه دايان 

  . ھا دانست ي صھیونیست ھا و ھمكاري ھمه جانبه ھا، نقشه ي طرح در سايه! »ھاي انقالبي طرح«و ديگر » اصالحات ارضي«

  

يي و بازرگاني و بستن چندين ي صھیونیستي مانند وزراي خارجه، دارا دكتر ارسنجاني پس از ديدار و گفتگو با مقامات بلندپايه

اين نخستین سفر ارسنجاني به فلسطین اشغالي نبود، . به تھران بازگشت ١٤/١٢/١٣٤١، در تاريخ  قرارداد كشاورزي و اقتصادي

ي فلسطین سفر كرده و با مقامات   بلكه نامبرده سالیان درازي پیش از انتصاب به وزارت كشاورزي، بارھا به سرزمین اشغال شده

ھا و پشت ھم  ھا آموخته و از نیرنگ بازي از مكتب و ايدئولوژي صھیونیستي درس. یونیستي ديدار، گفتگو و رايزني كرده بودصھ

گذاري گسترده كرده و او را شستشوي مغزي داده بودند و  ھا نیز روي او سرمايه صھیونیست. ھاي آنان تأثیر پذيرفته بود اندازي

، او را آماده كرده بودند و به او امید فراواني داشتند و بر آن بودند كه بسیاري از  یدي در ايرانھاي كل براي به دست گرفتن پست

بر ضد استقالل سیاسي و اقتصادي ايران را به دست او پیاده كنند، چنانكه با ھمكاري او   ي خود ھاي خائنانه ھا و توطئه نقشه

پرور خود را به سوي ايران  نابودي كشانیدند و سیل كارشناسان جاسوس ـ به» اصالحات ارضي«كشاورزي ايران را ـ زير پوشش 
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  .سرازير كردند

ھايي را  ھا برنامه يي رود و امیني خودسرانه و با صالحديد امريكا شاه احساس كرد كه كنترل امور، گام به گام از دست او بیرون مي

، به  آيند امات امريكايي كه براي پیاده كردن دكترين كندي به ايران ميمق. ھايي را در دست اجرا قرار داده است پیاده كرده و برنامه

كنند و در اين میان آنكه از ديد كاخ  دھند، با او زد و بند مي نشینند، به او خط مي طور مستقیم با نامبرده به گفتگو و رايزني مي

  .ايط شاه را سخت نگران و انديشناك كرداين شر. آيد، شخص شاه است سفید ھیچ كاره است و گويا اصوال به شمار نمي

  

قید و شرط ـ تن در دھد، ھر چند به منافع مادي او،  ھاي امريكا ـ بي ھا و خواسته ھا، انگیزه ي نقشه رو، بر آن شد كه به ھمه  از اين

شناخت، لیكن در  پا نميشاه ھمیشه در راه پیاده كردن سیاست امريكا در ايران، سر از . ھا آسیب برساند ھا و نورچشمي درباري

ھا و مالكان بزرگي را كه ستون فقرات دربار به  ديد كه ناگزير است برخي از منافع سرشار نورچشمي مورد طرح كندي چون مي

ي امريكا در اين راه تا آن پايه جد لیكن آنگاه كه دريافت . ديد ، ناديده بگیرد، ناخرسند بود و نیازي به اجراي آن نمي آيند شمار مي

پروا كنار بزند، تغییر موضع داد  است كه ممكن است او را و ھر نیرو و مقام ديگري را كه بخواھد در برابر اجراي آن رفرم بايستد، بي

بلكه اگر الزم . ھايي از منافع خود و وابستگان به رژيم خويش را ناديده بگیرد و بر آن شد در راه حفظ تاج و تخت خود نه تنھا بخش

رو، شاه براي به دست آوردن شناخت بیشتر از   از اين. ھا را نیز در اين راه قرباني كند ھا و درباري از نورچشميشد بسیاري 

  .رھسپار آن كشور شد ١٣٤١فروردين  ٢١سیاست امريكا و اظھار آمادگي در راه اجراي آن در ايران در تاريخ 

  

ھايي را كه مقامات  ي برنامه يي را به مقامات آن كشور اعالم كرد و ادامهشاه در اين سفر مراتب پايبندي خود به اجراي رفرم امريكا

در برابر، امريكا نیز موافقت خود را با كنار گذاشتن امیني و كمك . كاخ سفید بر آن بودند به دست امیني پیاده كنند، بر عھده گرفت

  :كه میان دو كشور منتشر شد، چنین آمد ي رسمي اقتصادي و نظامي به شاه اعالم كرد و اين زد و بند در اعالمیه

دستگاه دولتي امريكا نیز به . شاھنشاه اطمینان يافتند كه امريكا پشتیباني سیاسي و نظامي خود را از ايران ادامه خواھد داد... 

  ]...٢٣[رندي خود اطمینان يافت كه شاھنشاه يك متحد استوار است كه تصمیم قاطع به اصالحات اقتصادي و اجتماعي دا نوبه

  :ي نگراني شاه از امیني و زد و بند او با امريكا براي كنار گذاشتن نامبرده چنین آورده است يكي از نويسندگان غربي نیز درباره

ھا بیمناك بود، خود در صدد برقراري  پس از انتصاب دكتر امیني به مقام نخست وزيري، شاه كه از روابط نزديك او با امريكايي... 

ھا  تري با ريیس جديد امريكا برآمد و در سفري به واشنگتن آمادگي خود را براي انجام اصالحات مورد نظر امريكايي نزديكروابط 

ي  در آغاز دومین سال زمامداري دكتر امیني، شاه مقدمات بركناري وي را فراھم ساخته بود و سرانجام در ژوئیه... اعالم داشت

كه اصالحات ارضي ھم » رفرم از باال«ھاي خود را براي  شاه ھنگام بركناري امیني طرح... داو را از صحنه خارج كر ١٩٦٢سال 

انقالب «. معروف شد» انقالب سفید«ھا كه بعدا با سر و صداي زيادي اعالم گرديد، به  اين طرح. بخشي از آن بود، آماده كرده بود

توانست منشأ يك  ھا مي رح و تنظیم شده بود و به نظر امريكاييي امريكا ط شاه كه در اصل براي جلب حمايت و خوشايند» سفید

ي انقالب خونیني را كه به سقوط شاه انجامید در بطن خود  ي ايران باشد، در واقع نطفه تحول عمیق و اساسي در جامعه

  ]...٢٤[داشت

نمايشي به دست دكتر ارسنجاني، » ياصالحات ارض«ي  رژيم شاه در پي انجام رفراندوم قالبي و به پايان بردن نخستین مرحله

  .ھاي سیاسي او براي ھمیشه پايان بخشید از كار بركنار كرد و به فعالیت ١٣٤٢نامبرده را در ارديبھشت 

گونه كه از دكتر علي امیني بیمناك بود و با زد و بند با امريكا توانست او را كنار بگذارد، طبیعي بود كه باند او را نیز به  شاه ھمان

راه او، يكي پس از ديگري از صحنه بیرون براند و دست آنھا را از پست و مقام كوتاه كند، لیكن، جايگاه دكتر ارسنجاني به عنوان ھم

دار بود كه شاه ناگزير شد براي اينكه به  در نزد مقامات امريكايي و صھیونیستي تا آن پايه استوار و ريشه» اصالحات ارضي«طراح 

باشد، نامبرده را پس از كنار گذاشتن امیني از صحنه، براي مدت  ند كه در اجراي رفرم ارضي پابرجا و جدي ميھا بباورا امريكايي

اي پیشرفت كرد و رژيم  ديگري در پست وزارت كشاورزي باقي بگذارد و آنگاه كه كار اصالحات ارضي ـ طبق دلخواه شاه ـ تا پايه

و ادعا كند كه دھقانان را صاحب زمین كرده و به نظام فئودالیته پايان بخشیده شاه توانست ژست ضد فئودالیسم به خود بگیرد 

ي ديگر شاه در كنار گذاشتن او، نگراني از پايگاھي بود كه نامبرده در میان شماري از  انگیزه. است، نامبرده را از كار بركنار كرد
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دست آورد و شاه بر آن بود كه اين موقعیت را براي خود كسب  كشاورزان ساده دل ـ به عنوان تنھا غمخوار دھقانان ـ ممكن بود به

  !كند

  بند و نمايشي اصالحات نیم

اي  شاه با اين طراحان و مجريان تا چه پايه» اصالحات ارضي«اي كه در اينجا بايد مورد بررسي قرار گیرد اين است كه آيا  نكته

توانستند به  دار با آن آزمندي جھودمابانه، چگونه مي ھاي سرمايه باشد؟ صھیونیستاي، واقعي، خلقي و جدي  توانست ريشه مي

ھاي  ھا و توطئه داران بزرگ طرح بدھند و كار بكنند؟ دكتر ارسنجاني كه پادوي نقشه سود دھقانان و بر ضد مالكان و زمین

  روستايیان گام بردارد؟توانست به سود دھقانان و  خواست و مي اي مي ھا بود، تا چه پايه صھیونیست

ھايي از  ھا، شايسته است كه به جاي بازگو كردن ديدگاه شخصي نگارنده در اين مورد، نمونه براي دريافت پاسخ اين پرسش

بازگو شود و نظريات كارشناسان درون مرزي و برون مرزي » اصالحات ارضي شاه«ي  ھاي ديگران درباره ھا و ديدگاه ھا، نوشته آورده

ھاي رژيم صھیونیستي را كه كارشناسان آن رژيم طراح و مجري رفرم ارضي  ھاي برخي از روزنامه به عنوان نمونه، آورده. رددارائه گ

اند  اندركاران آن طرح نیز به پوچي و بیھودگي آن اذعان داشته شود تا اين واقعیت به دست آيد كه حتي دست شاه بودند، بازگو مي

  :اند كردهي آن چنین اعتراف  و درباره

درصد از  ٢٠تا  ١٥اصالحات ارضي تا كنون شامل ... دار و وسیعي است توان گفت اصالحات ارضي ايران، اصالحات دامنه نمي... 

) متر مربع ١٠٠٠ھر دو نام (دونام  ٥٠٠٠بر طبق اصالحات مزبور، مالكیت ارضي صاحبان اراضي به . ي ايران است پنجاه ھزار دھكده

ھاي تقسیمي به قیمت كامل به كشاورزان فروخته  بینند زيرا زمین لیكن صاحبان اراضي از اين امر ضرر نمي. محدود گرديده است

ي مالكان و  چه علتي باعث شد كه شاه اصالحات مزبور را انجام دھد؟ با در نظر گرفتن اينكه خود وي نماينده... شود مي

داند  شاه و دولت مي... م كرده است، تا از يك انقالب عمومي پیشگیري كندشاه اصالحات مزبور را اعال... داران بزرگ است سرمايه

توان گفت اين اصالحات ارضي، حقیقتا  بنابراين نمي... توان وضع موجود را حفظ كرد نمي... كه با عدم رضايت كشاورزان و كارگران

  ]...٢٥[اصالحاتي مترقیانه است

سوادي كه زمین را با  كشاورزان بي. دھند ي كشور را تشكیل مي ترين طبقه افتاده اند، عقب كشاورزاني كه اينك مستقل شده... 

اجرا ... خیز به تدريج به صحرا و بیابان تبديل شد به ھمین علت مناطق وسیع حاصل... كردند وسايل و طرق ابتدايي زراعت مي

  ]...٢٦[ي تعاوني است ، طريقه دكنندگان اصالحات عقیده دارند بھترين راه تربیت كشاورز براي مسئولیت جدي

  :نوشت» اصالحات ارضي شاه«ي  اي درباره ي لوموند نیز در سرمقاله روزنامه

نگار فرانسوي اظھار  يك سال قبل از روي كار آمدن به يك روزنامه. بین بود كار روشن دكتر امیني از اشراف آقامنش و يك محافظه

ھا را ـ به آتش خواھد  را ـ شاه و امیني  ي ما كند، زيرا در اين صورت ھمهگذاشت خشم ملت دامنه پیدا » نبايستي«داشت 

  ....كشید

  ! سي و ھفت خانواده، مالك بیست ھزار دھكده

درصد از زارعین حتي مالك يك وجب زمین نیز  ٦٠. آنچه بیش از ھر چیز شرم آور است، طرز توزيع زمین و مالكیت ارضي است

ھذا در ايران واحد سنجش  ھكتار داشتند و فقط يك درصد مالك بیش از بیست ھكتار بودند ـ مع ٣از  درصد، ھر يك كمتر ٣٣. نبودند

ھا تعلق  آن به تعداد معدودي از فئودال ٣٣٠٠٠ده ـ در ايران  ٥٨٠٠٠مساحت امالك كشاورزي ھكتار نیست، بلكه دھكده است از 

ده  ٨٠٠يا  ٧٠٠ـ  ٦٠٠ـ مساحت بعضي از اين امالك كه شامل  ي بزرگ تعلق دارد دھكده به سي و ھفت خانواده ٢٠٠٠٠دارد 

دھكده كه مساحت آنھا يك میلیون و پانصد ھزار ھكتار  ٢٠٠٠باشد ـ امالك شاه را به  باشد، برابر مساحت كشور سوئیس مي مي

  . اند تخمین زده) درصد كل اراضي تحت كشت در سال ٢٥يعني برابر با (باشد  مي

ي تقسیم  باشد، اين طريقه خورد، تقسیم محصول بین رعیت و مالك به قیاس يك پنجم مي تري كه به چشم مي ي ناعادالنه مسئله

باشد كه به ھر يك از آنھا يك سھم  كند ـ و كار زارع مي زمین و آب و بذر و حیوان ـ كه در مزرعه كار مي: گانه متكي به عوامل پنج
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ي  ، بھره امل كار واحد عامل ديگري نیستند، در نتیجه تنھا يك پنجم از مجموع محصولگیرد و چون اكثر كشاورزان به جز ع تعلق مي

بار اين است كه  ي رقت نكته. گردد و چھار پنجم مازاد آن متعلق به مالك است كه حتي در ملك خود حضور نداشته است ايشان مي

چون پول (برند  امیل خود را به جاي خر يا گاو به كار ميگاه اين كشاورزان محروم براي استفاده از عامل ديگر، يكي از اعضاي ف

  ....گذارند ي او مي دھد بر عھده وظايفي را كه حیوان در اراضي مزروعي انجام مي). خريد اين حیوانات را ندارند

رھاي ، كا مبادرت به اصالح ارضي با نبودن سیستم ثبتي كه مانع تقسیم متساوي امالك است، طبق اظھار مقامات رسمي

به . باشد مي) میلیون دالر ١٢٥(میلون فرانك  ٥٠٠سال كوشش و مخارج معادل  ٣٠مساحتي و تعیین مساحت امالك مستلزم 

ھا دعوت شد اراضي اضافي خود را به كشاورزان  منظور حل اين مشكل میزان مالكیت را به يك دھكده محدود كردند و از فئودال

. كرد ھاي آن دائمي مي عدالتي ھا و بي ي تبعیض غیر عادالنه بود زيرا وضع موجود را با كلیه اين تصمیم بدون شك. واگذار بنمايند

گیرد،  انتقال اسناد مالكیت به دست دولت انجام مي. كرد چیز باز مي ولي در عین حال راه را براي مالك شدن بعضي از دھقانان بي

پردازد و آن را  سال مي ١٠ي دولتي قابل استھالك در  اي آن را با اوراق قرضهخرد و بھ به اين ترتیب كه دولت امالك را از مالكین مي

ھاي تعاوني به تعداد كافي نگرديد براي  دولت موفق به ايجاد شركت.... فروشد ساله به زارعین مي ١٥تر با اقساط  كمي گران

شركت تأسیس  ٢٠٠٠ال اينكه كمي بیش از شركت تعاوني الزم است و ح ١٠٠٠٠ي اصالحات ارضي در حدود اقال  اجراي برنامه

به عالوه مالكیني جديد كه از اين پس بايد بھاي زمین را .... دھند شده كه معدودي از آنھا وظايف خود را چنانچه بايد انجام نمي

. وني نیستندي تعا ھا برداري از آن را متحمل شوند، در اغلب موارد قادر به پرداخت حق عضويت شركت بپردازند و مخارج بھره

  ...شوند زارعیني كه قادر به پرداخت حق عضويت ھستند، به طور كلي بعد از مدتي به زارعیني كه وضع بھتري دارند، مقروض مي

  اصالحات ارضي كامل نیست 

بین فرزندان و كسان ھا نیز تعدادي را  اند، بلكه از ساير دھكده داشته ي خود را براي خود نگه  ترين دھكده نه تنھا مالكین بزرگ، بزرگ

اي كه به مالكین بزرگ تعلق داشت براي  دھكده ٣٣٠٠٠دھكده ازمجموع  ٨٠٠٠، فقط كمي بیش از  در نتیجه. اند خود تقسیم كرده

به . دولت قانون جديدي براي تكمیل قانون اصالحات ارضي تصويب كرد ١٩٦٢در ماه فوريه ... تقسیم بین دھقانان در نظر گرفته شد

دارند و  خیزي نگه ھكتار را بر حسب حاصل ٢٠٠تا  ٣٠ھاي خود فقط  شوند از زمین ون جديد، مالكین دھكده مجبور ميموجب قان

مقررات جديد اين دفعه نیز . ي طويل المدت و يا از طريق فروش به زارعین منتقل نمايند بايستي يا از طريق اجاره مازاد آن را مي

ي اجرا  ن بزرگ باقي گذاشته است و تازه اين مقررات قبل از گذشتن يك سال، به مرحلهھاي فرار متعددي را براي مالكی راه

  ]٢٧[»...گذاشته نخواھد شد

  

ي ستايش از رژيم  در كتاب خود كه با انگیزه] ٢٨[به نام سعید رضوي» سازمان اصالحات ارضي«اندركاران  يكي از كارمندان و دست

  :كند كشیده است، چنین اعتراف ميي نگارش  به رشته» انقالب سفید«شاه و 

ي اول قانون اصالحات  كه به نام مرحله ١٩/١٠/١٣٤٠با آنچه كه در فصل قبل گذشت، مالحظه كرديد كه قانون اصالحي مصوب ... 

ي مالكان به زراعت اشتغال داشتند، شامل  شود، فقط تعداد محدودي از زارعان مملكت را كه در اراضي عمده ارضي نامیده مي

درصد كل  ٦١ولي متأسفانه اكثريت زارعین مملكت كه بیش از ... شد گرديد كه تعداد آنھا از آنچه قبال ذكر شد بیشتر نمي يم

نمودند كه  دادند، نه تنھا سھمي از اين انقالب نصیبشان نگرديد بلكه با كمال تأسف مالحظه مي جمعیت اين كشور را تشكیل مي

ولي آنھا به ھمین حال و به صورت رعیت و فرمانبردار ارباب !) ؟(شوند  ه خیلي دور نیست، مالك مياي ك زارعین مجاور آنھا در آتیه

  ]...٢٩[اند باقي مانده

و اعتراف دست اندركاران رفرم ارضي كه در باال آمد، به درستي » قانون اصالحات ارضي«با نگاھي به چگونگي تقسیم اراضي و 

بوده است، به رژيم ارباب ـ رعیتي پايان نداده و دست » اصالحات ارضي«ي  كه اوج برنامه ١٣٤٣روشن شد كه رژيم شاه تا سال 

اند و دسترنج آنان  ارباب و مالك را از سر كشاورز و دھقان كوتاه نكرده است و ھنوز مالكان بر سرنوشت بیشتر روستايیان چیره بوده

قانون . چه دگرگوني در زندگي دھقانان پديد آوردند» اصالحات ارضي«ي دوم  هاكنون ببینیم كه با اجراي مرحل. اند برده را به تاراج مي
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به تصويب كمیسیون خاص مشترك مجلس شوراي ملي و مجلس سنا  ١٣/٥/١٣٤٣ي دوم اصالحات ارضي كه در تاريخ  مرحله

كرد كه يكي  د، مالكان را وادار ميي اول نشده بو رسید و در اسفند ماه آن سال به اجرا در آمد، در دھاتي كه مشمول قانون مرحله

  :از سه پیشنھاد زير را بپذيرند و برگزينند

  .ي نقدي بدھند ملك خود را مطابق عرف محل به زارع ھمان ده به مدت سي سال اجاره. ١

  .ملك زراعي خود را با تراضي به زارعین ھمان ده بفروشند. ٢

  .ي مرسوم در محل، بین خود و زارعین تقسیم نمايند كانهي مال اراضي آبي و ديم ملك خود را به نسبت بھره. ٣

  

ي اصالحات ارضي مصوب كمیسیون خاص مشترك مجلسین، در صورت توافق اكثريت زارعین و  آئین نامه ١٧ي  ھمچنین طبق ماده

نفر از طرف  يك(توان بھره برداري ھر ده را به صورت يك واحد سھامي زراعي كه توسط ھیئتي مركب از سه نفر  مالكین مي

شود و در غیر اين صورت نفر سوم از طرف وزارت  زارعین، يك نفر از طرف مالك يا مالكین و نفر سوم با توافق طرفین انتخاب مي

  ]...٣٠[گردد، اداره نمود تشكیل مي) شود كشاورزي تعیین مي

اي باير و غیر مزروعي را از مالك ھ كه گذشت، دست كم به شكل نمايشي بخشي از زمین» تقسیم اراضي«ي نخست  در مرحله

فروختند و نام  ساله به دھقان مي ١٥يا  ١٠خريدند و با اقساط  دادند و در واقع از مالك مي گرفتند و در دسترس دھقان قرار مي مي

ي  نامهنیست و آئین » تقسیم«بینید ـ اصوال سخن از  لیكن در مرحله دوم ـ چنانكه مي. گذاشتند مي! »تقسیم اراضي«آن را 

ھاي در دست مالكان ـ حتي به شكل نمايشي ـ در دسترس  رديف نشده و زمین» تقسیم اراضي«ي  مصوب مجلسین بر پايه

گیري از دھقانان و روستايیان يك سلسله اختیاراتي داده شده  كشاورزان قرار نگرفته است، بلكه به مالكان در راه چگونگي بھره

تا به ھر شكل كه با منافع غیر قانوني او سازگار است، با » چي در دست مالك استريش و قی«است و به اصطالح معروف 

دھقانان وارد معامله شود و جیب آنان را خالي كند و در اين میان كشاورزان ھیچ گونه اختیاراتي ندارند؛ بلكه ناگزيرند آنچه را كه 

  :كند ھا را بھتر روشن مي م ارضي شاه واقعیتھاي خود دست اندركاران رفر آورده. كند، بپذيرند ارباب اراده مي

  : ي فوق، آيین نامه ضوابطي به شرح زير تعیین نموده بود براي ھر يك از شقوق سه گانه... 

خواست ملك خود را به اجاره واگذار نمايد، مخیر بود اسناد اجاره  ي يك آئین نامه، در صورتي كه مالك مي به موجب ماده: اول اجاره

ي دو، مال االجاره  به موجب ماده. فرد زارعین داخل نسق و يا با ھر يك از آنھا به ضمانت شخص ديگري تنظیم و اجرا نمايد را با فرد

االجاره را به جنس تبديل نمايند كه  توانستند با تراضي يكديگر تمام يا قسمتي از مال گرديد و طرفین مي به صورت نقدي تعیین مي

ي پنج آئین نامه، در صورتي كه ھر يك از زارعین در سر رسید مقرر، از پرداخت  به موجب ماده. ويل گردداز طرف مستأجر به مالك تح

نمودند، پس از انقضاي سه ماه از تاريخ مذكور به درخواست مالك و با اطالع اصالحات ارضي اجاره فسخ و  االجاره خودداري مي مال

  ...شد مدت اجاره، به ديگري اجاره داده ميي  مورد اجاره از يد مستأجر خارج و براي بقیه

توانست ملك مزروعي خود را با تراضي به زارعین  خواست، مي ي ده آيین نامه، در صورتي كه مالك مي به موجب ماده: دوم فروش

را به در صورت چنین توافقي، بانك اعتبارات كشاورزي و روستايي مكلف بود حداقل يك سوم ارزش ملك ... داخل نسق بفروشد

) فروشنده(ي ملك، مستقیما از طرف بانك به مالك  وام مزبور در موقع تنظیم سند معامله. زارعان خريدار كه تقاضا نمايند، وام بدھد

البته ملك مورد . شد بقیه بر حسب توافق بین مالك و زارع پرداخت مي ٣/٢گرديد و  پرداخت و به حساب بدھي زارع منظور مي

، مالكین ١٣ي  باز ھم به موجب ماده. ماند خت اقساط، نزد بانك اعتبارات كشاورزي به صورت وثیقه باقي ميفروش تا آخرين پردا

ي شش قانون فروش سھام  توانستند در مقابل قبوض اقساطي دريافت شده از زارعین، سھام كارخانجات موضوع ماده مي

باز ھم در جھت تأمین منافع مالكین  ١٣/٥/١٣٤٣ي قانوني مورخ  ھنگام تدوين آيین نامه... كارخانجات دولتي را دريافت دارند

به موجب . ھاي ديگري برداشته شد كه از آن جمله است، تشكیل واحد سھامي زراعي و معافیت امالك مكانیزه و اراضي باير قدم

ت مالكین، اكثريت بر حسب مالكیت در اينجا مراد از اكثري(آيین نامه، در صورت توافق اكثريت زارعین و مالكین ھر ده  ١٧ي  ماده

ي مالك يا مالكین،  اي مركب از نماينده ي ھیئت مديره بھره برداري از آن ده به صورت واحد سھامي زراعي و به وسیله) است

ار ھكت ٥٠٠اراضي مكانیزه تا ١٩ي  ھمچنین به موجب مقررات ماده... گرفت الطرفین صورت مي ي مرضي ي زارعین و نماينده نماينده

ھكتار در ھر ده در صورتي كه با تأسیسات و وسايلي كه مالك  ٥٠٠براي ھر مالك از مشمولیت مستثني بود و اراضي مازاد بر 
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برداري و زراعت قرار داشت، مشمول مقررات عمران اراضي باير  ي خود و يا به طريق ديگر ايجاد نموده و مورد بھره شخصا با سرمايه

، امالك باير ٤٠ي  ضمنا به موجب ماده. ماند گرديد، در ملكیت مالك باقي مي مزبور مورد استفاده واقع مي بود و مادامي كه به طريق

  ].٣١[شد تا در ظرف مدت پنج سال نسبت به عمران آن اقدام كند در اختیار مالك گذارده مي

ه ھر كیفیت كه مصلحت بداند يكي از شقوق به طوري كه فوقا مالحظه شد به موجب مواد مختلف اين آيین نامه، مالك مختار بود ب

كرد، زارعین مكلف به  مختلف را انتخاب نمايد و به ھیچ وجه رضايت زارع شرط نبود؛ يعني اگر مالك مثال شق اجاره را انتخاب مي

  ...شد در آن ده، شق تقسیم يا فروش و غیره را اعمال كرد ي او بودند و نمي تبعیت از خواسته

  ي جستار چكیده

  :، بايسته است به آنچه كه در اين بخش آمده است به شكل چكیده، كوتاه و گذرا، گذر شود ر پايان اين جستارد

ھاي فراواني به ھمراه  ھا و نادرستي و رفرم اصالحي به كار گرفت، كاستي» اصالحات ارضي«رژيم شاه آنچه را كه به نام . ١

اي  ، فراگیر، ھمه جانبه و ريشه»تقسیم اراضي«داران آسیب نرسانید و  زمین شمار مالكان و ھاي بي داشت، به منافع و اندوخته

ھزار ده، تنھا ھشت ھزار ده مشمول اصالحات ارضي  ٥٨از . ي دھقانان و روستايیان را به ھمراه نداشت نبود و حقوق ربوده شده

  ] ٣٢.[شد و بقیه در دست مالكان بزرگ قرار داشت

كارگران و ديگر طبقات  از دست زدن به رفرم از باال، نه دل سوزي براي دھقانان، ) واقع امريكاو در (ي رژيم شاه  انگیزه. ٢

ھاي پابرھنه و زير سلطه  بلكه پیشگیري از انفجار در میان توده ي آنان،  ي اجتماع بود و نه بازگرداندن حقوق از دست رفته ستمديده

دست باز دارند و از راه  ھاي تھي ان را از رخنه در میان دھقانان، كارگران و ديگر تودهخواھ آزادي  آنان بر آن بودند با اين شگرد،. بود

ھا را از نابودي برھانند، نیز با از كار انداختن كشاورزي ايران، بازار  افتادن جنگ چريكي روستايي پیشگیري كنند و مالكان و فئودال

  .براي فروش غله به ايران درست كنند

ھا و  ھا، تاراج سرمايه ي ريشه كن كردن فئودالیته و برچیدن فئودالیسم نبودند، بلكه فريب توده ه شاه در انديشهنه امريكا و ن. ٣

  .كردند استواري تاج و تخت شاه و پايگاه امريكا در ايران را دنبال مي

اي براي اجراي برخي از اين  نگیزهھاي اصالحي دست زد و شخصا ا شاه زير فشار امريكا به پیاده كردن رفرم ارضي و ديگر رفرم. ٤

  . ھا نداشت طرح

ھايي را كه به آنان  زمین، يا كم زمین كه توان كشت و كار روي زمین نمايشي، صدھا ھزار روستايي بي » تقسیم اراضي«با . ٥

بود، فرومانده  ھاي تقسیم شده بر دوش آنان گذاشته ھايي كه دولت بابت زمین فروخته شده بود نداشتند و نیز از دادن قسط

ھاي صنعتي  ھا و كارگاه در كارخانه» كارگران روزمزد«ي بازار كار شدند و شماري از آنان به عنوان  بودند، به شھرھا كوچ كردند، روانه

  .برداري قرار گرفتند مالكان ديروز، مورد بھره

ي اجتماع، بلكه امريكا بود كه با  ي محروم و ستمديدهھا برندگان واقعي رفرم اصالحي امريكا ـ شاه، نه دھقانان بودند و نه توده. ٦

كوچ دادن بسیاري از كشاورزان به شھرھا و خواباندن كار كشاورزي، ايران را به شكل بازار سیاه براي فروش گندم خود درآورد و در 

  .بدل شدند» عصر انقالب سفید شاه«داران بزرگ  ي دوم مالكان ديروز بودند كه به سرمايه مرحله

ي مورد نیاز، سخت به بیگانگان  كار كشاورزي ايران را به كلي تباه كرد و كشور را براي فراھم كردن غله» تقسیم اراضي شاه«. ٧

  .وابسته ساخت

ھاي انگلي، تا پايان دوران سلطنت نتوانست خود  رژيم شاه به سبب وابستگي تنگاتنگ به اربابان، مالكان، ديوان ساالران و اليه. ٨

  .اي برداشت ھاي برجسته داري، گام ھر چند در راه پیشرفت سرمايه. اين وابستگي برھاندرا از 

ي  ھا بودند و ھیئتي از كارشناسان صھیونیستي براي مطالعه و دادن طرح درباره طراح اصلي رفرم ارضي، امريكا و صھیونیست. ٩

ي خود را زير  گرانه مابانه و ويران ھاي جاسوس و نقشه به ايران آمدند و سالیاني در اين كشور به سر بردند» تقسیم اراضي«

  .پوشش اجراي اصالحات ارضي و ساختن كشاورزي نمونه، دنبال كردند
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ترين حركتي نكردند، بلكه تا روز سقوط و  ، مالكان بزرگ زياني نديدند و ھرگز بر ضد رژيم شاه كوچك»اصالحات ارضي«با طرح . ١٠

  .دادند فقرات آن رژيم را تشكیل مي واژگوني رژيم شاھنشاھي، ستون
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  .مورخ انقالب اسالمي]. ١[ :پى نوشت ھا

نماينده از  ٣٥گويد كه ھر ھفته به طور متوسط  ژنرال ويلیامسون رئیس ھیئت مستشاران نظامي امريكا در آن دوران مي].... ٢[

اي فروش كاالھاي خود به مالقات مقامات وزارت شدند و بر ھاي مختلف از جمله سازنده و فروشنده اسلحه وارد تھران مي كمپاني

  .١١٠ھا در ايران، باري روبین، ترجمه محمود مشرقي، ص  ، جنگ قدرت...رفتند ھاي ديگر مي جنگ ايران يا واسطه

  

 يك ١٣٥٠تا سال  ١٣٣٢از سال . شد، منحصر به ايران بود ھاي امريكا كه به خارج صادر مي در حدود يك سوم از كل سالح]. ٣[

دوازده میلیارد و يكصد میلیون دالر اسلحه به ايران  ٥٦تا  ١٣٥٠از سال . میلیارد و ھشتصد میلیون دالر اسلحه به ايران فروخته شد

  .فروخته شد

  .١٢داري در ايران، ص سوداگر، محمدرضا، رشد روابط سرمايه]. ٤[

  

  .١٧٠ون فاطمي، ص گازيوروسكي ـ ترجمه فريد. ج. سیاست خارجي امريكا و شاه، مارك]. ٥[

  .١٧١پیشین، ص ]. ٦[

  .١٨٥ـ  ١٨٦، ص )جھان شاھي(بیل، ترجمه دكتر فروزنده برلیان .شیر و عقاب، جیمزا]. ٧[

تكیه روي فرازھاي . آمده است! »كندي طرفدار انقالب دموكراتیك است«ـ متن اين پیام زير عنوان  ١٣٤٠خرداد،  ٦اطالعات ـ ]. ٨[

  .است اين پیام از اين نگارنده

  .١٤٥پیتر آوري، تاريخ معاصر ايران، جلد سوم، ترجمه محمد رفیعي، ص ]. ٩[

اثرات «نوشته محمدرضا كازروني و » ي ارضي در ايران تصويري از مسأله«، برگرفته از ٣٨٦محمدرضا سوداگر، پیشین، ص ]. ١٠[

  .اقتصاد كشاورزي، معاونت طرح و برنامهاز وزارت كشاورزي، اداره كل » بر كشاورزي ١٣٣٢مرداد  ٢٨كودتاي امريكايي 

  .٤٨احمد فاروقي، ژان لوروريه، پیشین، ص ]. ١١[

  .٦٦انقالب اسالمي در ايران، پرفسور حامد الگار، ترجمه مرتضي اسعدي، حسن چیذري، ص ]. ١٢[

  .الناصر، رھبر فقید مصر، برگرفته از گفتار جمال عبد٤٥٠نھضت امام خمیني، جلد دوم، از اين نگارنده، چاپ اول، ص ]. ١٣[

ارسنجان میان سعادت آباد و تخت جمشید قرار . (نامبرده پسر محمد حسین ارسنجاني، از اھالي ارسنجان فارس است]. ١٤[

ي حقوق در  شمسي از دانشكده ١٣٢١در سال . سرپرست شد او بیش از سه سال نداشت كه پدر خود را از دست داد و بي) دارد

ھاي سیاسي پرداخت و به مدت سه سال از محارم و مشاوران رزم آرا بود  فارغ التحصیل شد و به فعالیتي علوم سیاسي  رشته

منتشر كرد و در آن از » داريا«اي به نام  با ھمكاري سرھنگ علي اكبر مھتدي، معاون تیمسار رزم آرا، روزنامه ١٣٢٣و در سال 

  .ش قرار داددولت نامبرده پشتیباني كرد و سیاست او را مورد ستاي

» حزب پیكار«ديري نپايید كه از اين حزب جدا شد و به عضويت . شد» میھن پرستان«براي مدتي عضو حزبي به نام  ١٣٢١در سال 

از ديگر پايه ... الشعراي بھار، محمود محمود، رضا آذرخشي و ملك. گذاري كرد را پايه» حزب آزادي ايران« ١٣٢٢در سال . در آمد

از طرف قوام السلطنه، ارسنجاني با موافقت بیشتر اعضاي » حزب دموكرات ايران«در پي تشكیل . اين حزب بودندگذاران و اعضاي 

او از . پیوستند» حزب توده«برخي از اعضاي حزب او كه گرايش ماركسیستي داشتند به . ائتالف كرد» دموكرات ايران«حزب خود با 

ي مركزي درآمد و به عنوان مسئول تشكیالت  به عضويت كمیته» دموكرات ايران«در حزب . السلطنه بود  ھواداران سرسخت قوام

در دولت كوتاه قوام السلطنه . ي او قرار گرفت نیز بر عھده) ارگان حزب(» دموكرات«ي روزنامه  اداره. شھرستان گیالن برگزيده شد

در آغاز با دكتر مصدق ھمكاري كرد و  در نھضت ملي شدن صنعت نفت،. به معاونت نخست وزيري منصوب شد ١٣٣٠در سال 

اش به مجلس برد، لیكن در پي اعدام انقالبي رزم آرا به دست شھید طھماسبي ـ به گمان اينكه مصدق در اين  نامبرده را از خانه

لیكن در  را بنیاد نھاد،» سازمان جوانان حزب دموكرات« ١٣٢٧ارسنجاني در سال . نقشه، نقش داشته است ـ از او روي گردان شد

نامبرده در . ، نیز از ھم پاشید ي احزاب را به انحالل كشید، سازمان ياد شده اسفند آن سال كه ھمه ١٥پي ترور نافرجام شاه در 

انتشار اين . از رژيم نوپاي صھیونیستي به عنوان رژيمي سوسیالیستي ستايش كرد» داريا«ي خود به نام  در روزنامه ١٣٢٧سال 

ي ياد شده  به گمان اينكه شاه رفتني است در روزنامه» نھضت ملي صنعت نفت«او در جريان . ادامه يافت ١٣٣٢روزنامه تا سال
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السلطنه و حزب او به  با پشتیباني قوام ١٣٢٥ارسنجاني در سال . گاھي به دربار و مقامات درباري تاخت و به انتقاد از شاه پرداخت

حداقل سن قانوني براي نمايندگان (ن برگزيده شد و چون سن او قانوني نبود ي مجلس شوراي ملي از الھیجا عنوان نماينده

ي او با  خورشیدي تغییر دادند، لیكن اعتبارنامه ١٢٩١به  ١٣٠١بنابر تقاضاي او تاريخ تولدش را از ) سال بود ٣٠مجلس شوراي ملي 

ي قانون اساسي نوشته  درباره. قانون اساسي، رد شدھاي انتقاد آمیز او به مقام سلطنت و به زير سوال بردن  استناد به نوشته

ساواك در گزارش خود سبب اصلي رد ! »..ھاي گذشته است و براي امروز قابل اجرا نیست قانون اساسي ايران مال زمان... «بود 

  سفیر كبیر شوروي در ايران» سادچیكف«ي او را مخالفت  اعتبارنامه

آنگاه كه امیني در  ٣٢مرداد  ٢٨در پي كودتاي ). ٧٦ـ  ٧٧جاني ـ جلد يك ـ برگ شماره ي دكتر حسن ارسن پرونده. (دانسته است

ھا در  ھايي در برخي از روزنامه كرد و مقاله ي سپھبد زاھدي وزير دارايي بود، ارسنجاني نقش مشاور را براي او بازي مي كابینه

. شد سیاسي و راديويي دكتر امیني از طرف او تھیه مي ھا و گفتارھاي نیز مینوت نطق. پشتیباني از كنسرسیوم منتشر كرد

نفري را كه در دوران حكومت مصدق از وزارت  ٥٣ارسنجاني از دوران وزارت دارايي امیني از ارتباط خود با او بھره گرفت و شماري از 

  .ي كل مالیات كنار گذاشته شده بودند، به كار باز گردانید دارايي و اداره

» حزب دموكرات قوام«در آن روزگاري كه ارسنجاني در . گردد بر مي ٣٢مرداد  ٢٨ارسنجاني به پیش از كودتاي ارتباط امیني ـ 

  .ي امیني و پشتیباني او انتشار يافت با سرمايه» داريا«ي  حتي گفته شد، روزنامه. كرد با امیني پیوندي استوار داشت فعالیت مي

ھا تا  ھايي دست زد و اين فعالیت براي رسیدن امیني به نخست وزيري به فعالیت ي امريكا ، با اشاره١٣٣٧ارسنجاني در سال 

ي وابستگي ارسنجاني به بیگانگان ديدگاه  درباره. كه امیني به مقام نخست وزيري رسید ادامه يافت ١٣٤٠ارديبھشت ماه 

ند، لیكن واقعیت اين است كه دكتر حسن پنداشت متفاوتي وجود دارد، شماري او را انگلیسي و برخي ديگر او را امريكايي مي

رو ابرقدرتي بود كه بر ايران چیره باشد و عزل و نصب دولت در ايران بنا بر خواست و سیاست آن قدرت مسلط،  ارسنجاني دنباله

ساواك . دخواندن مي» حسن ھفت رنگ«ھاي نام برده او را  رو، صاحب نظران، سیاستمداران و حتي ھم پیاله  از اين. صورت پذيرد

  :ي او چنین آورده است نیز در گزارشي ديد خود را درباره

بر حسب منافعي كه دارد، رنگ، دوست، ايده و افكار سیاسي . حسن ارسنجاني حتي براي يك ثانیه قابل اعتماد نیست... «

حسن ارسنجاني، جلد يك، برگ ي  پرونده(» ...كند به علت جاه طلبي براي رسیدن به مقام، ھر كاري كه بتواند مي. كند عوض مي

  )٤٣شماره 

  .١٣/٣/١٩٦٣آويو ـ  روزنامه معاريو، چاپ تل]. ١٥[

  

  .٢٥/١/١٩٦٢آويو،  روزنامه معاريو، چاپ تل]. ١٦[

  

  .١٨/١١/١٩٦٢پیشین، ]. ١٧[

  .١٨/١١/١٩٦٢آويو،  ، چاپ تل»ھارآرتص«روزنامه ]. ١٨[

  

  .١٠/٩/١٩٦٢معاريو، ]. ١٩[

  

  .٣/١/١٣٤٨ودجه، سمینار بررسي مسايل كشاورزي، سازمان برنامه و ب]. ٢٠[

  .٢٠/٩/١٩٦٢معاريو، ]. ٢١[

  .٢٣/٩/١٩٦٢پیشین، ]. ٢٢[

  .١٣٤١فروردين،  ٢٣اطالعات، ]. ٢٣[

  .٩٤ـ  ٩٥باري روبین، پیشین، ص ]. ٢٤[

  .٩/٦/١٩٦٣آويو،  چاپ تل» ھا عام گل«روزنامه ]. ٢٥[
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  .٢/١/١٩٦٤آويو،  چاپ تل» ايديوت اخرونوت«روزنامه ]. ٢٦[

  .١٩٦٤فوريه  ١٩چاپ پاريس، » لوموند«]. ٢٧[

. ي جنگل از دانشگاه تھران است نامبرده لیسانس كشاورزي از دانشكده كشاورزي كرج و فوق لیسانس در رشته]. ٢٨[

  :ھاي او در رژيم شاه از اين قرار بوده است سمت

ي كل  ھاي مراتع، ريیس اداره ي كل بررسي ربايجان، ريیس ادارهرئیس جنگلباني استان گیالن، گرگان، شھسوار، نوشھر و استان آذ

  ...اصالحات ارضي و تعاون روستايي استان تھران، مدير كل خدمات عمومي روستايي وزارت اصالحات ارضي و تعاون روستايي و

  .٥٧، ص ١٣٥٠: رضوي، سعید، اصالحات ارضي، از انتشارات دانشگاه پدافند ملي، تاريخ انتشار]. ٢٩[

  .، پیشین، ھمان صفحه»سازمان اصالحات ارضي كل كشور«از نشريات ]. ٣٠[

  .٥٨ـ  ٦١رضوي، سعید، پیشین، ص ]. ٣١[

. ھزار ده وجود دارد ٥٨مطابق آمار رسمي در ايران .... «: اي اعالم كرد دكتر ارسنجاني وزير كشاورزي آن روز ايران در مصاحبه]. ٣٢[

 ٣٣باشد و  ھزار ده جزو امالك خالصه و سلطنتي مي ٤ھزار ده جزو موقوفات است،  ٦ن است، ھزار ده متعلق به خرده مالكی ١٥

  .١٣٤١آبان  ٢٤مجله روشنفكر   »....ھزار ده به مالكان بزرگ تعلق دارد

  

 


