
 
 انقالب سفید 

بود یران  لوي در ا ماعي در دوره پھ صادي و اجت صالحات اقت جیره ا یک زن نام  مردم  شاه و  قالب  یا ان سفید  قالب  قدان تصور . ان منت
بھ دلیل فشار سیاسي موجود و با تشویق دولت ) ترین بخش آن اصالحات ارضي بود کھ مھم(کنند محمد رضا پھلوي انقالب سفید را  مي

 . کندي رییس جمھور وقت آمریکا آغاز کرد

 پیشینھ

ساس از 1959/ ش 1338در سال  ین ا بر ا ند  ـ اقتصادي بز ماعي  بھ اصالحات اجت ست  كھ د شد  عد  شور متقا لوي ك ضا پھ م محمدر
ً تصویب چنین . نویس الیحھ اصالحات ارضي را براي ارائھ بھ مجلس آماده كند وزیر وقت خواست كھ پیش منوچھر اقبال نخست طبیعتا

یدنظر در  قانوني با مخالفت مالكان رو بھ رو مي كان تجد جات مال ھا راه ن شت، تن نترل دا حت ك لس را ت مت مج كھ حكو جا  شد اما از آن
 . الیحھ و تغییر آن بھ ترتیبي بود كھ اجرایش را ناممكن سازد

شكیل مي -م نسخھ اصالح شده اصالحات ارضي از تصویب مجلس 1960/ ش1339در اوایل سال  كان ت ند  كھ اكثریت آن را مال -داد
یا  400توانست تا  بنابر این قانون، ھر مالك مي. بھ ھمین جھت قانون مزبور منافع مالكان را تأمین كرد. گذشت بي  ین آ 800ھكتار زم

صالحات  بیني كرد كھ حتي در مجموع، مجلس راھھاي را پیش. ھكتار زمین دیم را براي خود نگاه دارد عي ا االمكان مانع از تحقق واق
 . ارضي شد و بھ جانبداري از منافع مالكان پرداخت

قانوني نمي ین  صویب چن سي ت حران سیا بروز ب مال  جھ احت ند در نتی جاد ك ماعي ای ضي و اجت سبات ار سي در منا ییر اسا ست تغ -توان
شــد بــھ  ، شــاه، علــي امیــني را كــھ از طــرف امریكاییھــا حمایــت مي1340رفــت و از ایــن رو در اردیبھشــت  اجتمــاعي در كشــور مي

 . وزیر منصوب كرد تا مجري اصالحات ارضي شود نخست

وزیر صادر كرد كھ در آن مفاد برنامھ جدید اصالحات تشریح شده بود و دولت امیني  ، شاه فرماني خطاب بھ نخست1340آبان  24در 
شد. را مسئول اجراي آن معرفي كرد نده  . این ھمان برنامھ اصالحات موردنظر دولت كندي بود كھ چند ماه بعد بھ نام انقالب سفید خوا

ً اصالحیھ. بھ تصویب رسید 1341دي  19الیحھ اصالحات ارضي در  سال  این الیحھ اگرچھ صرفا یك  39اي بر قانون   ً مال ما ع بود ا
یت . قانون جدید از كار درآمد حدود مالك جب آن،  بھ مو تصویبنامھ مزبور نخستین گام در جھت تحقق برنامھ اصالحات ارضي بود كھ 

ارضي را بھ یك ده شش دانگ، یا شش دانگ از چند ده محدود كرد و بھ مالك اجازه داد تا مازاد امالك خود را بھ قیمت معین بھ دولت 
شدند باغات میوه، كشترازھاي چاي، بیشھ. بفروشد ستثني  قانون م ین  شمول ا في از  ھاي وق صویب . زارھا، مزارع مكانیزه و زمین با ت

صالحات  سازمان ا نام  بھ  سازماني  قانون مزبور، شورایي بھ نام شوراي اصالحات ارضي تشكیل یافت و براساس تصمیم این شورا، 
 . ارضي تأسیس شد

سنجاني . زمان این قانون در سراسر كشور ناممكن بود، این كار بھ صورت منطقھ بھ منطقھ صورت گرفت از آنجایي كھ اجراي ھم ار
نیز ارضي  وزیر كشاورزي، نخست اطراف شھر مراغھ را بھ علت آنكھ اغلب مالكان آن دور از امالك خود مي مده  لك ع ستند و ما زی

مد اعالم شد و چند ماه بعد در مناطق اردبیل، اھر، كرمانشاه و استان جرا درآ بھ ا صالحات ارضي  . ھاي فارس و كردستان نیز طرح ا
سیم اراضي  ظار تق كرده در انت ناع  نھ امت ھره مالكا خت ب اما در روستاھایي كھ مشمول اصالحات ارضي نشده بود، كشاورزان از پردا

. تا از سرعت اصالحات ارضي بكاھد و درصدد تدوین برنامھ دیگري برآید] نیازمند منبع[بودند این امر دستاویزي براي رژیم شاه شد
یني، . گیري كرد او را وادار بھ كناره 1341طلبیھاي امیني بدبین شده بود، در تیر ماه  از سوي دیگر شاه كھ نسبت بھ جاه ستعفاي ام با ا

اما چند ماه . در كابینھ علم، ارسنجاني ھمچنان بھ عنوان وزیر كشاورزي مجري اصالحات ارضي بود. دولت اسدهللا علم روي كار آمد
ستعفا داد خود ا قام  شاه از م ست  بھ درخوا بود، بنا شده  خوردار  ھي بر بل توج سنجاني، . بعد او نیز كھ از قدرت قا ناري ار پس از برك

 . سپھبد اسماعیل ریاحي بھ وزارت كشاورزي منصوب شد

بود ضي در كشور  صالحات ار جراي مرحلھ دوم ا با ا یف نارضایتي . انتصاب ریاحي بھ سمت مزبور مقارن  ھدف مرحلھ دوم، تخف
مده . كشاورزاني بود كھ مشمول مرحلھ اول نشده بودند جود آ بھ و بھ عالوه حل منازعاتي بود كھ در مرحلھ اول بین مالكان و زارعان 

فت. بود بار در . قانون مرحلھ دوم كھ بھ قانون الحاقات اضافي شھرت یا ستین  تي در  1341دي  27نخ پس از تغییرا شد و  شر  13منت
یز . آغاز شد 1343اسفند  3اجراي عملي آن نیز از تاریخ . از تصویب مجلس گذشت 1342خرداد  صالحات ارضي ن لھ دوم ا اما مرح

ماه . داران و درگیري بین آنھا و مالكان گردید موجب نارضایتي شدید اجاره ضي در مھر  سوم اصالحات ار لھ  ھت مرح ین ج بھ ھم و 
 : ترین دالیلي کھ باعث اجراي این مرحلھ شد عبارت بود از  عمده. اي بھ مجلس شوراي ملي آغاز شد با تقدیم الیحھ تازه 1347

 ھاي فزاینده بین آنھا و مالكان  داران و وجود تنش نارضایتي اجاره. 1
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 . غیرمؤثر بودن اصالحات ارضي مرحلھ اول و دوم برسطح تولید كشاورزي. 2

ین . بھ تصویب رسید 1349اسفند قانون مرحلھ سوم پس از جرح و تعدیلھایي از سوي مجلس شوراي ملي و مجلس سنا در  بھ موجب ا
ند شكیل داده بود عي ت فروش . قانون مالكاني كھ زمین خود را بھ كشاورزان اجاره داده یا ھمراه با كشاورزان یك واحد زرا بھ  موظف 

شد، روز . داران شدند یا آنكھ آن را بین خود و كشاورزان تقسیم نمایند زمینھا بھ اجاره ین  قانون تعی ین  جراي ا براي ا آخرین مھلتي كھ 
ین صـورت اداره . بود 1350شـھریور  31 غیر ا ند و در  ست یاب قي د بھ تواف شاورزان  با ك تا ایـن تـاریخ  كھ  شدند  ظف  مالكین مو

یان  1350مرحلھ سوم اصالحات ارضي در یكم مھر . كرد اصالحات ارضي با مداخلھ خود وضعیت مالك و كشاورز را معین مي بھ پا
سھ. رسید اما این قانون نیز بھ طور جدي اجرا نشد یان كشاورزان و  در مجموع با اجراي مراحل  فات م ضي، اختال گانھ اصالحات ار

ستاي . مالكان بھ طور كامل رفع نشد و روز بھ روز از سطح تولید كشاورزي كاستھ گردید كھ در را در نتیجھ طرح اصالحات ارضي 
مي تن كشاورزي بو ین رف عث از ب كھ با ند [منافع امریكا در ایران اجرا شد نھ تنھا موجب بھبود مناسبات ارضي در كشور نشد بل نیازم

 . شد] توضیح[و وابستگي ھر چھ بیشتر ایران بھ محصوالت كشاورزي دول خارجي] منبع

 موارد اصالحات 

مدت  کرده و در دراز مروزي  یران را ا صاد ا عھ و اقت شونتي جام محمدرضاشاه پھلوي قصد داشت تا با این اصالحات با روشي غیرخ
من  6اي از مردم ایران در  پرسي وي براي تصویب اصالحات خود ھمھ. پیوند آن با جامعھ و اقتصاد جھاني را تسھیل کند بھ  1341بھ

قاطع رأي " انقالب سفید"دولت اعالم کرد کھ ملت ایران بھ اصول شش گانھ . عمل آورد با اکثریتي  فت،  ني یا کھ بعدھا شمار آنھا فزو
 . موافق داده اند

گر  بھ عالوه حکومت شاه با برخي نوگرایي. پرسي بھ زنان نیز حق رأي داده شده بود در ھمھ با دی ھا مانند برابر شمردن تلویحي قرآن 
 . کتابھاي آسماني، یا سرپیچي از برخي موازین شرعي در تقسیم زمین میان دھقانان، ناخشنودي و خشم روحانیون را برانگیختھ بود

 مخالفت اسالمگرایان 

بود . پیشوایان دیني بھ برنامھ اصالحات شاه حملھ بردند و آن را با بنیادھاي شریعت اسالم مغایر دانستند یني  یت هللا خم ندتر آ مھ ت از ھ
کرد" نامشروع"پرسي را  کھ ھمھ ند. خواند و آن را تحریم  شاه فراخوا مت  با حکو لھ  بھ مقاب مردم را  مذھبي و . او  فل  سیاري از محا ب

 . ھاي سنتي جامعھ مانند بازار تھران بھ نداي او پاسخ گفتند الیھ

سخنراني بھ دنبال اعالمیھ یھ ھاي اعتراض آمیز پیشوایان دیني و بھ ویژه  یان ال شم و غضب در م یني، خ یت هللا خم سیجنده آ ھاي  ھاي ب
فت باال گر عھ  کھ پایگاه. مذھبي جام شھد،  قم و م شھرھاي  شمار مي در  بھ  حانیون  صلي رو بھ  ھاي ا عتراض  ضیان در ا ند، نارا رفت

 . اقدامات حکومت بھ خیابان آمدند

ند 1342دوم فروردین  . نظامیان بھ مدرسھ فیضیھ قم یورش بردند و تجمع روحانیان ھوادار آیت هللا خمیني را با خشونت سرکوب کرد
 . اما دامنھ تظاھرات اعتراض آمیز گسترده شد و بھ تھران و شھرھاي دیگر کشید

کرد 15در شرایطي کھ اوضاع برخي شھرھا در ایران ناآرام بود روز  قدام  یني ا یت هللا خم ستگیري آ بھ د قم  مت در  او . خرداد حکو
 . بھ ترکیھ تبعید شد 1343آبان  13چندي بعد در 

تاریخ ) میالدي 1979. (خ.ه 1357پس از پیروزي انقالب ایران در سال  بان در  شوراي نگھ یر  21و بھ قدرت رسیدن قشر مذھبي،  ت
شد 1363 قف  لي متو طور ک تھ . اجراي قوانین اصالحات ارضي را مخالف با مذھب اسالم تشخیص داد و روند اصالحات ارضي ب الب

ظام در  عالم  1370خرداد  2علیرغم مخالفت برخي روحانیون، مجمع تشخیص مصلحت ن قانوني ا ضي را  ند اصالحات ار مھ رو ادا
 .نمود و تعیین تکلیف امور باقیمانده اصالحات ارضي دوباره از سر گرفتھ شد
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