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پیامدهای اصالحات ارضی در غرب ایران
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چکیده
در ایـن مقالـه عـالوه بـر پیامدهای اصالحـات ارضی در غـرب ایران به عنوان مسـئلۀ اصلـی تحقیق، 
علـل و عوامـل و چگونگی اجرای برنامۀ اصالحات ارضی نیز بررسـی شـده اسـت. رویکرد پژوهش، 
کیفـی بـوده و داده هـا از آرشـیو ملی اسـناد و منابع کتابخانه ای، جمـع آوری و بـه روش گراندد تئوری 
تجزیـه و تحلیـل شـده اسـت. یافته ها نشـان داد که اجـرای اصالحات ارضـی در ایران متأثر از فشـار 
نظام سـرمایه داری جهانی، منجر به رکود کسـب و کار روسـتایی و رونق سـرمایه گذاری شـهری شـد. 
حمایـت دولـت از سـرمایه گذاری های کالن نیـز دو قطبی شـدن کشـاورزی را در پی داشـت. سـلب 
مالکیـت از زنـان و گسـترش مالکیـت حقوقـی از دیگـر پیامدهـای مهـم اصالحات ارضـی در غرب 
ایـران بـود. تجاری شـدن کشـاورزی، ظهـور نظـام ارباب رعیتی مدرن، اتـکای دولت بـه فروش نفت 
و بی نیـازی از اقتصـاد وابسـته بـه زمیـن از عمده ترین علـل اجرای قانـون اصالحات ارضـی در ایران 

بـه شـمار می رفت. 
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مقدمه
اصالحـات ارضـی مهمتریـن رخـداد در نظام مالکیـت زمین در تاریـخ معاصر ایران 
اسـت. برنامـۀ اصالحـات ارضی، طـی یک دهه، از سـال 1341 تا 1351ش. در سـه 
مرحلـه بـه اجـرا درآمـد. از ابتـدای دورۀ پهلـوی دوم، فضـای عمومـی جامعه علیه 
اربابـان و نظـام ارباب رعیتـی شـکل گرفـت؛ بـه گونه ای کـه اربابان، عامـل بدبختی 
رعایـا و نظـام ارباب رعیتـی، عامـل اصلـی عقب ماندگی کشـور قلمداد شـد. رشـد 
خودآگاهـي در میـان روسـتاییان، درك عقب ماندگـي و احسـاس وجـود ظلمـي که 
سـال ها بـه عنـوان مشـیت الهي، طبیعـي جلوه مي کـرد، بخصـوص از ابتـدای دورۀ 
پهلـوی دوم، متوجـه اربابـان و نظـام کهنـۀ ارباب رعیتـی شـد. اصالحـات ارضـی، 
اولیـن و مهمتریـن اصـل از اصولـی بـود کـه تحـت عنـوان کلـی انقالب سـفید به 
اجـرا درآمـد. انقالب سـفید در واقع پیش دسـتی حکومت پهلوی برای خنثی سـازی 
جنبش هـای چـپ در ایـران بـود. در اواسـط دورۀ پهلـوی دوم، خطر وقـوع انقالب 
دهقانـی بـه شـدت حکومت پهلـوی را تهدید می کرد کـه برای رفـع آن، اصالحاتی 
از بـاال در الیه هـای بحران خیـز پاییـن الزم بـود. تعامل ناگزیـر اقتصاد ایـران با نظام 
سـرمایه داری جهانـی، دولـت را مکلـف بـه اجـرای قانونـی بـرای الغای مناسـبات 
سـنتی در بهره بـرداری از زمین کـرد؛ بنابراین قدرتمندترین رکن جامعه مصمم شـد 
بـرای بـاز کـردن راه سـرمایه داری در ایران و مرتفع سـاختن خطر انقـالب دهقانی، 
دنـدان پوسـیدۀ ارباب رعیتـی را بیـرون بکشـد. در دورۀ قاجاریه بیـش از 80 درصد 
از نیـروی کار در مناطـق روسـتایی و عشـایری متمرکـز بـود و کمتـر از 20 درصـد 
از آنهـا در بخـش تولیـد )شـهر( فعالیـت می کـرد. در دورۀ پهلـوی اول، اگرچـه بـا 
اجرای برنامۀ اسـکان عشـایر، بر جمعیت نیروی کار تولیدی )شـهری( افزوده شـد؛ 
امـا همچنـان، جمعیت غالب نیـروی کار در بخش غیرتولیدی کشـور )روسـتایی و 
عشـایری( متمرکـز بـود1 . در مقالۀ حاضـر اصالحات ارضی در غرب ایران بررسـی 

می شـود و منظـور از غـرب ایـران، مناطق ایالم، کرمانشـاه و لرسـتان اسـت. 

1. در فراینـد تولیـد، مفهـوم »تبدیـل« نهفتـه اسـت؛ به عبـارت دیگر، سـتانده )کاال( چیزی متفـاوت از نهاده )مـادۀ اولیه( 
می باشـد؛ امـا در کشـاورزی، سـتانده و خروجـی، همان مادۀ اولیه اسـت؛ چنانکه کاشـت گنـدم و برداشـت دوبارۀ همان 
گنـدم را نمی تـوان تولیـد گنـدم نامیـد؛ بلکـه تبدیل گنـدم به نان، یـک فراینـد تولیدی محسـوب می شـود. ابن خلدون - 
اقتصـاددان و جامعه شـناس کالسـیک مسـلمان- کشـاورزی و دامپـروری را بـه دلیـل عـدم نیاز بـه دانـش و مهارت های 

تخصصـی، در زمـرۀ مشـاغل غیرتولیدی ذکر کرده اسـت )ابـن خلـدون، 1390، ج2: 67-66(.
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طرح مسئله
اصالحـات ارضـی برنامـۀ اقتصـادی کالنـی بوده کـه آثـار و نتایج متعددی داشـته 
اسـت. مقالـۀ حاضـر می خواهد پیامدهـای این برنامـه را در مناطقـی از غرب ایران 
از جملـه ایـالم و کرمانشـاه نشـان دهـد. مهمترین سـؤاالتی کـه تحقیـق حاضر به 
آنهـا پاسـخ می دهـد، عبارتنـد از: 1. علل و عوامـل اجرای برنامـۀ اصالحات ارضی 
در غـرب ایـران چـه بـود؟ 2. اصالحـات ارضـی در غـرب ایـران چـه پیامدهایـی 

داشـته است؟ 

پیشینۀ تحقیق
تحقیقـات پیشـین دربـارۀ اصالحـات ارضـی در ایـران بیشـتر بـه روش هـای کمی 
انجـام شـده و تاکنـون، به اسـتثنای پژوهش خسـرو خسـروی )1367 ب(، تحقیق 
مسـتقل و درخـور توجهـی دربـارۀ اصالحـات ارضـی در غـرب ایران بـه نگارش 
درنیامـده اسـت. در این تحقیقـات نیز داده های آماری متفاوتی از مقدار و مسـاحت 
زمیـن واگـذار شـده در مناطـق مختلـف غـرب ایـران ذکر شـده اسـت. آن کاترین 
سـواینفورد لمبتـون1  وابسـتۀ مطبوعاتـی سـفارت انگلسـتان در ایـران بـود کـه در 
مـدت اقامـت خـود در ایران کتاب هـای متعددی نوشـت. وی برای نـگارش کتاب 
»اصالحـات ارضـی در ایـران«، بـه روش تحقیـق میدانـی، اصالحـات ارضـی در 
کشـور مـا را با گشـت و گـذار در دهـات از نزدیک بررسـی کرد. در زمـان تحقیق 
او هنـوز مرحلـۀ سـوم اصالحـات ارضی شـروع نشـده بـود؛ بنابراین تنهـا مراحل 
اول و دوم )1341-1345( ایـن برنامـه را مطالعـه کـرد. لمبتون بـا تعریف و تمجید 
از برنامـۀ اصالحـات ارضـی، مزایـای آن را در روسـتاها بـه چشـم خویـش دیـد. 
بـه نظـر می رسـد روابـط سیاسـی و تبلیغـات دولتـی در خصـوص ایـن برنامـه بر 
پژوهـش او سـایه افکنـده اسـت. وی بـا وجود اینکه یک زن اسـت، متوجه سـلب 
مالکیـت از زنـان در روسـتاهای ایـران نشـد و این مقولـه یکی از کاسـتی های مهم 
تحقیـق او محسـوب می شـود. محمدقلـی مجـد )1993( در مقالـۀ »خرده مالکان و 
تقسـیم زمیـن در ایـران2 « می گویـد: »سیاسـت تقسـیم اراضـی در ایـران بر خالف 

1 .Ann Katherine Swynford Lambton
2. Small landowners and land Distribution in Iran; 1962-71
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نظـر مشـهور - خلـع یـد از عمـدۀ مالـکان و اعطـای مالکیت بـه دهقانان- سـبب 
سـلب مالکیـت از چنـد میلیـون خرده مالک شـد«. وی بـر خالف دیدگاهـی که بر 
زمینـداری کالن تأکیـد می کنـد، مدعـی اسـت بر مبنای قانـون ارث بری در اسـالم، 
نظـام مالکیـت زمین در ایران بر خرده مالکی اسـتوار بوده اسـت. خسـرو خسـروی 
کتاب هـای متعـددی در زمینۀ کشـاورزی و مطالعات روسـتایی در ایران دارد. کتاب 
»بررسـی نتایـج اصالحـات ارضی در نُه اسـتان« از تحقیقات ارزشـمند وی اسـت. 
او بـر مبنـای اسـناد اصالحـات ارضـی و تحقیـق میدانی، داده هـای نسـبتاً دقیقی از 
میـزان و مقـدار اراضـی واگـذار شـده بـه دهقانـان در مناطق کرمانشـاه، لرسـتان و 
سـایر اسـتان ها را ارائـه کـرده اسـت. تحلیـل اریک هوگالنـد از اصالحـات ارضی 
در ایـران در کتـاب »زمیـن و انقـالب در ایـران« نتیجـۀ یـک تحقیق میدانی اسـت. 
او می گویـد: »اصالحـات ارضـی یـک برنامـۀ شکسـت خورده بـود کـه بـا انتقـال 
مالکیـت بـه کشـاورزان، در مناسـبات ارباب رعیتـی و پیشاسـرمایه داری روسـتایی 
تغییـری ایجـاد نکـرد«. ایـرادی کـه بـر تحقیق ارزشـمند هوگالنـد وارد اسـت این 
اسـت کـه وی متأثـر از تحقیقـات جـواد صفی نـژاد، بُنـه را بـه عنوان شـکل غالب 
نظـام بهره بـرداری از زمیـن در سراسـر ایران فرض نمـوده و پیامدهـای اصالحات 
ارضـی را بـر نظـام بُنه تحلیل کرده اسـت. محمدرضا سـوداگر، نویسـنده ای چپگرا 
بـود. کتاب هـای »نظـام ارباب رعیتی در ایران«، »رشـد روابط سـرمایه داری در ایران 
)مرحلۀ انتقالی(« و »رشـد روابط سـرمایه داری در ایران )مرحلۀ گسـترش(« از آثار 
ارزشـمند وی هسـتند. سـوداگر اصالحات ارضی را به عنوان یکی از پیشـرفته ترین 
برنامه هایـی کـه در تاریـخ ایـران بـه مرحلـۀ اجـرا درآمده، سـتوده اسـت؛ اما چون 
نتایـج اصالحـات ارضـی در جهـت تأمیـن منافـع سـرمایه داری عمـل می کـرد، در 

مجموع نسـبت بـه آن بدبیـن بود. 
     تفـاوت تحقیـق حاضـر بـا تحقیقـات پیشـین در این اسـت که تحلیـل جدیدی 
را از اهـداف و پیامدهـای اصالحـات ارضـی ارائـه می دهـد. در تمـام تحقیقـات 
پیشـین، کشـاورزی در ایران به شـکل سـنتی، فعالیتی تولیدی فرض شـده اسـت؛ 
امـا تحقیـق حاضر تأکیـد می کند که کشـاورزی ماقبـل اصالحات ارضـی به عنوان 
بهره بـرداری از منابـع طبیعـی، فعالیتـی غیرتولیـدی بـه شـمار می رفتـه و یکـی از 
اهـداف اصالحـات ارضـی، رونـق بخشـیدن بـه بخـش تولیـدی اقتصـاد از طریق 
تبدیـل نیـروی کار غیرتولیدی متمرکز در مناطق روسـتایی و عشـایر بـه نیروی کار 
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مولد شـهری بوده اسـت.  

روش تحقیق
تحقیـق حاضـر، کیفـی و از نوع گرانـدد تئوری1  بـا رویکرد اشـتراس2  و کوربین3  
اسـت. تئـوری زمینه ای در سـال 1967م. توسـط دو جامعه شـناس بـه نامهای بارنی 
گالسـر4  و آنزلـم5  اشـتراس، بـه منظـور ارائـۀ چهارچوبـی بـرای فهـم تجربه های 
بیمـاران در حـال مـرگ، کشـف و در کتـاب معـروف آنها بـا عنوان »کشـف نظریۀ 
زمینـه ای6«  منتشـر شـد )محمدپـور، 1392: 313(. در تعریف آنها تئـوری زمینه ای 
یعنـی کشـف نظریـه از داده های واقعـی که در جریـان تحقیق اجتماعـی گردآوری 
شـده اند )گالسـر و اشـتراس، 1967: 1(. این نظریه، وامدار دو سـنت فکری علوم 
اجتماعـی؛ یعنـی کنـش متقابـل نمادین7  و پراگماتیسـم8  اسـت )کوربیـن، 2017: 
301(. در رونـد تئـوری زمینـه ای، محقـق پیش فرض هـا را در هـم می شـکند و از 

عناصـر قدیمـی نظمی نـو می آفریند )اشـتراس و کوربیـن، 1385: 27(. 
     روش گـردآوری داده هـا اسـنادی و کتابخانـه ای بـود. در ابتـدا داده هـای اسـناد 
بـه شـکل جمله هـای سـاده و روان، بازنویسـی، عبارت بنـدی و کد گـذاری شـد و 
تجزیـه و تحلیـل و کد گـذاری بـاز9  در حیـن جمـع آوری داده هـا انجـام گرفـت. 
پـس از تحلیـل اسـناد، داده هـا به حالت اشـباع و تکرار رسـیدند و ادامـۀ گردآوری 
متوقف شـد. در سـطح اول کدبندی، کدها بر حسـب مشـابهت در سـطح باالتری 
از مفاهیـم انتزاعـی تقلیـل یافتند و 180 مفهوم اصلی سـاخته شـد و در سـطح دوم 
کدبنـدی یـا کدبنـدی محـوری10 ، 75 مقولـۀ عمده شـکل گرفت. در مرحلۀ سـوم 

یـا کدبنـدی گزینشـی11  نیز 8 تم اصلی سـاخته شـد. 

1. Grounded Theory
2. Strauss
3. Corbin
4. Barney Glaser
5. Anselm S.
6. Discovery Grounded Theory
7. Symbolic interaction
8. Pragmatism
9. Open Coding
10. Axial Coding
11. Selective Coding
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     رونـد تجزیـه و تحلیـل داده هـا تا اشـباع نظـری1  و مفهومی ادامه داشـت و در 
نهایـت شـرایط عّلی، شـرایط مداخله گـر و راهبردهـا و پیامدهای پدیده مشـخص 

 . شد

یافته های تحقیق
پـس از تجزیـه و تحلیـل داده هـا، مقوالت به دسـت آمـده به تفکیک شـرایط عّلی، 
شـرایط میانجـی، راهبردهـا و پیامدهـای پدیـده دسـته بندی می شـود. در جـدول 
شـمارۀ )1( مفاهیـم و مقوله هـای اسـتخراج شـده و در شـکل شـمارۀ )1( مـدل 

پارادایمـی پدیـدۀ اصالحـات ارضـی در غـرب ایـران قابل مشـاهده اسـت. 

جدول شمارۀ )1(. مفاهیم، مقوله های عمده و مقوله های هسته استخراج شده

1. Theoretical Saturation

تمتعداد مقوله های عمدهتعداد مفاهیم عمدهردیف
فشار سرمایه داری1228

شورش کشاورزان22812

ارباب رعیتی مدرن32511

دوقطبی شدن کشاورزی4219

تبدیل کار رعیتی52210

ماشینی شدن کشاورزی6248

گسترش مالکیت حقوقی72010

سلب مالکیت از زنان8187

شایان کرمی 
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شکل شمارۀ )1(. مدل پارادایمی پدیدۀ اصالحات ارضی در غرب ایران

شرایط عّلی
در رونـد تجزیه و تحلیل داده ها، »تجاری شـدن کشـاورزی«، »گـذار از زمینداری«، 
»ظهـور نظـام ارباب رعیتـی مـدرن«، »فشـار سـرمایه داری«، »توسـعۀ شهرنشـینی«، 

»نفـت« و »بازدهـی پاییـن« عمده تریـن مقوله هـای شـرایط عّلـی بود. 
      تـا قبـل از مشـروطه، زمینـداری )بـزرگ مالکی( در قالب تیول، شـکل مسـلط 
نظـام بهره بـرداری از زمیـن در غـرب ایران بـود. در حّد فاصل جلـوس ناصرالدین 
شـاه تـا مشـروطه، به عنوان دورۀ همبسـتگی اقتصاد داخلی ایـران و تعامل و جذب 
شـدن در اقتصـاد سـلطه جوی جهانـی، نظـام زمینداری بـه طور جدی متحول شـد 
)اشـرف، 1361: 7( عامـل تغییـر، آن بـود کـه بخـش کشـاورزی، عهـده دار وظیفۀ 
تـازه ای شـد و آن تولیـد محصوالتـی بـرای پاسـخ بـه نیـاز بازارهـای جهانـی بود 
)شـکوری، 2001: 46(. تجـاری شـدن کشـاورزی، نظـام زمینـداری در ایـران را 
دسـتخوش تغییـر و تحـول کـرد. الغـای تیـول و واگـذاری زمین هـای خالصـه بـه 
بخـش خصوصـی، زمینه سـاز گسـترش بهره برداری هـای خرده مالکـی و تغییر نظام 
زمینـداری )مالکیـت بـزرگ( به مالکیـت زمین )مالکیت خـورد( شـد )عبداللهیان، 

1392: 212؛ لمبتـون، 1362: 331-333؛ نوشـیروانی، 1361: 192(.
     در دورۀ پهلـوی اول، طبقـۀ نوخاسـته ای از بازرگانـان، مقاطعـه کاران، نظامیـان، 
اعضـای دسـتگاه جدیـد کاغذبازی و بـه اصطالح »بوروکراسـی« به عنـوان مالکان 
جدیـد، جـای مالـکان سـنتی را گرفتنـد )لمبتـون، 1362: 459(. جایگزینی نخبگان 

شرایط عّلی 
b  تجاری شدن

کشاورزی
b گذار از زمینداری 
b  ظهور نظام

ارباب رعیتی مدرن
b فشار سرمایه داری 
b توسعۀ شهرنشینی 
b نفت 
b  بازدهی پایین 

زمینه ها
b  غرب ایران
b پهلوی دوم

پدیدها
b  اصالحات ارضی

در غرب ایران

شرایط مداخله گر
b نظام سرمایه داری 
b  سیاست های کالن 

دولت

راهبردها
b نقد نظام ارباب رعیتی
b شورش دهقانان
b مقاومت مالکان
b وقف امالك
b کشت مکانیزه
b  مرحلۀ اول اصالحات

ارضی/ فروش 
b  مرحلۀ دوم اصالحات  

ارضی/ اجاره داری
b  مرحلۀ سوم اصالحات

ارضی/ تقسیم

پیامدها
b  سقوط نظام

ارباب رعیتی
b سلب مالکیت از زنان 
b  دو قبطی شدن 

کشاورزی
b تبدیل کار رعیتی 
b  ماشینی شدن 

کشاورزی
b  گسترش مالکیت 

حقوقی
b مهاجرت 

پیامدهای اصالحات ارضی در غرب ایران....
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اداری و متخصـص جدیـد بـه جـای سیاسـتمداران کهنـه کار قدیمـی، تغییر مهمی 
بـود کـه در ترکیب طبقاتی اقشـار مسـلط جامعه در پایـان دورۀ پهلـوی اول تثبیت 
شـد )اشـرف و بنوعزیزی، 1388: 76(. از کودتای 1299 تا انقالب 1357ش. اقلیت 
نخبـگان اداری جدیـد بـه قدرتـی بالمنـازع تبدیـل شـدند. هرچند ایـن نخبگان به 
لحـاظ تعـداد انـدك بودنـد؛ امـا نقشـی محـوری در تحـوالت اجتماعی و توسـعۀ 
اقتصـادی ایـران در دورۀ پهلوی داشـتند )همـان: 79(. ارتباط با غـرب، تحصیالت 
دانشـگاهی و نمایندگـی جلوه هـا و مظاهـر تمـدن غربـی از ویژگی هـای اربابان در 
نظـام ارباب رعیتـی مـدرن به شـمار می رفت )رواسـانی، بی تا: 69(. دولـت و قانون 
هسـتۀ اصلـی نظـام ارباب رعیتـی مـدرن بـود و اصالحات ارضـی به اتـکای آن به 

اجـرا درآمد.
     اجـرای برنامـۀ اصالحـات ارضـی گزینه ای سیاسـی بود که از خـارج از جامعۀ 
سیاسـی ایـران سرچشـمه می گرفـت )اشـرف و بنوعزیـزی، 1388: 215(. نیـروی 
پیش برنـدۀ ایـن برنامـه، زاییـدۀ دو اندیشـۀ اسـطوره ای بـود: اول، انقـالب دهقانی 
توسـعۀ  بـرای  ارضـی  اصالحـات  انجـام  اجتناب ناپذیـری  دوم،  و  قریب الوقـوع 
سـرمایه داری )همـان: 209(. آمریـکا بـه بهانۀ خطر کمونیسـم و در اصـل به منظور 
توسـعۀ سـرمایه داری، شـاه ایـران را بـرای اجـرای برنامـۀ اصالحـات ارضی تحت 
فشـار گذاشـت )همـان: 210(؛ بنابر ایـن، قدرتمندتریـن رکـن جامعـه بـرای تغییر 
نظـام زمینـداری، مطابـق بـا خواسـتۀ قدرتمنـدان جهانی وارد عمل شـد )اشـرف، 
1361: 7(؛ چراکه جهان سـرمایه داری، سیسـتم بسـتۀ اقتصادی و کشـاورزی ماقبل 
سـرمایه داری را مانع گسـترش فعالیت های سـرمایه داری می دانسـت )لهسـایی زاده، 
1369: 145(. زنـده دل )1360: 34( مي گویـد: اصالحـات ارضـي ایـران اصالحاتي 
بـود بـا انگیـزۀ گسـترش و تحکیم مناسـبات سـرمایه داري و بـه نفع سـرمایه داري 

بـزرگ داخلـي و خارجـي صـورت گرفت. 
    سرشـماری بین سـال های 1347-1357ش. نشـان می دهد در حالی که جمعیت 
عمومـی ایـران 32 درصـد افزایـش داشـت، جمعیـت روسـتایی تنهـا بـا 5 درصـد 
افزایـش از 15/3 بـه 16 میلیـون نفـر رسـید )هوگالنـد، 1981: 19(. جمعیت شـهر 
کرمانشـاه از 187000 نفـر در سـال 1345 بـه 290000 نفـر در سـال 1355 افزایش 
یافـت )همـان: 209( و در همیـن فاصلۀ زمانی، جمعیت خرم آبـاد از 59000 نفر به 
104000 نفـر رسـید )همـان(. در ایالم و سـنندج نیز وضعیت به همیـن منوال بود. 

شایان کرمی 
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پیامدهای اصالحات ارضی در غرب ایران....

یکـي از دالیـل مهـم بـراي اجـراي برنامۀ اصالحـات ارضـي در ایـران، جایگزیني 
نفـت بـه جـاي اقتصاد مبتني  بـر کشـاورزي در تولید ملي بـود؛ بنابرایـن، دولت به 
عنـوان بزرگتریـن ارباب کشـور کـه منبع پردرآمد دیگري در دسـت داشـت، تحت 
فشـارهاي خارجـي راضـي شـد از زمیـن چشم پوشـي کنـد )مقـدم، 1972: 160(. 
بـه فاصلـۀ کوتـاه چند سـال پـس از پایـان اصالحـات ارضـی )1351-1355ش.( 
تقریبـاً اقتصـاد ایـران منحصر به فروش نفت شـد )هوگالنـد، 1981: 19( و اقتصاد 
نفتـی بـه گونه ای چشـمگیر سـبب نابرابـری شـهر و روسـتا گردید. رونق شـهرها 
در مقابـل رکـود روسـتاها نیـز منجـر بـه بروز خصومت و دشـمنی با شـهرها شـد 

)العطـاس، 1993: 486(. 
     کشـاورزی در دورۀ پهلـوی بـه تنهایی جوابگوی هزینه هـای زندگی نبود و یک 
اکـراه عمومـی برای سـرمایه گذاری در کشـاورزی وجود داشـت )هوگالند، 1981: 
16(. از آغـاز دورۀ پهلـوی اول بـه دلیـل رکـود کشـاورزی، کار رعیتی کشـاورزان 
بـه دنبـال محلـی دیگر بـرای عرضه بـود؛ بـرای نمونـه، در سـال 1301ش. حدود 
30000 نفـر در جـادۀ کرمانشـاه به تهـران مشـغول کار بودند )نوشـیروانی، 1361: 
192(. از ابتـدای دورۀ پهلـوی دوم نیـز حقـوق و دسـتمزد کارگـران صنعـت و 
سـاختمان دو برابـر شـد؛ یعنـی یـک کارگر راه  سـازی، سـاالنه حـدود 3500 ریال 
درآمـد داشـت؛ در حالـی کـه درآمـد سـاالنۀ یک رعیـت کشـاورز بیـن 1000 الی 
1500 ریـال بـود )سـاکما1 ، 240/10612، بـرگ 2(. اصالحات ارضـی، زمین و کار 
را از یکدیگـر جـدا کـرد و در معـرض خریـد و فروش قـرار داد )قهرمـان، 1361: 

.)135

شرایط مداخله گر 
لغـو تیـول و فـروش زمینهـای خالصـه دو گام مهـم بـود که بعدهـا زمینـه را برای 
اصالحـات ارضی فراهم سـاخت. رشـد روابط سـرمایه داری در ایـران متأثر از نظام 
سـرمایه داری جهانـی و سـیطرۀ مناسـبات ارباب رعیتـی بـا شـیوه های عقب مانـدۀ 

1 . تعدادی از اسـناد مورد اسـتفاده در این تحقیق فاقد نسـخۀ اسـکن بوده و تاکنون منتشـر نشـده اند. شـمارۀ ثبت 
ایـن اسـناد در آرشـیو سـازمان اسـناد و کتابخانـۀ ملـی )سـاکما( و مرکـز اسـناد، مـوزه و کتابخانۀ مجلس شـورای 
اسـالمی )کمـام( موجـود اسـت. شـماره گذاری برگ های اسـناد مـورد نظر بنـا بر ضرورت توسـط نویسـنده انجام 

شـده است.
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توزیع محـور در اقتصـاد کشـاورزی ایـران، ضـرورت به کارگیـری راه هایـی بـرای 
تغییـر در نظـام بهره بـرداری از زمیـن را اجتناب ناپذیـر کـرد. 

پدیده: پدیدۀ مورد نظر اصالحات ارضی در غرب ایران است.
زمینـه: زمینـه یعنـی محل حـوادث و وقایـع متعلق به پدیـده )اشـتراس و کوربین، 
1385: 98(. زمینـۀ مـورد مطالعـه، مناطق ایالم، کرمانشـاه و لرسـتان بین سـال های 

1341 تا 1351ش. اسـت.

راهبردها
»نقـد نظـام ارباب رعیتی«، »شـورش دهقانـان«، »مقاومـت مالکان«، »وقـف امالك«، 
»کشـت مکانیزه«، »مرحلـۀ اول اصالحات ارضی/ فـروش«، »مرحلۀ دوم اصالحات 
مهمتریـن  تقسـیم«  ارضـی/  اصالحـات  سـوم  »مرحلـۀ  و  اجـاره داری«  ارضـی/ 

مقوله هـای راهبـردی بـود.
     در دورۀ پهلـوی دوم تحـت تأثیـر جریانـات سیاسـی جهانی یـک ذهنیت منفی 
عمومـی در جامعـه علیـه اربابـان بـه عنـوان عوامـل تحجـر و واپسـگرایی شـکل 
گرفـت )عمیـد، 1381: 105(. در مناطـق ایالم و کرمانشـاه، ارباب که در گذشـته ای 
نـه چنـدان دور بـا عناوینی چـون »عالیجـاه«، »چاکرنـواز« و »رعیت پـرور« خطاب 
می شـد؛ در آسـتانۀ اصالحـات ارضـی بـه »اربـاب ظالـم« و »فئـودال خونخـوار« 

تبدیـل شـد )سـاکما، 296/547، بـرگ 1؛ 230/4242، بـرگ 37-26(. 
    در سـال 1325ش. شـعبه ای از حـزب تـوده در کرمانشـاه بـا عنـوان »اتحادیـۀ 
کارگـران و دهقانـان غرب« تشـکیل شـد )همـان، 290/6806، بـرگ11( که هدف 
آن تهیّـج و شـوراندن کشـاورزان علیـه مالـکان بـود. در مناطـق کرند، کلیایـی و ... 
کشـاورزان نـه تنهـا از پرداخـت بهـرۀ مالکانـه اسـتنکاف نمودنـد؛ بلکـه خانه های 
اربابـان را نیـز غارت کردند )همـان، 290/8319، برگ 2-12(. با شـروع اصالحات 
ارضـی، نظـم روسـتاها بـه هـم خـورد و رعایـا از پرداخـت بهـرۀ مالکانـه سـر باز 
زدند )هوگالند، 1381: 113(. خشـم کشـاورزان در مرحلـۀ دوم اصالحات ارضی، 
متوجـه اربابـان بود؛ زیرا معتقـد بودند نظام اجـاره داری به ضرر آنهاسـت و اربابان 
بـا دسـت بـردن در قانـون، دولـت را مجبـور کرده انـد تـا نظـام اجـاره داری را بـر 
آنهـا تحمیـل کند )همـان: 130(. تعدادي از رعایاي کشـاورز از جمله در روسـتاي 

شایان کرمی 
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ماژیـن از توابـع دره شـهر در منطقـۀ ایـالم بـا اخـراج مالـکان مدعـي شـدند که در 
سـال هاي گذشـته هیچگونـه بهرۀ مالکانـه اي پرداخت نکرده انـد و ملک در تصرف 

خـود کشـاورزان بوده اسـت )سـاکما، 230/818(.
     در سـال 1325ش. عمـدۀ مالـکان کرمانشـاه و خوانیـن کلیایـی، »اتحادیـه 
کرمانشـاهان و ایـالم و عشـایر غـرب« را در مقابـل اتحادیـۀ کارگـران و دهقانـان 
غـرب تشـکیل دادند )همـان، 290/6813، بـرگ3-7( که هدف آن مبـازره با حزب 

تـوده و مقاومـت در برابـر تحریـکات دهقانـان بود. 
     طبـق بنـد 6 مـادۀ دوم قانـون اصالحـات ارضـی، تمـام زمین هایی کـه از طریق 
کشـت مکانیـزه و بـه دور از مناسـبات ارباب رعیتـی، مـورد بهره برداری واقع شـده 
بـود از تقسـیم معـاف شـد )مجموعـه اصالحـات ارضـی، 1344: 17(. بسـیاری از 
مالـکان بـا رشـوه دادن بـه مأمـوران دولـت، امـالك خـود را در ردیـف زمین های 
مکانیـزه ثبـت نمودنـد و احتمـاالً بـا خریداری یـک دسـتگاه تراکتور اعـالم کردند 
کـه روسـتاهای آنـان قبـل از قانـون اصالحـات ارضـی، مکانیزه بـوده و از تقسـیم 
مسـتثنی اسـت )هوگالنـد، 1381: 118؛ لمبتـون، 1362: 101(. مالکاني که با دولت 
در ارتبـاط بودنـد با آگاهـي از برنامه هاي اصالحـات ارضي، قبل از اجـراي برنامه، 
کشـاورزان صاحـب نسـق را از زمینهاي ده، اخـراج و زمین ها را به کشـت مکانیزه 

تبدیـل کردند1. 
     قانـون اصالحـات ارضي در تاریخ 1339/2/26ش. به تصویب رسـید )مجموعه 
اصالحـات ارضـي، 1344: 129(. بـر اسـاس قانـون اولیـه، حداکثر حـدود مالکیت 
بـراي هـر شـخص در تمـام کشـور در مجمـوع 400 هکتـار زمیـن آبـي یـا 800 
هکتـار زمیـن دیـم، اعـم از آیـش و زیرکشـت، تعییـن شـد و در قانـون اصالحی، 
حـدود مالکیـت بـه یـک ده ششـدانگ تغییـر یافـت )همـان: 8(. در ابتدا سـهم هر 
خانـوار یـک ده ششـدانگ تعییـن شـد؛ امـا بر اسـاس تبصـرۀ شـوراي اصالحات 
ارضـي در تاریـخ 1342/6/3 هـر کـدام از فرزنـدان یـک خانـوار مي توانسـتند در 
حـد یـک ده ششـدانگ مالکیت داشـته باشـند )همـان(. یکـي از مـوارد بی عدالتي 

1 . بـرای نمونـه، در قریـۀ سـلطان آباد کنـگاور، »صاري اصـالن«، از مالـکان متنفذ، تعـدادي از رعایاي کشـاورز را 
اخـراج کـرد )سـاکما: 230/3908(. در سـال 1345ش. نیـز مالـک قریـۀ »چشـم گیالن« بـه همراه حـدود 200 نفر 
از سـایر خورده مالـکان منطقـه، بـا اسـتفادۀ همزمـان از 30 دسـتگاه تراکتور، 50 خـروار از »محصول سـبز« رعایاي 

مسـتأجر را شـخم زدند )کمـام: 34043(.
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در تقسـیم زمیـن، مالکیـت بـا معیـار »دانـگ« بود کـه به عنـوان واحد اصلـي مورد 
اسـتفاده در تعییـن مالکیـت، بـر هیـچ مسـاحت معینـي داللـت نمي کـرد )هالیدي، 
1358: 98(. شـعار مرحلـۀ اول اصالحـات ارضـي، »فقـط یک ده بـراي یک مالک« 
بـود )میرحیـدر، 2535: 27(؛ ولـی مشـخص نبـود منظـور از »یک ده« چنـد هکتار 
زمیـن اسـت. همیـن گونه، بر اسـاس حق نسـق، سـهم رعیـت نیز مشـخص نبود؛ 
بنابرایـن، هر کشـاورز نیـز تا یک ده ششـدانگ، مي توانسـت مالک شـود. نابرابري 
در تقسـیم زمیـن بـه حـدي بـود کـه در یک ده، بـه یک کشـاورز 100 هکتـار و به 
کشـاورزي دیگـر تنهـا 2 هکتـار زمیـن واگـذار شـد )مؤمنـي، 1359: 251(. عمدۀ 
مالـکان کرمانشـاه )47 نفـر( مشـمول مرحلـۀ اول اصالحـات ارضـي بودنـد که از 
یـک تـا بیـش از صـد دهکده را به صورت ششـدانگ در تملک داشـتند1  )سـاکما: 

 .)293/2464
     در مرحلـۀ دوم اصالحـات ارضـی، دولت دیگر خریدار مسـتقیم زمین از مالکان 
نبـود و بـا افـزودن مـوادی به قانـون اصالحـات ارضی، پنـج راه پیش پـای مالکان 
نهـاد: اول، عقـد قـرارداد رسـمی اجاره بین مالـک و کشـاورز؛ دوم،  فروش امالك 
توسـط خـود مالـک به کشـاورزان؛ سـوم، تقسـیم زمیـن بین مالـک و کشـاورز به 
نسـبت بهرۀ مالکانه؛ چهارم، تشـکیل واحد سـهامی زراعی بین مالک و کشـاورزان 
و پنجـم، خریـد حق ریشـه کشـاورزان از سـوی مالـکان )هوگالنـد، 1381: 112(. 
اکثریـت مالـکان در مرحلـۀ دوم اصالحـات ارضـی، گزینۀ اجـاره را انتخاب کردند 
)همـان: 130(. در ایـن مرحلـه، نظـام مزارعـه حـذف شـد و بهاي نقـدي جاي آن 
را گرفـت )سـوداگر، 1378: 49(. در مـورد امـالك موقوفه نیز بـه دو صورت عمل 
شـد: اول، امـالك موقوفـۀ عـام به اجارۀ 99 سـاله به صـورت نقدی به کشـاورزان 
همـان موقوفـه واگذار شـد؛ دوم، امالك موقوفـۀ خاص از طرف دولـت خریداري 
و بین کشـاورزان تقسـیم شـد )مجموعه اصالحات ارضـي، 1344: 69(. در مرحلۀ 
دوم، بـر حـق نسـق کشـاورزان بیش از پیش تأکیـد گردید و به کشـاورزان صاحب 
نسـق اطمینان داده شـد کـه کار کشـاورزي خوش نشـین ها یا کارگران کشـاورزي، 

1 . عبدالحسـین پـور ابوقـداره از عمـده مالـکان کرمانشـاه و ایالم در مرحلـۀ اول اصالحات ارضـي 11804 هکتار 
از زمین هـاي منطقـۀ هلیـالن را بـه ادارۀ اصالحـات ارضـي واگـذار کـرد. در سـال 1341ش. اسـناد مالکیت 1923 
کشـاورز منطقـۀ هلیـالن به دسـت محمدرضاشـاه به نماینـدگان کشـاورزان تحویل داده شـد )سـاکما: 230/622(. 

سـرانۀ یـک خانـوار کشـاورز در منطقـۀ هلیـالن، حـدود 10 هکتـار زمین آبـي و دیم بـود )همان(.

شایان کرمی 
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بـه لحـاظ نسـق، حقي براي آنهـا ایجاد نخواهـد کرد )همـان: 127(. 
     قانـون تقسـیم و فـروش امـالك مـورد اجـاره بـه زارعـان مسـتأجر، مرحلـۀ 
سـوم اصالحـات ارضـی، در تاریـخ 1347/10/23ش. بـه تصویب رسـید؛ در واقع، 
مرحلـۀ سـوم اصالحـات ارضـی بـر مبنـای این تفکـر شـکل گرفت که بهـره وری 
در تولیـد پاییـن اسـت و تنهـا راه رشـد اقتصـاد کشـاورزی، مکانیزه کردن کشـت 
می باشـد. چـون در مرحلـۀ دوم، گزینـۀ اجـاره توافق شـده بـود و مالـکان همچنان 
غایـب بودنـد، دولـت تصمیـم گرفـت مالـکان غایـب را وادار کنـد تـا زمین هـا را 
بـه کشـاورزان واگـذار کننـد تا بـا هزینۀ شـخصی آنهـا را مکانیزه کننـد )هوگالند، 
1381: 133(. تمـام مالکینـی کـه امالك خـود را به اجـاره واگذار کرده یـا مالکینی 
کـه در امـالك خود شـرکت سـهامی زراعـی تشـکیل داده بودند؛ همچنیـن مالکین 
مشـمول مرحلـۀ دوم اصالحـات ارضـی کـه تـا مرحلۀ سـوم از واگذاری یـا اجارۀ 
زمیـن خـودداری کـرده بودنـد، مشـمول مرحلـۀ سـوم اصالحـات ارضـی شـدند 
)سـاکما: 912932324( کـه در ایـن مرحلـه مالـکان دو گزینـۀ انتخاب داشـتند: 1. 
فـروش ملـک بـه کشـاورزان؛ 2. تقسـیم ملـک به نسـبت بهـرۀ مالکانه بـا رضایت 
کشـاورزان. خورده مالـکان طي دادخواسـت هاي متعـددي به مجلس شـوراي ملي، 
مراتـب ناخرسـندي خویـش را از مرحلـۀ سـوم اصالحـات ارضـی اعـالم کردند. 
در ایـن مرحلـه، کشـاورزان مسـتأجر حـق داشـتند زمین را بـه اقسـاط 12 ماهه از 
مالـکان خریـداري کننـد و در صورت توافق و رضایت کشـاورز، زمیـن بین وي و 
مالـک تقسـیم میشـد. بدیهي بود که کشـاورزان حاضر به تقسـیم نبودنـد و اکثریت 
کشـاورزان مسـتأجر در ایـن مرحلـه زمین هـاي مـورد اجـاره را به رغـم نارضایتي 
مالـکان خریـداري کردنـد )کمـام: 43030(. هوگال نـد )1381: 139( مي گوید: »در 
مرحلۀ سـوم حدود 800000 مسـتأجر توانسـتند مالک زمین شـوند«. پـس از پایان 
اصالحـات ارضـي همچنـان حـدود 2000 نفـر، مالـک 6/5 میلیـون هکتـار زمیـن 
بودنـد و بیـن 20 تـا 50 هکتـار ملـک در اختیار داشـتند )همـان: 150(. از مجموع 
2309 ده و مزرعـه در لرسـتان، 1607 ده و مزرعـه، مشـمول قوانیـن اصالحـات 
ارضـي و در مجمـوع، 331330 هکتـار زمیـن به 62633 کشـاورز واگذار شـد؛ در 
حالـي کـه در شهرسـتان خرم آبـاد بـه یک دهقـان، تنهـا 250 متر زمیـن و در دلفان 
بـه دیگـری، 750 هکتـار زمیـن تعلـق گرفـت )خسـروی، 1367ب: 142-143(؛ 
همچنیـن، از مجمـوع 2726 ده و مزرعـه در کرمانشـاه، 2664 ده و مزرعه مشـمول 
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اصالحـات ارضـي شـد و در مجمـوع، 629293 هکتـار زمیـن به 78073 کشـاورز 
واگـذار گردیـد )ر.ك: همو، 1367 ب(. در کرمانشـاه، مسـاحت زمین واگذارشـده 
به کشـاورزان از 400 متر مربع در قصر شـیرین تا 167 هکتار در اسـالمآباد نوسـان 
داشـت )همـان: 169(. طبـق آمـار مجـد )1993: 449(، پـس از پایـان اصالحـات 
ارضـي در کرمانشـاه 78083 نفـر مالـک زمین شـدند و 59532 هکتـار زمین آبي و 
569767 هکتـار زمیـن دیـم )در مجمـوع 629299 هکتـار زمیـن آبـي و دیم( بین 
آنها تقسـیم شـد که متوسـط سـهم هر یـک از کشـاورزان، 8/06 هکتـار زمین بوده 
اسـت. در لرسـتان نیـز 103002 هکتـار زمیـن آبـي و 228329 هکتـار زمیـن دیـم 
بین 62631 کشـاورز تقسـیم شـد که متوسط سـهم هر کشـاورز 5/29 هکتار زمین 
بـوده اسـت. بـه لحـاظ متوسـط زمیـن دریافتي در بیـن اسـتان هاي کشـور، همدان 
بـا 8/90 هکتـار و کرمانشـاه بـا 8/06 هکتـار در صـدر جـدول اصالحـات ارضـي 
و اسـتان هاي گیـالن و مازنـدران بـه ترتیـب بـا 1/10 و 1/50 هکتـار در قعـر ایـن 

جـدول قـرار دارند )همـان: 449(.

پیامدها
»سـقوط نظام ارباب رعیتی«، »سـلب مالکیت از زنان«، »دو قطبی شـدن کشاورزی«، 
»تبدیـل کار رعیتـی«، »ماشـینی شـدن کشـاورزی«، »گسـترش مالکیـت حقوقـی«، 
»مهاجـرت« و »انقـالب« عمده تریـن پیامدهـای پدیـدۀ اصالحات ارضـی در غرب 
ایـران بـود. بزرگتریـن دسـتاورد اصالحـات ارضـی، سـقوط نظـام ارباب رعیتـی و 
تبدیـل کار بـود. ایـن برنامه در عمل طبقـۀ زمیندار قدیمی و مناسـبات ارباب رعیتی 
سـنتی در روسـتا را از میـان بـرد و بـه نقـش میانجی گـری زمینداران بیـن دولت و 
رعایـا و واسـطه گری کدخدایان و مباشـران بیـن رعایا و مالکان خاتمه داد )اشـرف 

و بنوعزیـزی، 1388: 77(. 
تـا قبـل از اصالحـات ارضی، بخـش عمده ای از زمین های کشـاورزی غـرب ایران 
در مالکیـت زنـان بود و اربابـان و مالکان زن نقش ویژه ای در تحوالت نظام مالکیت 
زمیـن در غـرب ایـران داشـتند )رحمانیـان و همـکاران، 1395: 52-56(. طبق مادۀ 
هفدهـم قانـون اصالحـات ارضـی، مصـّوب 1340/10/19ش. مبنای سـهم بندی و 

شایان کرمی 
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دریافـت زمین بین کشـاورزان، »نسـق زراعتـی1 « بود )مجموعـه اصالحات ارضی، 
1344: 42؛ هوگالنـد، 1381: 108(. نسـق، شناسـنامۀ یـک کشـاورز بود و کسـاني 
که حق نسـق نداشـتند، کشـاورز محسـوب نمي شـدند. بدیهی اسـت عدم اشـتغال 
بـه کشـاورزی بـه منزلـۀ بیـرون بـودن از نظـام نسـق بندی اسـت. نظام نسـق بندی 
در روسـتاهای ایـران، مردسـاالر بـود و زنـان حق نسـق نداشـتند. در مرحلۀ سـوم 
اصالحـات ارضـی از حـدود 500000 مالـک زن، سـلب مالکیـت شـد )کرمـی و 

رحمانیـان، 1396: 15(.
     پیامـد مسـتقیم اصالحـات ارضـی، دوقطبـی شـدن کشـاورزی در ایـران بـود. 
بهره برداری هـای بـزرگ و سـرمایه داری در یـک قطـب و بهره برداری هـای خـرد 
و خانگـی در قطـب دیگـر قـرار گرفـت )اشـرف، 1352: 44-47(. قانـون توسـعۀ 
کشـاورزی در قطب هـای آب و خـاك بـا هـدف توسـعۀ کشـاورزی سـرمایه داری 
و اختصـاص امکانـات رایـگان بـرای بهره برداری هـای بـزرگ، واحدهـای کوچک 
تولیـد کشـاورزی را نادیده گرفت )مؤمنـی، 1359: 256(. اصالحـات ارضي که در 
مرحلـۀ اول بـا هـدف تهدیـد و شکسـتن مالکیت هـاي کالن به اجـرا درآمد پس از 
مرحلـۀ سـوم با وضع قانون قطب هاي کشـاورزي، به سـمت  تقویـت مالکیت هاي 
کالن تغییـر جهـت داد و دهقانـان منفـرد را نادیـده گرفـت. تمـام امکانـات دولت، 
اعـم از بـرق، اسـتفاده از آب سـدها و غیـره نیـز بـراي قطب هاي کشـاورزي کالن 
رایـگان شـد2  و هرگونـه مالکیـت خـرد در حـوزۀ قطب هـای کالن مي بایسـت به 

نفـع واحدهـاي بهره بـرداري بـزرگ برچیـده مي شـد )همان(. 
    رعیت بیشـتر بر جمعیت سـاکن در مناطق روسـتایی و عشـایری اطالق می شـد 
و نیـروی کار رعیتـی، غیرمولـد و مصرف کننـده بـود. تـا قبل از اصالحـات ارضی، 

1 . نسـق عبـارت اسـت از مقـدار زمین هـای تحت تصـرف یک کشـاورز و عملکـرد عمرانی وی بـرای آباد کردن 
زمیـن. در قانـون اصالحـات ارضـی، نظـام نسـق بندی عرفـی و معمـول در دهـات بـه همان شـکل سـابق پذیرفته 
شـد و جـز در مـواردی کـه ضـرورت داشـت، در بقیـۀ روسـتاها نسـق بندی جدیـدی بـه وجـود نیامـد )مجموعه 

اصالحات ارضـی، 1344: 42(.
2 . در تاریـخ 1347/7/10 اساسـنامۀ سـازمان عمـران ماهیدشـت و پـل ذهـاب بـه تصویـب هیئـت وزیران رسـید. 
سـازمان مذکـور از بـدو تأسـیس تـا سـال 1351 ش. مبلـغ 125239264 ریـال را در مناطـق ماهیدشـت و سـر پل 
ذهـاب بـه منظـور توسـعۀ کشـاورزي و امکانـات جانبـي هزینـه کرد. برقرسـاني، ساختمان سـازي، توسـعۀ شـبکۀ 
آبیـاري، توسـعۀ خطـوط تلفـن، تجهیـز زمین هـاي دیـم بـه موتـور پمـپ آب و غیـره از جملـه کارهـاي عمرانـي 

سـازمان عمـران ماهي دشـت و ذهـاب بـود )سـاکما: 220/4241؛ 220/4649(.
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دولـت بـه عنـوان عمده تریـن توزیع کننـدۀ زمیـن و آب )منابـع طبیعـی( در طـرف 
عرضـه و جامعـه )رعایا( بـه عنوان بزرگتریـن مصرف کنندۀ منابـع طبیعی در طرف 
تقاضـا جـای می گرفـت. کشـاورزی و دامپـروری بـه شـکل سـنتی، فعالیت هایـی 
مناطـق  در  متمرکـز  کار  نیـروی  و  طبیعـی  منابـع  از  بهره بـرداری  و  غیرتولیـدی 
عشـایری و روسـتایی، جمعیتـی غیرمولـد محسـوب می شـد. از دیربـاز، تولیـد در 
ایـران بیشـتر در مناطـق شـهری متمرکـز بود و هـر یک از شـهرها در یـک یا چند 
صنعـت )تولیـد( خـاص معروف بودنـد. یکی از اهـداف اصالحات ارضـی، تبدیل 
نیـروی کار غیرمولـد )رعیتـی( بـه نیـروی کار مولد )کارگـری( بـود. کار رعیتی به 
صـورت مسـتقل، قابلیـت عرضـه نداشـت و در طـرف تقاضا تابع سـرمایه بـود. با 
انجـام اصالحـات ارضـی، از جمعیـت رعیـت در طـرف تقاضـا فـرو کاسـت و بر 

جمعیـت کارگـر در طـرف عرضـه افزوده شـد )کرمـی، 1397: 89-84(.
     پـس از اصالحـات ارضـی، اسـتفاده از نیروی ماشـین آالت، بخصـوص در امور 
آبیـاری به سـرعت توسـعه یافـت )عجمـی، 1352: 44(. مهمترین سیاسـت ترویج 
کشـاورزی ماشـینی، تأمیـن وام کم بهـره بـرای خریـد ماشـین های کشـاورزی بـود 
)فـالح، 1361: 96(. اسـتثنای قانـون اصالحـات ارضی برای زمین هـای مکانیزه نیز 

یکـی از عوامـل ماشـینی شـدن کشـاورزی به شـمار می رفت. 
     پـس از اصالحـات ارضـی، نظـام مالکیت اربـاب حقوقی در قالـب تعاونی های 
تولیـد، شـرکت های سـهامی زراعـی و شـرکت های کشـت و صنعـت جایگزیـن 
نظـام مالکیـت ارباب حقیقی  شـد. طبق تبصرۀ یـک مادۀ نوزدهم قانـون اصالحات 
ارضـی، شـرکت های تعاونـی روسـتایی مختـار بودند بنـا بر تشـخیص و مصلحت 
شـرکت، زمیـن واگذاری شـده را از کشـاورزان پـس بگیرنـد )مجموعـه اصالحات 
ارضـی، 1344: 44(. در نظـام مالکیـت حقوقـی، ارتبـاط کشـاورزان بـا زمیـن و 
مالکیـت آنهـا محفـوظ بود؛ اما نقش مدیریتی آنان بسـیار کمرنگ و تنها در سـطوح 
میانـی و پاییـن بـود )سـاکما: 220/4707، بـرگ 6(. در نظـام حقوقـِی بهره برداری 
از زمیـن، کشـاورزان بازیچـۀ دسـت هیئت مدیرۀ شـرکت ها شـدند و بهـره وری به 
شـدت کاهـش یافـت. در اسـتان ایالم، یک شـرکت سـهامي زراعي در 23 روسـتا 
تشـکیل شـد کـه در مجمـوع 5801 هکتـار زمیـن در تملـک آن قـرار گرفـت. در 
لرسـتان نیـز 5 شـرکت سـهامي زراعـي در 29 روسـتا با سـطح زیر کشـت 18278 
هکتـار زمیـن تأسـیس شـد. الگوي ایـن شـرکت ها، ترکیبـي از تعاوني کشـورهاي 

شایان کرمی 
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سوسیالیسـتي و بعضي از کشـورهاي سـرمایه داري بود. پس از انقالب اسـالمي نیز 
ایـن شـرکت هاي ناکارآمـد منحل شـدند )زنـده دل، 1360: 45(. پـس از اصالحات 
ارضـی، شـرکتهاي »چشـمه ماهي«، »خـورده چشـم«، »سـرخه لیجـه«، »گـوران«، 
»پشـت تنگ«، »شـهبازوند« و »باغ یاسـم« در منطقۀ هلیالن تأسـیس شد. کشاورزان 
ایـن منطقـه حـدود 1005000 ریال در شـرکت هاي مذکـور سـرمایه گذاري کردند 

.)230/622 )ساکما، 
     یکـي از اهـداف اصالحـات ارضـي، آزاد سـاختن سـرمایۀ ارباب هـا از محـل 
فـروش زمیـن بـود )سـوداگر، 1378: 36(. سـرمایۀ مالـکان از محـل فـروش زمین 
از روسـتاها خـارج و در شـهرها و مراکـز صنعتـي وابسـته به شـهر سـرمایه گذاري 
شـد؛ بنابرایـن پیامـد مسـتقیم اصالحـات ارضـي، رونق صنایـع )تولید( شـهری و 
رکـود کسـب و کار روسـتایی بـود. تنها در مرحلـۀ اول اصالحـات ارضي، مجموع 
بـه قیمـت 128283540 دالر، معـادل  بـه همـراه 643 مزرعـه  161151 روسـتا 
9781611930 ریـال، توسـط دولت، خریداري شـد و بهاي آن بـه مالکان پرداخت 
گردیـد )هوگالنـد، 1381: 119(. بـا فـرض اینکـه چنـد برابـر ایـن سـرمایه نیز در 
مراحـل دوم و سـوم از روسـتاها خـارج و در شـهرها و مراکـز وابسـته بـه شـهر 
سـرمایه گذاري شـده باشـد؛ روسـتاها بـا رکـود مواجـه می شـدند. شـاه ایـران در 
آسـتانۀ اصالحـات ارضـی بـا افتخـار پیش بینـي مي کـرد در آینـده اي نـه چنـدان 
دور )تـا سـال 1360ش.( جمعیـت روسـتایي ایـران بـه 5 تا 6 درصـد کل جمعیت 
کشـور کاهـش خواهـد یافـت )سـوداگر، 1378: 279(. نراقـي )1368: 48( گفتـه 
اسـت: اصالحات ارضي مناسـبات سرمایه داري را در روستاها گسـترش داد؛ اما در 
نهایـت چـون صنایعـي در کنار روسـتاها ایجاد نشـد، نیـروي کار اضافي روسـتاها 
بـه شـهرها سـرازیر شـد و اصالحـات ارضـي شکسـت خـورد. قانـون اصالحات 
ارضـي، حامي منافع سـرمایه داران شـهری بـود )سـوداگر، 1358: 15؛ ازکیا، 1393: 
77(. آمـار نشـان مي دهـد، بـه فاصلـۀ 5 سـال، پـس از پایـان اصالحـات ارضـي، 
بخـش قابـل توجهـي از جمعیـت فعـال اقتصـادي در کرمانشـاه به مشـاغل فني و 
صنعتـي در حـوزۀ شـهري پرداختنـد و فعالیت هـاي اقتصادي بخش کشـاورزي در 
روسـتاها کاهـش یافـت؛ بـراي نمونـه، از مجمـوع 29686 نفـر جمعیت مـردان در 
مناطـق روسـتایي شهرسـتان شـاه آباد غرب در سـال 1355ش. حـدود 6000 نفر به 
فعالیت هـاي اقتصـادي در حـوزۀ تولیـدات صنعتـي و مشـاغل فناورانه اي مشـغول 
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بودنـد کـه وابسـته بـه مناطق شـهري بود )مرکـز آمـار ایـران، 1358: 57(.
     در سـال هاي نخسـت اصالحـات ارضـي )1341-1345ش.( جمعیـت دینـور 
کرمانشـاه، 24755 نفـر در 99 روسـتا بـه ثبـت رسـیده اسـت. بـه فاصلـۀ یک دهه 
)1345-1355ش.( حـدود 24 روسـتا خالـي از سـکنه شـد و جمعیـت دینـور بـه 
18087 نفـر کاهـش یافـت )سـلطاني، 1374: 21(. اصـالح تقسـیمات کشـوري و 
افزایـش تعـداد شـهرها و شهرسـتان ها از تبعـات اصالحـات ارضـي بـود. قصـر 
شـیرین در سـال 1335ش. در مجمـوع 99052 نفـر جمعیت داشـت که بر اسـاس 
آمارگیـري سـال 1355ش. بـا ریزشـی در حـدود 33000 نفـر، ایـن جمعیـت بـه 
62794 نفـر کاهـش یافـت )همان: 43(. بیـن سـال هاي 1350-1355ش. در حدود 
1000 نفـر بـه جمعیـت شـهري و 1000 نفـر بـه جمعیـت روسـتایي ایـالم اضافه 
شـد )سـازمان برنامـه و بودجـه، 2535: 16-17(. بـه فاصلـۀ یـک دهـه، از اواسـط 
اصالحـات ارضـی تا انقـالب اسـالمی )1347-1357ش.(، بر اثر فشـار و نابرابری 
روسـتایی و کشـش و جذبـۀ شـهری، مهاجـرت روسـتایی- شـهری، 22 درصـد 
افزایـش یافـت که بدون شـک اصالحـات ارضی مهمتریـن عامل آن بـود )مهتدی، 
1990: 843(. جمعیـت مراکـز شـهری در غـرب ایـران، دو برابـر و بسـیاری از 
روسـتاها متـروك شـد. بخشـی از مهاجـران خوش نشـینانی بودنـد که شانسـی در 
اصالحـات ارضی نداشـتند )هوگالنـد، 1973: 238(. اصالحات ارضـی نیروی کار 
غیرمولـد )رعیتـی( را بـه نیـروی کار مولـد )کارگـری( تبدیـل کرد و چـون صنایع 
تولیـدی در روسـتاها ایجاد نشـد بخشـی از نیـروی کار جدید مجبـور به مهاجرت 

بـه مناطق تولیدی )شـهری( شـد.
     انقـالب اسـالمي جنبشـي علیه سـرمایه داري بـود. عجمـي )1352: 335-333( 
گفته اسـت: روسـتاهاي ایران سـه مرحله را پشـت سر گذاشـته اند: 1. ارباب رعیتي/ 
پیشاسـرمایه داری؛ 2. اصالحـات ارضي/ ظهور سـرمایه داري و 3. انقالب اسـالمي/ 
مـرگ سـرمایه داري. در نهایـت، انقـالب 1357ش. ضربۀ نهایي را بـر بخش دولتي 
نظـام ارباب رعیتـي مـدرن وارد سـاخت. خسـروي )1361: 5( مي گویـد: انقـالب 
اسـالمي در ادامـۀ اصالحـات ارضـي، انقـالب سیاسـي اصالحـات ارضـي بـراي 
نابـودي سیسـتم بوروکراتیـک نظـام ارباب رعیتي بـود. تا قبل از اصالحـات ارضی، 
سیاسـت های اقتصـادی کالن در راسـتای توزیـع منابـع طبیعـی )زمیـن و آب( بین 
اقشـار مختلـف اجتماعی اسـتوار بـود؛ به عبـارت دیگـر، دولت در طـرف عرضه، 

شایان کرمی 
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بزرگتریـن توزیع کننـدۀ زمیـن و آب و جامعـۀ روسـتایی و عشـایری در طـرف 
تقاضـا، عمده تریـن مصرفکننـدۀ ایـن منابع طبیعی محسـوب می شـد. بـرای قرن ها 
در تاریـخ ایـران، سیاسـت توزیع زمین و آب در راسـتای اسـتقرار عدالت اجتماعی 
در جامعـه عمـل می کـرد. اصالحـات ارضـی بـه معنـای عـدم حمایـت دولـت از 
نیـروی کار مصرف کننـده در مناطـق روسـتایی و عشـایری بـود. یکـی از اهـداف 
مهم انقالب اسـالمی، بازگشـت بـه سیاسـت های توزیعی و حمایتـی دولت جهت 

تحقـق عدالت اجتماعـی بود.

نتیجه گیری  
اصالحـات ارضـی مهمتریـن رخداد تاریـخ معاصر ایـران در حوزۀ تحـوالت نظام 
مالکیـت زمیـن بـود و به رغم همـۀ جنبه هاي عقب مانـدۀ آن، از قوانین پیشـرفته ای 
بـه شـمار می رفـت کـه در ایـران بـه اجـرا درآمـد. پژوهش هایي کـه در مـورد این 
برنامـه انجـام شـده اسـت، بـه یـک اعتبـار، مي تـوان به دو دسـته تقسـیم کـرد: 1. 
تمجیدکننـدگان اصالحـات ارضـي کـه ایـن برنامه را بـراي رهایي دهقانـان از یوغ 
اربابـان مفیـد دانسـته اند؛ 2. منتقدانـي کـه اصالحاتـي ارضـي را سـبب بدبختـي 

دانسـته اند.  دهقانان 
     در ایـن دو دسـته پژوهـش بـر طبقـۀ دهقـان، تمرکز شـده و نتایـج و پیامدهاي 
اصالحـات ارضـي بـراي طبقـۀ مالـکان به نـدرت مـورد توجه قـرار گرفته اسـت. 
یکـی از اهـدف نزدیـک اصالحـات ارضی، جایگزیني طبقۀ کشـاورز فاقـد زمین با 
مالـکان غایـب بـود. برنامۀ مذکور، کاسـتی های متعددی داشـت؛ به گونـه اي که بر 
مبنـاي تعـداد کشـاورزان صاحب نسـق و مسـاحت زمین هـاي مورد بهره بـرداري، 
حـق مالکیـت بـراي رعایـاي کشـاورز از نیم هکتار تا بیـش از 100 هکتـار از دهي 
بـه ده دیگـر نوسـان داشـت. در سـه مرحلـۀ اصالحـات ارضـي، حـدود 16 واحد 
سـنجش محلـي ماننـد: جفـت، خـروار، جریـب، مـن، پـا، بُنـه و ... مبنای تقسـیم 
زمیـن قـرار گرفـت. ایـن واحدهـا اندازه هـاي متفاوتـي داشـتند که شـرایط اقلیمي 
هـر منطقـه آن را ایجـاد کـرده بـود. بـراي نمونـه، مسـاحت یـک جفـت زمیـن در 
ایـالم و کرمانشـاه بـا یـک جفـت زمین در فـارس تفاوت داشـت. در همـان منطقه 
نیـز انـدازۀ یـک جفـت زمین آبـي با یـک جفت زمیـن دیم متفـاوت بـود. مزایاي 
اصالحـات ارضـي نصیب اقشـار مسـلط جامعۀ روسـتایي شـد و جامعـۀ ایالت و 
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عشـایر و حتـي بخـش عمـده اي از جامعـۀ روسـتایي کـه در مناطـق کوهسـتاني و 
فاقد زمین هاي مناسـب کشـاورزي اسـکان داشـتند از مزایاي آن محروم ماندند. در 
بسـیاري از روسـتاها، از جملـه در اسـتان ایـالم، در عمـل تغییر بارزی ایجاد نشـد. 
مسـئلۀ تفکیـک زارع صاحـب نسـق از کارگر کشـاورزی و خرده مالک از کشـاورز 
صاحـب نسـق، از ابهامـات اصالحـات ارضـی در غـرب ایـران به شـمار می رفت. 
از جملـه دسـتاوردهاي برنامـۀ مذکـور، الغـاي نظام اربـاب رعیتي، ارتقـای جایگاه 
کشـاورزان فاقـد زمیـن بـه خرده مالک و تبدیل طبقـۀ برزگران )نیـروی کار رعیتی( 
بـه کارگـران کشـاورزي بـود. اصالحـات ارضـی، نیـروی کار غیرمولـد رعیتـی را 
بـرای ورود بـه بخـش تولیدی مهیا سـاخت؛ اما به دلیـل فقدان شـرایط تولیدی در 
مناطـق روسـتایی، بخشـی از نیـروی کار روسـتایی مجبور بـه مهاجرت بـه مناطق 
شـهری شـد و بخشـی نیز در مناطق روسـتایی بیکار شـدند. مسـائل و مشـکالتي 
چـون: عـدم توانمنـدي مالـي کشـاورزان )خرده مالـکان جدیـد( بـراي بهره برداري 
از زمیـن، بی عدالتـي در تقسـیم زمین هـا، حـذف زنـان از نظام مالکیـت زمین ، حل 
نشـدن مسـئلۀ اربـاب غایـب و مهمتـر از همه فقـدان شـرایط تولیدی در روسـتاها 
سـبب شـد کـه اصالحـات ارضـي ایـران در رسـیدن بـه اهدافش نـاکام بمانـد. از 
سـال 1341ش. تـا 1345ش. در غـرب ایـران قحطي بود؛ به عبارتي، پیامد مسـتقیم 

اصالحـات ارضـي، بـر هم خـوردن سـاختار کشـاورزي و قحطي محصـول بود. 
اصالحـات ارضـي، نظام سـنتي کشـاورزي را تغییـر داد؛ بنابراین، حـدود یک دهه 
زمـان الزم بـود تـا سـاختار جدیـد جایگزیـن نظـام اربـاب رعیتـي شـود. هـدف 
کلـی ایـن برنامـه، فراهـم کـردن شـرایط مسـاعد بـرای رونـق تولیـد بـود؛ امـا به 
دلیـل فقـدان زیرسـاخت های مناسـب برای تولیـد، به اسـتثنای مجتمع هـای بزرگ 
کشـت و صنعـت کـه بـا سـرمایه گذاری کالن بخش دولتی ایجاد شـدند، در سـایر 
بخش هـای تولیـدی خـرد و خانگـی موفقیـت چندانـی بـه دسـت نیامـد. در ایران 
سیاسـت توزیـع منابـع پیونـد تنگاتنگـی با مفهـوم عدالـت اجتماعی داشـت. پیامد 
جایگزینـی سیاسـت های سـرمایه داری )تولیـدی( بـرای جامعـه ای کـه اکثریـت 
جمعیـت آن در شـرایط غیرتولیـدی زندگـی می کردنـد، نارضایتـی اجتماعـی بود. 
نیـروی کار و توده هـای اجتماعـی در انقـالب اسـالمی ایران سیاسـت های حمایتی 

و عدالـت اجتماعـی را جسـتجو می-کرد.
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