
آشتي ميان نيروهاي مخالف حكومت و دولت، راه را براي 
رسيدن به يك رژيم مشروطه و دموكراتيك باز كند، اما 
خيلي زود معلوم شد او قادر نيست بين شاه و گروه هايي 
چون جبهه ملي آشتي برقرار سازد. دولت اميني به تدريج 
به سمت و سويي حركت كرد كه اصالحات ارضي تبديل 
به موضوع اصلي آن ش��د، مخصوصاً كه اصالحات ارضي 
در سطح كالن، موجبات دستيابي به وام ها و كمك هاي 
خارجي، به خصوص از سوي امريكا را افزايش مي داد. همه 
سعي طراحان انقالب سفيد شاه و ملت اين بود كه دولتي 
مدرن و اصالح طلب را جانش��ين دولت سنتي و مستبد 

پيشين كنند. 
اصول ششگانه انقالب س��فيد عبارت بودند از: تصويب 
اصالحات ارضي، مل��ي كردن جنگل ها، فروش س��هام 
كارخانه هاي دولتي و س��هيم كردن كارگران در س��ود 
واحدهاي تولي��دي، اصالح قان��ون انتخاب��ات و ايجاد 
س��پاه دانش. به اعتقاد ش��اه، هدف انقالب سفيد، تغيير 
س��اختارهاي اجتماعي- اقتصادي كش��ور و پايه ريزي 
يك جامعه جديد ايراني براساس اعتقادات و سنت هاي 
عميق مردم ايران و شكوفايي فرهنگ ملي بود، در حالي 
كه رژيم ش��اه در واقع با اجراي اين اصول، مسير توسعه 
س��رمايه داري را هموار مي كرد. انقالب سفيد داعيه دار 
تحوالت اقتصادي شگرف بود كه اصالحات ارضي نقطه 
عطف آن حساب مي شد. قرار بود با انجام اصالحات ارضي 
از نفوذ و سلطه مالكين بزرگ بر روستاها كاسته شود، زيرا 
زمينداران بزرگ طبقه اي از اجتماع محسوب مي شدند كه 
به صورت بالقوه مي توانستند در برابر حكومت بايستند و در 
واقع نوعي رقيب براي دستگاه دولتي محسوب مي شدند و 

رقابت آنها بيش از آنكه اقتصادي باشد، سياسي بود. 
ي��ك طبق��ه عن��وان  ب��ه   ب��ا ح��ذف مالكي��ن 

 اجتماع��ي- سياس��ي قدرتمن��د همزم��ان ب��ا رش��د 
س��رمايه داري، جمعيت عظيم روس��تايي كه در فقر و 
فالكت زندگي مي كردند به طرف شهرها سرازير شدند. 
رشد روابط تجاري � پولي در شهرها، ايجاد مراكز صنعتي 
و كارخانه ها، افزايش درصد اميد ب��ه زندگي و امثالهم، 
مهاجرت از روستاها به ش��هرها را به سرعت افزايش داد 
و به تدريج يك اليه جديد اجتماعي، يعني قشر كارگري 
را به وجود آورد. كار روزمزدي هم افزايش پيدا كرده بود، 
ولي هنوز ش��كل اصلي كار اجتماعي را به خود نگرفته 
بود. كارگ��ران در كارخانه هاي كوچك ي��ا كارگاه هاي 
نيمه مكانيزه كار مي كردند و در روستاها به دليل تسلط 
روابط ارباب- رعيتي، هنوز هم زندگي دهقاني، ش��كل 
اصلي كار اجتماعي را شامل مي ش��د و اصالحات ارضي 
به دنبال تغيير اين وضعيت بود. رژيم ش��اه در پي ايجاد 
نوعي اقتصاد س��رمايه داري ب��ود تا بتواند ب��راي قدرت 
سياس��ي خود، پايه هاي اقتصادي مستحكمي را فراهم 
آورد. صنعتي شدن براي رژيم شاه مسئله مهمي بود و به 
همين دليل بايد به دنبال يك منبع قابل دسترسي از مردم 

براي سرمايه گذاري و كار مي بود. از سوي ديگر جمعيت 
روستايي به منظور برآوردن نيازهاي جمعيت شهري كه 
رشد سريعي داش��ت، بايد محصوالت كشاورزي و دامي 
تهيه مي كرد. از نظر دولت، اجراي اصالحات ارضي راهي 
براي دس��تيابي به تمام اين اهداف بود. اصالحات ارضي 
ظاهراً در پي تقويت بنيان هاي اقتصادي، استفاده بهينه از 
آب و خاك و افزايش سطح توليد و مالكيت كشاورزان بود، 
اما در واقع هدف اصلي اصالحات ارضي، تغيير بنيادين 
روابط اجتماعي مالكين و كشاورزان، حذف مالكين به 
عنوان يك طبقه اجتماعي سياس��ي قدرتمند در جهت 
جلوگيري از تقابل آنها با رژي��م، ايجاد بنياني اجتماعي 
براي افزاي��ش قدرت حكومت از طريق گس��ترش افقي 
مالكيت هاي كوچك و متوسط، تمركز قدرت در دست 
حكومت و مبارزه عليه نابساماني هاي سياسي- اجتماعي 

بعد از بحران دهه 40 بود. 
برنامه اصالحات ارض��ي در چند مرحله اجرا ش��د، زيرا 
بيم آن مي رفت كه اجراي ناگهان��ي آن در جامعه ايران 
كه س��ابقه طوالني در روابط ارباب � رعيتي، برنامه را به 

شكست بكشاند. 
  پيش بيني هايي كه محقق نشد 

به دنبال توسعه سرمايه داري در عرصه كشاورزي، دولت 
مؤسسات جديدي از جمله شركت هاي سهامي زراعي، 
مراكز كش��ت و صنعت و قطب هاي كش��اورزي را ايجاد 
كرد. رشد بخش كش��اورزي در ايران به اهداف مطروحه 
در اصالحات ارضي منجر نشد. در برنامه سوم اقتصادي 
قرار بود نرخ رشد ساالنه 4درصد باشد، در حالي كه تنها 
2/5 درصد محقق ش��د. در برنامه چهارم توسعه از 4/4 
درصد پيش بيني شده، تنها 3/9 درصد و در برنامه پنجم 
از 7درصد، فقط 4درصد محقق شد. از سوي ديگر توليد 
محصوالت كشاورزي با مشكل روبه رو شد و برنامه هاي 
توسعه نتوانس��تند بين توليدات كشاورزي و عامل رشد 
جمعيت تع��ادل ايجاد كنن��د. توليد كاالهاي اساس��ي 
و بنيادين نظير گن��دم و جو كاهش پيدا كرد. از س��وي 
ديگر افزايش رشد جمعيت نسبت به توليد محصوالت 
كشاورزي و افزايش توليد محصوالت صنعتي كه در دست 
توليدكنندگان بزرگ مراكز كشت و صنعت بودند، تعادل 
توليدات داخلي را به هم ريخت و واردات بيشتر محصوالت 
اساسي شروع شد و نظام صادرات و واردات كشور دچار 
نوعي عدم تعادل گرديد. به اين ترتيب صادرات محصوالت 
كشاورزي در فاصله سال هاي 1347 تا 1354 دو برابر و 
واردات 9 برابر شد. كشور قبل از سال 1342 از نظر توليد 
محصوالت كش��اورزي در حالت تعادل به س��ر مي برد و 
خوداتكا بود، اما در سال هاي بعد، سهم بخش كشاورزي 

در توليد ناخالص ملي به سرعت نزول پيدا كرد. 
اصالحات ارضي به جاي توسعه كشاورزي سبب گرديد 
كه روس��تاييان زمين هاي خود را به مجتمع هاي بزرگ 
كشت و صنعت بفروش��ند و اين مجتمع ها هم به دليل 

عدم بازده مطلوب، نه تنها كمكي به دولت نكردند، بلكه 
نيازمند كمك هاي بيشتر دولتي شدند كه الجرم كاهش 
ميزان ماليات ها و عدم توانايي براي پرداخت وام ها را به 
دنبال داشت. كش��اورزاني هم كه از زمين هايشان رانده 
ش��ده بودند، تمايلي به كار روزمزد نداشتند و در نتيجه 
اس��تخدام نيروي كار خارجي بر مش��كل بيكاري قشر 
روس��تايي افزود. قطب هاي كشاورزي هم برنامه هايي را 
پياده كردند كه با شرايط جغرافيايي ايران هماهنگ نبود 
و تنها به تك محصولي شدن كشور و وابستگي كشاورزي 
به بازارهاي جهاني، به ويژه در زمينه فناوري و كاالهاي 

واسطه اي و تغيير ساختار توليدي روستايي منجر شد. 
افزايش تقاضا در بخش زندگي ش��هري الجرم افزايش 
واردات محص��والت كش��اورزي را به دنبال داش��ت كه 
در زمينه غالت اساسي اهميت بيش��تري پيدا مي كرد. 
كشور به تدريج خودكفايي خود را در مورد اين كاالهاي 
اساس��ي از دس��ت مي دهد و تبديل به يك كشور كاماًل 

وابسته مي شود. 
  و سرانجام مهاجرت روستاييان به شهرها

مهاجرت روستاييان به شهرها علل گوناگوني داشت كه 
مهم ترين آن وضع نامطلوب درآمد روس��تاييان در پي 
سياست هاي توس��عه اي دولت در بخش كشاورزي بود. 
مهاجرت روستاييان، روستاها را از توليدي ترين نيروهاي 
كش��ور خالي كرد، زيرا قريب به 65درص��د مهاجران را 
نيروهاي فعال بين 14تا 35 س��ال تش��كيل مي دادند. 
از س��وي ديگر كاهش جمعيت توليدكننده طبيعتاً به 
افزايش جمعيت مصرف كننده منجر مي شد. مهاجران 
در شهرها طبقه اي را به وجود آوردند كه مهم ترين دغدغه 
آنها پيدا ك��ردن كار بود، در نتيجه با درآم��د اندكي، اما 
ثابت جذب كارخانه ها و كارگاه هاي توليدي مي شدند و 
بر ميزان تقاضاها به وي��ژه در زمينه محصوالت خوراكي 
مي افزودند. به عبارت ديگر، توليدكنندگان پيشين اينك 
به مصرف كنندگاني تبديل شده بودند كه خواسته هايشان 

روي دوش بخش كشاورزي سنگيني مي  كرد. 
نهايتاً بخش مولد كشاورزي كه خودكفايي كشور در سطح 
توليد محصوالت اساسي و استراتژيكي چون گندم و جو را 
تضمين مي كرد، به بخشي ناتوان و غيرمولد تبديل شد و 
كشور را از صادركننده اين كاال به واردكننده تبديل كرد و 
وابستگي آن را به كشورهاي ديگر افزايش داد. كشاورزي 
ايران در پي اصالحات ارضي، براي تغيير بنيان هاي خود 
بهاي سنگيني را پرداخت و بي آنكه به سيستمي كارآمد 
در توليد كشاورزي دست پيدا كند، تكيه گاه هاي قبلي 
خود را هم از دست داد و به جاي ياري به اقتصاد كشور، 
خود تبديل به يكي از بخش هاي مسئله دار در اقتصاد شد. 
وابستگي به محصوالت كشاورزي و دامي خارجي، شكست 
مطلق سياست هاي كشاورزي را نشان مي دهد. در نتيجه، 
كشاورزي به جاي اينكه زمينه توسعه بخش هاي ديگر را 

فراهم كند، خود به صورت مانعي در راه توسعه درآمد. 

مهاجرت روس�تاييان به شهرها در پی 
اصالحات ارضی،  علل گوناگوني داشت 
كه مهم ترين آن وضع نامطلوب درآمد 
روستاييان در پي سياست هاي توسعه اي 
دولت در بخش كشاورزي بود. مهاجرت 
روستاييان، روستاها را از توليدي ترين 
نيروهاي كش�ور خالي كرد، زيرا قريب 
به 65درصد مهاجران را نيروهاي فعال 
بين 14تا 35 س�ال تش�كيل مي دادند

نظري بر زمينه ها و پيامدهاي طرح موسوم به»اصالحات ارضي«

پيشگيري ناكام!

  محمدرضا كائيني
بي تردي��د عالم پر 
آوازه و مجاه��د 
زنده ي��اد آيت اهلل 
حاج آقا حس��ين 
خادمي اصفهاني، 
در عداد پيشگامان 
انقالب اسالمي در 
ايران به وي��ژه در 
ش��هر ش��اخص و 
تاريخي اصفهان به ش��مار مي رود. با اين همه 
به داليل چندي كه مجال اشارت بدان در اين 
مختصر نيست، اين نقش تاريخي چندان مورد 
بازخواني و تحلي��ل قرار نگرفت��ه و در حجاب 
معاصرت مانده اس��ت! اثري كه ه��م اينك در 
معرفي آن س��خن م��ي رود، در زم��ره معدود 
تحقيقاتي است كه به شرح زندگي و مبارزات 
آن مرحوم پرداخته و فرازهاي��ي از آن را مورد 
خوانش و بررس��ي قرار داده است. مركز اسناد 
انقالب اس��المي كه اين اثر تاريخي را منتشر 
ساخته، در ديباچه اي بر آن، در معرفي موضوع 

اين پژوهش چنين آورده است:
»در تاريخ انقالب اس��المي، علما پيش��گامان 
نهضت بودند و در پيروزي انقالب نقش مهمي 
داشتند. نقش مهم و سرنوشت ساز آنان كه همانا 
قدرت بسيج توده اي مردم اس��ت، از باورهاي 
مذهبي و ايمان مردم مس��لمان ايران نش��ئت 
گرفته است. در كنار امام خميني، رهبر انقالب 
اسالمي ايران، در سطوح پايين تر علماي بالد، 
هر يك در خاس��تگاه خود و در گوشه اي از اين 
مرز و بوم اهداف انقالب را دنبال مي كردند؛ در 
تبريز آيت اهلل ش��هيد قاضي طباطبايي، در يزد 
آيت اهلل صدوق��ي، در همدان آيت اهلل ش��هيد 
مدني، در كرمان آي��ت اهلل صالحي كرماني و در 

اصفهان آيت اهلل سيد حسين خادمي و... 
نقش آيت اهلل خادمي در وقايع انقالب اسالمي 
اصفهان از دو س��و قاب��ل دقت و توجه اس��ت: 

نخست موقعيت و اهميت اصفهان از جنبه هاي 
فرهنگي، اقتصادي و جريان هاي درون ش��هر 
اصفهان و نجف آباد و ديگري مقام و موقعيت و 
رتبه  خود آيت اهلل خادمي و تأثير و نفوذ ايشان 
در بازارب��زرگ و تأثيرگذار اصفه��ان. آيت اهلل 
خادمي از جمل��ه علماي ربان��ي تاريخ معاصر 
ايران است كه ضمن داش��تن ارتباط نزديك و 
صميمي با حضرت امام خميني با راهكارهاي 
خاص خود، مردم، بازاريان و فرهنگيان اصفهان 
را همپاي مردم س��اير نواحي ايران در نهضت 
اسالمي به رهبري حضرت امام خميني هدايت 
و رهبري مي كرد. اغلب فعاليت هاي فرهنگي - 
سياس��ي صورت گرفته در اصفهان با حضور يا 
نظر او تحقق يافته است، ضمن آنكه ايشان در 
مبارزات سياس��ي ضد  رژيم پهلوي هم يكي از 
علماي پيشگام به حس��اب مي آيند. در پايان 
ضمن تشكر از مؤلف محترم، جناب آقاي دكتر 
مهدي مهرعليزاده از آقاي دكتر منصور طبيعي، 
معاون پژوهشي، مدير بخش تدوين آقاي رحيم 
نيكبخت و كارشناس گروه تاريخ شفاهي آقاي 
سيدرزاق  بهبهاني مقدم و همچنين از همكاران 

محترم معاونت انتشارات قدرداني مي شود.« 
 مهدي مهرعليزاده كه به تدوين»تاريخ شفاهي 
زندگي و مبارزات آي��ت اهلل خادمي« پرداخته، 
در مقدمه اي بر آن ابعاد گوناگون اين پژوهش 
و الزامات آن را باز ديده است. او در بخش هايي از 

اين پيش نگاشت، چنين آورده است:
 »پژوه��ش در تاري��خ انق��الب اس��المي از 
ضروري ترين مباحث امروز در عرصه  تحقيقات 
كشور است. شناسايي درست حوادث انقالب و 
نقش ش��خصيت هاي محلي منطقه اي، كمك 
انكارناپذيري به ش��ناخت عمق و ريش��ه هاي 
انقالب اسالمي در ميان مردم مي كند. براي نيل 
به اين مهم نخستين اصل الزام آوري كه فراروي 
محقق تاريخ قرار داشت، ضرورت ايجاد تغيير 
در روش تحقيق بود. اس��تفاده از شيوه  ميداني 

و قناعت نكردن ب��ه روش متداول كتابخانه اي 
و بهره گيري از اس��ناد، انجام مصاحبه با افراد 
مؤثر در حوادث را اجتناب ناپذير مي نماياند. اين 
امر موجب آشكار ش��دن سختي ها و مشكالت 
اساسي در حين تحقيق شد. ضعف حافظه  اغلب 
مصاحبه شوندگان به علت كهولت سن، مانع از 
پژوهش درست و سرعت در نائل شدن به نتايج 
مي گرديد. مشكل ديگر نقش ولو كمرنگ خود 
يا دوستان و هم مسلكان خويش در شكل گيري 
حوادث نقل شده بود، لذا براي شناخت صحيح 
زندگي و تالش هاي آيت اهلل خادمي بايد دقت و 
وسواس بيشتري صرف مي شد تا اظهارنظرها 
منطق��ي و علمي باش��ند. غير از اي��ن، حب و 
بغض هاي سياسي و دخالت آن در نقل وقايع و 
انتشار اسناد يا پوشيده داشتن برخي از آنها نيز 
مشكالت بيشتري را فراروي محقق تاريخ قرار 
مي داد. تنها روزنه  اميد صبر و حوصله در مواجهه 
با مدارك و اس��ناد و اس��تفاده  هر چه بيشتر از 
اسناد بي شمار تازه انتش��ار يافته بود. با اين دو 
امكان، مهيا شدن پژوهش پيش رو، فراهم آمد. 
نكته  ديگري كه شرح آن در اين بخش ضروري 
به نظر مي رسد، ارائه  توضيحاتي پيرامون نگاه و 
ديدگاه محاكم محقق در فرآيند پژوهش است. 
از ديدگاه محقق، اسالم، انديشه  حاكم بر انقالب 
اسالمي بوده و مهم ترين عامل سوق يافتن مردم 
به عرصه  انقالب و مبارزه نيز همين عامل است. 
لذا تالش هاي آيت اهلل خادمي و گروه پيرامونش 
همانگونه كه ادعاي ايشان نيز مي باشد، در اين 

راستا تحليل شده است. 
آخرين مطلب، ش��رح اين نكته اس��ت كه چرا 
محقق به ش��رح حي��ات سياس��ي - اجتماعي 
آيت اهلل آقا حس��ين خادمي پرداخته و روشن 
شدن آن را پي گرفته است؟ در پاسخ به سؤال، 
به ذكر مختصر عوام��ل ذيل اكتفا مي ش��ود: 
آيت اهلل خادمي، رهبري حوزه  علميه  پرسابقه  
اصفه��ان را در زمان ش��كل گيري رخدادهاي 
انقالب اسالمي به عهده داش��ته و اين شهر در 

تعميق اس��الميت انقالب و فرهنگ سازي آن 
و صدور دس��تاوردهايش به اقصي نقاط كشور 
نقش شاخصي داشته است. شناخت تالش هاي 
سياسي - اجتماعي آيت اهلل خادمي با توجه به 
جايگاه و نقش ايشان در انقالب اسالمي، كمك 
فراواني به شناخت نقش مردم و عوامل استواري 
انقالب اس��المي مي نمايد. تدوين تاريخ هاي 
محلي و نگاه علمي به جزئيات حوادث و پرهيز 
از كلي نگري هاي مرس��وم، زمينه ساز به وجود 
آمدن تاريخ جامع انقالب اسالمي خواهد شد. 
بر اين اس��اس پژوه��ش پيرام��ون زندگينامه  
شخصيت هاي منطقه اي مؤثر در حوادث انقالب 
همچون آيت اهلل خادمي در شكل گيري تاريخ 

بزرگ انقالب اسالمي تأثيرگذار است. 
در خاتمه، عامل مه��م و نگران كننده  فوت و از 
دس��ت رفتن فعاالن نس��ل اولي و نسل دومي 
مؤثر در انقالب اس��المي در منطقه  اصفهان و 
فراموش كردن تدريج��ي رخدادهاي انقالب و 
ضرورت حفظ و ثبت آنه��ا در تدوين پژوهش 
فرارو، تأثير تام داش��ته است. پژوهش پيش رو 
تالش در روشن تر كردن حيات سياسي ، علمي 
و اجتماعي آيت اهلل سيدحسين خادمي، مجتهد 
انقالبي و مورد وثوق امام خميني است. خانواده  
آيت اهلل خادمي نسل در نسل روحاني و مروجان 
تش��يع بودند كه در مراكز شيعه نشين ايران، 
عراق، سوريه و لبنان سابقه  تبليغ داشته است 
و با 28 واسطه، نس��ب به امام موسي كاظم)ع( 
مي برد. دوران 80 ساله  زندگي اين عالم رباني در 
پژوهش حاضر، در سه بخش مورد بررسي قرار 
گرفته است. در نخستين بخش، احوال شخصي 
و علمي آيت اهلل از1363 �1280 ش شرح داده 
شده، اما در اولين قدم در شناخت فعاليت هاي 
سياسي آيت اهلل خادمي، ديدگاه سياسي ايشان 
مطرح شده و در مرحله  بعدي، اهداف آيت اهلل 
خادمي از ورود به عرصه  مبارزه با رژيم پهلوي 

مورد نقد و بررسي قرار گرفته است.« 

 حاشيه اي بر انتشار اثر تاريخي- روايي
»تاريخ شفاهي زندگي و مبارزات آيت اهلل خادمي«

پيشواي انقالب در اصفهان

  آيت اهلل حاج آقا حسين خادمی اصفهانی در كنار آيت اهلل سيد جالل الدين طاهری اصفهانی 
در حاشيه يكی از راهپيمايی های انقالب در اصفهان
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  نيما احمدپور
در بهمني كه بر ما گذش�ت، ايده موس�وم به اصالحات 
ارضي در ايران، 51 ساله ش�د. اين مناسبت اما فرصتي 
مغتنم براي س�نجش زمينه ها و پيامده�اي اين رويداد 
تاريخ�ي اس�ت و مقال�ي ك�ه در پ�ي مي آي�د درصدد 
خوان�ش اي�ن واقعه اس�ت. امي�د آنك�ه تاريخ پژوهان 
معاصر و عم�وم عالقه من�دان را مفي�د و مقب�ول  آيد. 

   
  شرايط كشاورزي ايران در آستانه اجراي اصالحات 

ارضي
در اوايل دهه 40 زمين هاي كشاورزي ايران حدود 12ميليون 
هكتار بودند كه 7ميليون هكتار آنها زير كشت و 5ميليون در 
حال آيش بودند. مالكان بزرگ يا متوسط مالك 70درصد اين 
زمين ها بودند. حوزه كش��اورزي شامل سه طبقه اجتماعي 
بود كه عبارت بودند از: زمينداران بزرگ دولتي يا خصوصي 
و صاحبان زمين هاي سلطنتي؛ گروه دوم كشاورزاني بودند 
كه زمين نداشتند و در زمين ديگران كار مي كردند و گروه 
س��وم خوش نش��ين ها بودند كه به صورت فصلي يا روزانه 
كش��اورزي مي كردند. اين افراد معموالً جايي براي زندگي 
نداشتند و هر جا كه دستشان مي رسيد سكونت مي كردند و 
به همين دليل به آنها خوش نشين گفته مي شد. غير از مالكان 
بزرگ و كشاورزان، عده اي هم به صورت دالل، تجار كوچك، 
صنعتگران عشايري و نمايندگان ادارات مختلف دولتي در 
اين ميان نقش ايفا مي كردند. مالكان بزرگ معموالً به اشراف 
و دربار وصل بودند و دغدغه ش��رايط و زندگي كشاورزان را 
نداشتند و رس��يدگي به امور زمين هايشان را به واسطه ها و 
پيشكارهايشان سپرده بودند. آنها هم با هر وسيله اي كه در 
دست داشتند، دنبال سود و بهره كشي از كشاورزان بودند. 
پيشه وري روستايي هم جنبه ديگري از زندگي روستايي بود. 
پيشه ورها معموالً تحت نفوذ مالكين و زميندارها بودند، هر 
چند چون به زمين وابسته نبودند، مي توانستند از ابزار خود به 
نحو بهتري استفاده كنند و وضعيتي بهتر از كشاورزان وابسته 
به زمين داشته باشند. گروه هاي عشايري هم به خاطر تفاوت 
نحوه زيست با كشاورزان، دائماً با دولت در حال جنگ و دعوا 
بودند. اينها گاهي با اجبار حكومت مجبور به يكجانش��يني 
روستايي و گاهي شهري مي شدند و ادغام آنها با روستاييان 
غالباً مش��كالتي را به وجود مي آورد. عده اي كارگزار دولت 
مركزي هم گاهي در آبادي ها و روستاها حضور پيدا مي كردند 
و جمع كنندگان ماليات ها و ژاندارم ها معموالً كار را براي اين 
گروه آسان مي كردند و نظارت دائمي بر امور داشتند. نيروهاي 
نظامي نيز هنگام بروز اغتش��اش يا جنبش هاي روس��تايي 
و دهقاني ب��راي س��ركوب حركت ها آماده بودن��د. دخالت 
مقتدرانه نمايندگان دولت، تعادل وضع موجود را به هم مي زد 
و كشاورزان را مجبور مي كرد براي پيدا كردن تعادل دوباره 

دنبال تكيه گاه باشند كه غالباً كسي جز ارباب نبود. 
  ايده متحدان خارج�ي پهلوي دوم ب�راي كنترل 

ايران
براساس تحليل هاي متحدان خارجي شاه، بنيان هاي نظم 
اجتماعي ايران بايد به هم مي ريخت تا تغييرات پيش بيني 
شده و ناخواسته ايجاد نشوند و بتوان عناصر مختلف اجتماعي 
و اقتصادي ايران را به طور كامل كنترل كرد. از اين رو طرح 
اصالحات ارضي كه از اصول اساس��ي انقالب س��فيد شاه و 
مردم بود، به شاه پيشنهاد شد. اين حركت ريشه در گذشته 
تاريخي اي��ران داش��ت. در دوره دكتر مصدق، ش��اه اقتدار 
چنداني نداشت و نام و نشان او در س��ايه قدرت و اختيارات 
گسترده نخست وزير رنگ باخته بود. شاه در آن دوره هنوز 
نمي توانست موقعيت سياس��ي خود را تثبيت كند و اقتدار 
چنداني بر نهادهاي قانونگذاري و اجرايي كش��ور نداشت و 
نقش او نمادين و تش��ريفاتي بود. به همين دليل حاميان او 
ضرورت ايجاد تحولي جدي را احساس كردند. بحران هاي 
اقتصادي، اجتماعي و سياسي آن دوران هم اين ضرورت را 
دوچندان مي كرد. در اين شرايط، انقالب سفيد و اصالحات 
ارضي، گام مهمي براي مقابله با تحوالت اجتماعي ايران بود 
كه مي توانست موجب تنش هاي اقتصادي شود. شاه سعي 
مي كرد با اجراي اصالحات ارضي، وفاداري جمعيت روستايي 
ايران را به دست بياورد و مخالفت هاي آنان و جامعه شهري را 

به حداقل كاهش دهد. 
پس از كودتاي 1332و سركوب شديد گروه هاي مخالف، در 
دهه 40 با افزايش درآمدهاي نفتي، توسعه اقتصادي تبديل 
به شعار دولت شد و اينگونه القا ش��د كه كشور براي خروج 
از بن بست مش��كالت، چاره اي جز حركت در زمينه توسعه 
اقتصادي ندارد. نتيجه چنين تفكري به كارگيري سرمايه هاي 
بخش خصوصي در بخش هاي صنعت و ساختمان است. از 
سوي ديگر نامتعادل بودن تراز پرداخت ها و تورم هم در نظام 
اقتصادي كشور تنش هاي فراواني را ايجاد كرده بود. براي حل 
اين مشكالت، هزينه برنامه هاي توسعه حدود 40درصد كم 
شد، اما اين ميزان مانع از كمك هاي مالي به ايران نمي شد. 
ش��رط دس��تيابي به كمك هاي مالي هم قب��ول برنامه اي 
اقتصادي بود كه نهايتاً به ايجاد ثبات در زمينه هاي مختلف 
منجر مي شد. در راستاي اجراي اين برنامه، هزينه هاي دولتي 
كاهش پيدا كردند و ورود كاالهاي غيراساس��ي آغاز ش��د. 
هر چند سعي ش��د اين برنامه با دقت و وسواس پياده شود، 
اما شروع بحران اقتصادي در س��ال هاي اوليه دهه 40 آثار 
مخرب خود را روي حيات اقتصادي كش��ور باقي گذاشت و 
در حالي كه نرخ رش��د جمعيت حدود 2/6درصد بود، نرخ 
رشد اقتصادي بين 2 تا 3 درصد كاهش پيدا كرد و بيكاري 
ناشي از آن و افزايش هزينه هاي زندگي، نارضايتي جمعيت 
شهرنشيني را به دنبال داشت و فضاي نامطمئن سياسي را 
به وجود آورد. بحران اقتصادي، زنگ خطر بحران سياس��ي 
را به صدا درآورد و مخالف��ان حكومت، مخصوصاً ملي گراها 
تالش كردند دوباره حركت هاي خود را از سر بگيرند كه ابداً 

خوشايند شاه نبود. 
  علي اميني به مثابه بسترساز تغييرات در ايران

ضرورت ايجاد اصالحات در زيرساخت هاي كشور، به خصوص 
در زمينه هاي اقتصادي و اصرار متحدان خارجي شاه براي 
اين تغييرات موجب ش��د علي اميني به نخست وزيري شاه 
منصوب ش��ود تا برنامه هاي اصالح و تثبيت اقتصاد كشور 
با سرعت بيش��تري پيگيري شود. دولت س��عي كرد درباره 
مبارزه عليه فساد در دستگاه هاي ديواني نمايشي را اجرا كند 
و تالش هاي اميني، نارضايتي هاي اجتماعي را بيشتر كرد. 
اصالحات ارضي هم از جمله برنامه هاي اساسي كابينه وي 
بود. قرار بود اميني براي حل معضالت سياسي- اجتماعي اي 
كه رژيم شاه را تهديد مي كرد اقدام كند و با استفاده از ابزار 
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