
نگاه�ي دوب�اره ب�ه مت�ن مخالف�ت 
امام خميني با طرح ۶ ماده اي پهلوي 
دوم، اين موضوع را بيش�تر روش�ن 
مي كند كه اس�تفاده ابزاري از حضور 
زنان در پس�ت ها و مقام هاي رسمي، 
تنها براي نمايش دموكراس�ي اس�ت 
و واقعي�ت ماج�را، اس�تبداد درهم 
تنيده اي اس�ت كه حقي ن�ه براي زن 
و ن�ه براي م�رد قائ�ل اس�ت. منطق 
ايش�ان ب�راي مخالفت با اي�ن امر، از 
اين ق�رار اس�ت: »مگ�ر مرد ه�ا در 
اين مملك�ت آزادي دارن�د كه زن ها 
داش�ته باش�ند؟ مگ�ر آزادي زن و 
 آزادي مرد با لفظ درس�ت مي شود؟«

  محمدرضا كائيني
اث��ري ك��ه هم اين��ك 
در معرفي آن س��خن 
ن��د  م��ي رود، مي توا
شكس��ت  حدي��ث 
جرياني تلقي شود كه 
داعي��ه پدرخواندگي 
داش��ت و در دوره اي، 
توانست بس��ا نخبگان 
و جوانان را به خويش 
جلب نمايد. اين تحقيق ك��ه كارنامه حزب توده 
را در س��بزوار رواي��ت مي كند، توس��ط حس��ن 
شمس آبادي به رش��ته تحرير درآمده و مؤسسه 
مطالعات تاري��خ معاص��ر اي��ران، آن را به چاپ 
رسانده است. مختصات اين اثر، در ديباچه مؤلف 
بر آن، به شرح ذيل تبيين گشته است: »روش كار 
در اين پژوهش توصيفي، است. كتاب از دو بخش 
تشكيل شده است: ۱- مدخل پژوهشي. ۲- اسناد 
خوب. در بخش اول كه به عنوان مدخل پژوهشي 
مطرح شده، تالش شده است بر اساس گردآوري 
و پردازش داده ها و اطالعات منتج شده از اسناد، 
مصاحبه هاي شاهدان عيني، كتب منتشر شده 
در اين زمين��ه به ويژه روزنامه راس��تي كه ارگان 
حزب توده در مش��هد بوده، روايتي روان و گويا 
از حزب توده در سبزوار ارائه شود. در بخش دوم 
كتاب حدود ۱۰۰ سند از اسناد مربوط به حزب 
انتخاب و عيناً آورده ش��ده اس��ت. اس��نادي كه 
انتخاب نش��ده اند، اغلب تكراري و حاوي مطالب 
پيش پاافت��اده بوده اند. خوانن��دگان مي توانند با 
رجوع مستقيم به اسناد عالوه بر آگاهي از نحوه 
استفاده نويسنده از آنها در متن، بدون واسطه با 
س��ند تاريخي، كم و كيف آن و نكته هاي نهفته 
در آن آش��نايي يابند. كتاب از دو فصل تشكيل 
شده است. در فصل اول به موضوع تشكيل حزب 
توده در اوايل دهه ۱۳۲۰ پرداخته شده و بعد از 
توضيح مختصري درباره تأسيس حزب توده در 
كشور و به تبع آن در خراسان، درباره فعاليت اين 
حزب در مشهد توضيحات مفصل تري آمده است. 

در ادامه اين فصل، حوادث و رويداد هاي مرتبط با 
حزب در خراسان بررسي شده است. موضوعاتي 
همچون مؤسس��ان حزب، س��اختار تشكيالتي، 
تش��كيالت زيرمجموعه حزب در اين اس��تان و 
شرحي از فعاليت هاي حزبي آن به ويژه برگزاري 
دو كنفرانس ايالتي و حض��ور فعال آن در عرصه 
انتخابات دوره چهاردهم مجلس ش��وراي ملي، 

محور هاي ديگر اين فصل را تشكيل مي دهد.
 اهتمام نويسنده در اين فصل بر اختصار و ارجاع 
خوانندگان به منابع موج��ود در اين حوزه بوده؛ 
چراكه هدف از انتشار كتاب، آش��نايي بيشتر با 
فعاليت ها و عملكرد حزب در شهرستان سبزوار 
بوده اس��ت. فصل دوم در واقع فصل اصلي كتاب 
حاض��ر را تش��كيل مي دهد. اين فصل به ش��رح 
تأس��يس حزب در س��بزوار و نحوه گسترش آن 
در اي��ن شهرس��تان و برخي بخش ه��ا و دهات 
پيرامون��ي اختص��اص دارد. رقابت بي��ن احزاب 
سياس��ي فعال در اين برهه از جمله حزب ميهن 
و عدالت و ش��رح فعاليت هاي حزبي كه اغلب در 
قالب ميتينگ هاي سياس��ي نمود داشته است، 
انتخابات دوره چهاردهم مجلس ش��وراي ملي و 
تبليغ اصول و مرام حزب توده در پوشش نمايش 
و تئاتر و همچنين بزرگداشت هاي رهبران حزب 
و اعياد مل��ي و مذهبي، محور ه��اي اين فصل را 

تشكيل مي دهند. 
در بخ��ش پاياني كت��اب، اصل تصوي��ر برخي از 
اسناد مراكز سندي همچون مركز اسناد انقالب 
اسالمي، سازمان اسناد ملي و آرشيو اسناد رياست 
جمهوري آورده شده است. از آنجا كه اغلب اسناد 
براي مخاطبان قابل خواندن بود، برخالف آنچه 
در ابتداي اين پژوهش مدنظر ب��ود، از بازخواني 
آن صرف نظر ش��د. همه اس��ناد در متن مدخل 
مورد اس��تفاده ق��رار گرفت��ه و در پاورقي ارجاع 
داده ش��ده اس��ت، اما به منظور اطالع و آشنايي 
بيش��تر خوانندگان محترم اصل اسناد هم آورده 
ش��د. در پايان الزم اس��ت از جناب آق��اي دكتر 
موسي فقيه حقاني رياس��ت محترم پژوهشكده 
تاريخ معاصر اي��ران، جناب آق��اي دكتر رادمرد 
و جناب آق��اي عاملي پژوهش��گر و كارش��ناس 
محترم و همچنين س��اير همكارانش��ان تقدير و 

تشكر كنم.«

9
88498437گفتوگو

| روزنامهجوان| شماره6132 سهش��نبه7بهم��ن1399| 12جمادیالثانی1442||

  سارا شجاعی
روزهاي�ي ك�ه بر م�ا مي گ�ذرد، تداعي گر س�الروز 
برگ�زاري به اصط�اح رفران�دوم انق�اب س�فيد 
و مخالف�ت ام�ام خمين�ي ب�ا آن اس�ت. بي ترديد 
خوان�ش اين روي�داد، منط�ق مخالف�ت رهبر كبير 
انقاب اس�امي با پهلوي دوم را در بسياري از موارد 
و وقايع، ب�از مي نمايد. امي�د آنك�ه تاريخ پژوهان و 
عم�وم عاقه من�دان را مفي�د و مقب�ول آي�د. 

      
  مفاد يك مخالفت

»... معلوم نيست چه مقامي صالحيت دارد رفراندوم نمايد 
و اين  امري است كه بايد قانون معين كند؛ در ممالكي كه 
رفراندوم قانوني است، بايد به  قدري به ملت مهلت داده 
شود كه يك يك مواد آن موردنظر و بحث قرار گيرد و در 
جرايد و وس��ايل تبليغاتي آرا موافق و مخالف منعكس 
شود و به مردم برس��د، نه  آنكه به طور مبهم با چند روز 
فاصله بدون اطالع ملت اجرا شود، همچنين رأي دهنگان  
بايد معلوماتشان به اندازه اي باشد كه بفهمند به چه رأي 
مي دهند. بنابراين، اكثريت  قاطع حق رأي دادن در اين 
مورد را ندارد، عالوه بر اين بايد رأي دادن در محيط آزاد 
باشد و بدون هيچ گونه فشار، زور، تهديد و تطميع انجام 
ش��ود و در ايران اين امر عملي  نيست و اكثريت مردم را 
سازمان هاي دولتي در تمام نقاط و اطراف كشور ارعاب 
كرده  و در فشار و مضيقه قرار داده و مي دهند....« )۱( اگر 
بخواهيم در ب��اب علت مخالفت روحاني��ون به رهبري 
امام خميني )ره( درباره انقالب سفيد متني روي كاغذ 
بياوريم، اين جمله از س��خنان ايش��ان، خود به تنهايي 

گوياي علت عمده مخالفت روحانيون است. 
  پيشينه علم كردن »انقاب سفيد«

هنگامي كه جان اف كندي در ژانويه ۱۹۶۱ بر صندلي 
كاخ سفيد تكيه زد، انديشه فروكاستن از ميزان نارضايتي 
عمومي كشورهايي كه دولت آنها طرفدار سرمايه داري 
غرب بود، موجب ايجاد تغييراتي در سياس��ت خارجي 
امريكا شد. اين تغييرات كه در رأس آنها اصالحات ارضي 
قرار داشت، در ايران با نام انقالب سفيد و در شش اصل و 
در امريكاي التين با عنوان »اتحاد براي پيشرفت« مطرح 

شد. )۲( به  پيش��نهاد امريكاييان  ابتدا قرار شد مسئوليت  
اصالحات  به  عهده   نخست وزير باشد تا وجهه   شاه  حفظ  
شود، ولي  با مبارزه  سرسختانه   مرجعيت  و عالمان  شيعي  
با اولين  گام  اصالحات ، رژيم  پهلوي عقب  نشيني  كرد. در 
گام بعد، مسئله رفراندوم از سوي رژيم پهلوي مطرح شد 
و ش��اه  در ۱۹ دي  ۱۳4۱ در اولين  كنگره   ش��ركت هاي  
تعاوني  روس��تايي ، طي نطقي از مردم خواست: »براي  
تصويب  ملي  اين  اصالح��ات  حركت  كنند و آرای مثبت  
خود را بدهند.«)۳( ش��اه  اصالحات  موردنظرش  را كه  به  
رفراندوم  مي گذاشت،  چنين  تش��ريح  كرد: »اصولي  كه  
من  به عنوان  پادش��اه  مملكت  و رئيس  قواي  سه گانه  به  
آرای عمومي  مي گذارم  و بدون  واس��طه  مستقيماً رأي 
مثبت  ملت  ايران  را در اس��تقرار آن  تقاض��ا مي كنم  به  

شرح  زير است :
۱- الغای رژيم  ارباب  � رعيتي ، با تصويب  اصالحات  ارضي  
ايران  براس��اس  اليحه   اصالحي  قانون  اصالحات  ارضي  

مصوب  ۱۹ دي  ماه  ۱۳4۰ و ملحقات  آن. 
۲- تصويب  اليحه  قانون  ملي  كردن  جنگل ها در سراسر 

كشور. 
۳- تصويب  اليحه   قانون  فروش  سهام  كارخانجات  دولتي  

به  عنوان  پشتوانه   اصالحات  ارضي . 
4- تصويب  اليحه   قانون  سهيم  كردن  كارگران  در منافع  

كارگاه هاي  توليدي  و صنعتي . 
5- اليحه   اصالحي  قانون  انتخابات . 

۶- اليحه   ايجاد سپاه  دانش  به  منظور تسهيل  اجراي  قانون  
تعليمات  عمومي  و اجباري.« )4(

اصوالً لوايح  انقالب  س��فيد هيچ كدام  طرح  تازه اي  نبود، 
بلكه  بعد از روي  كار آمدن  كندي  بس��ياري  از اين  لوايح  
س��ر زبان ها افتاده  بود. حتي  اصطالح  انقالب  سفيد در 
گفته هاي  اميني  باره��ا به  كار رفته  بود. موضوع  س��پاه  
دانش  هم از س��ال  ۱۳4۰ مطرح  بود و اولين  گروه  به  نام  
سپاه  دانش  در ۲۲ مهر۱۳4۱ تشكيل  شد و اليحه   سپاه  
دانش  در س��وم  آبان  ۱۳4۱ قبل  از رفراندوم  به  تصويب  
هيئ��ت  دولت  رس��يد. همچنين  طرح  واگذاري  س��هام  
كارخانه هاي  دولتي  به  مالكان  مشمول  قانون  اصالحات  
ارضي  در پنجم  آذر ۱۳4۱ به  تصويب  هيئت  دولت  رسيده  

بود. طرح  سهيم  كردن  كارگران  در سود كارخانه ها نيز 
در ۱8 ماده  در ۳۰ آبان  ۱۳4۱ توسط  اتاق صنايع  تهيه  و 
در ۱7 دي  ماه  به  تصويب  هيئت  دولت  رسيد. ملي  شدن  
جنگل ها نيز در ۲۰ دي  ماه  به  تصويب  هيئت  دولت  رسيد، 
بنابراين  هيچ  يك  از اصول  ششگانه  انقالب  سفيد موضوع  

جديدي  نبودند. )5(
  خاستگاه  استعماري  اصاحات پهلوي دوم

يكي  از عوامل  مهمي  كه  باعث  ش��د مرجعيت  ش��يعه  با 
اصالحات  شاه  مخالفت  كند، خاس��تگاه  استعماري  آن  
بود. يكي  از عصبانيت هاي  رژيم  پهل��وي همين  بود كه  
امام  خميني  بدون  اينكه نسبت  به  ماهيت  اصول  انقالب  
سفيد موضع گيري  كند و خود را در مقابل  كشاورزان  يا 
كارگران  ببيند، رژيم  را »دور مي زد و پش��ت  اين  لوايح  
را مي كوبيد. ايش��ان  مي فرمود، اجراي  اين  لوايح  اسارت 

 است ، وابستگي  به  امريكاست.« )۶(
  گروه هاي مخالف اجراي انقاب سفيد و ريشه 

مخالفت آنها
پس از طرح اصول ششگانه انقالب سفيد، چند گروه با 
اجراي آن دست به مخالفت زدند. برخي از مخالفان، تنها 
به بخشي از اصول مطرح ش��ده تاختند و برخي، اصل و 
اس��اس اجراي اين اصول را، به طور كلي هدف اعتراض 

خود قرار دادند: 
مالكان بزرگ و صاحبان زمين

زمين داران بزرگ، يكی از مخالفان اصول ششگانه انقالب 
سفيد محسوب مي شدند. آنها نه با انقالب سفيد، كه صرفاً 
با اجراي اصالحات ارضي ميانه اي نداش��تند، وگرنه به 
طور سنتي، در زمره حاميان رضاخان و فرزندش بودند. 
اجراي اصالحات ارضي به مخالفت مقطعي زمين داران و 
كارفرماياني منجر شد كه انجام اين اصالحات و تأسيس 
نظام مالياتي را، به زيان خود مي ديدند. هر چند كه آنان 
پس از مشاهده نتايج اين امر، آن را چندان با منافع خويش 

در تضاد نديدند و به موضع اوليه خود برگشتند. )7(
پهلوي دوم

شخص پهلوي دوم نيز از مخالفان اين اصالحات محسوب 
مي شد! البته اختالف شاه بيشتر با اميني، ارسنجاني و 
اجرا كنندگان غيرفرمان بردار اصالح��ات بود، نه نفس 

نظري بر علل و زمينه هاي مخالفت امام خميني با رفر اندوم انقاب سفيد پهلوي دوم

 تالش بي فرجام پهلوی دوم
براي بازسازي وجاهت نداشته!

 روايتي از شكست حزب توده
در شهري مذهبي

 پايان يك جريان 
سياسي در سبزوار

   آرم حزب موسوم به توده ايران

اصالحات ارضي! زي��را اميني، اصالح��ات ارضي را 
نقطه شروع اصالحات اساسي در ابعاد ديگر و مبارزه 
با فساد اداري مي دانس��ت كه شاه موافق آن نبود. او 
از آنچه اميني درصدد منتفي كردن آن بود، س��ود 
مي برد. )8( هم از اين روي، شاه براي بي اعتبار كردن 
اميني و دس��تيارانش، در ابتدا به مال��كان بزرگ و 
متحدان خود القا كرد كه اين اصالحات، توطئه اي 
امريكايي است كه او هيچ نقش و نفعي در آن ندارد! 
وي از طريق س��اواك ني��ز، عناصر بدن��ام، اوباش و 
چاقوكش��ان را عليه جبهه ملي از يك  س��و و دولت 
اميني از سوي ديگر، به كار گرفت تا خود بتواند زمام 

اجراي آن را به گونه اي دلخواه در دست گيرد! )۹(
جبهه ملي

جبهه ملي نيز درباره اصالحات ارضي بسيار محتاط 
عمل كرد، زيرا چند نفر از اعضاي شوراي عالي جبهه 
ملي، از مالكان بزرگ بودند. از س��وي ديگر رهبران 
اين جبهه، مايل نبودند با اعضاي روحاني ش��وراي 
عالي جبهه � ك��ه برخي از آنه��ا مخالف اصالحات 
ارضي بودند � اختالف پيدا كنند. بعدها مزاحي با اين 
مضمون رايج شد كه دكتر مصدق با اصالحات ارضي 
مخالف اس��ت، چون بيم آن دارد ك��ه زمين هايش، 

مشمول اين طرح شود. )۱۰(
علما و روحانيون 

برخالف گروه هاي منتف��ع از عدم اجراي اصالحات 
ارضي، روحانيت و مراج��ع اما بدون ورود به ماهيت 
آن، )جز در يك مورد كه خواهد آمد( با خاس��تگاه 
انقالب س��فيد مخالف بودند. روحاني��ت با توجه به 
اهداف استعماري امريكا در استفاده از منابع وطني 
و با اين قيد كه طرح و اجراي اين اصول، به خواست 
دولت امريكا و با اهداف استعماري عليه ايران بوده 
است، به مخالفت با اصل طرح و اجراي اصول انقالب 
سفيد پرداختند. بعضي  از نگاه هاي سطحي، از درك  
علل مخالفت  علما با رفراندوم  انقالب  سفيد، ناتوان 
گشته و سخن  را به  بيراهه  كش��انده اند! آنان  مواضع  
علما را »مواضع  ارتجاعي « تعبير مي كنند. واقع  اين  
بود كه  مراجع  خصوصاً امام خميني، با هوش��ياري  
تم��ام ، از مخالفت  ماهوي  با لوايح  پرهيز داش��تند و 
حتي  بعض��ي  از علماي  تهران  را كه  نس��بت  به مفاد  
اصالحات  ارضي  حساسيت  داشتند، از موضع گيري  
پرهيز مي دادند. مرجعيت  شيعه  در دوران  نهضت  به  
خاستگاه ، اهداف  و شكل  اقدامات  رژيم  حمله  مي كرد 
و نه الزاماً به محتواي آنها كه مي توانست ظاهرفريب 
و در نگاه عده اي، مثبت نيز باشد. مرجعيت  شيعه  در 
طول  نهضت، تنها در فقره اليحه   انجمن هاي  ايالتي  و 
واليتي، از لحاظ  ماهوي  به  حذف  قيد اسالم  و تبديل  
قرآن  مجيد به  كتاب  آس��ماني،  اعتراض  داش��ت  و 
دومين  اعتراض  ماهوي، به  شركت  زنان  در انتخابات  
بود. در اين باره نيز، اس��تدالل امام خميني اين بود 
كه در ش��رايطي كه مردان آزادي سياست ورزي در 
ايران را ندارند، حضور زنان چه مفهومي جز تبليغاتي 

گمراه كننده مي تواند داشته باشد؟)۱۱(
  نمايش س�اختگي آزادي زنان و حضور در 

انتخابات
در دوره پهل��وي دوم، تالش ها و تبليغات بس��ياري 
صورت گرفت تا نش��ان دهد زنان در اي��ران، نه تنها 
حق رأي دارند، بلكه به مقام هاي رس��مي نيز دست 
يافته اند! بايد دانس��ت كه گروه هايي از زنان كه در 
اين انتخابات و البته بيشتر انتصابات حضور داشتند، 
فاقد پويايي و استقالل الزم براي اقدامات خود بودند 
و صرفاً جنبه نمايشي حضور زن را تأمين مي كردند. 
)۱۲( در حقيقت، شاه با وجود موافقت ظاهري با حضور 

اجتماعي زن به دليل الزامات ناشي از مدرنيزه كردن 
كشور، به هيچ عنوان با حضور زنان در عرصه سياست، 
موافقت نداشت! به گفته نيكي كدي: »شاه با وجود 
اينكه هيچ احترام خاصي براي زن ها قائل نبود، بعضاً 
تحت فشار سازمان زنان همساني كه به وجود آورده 
بود، فكر مي كرد كه تشويق زن ها به اشتغال در نيروي 
كار مملكت، مي تواند در رشد اقتصاد ايران مؤثر بوده 
باشد.«)۱۳( ش��اه با همه ادعاهايش در مورد تساوي 
زنان، در يكي از مصاحبه هاي خود نشان مي دهد هيچ 
اعتقادي به توانايي زنان ندارد. وي با كمال گستاخي 
مي گويد: »نمي خواهم بي ادب معرفي  شوم، اما زنان 
به رغم آنكه قانوناً مس��اوي هس��تند، از نظر توانايي 
چنين نيستند. مثاًل هرگز از بين زنان، يك ميكل آنژ 
يا باخ برنخاس��ته! من حتي يك آشپز خوب در بين 

زنان نديده ام!« ) ۱4(
  امام خميني و مشاركت سياسي و اجتماعي 

زنان
نگاهي دوباره به متن مخالفت امام خميني با طرح 
ش��ش ماده اي پهلوي دوم، اين موضوع را بيش��تر 
روشن مي كند كه اس��تفاده ابزاري از حضور زنان 
در پست ها و مقام هاي رس��مي، تنها براي نمايش 
دموكراسي اس��ت و واقعيت ماجرا، استبداد درهم 
تنيده اي اس��ت كه حقي نه براي زن و نه براي مرد 
قائل اس��ت. همانگونه كه در فصل پيشين اشارت 
رفت، منطق ايشان براي مخالفت با اين امر، از اين 
قرار است: »مگر مرد ها در اين مملكت آزادي دارند 
كه زن ها داشته باشند، مگر آزادي زن و آزادي مرد 

با لفظ درست مي شود؟« )۱5(
حضرت امام بعد از پيروزي انقالب اس��المي مدافع 
سرس��خت زنان و ش��ركت آنان در انتخابات بود. به 
محض پي��روزي انقالب اس��المي درس��ت ۲۰ روز 
بعد در يك سخنراني ش��ورانگيز در مدرسه فيضيه 
فرمودن��د: »زن بايد در سرنوش��ت خودش دخالت 
داشته باش��د. زن ها در جمهوري اسالمي بايد رأي 
بدهند. همانطور كه مردان ح��ق رأي دارند، زن ها 
حق رأي دارند.«)۱۶( رهبركبير انقالب اس��المي در 
اولين انتخابات يعني رفراندوم جمهوري اس��المي 
طي پيامي به مردم ايران فرمودند: »آنچه الزم است 
تذكر دهم، شركت زنان مبارز و شجاع سراسر ايران 
در رفراندوم است.« )۱7( بنيانگذار جمهوري اسالمي 
با اين تأكيد، توضيحي عملي به مواضع علما در قبال 
شركت زنان در انتخابات رژيم محمدرضا شاه دادند.

) ۱8( در واقع ريشه اصلي مخالفت ها، مربوط به بنيان 

خودكامه حكومت شاه مي ش��د. در تأكيد بر منطق 
پيش گفته، مخالفان مي گفتند: در حالي كه اكثريت 
مردان جامع��ه حق رأي و ح��ق نمايندگي ندارند و 
انتخابات به شكل صوري برگزار مي شود، دادن حق 
رأي و انتخاب شدن به زنان تنها فريبي براي هر چه 
بيشتر بزك كردن چهره استبداد و پيكره رژيم است، 
همانگونه كه در برخي تصريحات نيز آمده اس��ت: 
»به راس��تي كه مردان از هيچگونه حقوق سياسي 

برخوردار نبودند.« )۱۹(
  حاصل اج�راي اصاحات ارض�ي به روش 

پهلويستي
برنامه اصالحات ارضي، ظاهراً كشاورزان متوسط را به 
عنوان يك نيروي اجتماعي به حساب مي  آورد، ولي 
تعداد اينگونه كش��اورزان، حدود يك دهم مجموع 
كش��اورزان ايران بود. به كش��اورزان فقير، قطعات 
كوچك زمين مي رسيد. كارگران كشاورز كه نيروي 
عمده اي بودند، اميد زمين دار شدن را از دست دادند 
و بدين  ترتيب طولي نكشيد كه دهها هزار كشاورز 
بيكار و ب��دون زمين براي كاريابي به ش��هرها روي 
آوردند. )۲۰( كشاورزي با اجراي اصالحات ارضي، نابود 
و شهرها از كشاورزان انباشته ش��د! اين اصالحات 
عالوه بر دگرگوني در الگوي مالكيت، باعث تغييرات 
مهمي در جمعيت كشور شد. در حالي كه در اوايل 
دهه ۱۳4۰، حدود ۳۰ درص��د از جمعيت ايران در 
شهرها زندگي مي كردند، در س��ال ۱۳54 اين رقم 
به 45 درصد رسيد! ش��اه در آغاز پروژه به اصطالح 
انقالب س��فيد، بس��ياري از ثروتمندان زمين دار را 
با خودش مخالف ك��رد، با اين اميد ك��ه در عوض، 
پشتيباني كشاورزان را جلب كند. )۲۱( كنترل قيمت 
محصوالت كشاورزي مانند گندم، افزايش جمعيت، 
مهاجرت روستايياِن بي زمين به شهرها، بي توجهي 
دولت به مازاد محصوالت كشاورزي براي تأمين غذا، 
صادرات و تأمين درآمد، به دليل اس��تفاده از عوايد 
نفت از مهم ترين مس��ائلي بود كه سطح محصوالت 

كشاورزي را دچار افت كرد. )۲۲(
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در حالي ك�ه در اوايل ده�ه 40، حدود 
30درصد از جمعيت ايران در ش�هرها 
زندگ�ي مي كردن�د، در س�ال 54 اين 
رقم به 45درصد رسيد! شاه در انقاب 
س�فيد، اميد داش�ت كه پش�تيباني 
كش�اورزان را جل�ب كند، ام�ا كنترل 
قيم�ت محص�والت كش�اورزي مانند 
گندم، مهاجرت روس�تاييان بي زمين 
به ش�هرها و بي توجهي دولت به مازاد 
محصوالت كشاورزي براي تأمين غذا 
از جمله مواردي بود كه وي را ناكام كرد!
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