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 کشاورزي در ایران ارضی و اصالحات

  *نویسنده: هلموت ریچاردز

  مترجم: اصغر ابوترابی

  
  ها شاه در حال اعطاي اسناد زمین

دبیات انقالب اسالمیتر توضیح گروه* ارضی  اصالحات يرادید اجتر  بدون :جمه و پژوهش منابع خارجی دفتر ا

آن تا چند دهه بعد از اجرا در جامعه ایران مشهود  که اثرهايبود دوم حکومت پهلوي اقتصادي ثیرگذارترین برنامه تأ

رضی به ا اصالحاتسیاسی، اقتصادي و اجتماعی  اتی درباره پیامدهايتألیفس از انقالب ي پها سال بود. اگرچه در

(ترجمه فیروزه مهاجر،  زمین و انقالب در ایرانبرجسته اریک هوگالند،  تألیفتوان از  مینگارش درآمده است که 

نیاز دارد. مقاله زیر  به بررسی و پژوهش بیشتر نتایج آن ي مختلف این برنامه وها ) نام برد، اما هنوز جنبه1381شیرازه، 

که پیش از پیروزي  شمار آورد بهدر ایران ارضی  اصالحاتي جدي و منتقدانه درباره ها توان جزو اولین پژوهش میرا 

. نویسنده با مطالعه منابع و تحقیقات مختلف و همچنین سفر به ایران و مشاهده و ه استشد تألیف  میانقالب اسال

ش روي آن را بررسی و تحلیل کرده مشکالت پیاجرا و شیوه  ارضی، اصالحات اندرکاران دستمسئولین و مصاحبه با 

ي خارجی ها و شرکت ي کشت و صنعتها مجتمعنویسنده به ایجاد و گسترش توجه . نکته برجسته در این مقاله، است

 با گذشت چهل سال از پیروزي انقالبي مهمی در مناطق اجرا شده دربر داشت. ها که نتیجه است دخیل در آن

تاریخ جمه این مقاله، محققین تر  امید است با اطالعات کمی درباره این موضوع در دسترس محققین قرار دارد. ،اسالمی

   توجه بیشتري داشته باشند. ها نوع موضوعمعاصر ایران به این 

  

 مقدمه

ن این شاه پرسید چرا دانشجویان و متفکرااز ) 1344( 1965در سال آمریکایی در سفر خود به ایران  نگار روزنامهیک 

چرا که نه؟ به چند «گفته شده که اعلیحضرت لبخند زده است و گفته است: اعتماد هستند.  قدر به او بی شور اینک

 دیدتر بدون 1»کشد که این مردم یاد بگیرند تا به سلطنت اعتماد کنند. میپادشاه اعتماد شده است؟ چندین نسل طول 

 درکه  بودوقتی  قویترضربه و ضربه زد نفس شاه  اعتمادبهکمی به وزیر علی منصور در ژانویه همان سال  نخست ورتر 

به  راطبقه متوسط  مرد جوانِ 14 اتفاقدر پی این  .قصد کرد سوء آوریل یکی از اعضاي گارد شاهنشاهی به جان او ماه
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توطئه علیه جان شاه از  از آن زمانر معروف شد، به دادگاه آوردند. مبعدها به توطئه کاخ مرکه خاطر مشارکت در آنچه 

را پیدا  ها راست یا دروغ، حکومت پیوسته دارد آنل شد. تبدیان به اتفاقی معمول در ایر سوي دانشگاهیان روشنفکر

   3.داري است در آن نقش دارد که فرد خانواده، 2شاه است که دوست نوه اي کند، آخرین مورد دسیسه می

 یم.هراسان بدانشاه اشتباه بود، امروز نیز اشتباه است که پدرساالري شاه را توهم یک  )1344(1965طور که در  همان

کارگیري خشونت و  هبا بشاه بود. حکومت او  سلطنتور، دربردارنده نقطه عطفی در تر برايرغم اقدام  به، 1965سال 

 توانست 1965برد. او در سال  از چهار سال رکود اقتصادي و ناآرامی سیاسی با موفقیت جان به درخونریزي بسیار، 

جذب کند. شاه در حالی یک برنامه توزیع زمین اعتبار یا  بی س،یوأم، خالفان جبهه ملی را زندانیاکثریت وسیعی از م

در از خود حمایت  براياما با این کار منبعی  ،شداك لّاستقالل طبقه مباعث تضعیف محدود را به اجرا گذاشت که 

  استفاده کند. خود طبقه متوسط شهري  علیه مخالفان مؤثر کامالًطور  به توانست از آن میایجاد کرد که  روستاها

در نزدیکی  ساخت کارخانه ذوب آهندر اقتصاد بود. با امضاي قرارداد  گیر ی چشمشاهد چرخش) 1344( 1965سال 

رد آن توسعه صنعتی که در مو برايشاه  يها مالی آن نبود) برنامه تأمینت یا اصفهان (که ایاالت متحده مایل به ساخ

شرکت االید  قرار گرفت. در پی این امر در ماه دسامبر اعالم شد کهستانه تحقق بسیار تبلیغ شده بود، در آ

میلیون  100) ایاالت متحده هم با شرکت نفت ایران در مورد واحد تولید پتروشیمی Allied Chemical Corpکمیکال(

هلندي، سوئدي و ي ها یی با شرکتها نامه موافقتبه توافق رسیده است.  )(امام خمینی فعلی. دالري در بندر شاپور

میلیون  20  کار پروژه) 1344( 1965در سال . همچنین آلمانی نهایی شده تا بوشهر را به یک بندر پیشرفته تبدیل کنند

. بازنگري در آغاز شدـ  [فارس] یکی دیگر از بنادر خلیجـ  توسعه بندرعباس برايدالري با پشتیبانی آمریکا 

 برايدیگر  ي عملیاتیها ها را افزایش داد و قراردادهاي دیگري با شرکتدرآمدردادهاي کنسرسیوم نفتی تا حدي قرا

و بسته شدن ) 1346( 1967اسرائیل در سال جنگ اعراب و نهایی شد.  [فارس] در خلیج دریایی يها طرح يرااج

عملیاتی د در منطقه فات جدید و افزایش تولیتشاکد و اافزایش درآمد نفتی ایران ش باعثسوریه  نفت يها لوله

  4درصدي تولید در آن سال کمک کرد. 20کنسرسیوم به افزایش 

گذاري در بخش  سرعت گرفتن سرمایهتوان به  میرا همچنین ) 1344( 1965توسعه اقتصادي سریع پس از سال 

از محل  گذاري سرمایهحاصل از  توسعه اقتصاديشده است  تأسیسبانک مرکزي که به تازگی خصوصی نسبت داد. 

سود اندك را  دارد. اعتبارات با نظر تحتي درآمدزا و اعتبارات تجاري با سود اندك را به دقت ها در بخش ها مالیات

ي گذشته ها کند و جاي نظام تنزیل با سود باالي بازار در سال می تأمینروز بیشتر  روزبه ،رشد  به رو نظام مدرن بانکیِ

 با هدفمشابه آن در آمریکا و اروپا،  اتمؤسسه، همچون مؤسساین  پول از سوي تأمین نظارت بر .را گرفته است

در نرخ بهره طراحی شده بود.  براياعتبارات و تعیین سقفی  بیش از حد گسترشایجاد اطمینان در ذخایر، جلوگیري از 
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ري کند که موجب شتاب ام گسیخته واردات جلوگیي لجها یی از تکرار هزینهها چنین کنترلرفت که  میایران امید 

  گرفتن رکود قبلی شده بود. 

عرضه  براياصلی  عامل تأمین«به منظور  )1347(1968بانک توسعه صنعت و معدن ایران در پس از بانک مرکزي، 

 این بانکي بعدي ها علت وجودي و فعالیت 5.شد تأسیس» داشتند، شریک خارجی یی کهها و شرکت ها سهام کارخانه

المللی  ) و خانه بین.Chase International Investment Corpیس(المللی چِ گذاري بین سرمایهشرکت  نظر تحتکه 

المللی در توسعه  ق نخبگان مالی بیننمایانگر عالئ به روشنی) شکل گرفته بود، Lazard Freres( یرززارد فربانکداري ال

، شاه و دیگر ایرانیان مالی صنعتی تأمین با مرتبطدیگر  وجود دو بنگاه دولتیِ رغم بهدر ایران بود.  »موفق« داري سرمایه

 تان،ي بانک جهانی در پاکسها مشابه آنهایی که پیش از آن با کمک ات چندجانبه،مؤسسرتبه در اواخر دهه پنجاه به  یلعا

و آندره  ابتهاج، رئیس وقت سازمان برنامه حسنلگو بین ابواو گفت، عالقمند شدند. شده بود تأسیسکیه و هند تر 

یر(مAndre Meyerیس اینترنشنال و چِ الزاردگیري سندیکاي بانکداري خارجی تحت رهبري  به شکل یرززارد فر) از ال

 International Basic)( نومیکو)، شرکت اینترنشنال بیسیک اکRockefeller( راکفلر گذاري سرمایهابزار دیگر انجامید. 

Economy Corp.)(IBEC( و شرکت فرست بوستون )First Boston Corpتر کرد.  ایاالت متحده را فربه )، عضویت

از شرکت الزارد در تهران در دست اجرا داشت و  سازي مربوط به خانه اي پروژه شرکت اینترنشنال بیسیک اکونومیک

 الزاردکرد. وابستگان فرانسوي و انگلیسی  می) در خوزستان حمایت David Lilienthal( توسعه و منابع دیوید لیلینتال

  6ي صنعتی اروپایی فراهم کنند.ها ات مالی و شرکتمؤسسیی از مجموعه وسیعی از ها موفق شدند سرمایه

شاه بر اقتصاد و کاهش کنترل  وجه هیچبه ) 1344( 1965پس از سال  ي بخش خصوصیها افزایش فعالیتدر کل 

از جامعه به  اي هاي رقیب و همپوشان، در هر گوشه بنگاهتوانست از طریق  میداشت. حال دولت نپی را در جامعه

و  توجهی است: اصناف کارگري خصوص نیروي کار، نکته قابل هند تولید و بیرانفوذ دولت در فمیزان نظارت بپردازد. 

، تبلیغات کارگري کارگري مربوط به وزارت کشوریاسی ي سها ، سازماناستدستمزدها در حیطه وظایف وزارت کار 

  a.شود میمربوط  وزارت بهداري اطالعات و رفاه کارگران بهبه وزارت 

 ،دریافت مالیات برايی دارایمجوزها، وزارت دریافت  براياقتصاد  ، وزارتنیرو همچنین کنترل از طریق وزارت

از سوي سازمان برنامه در سال  اي مطالعهشود.  میاعمال  و غیره دریافت مجوز توسعه تولید براي وزارت تعاون

محلی در این  ي عمرانها پروژه بنگاه دولتی در 13انجام توسعه در استان گیالن معلوم کرد که  براي )1345(1966

خانواده پهلوي از طریق مالکیت برخی از اعضاي  واقف بود که حقیقتپردازند. شاه هم به این  میاستان به رقابت 

                                                           
a
شدن باعث کم شدن قواعد  تولید صنعتی در کشور با نیروي کار ارزان فراگیر شد. ماشینیدهد که چرا امکانات  هاي دولتی مازاد بر نیاز توضیح می چنین کمک  

  وپاگیر و به تبع آن باعث کاسته شدن امکان دخالت دولت در این امور شد. دست
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بزرگترین و . هستنددر تمام عملیات تجاري و صنعتی در ایران صاحب نفوذ  تقریباً »قانونی«طور مستقیم و  به

  یا وابستگی نزدیکی با آنها دارند. سلطنتی هستندبانفوذترین پیمانکاران یا اعضاي خانواده 

سهمی  غالباًیه، تأییداخذ این  برايشاه را نداشته باشد.  تأیید شود که یمکمتر فعالیت صنعتی یا تجاري در ایران انجام 

گانی که خواهان لطفی نخب ی را ازطور که رضاشاه امالک شود، همان میعنوان هدیه به شاه داده  به فعالیتاز مالکیت آن 

ي ها خودشان را در فعالیت کرد. در موارد دیگر شاه یا دیگر اعضاي خانواده سلطنتی منابع شخصی میبودند دریافت 

  7کردند. می گذاري سرمایهتجاري بومی 

  

و در مراسم سالمنخست وزیر هویدا را شاه    روزي به حضور می پذیردن

خصوص  (به ي خارجیها توان به حمایت دولت میماندگاري بلند مدت شاه بر تخت سلطنت را شود که  میمعلوم 

کنترل خارجی، پلیس مخفی  برايمجهز  کامالًایاالت متحده و نیز اتحاد جماهیر شوروي و چین)، نیروهاي مسلح 

ي شدید اقتصادي ها ي فردي و کنترلها ي مدنی و آزاديها متملق، محدود کردن شدید آزاديفراگیر، نخبگان سیاسی 

اند هم از این  انداخته شده» دان تاریخ زباله«، به تسکیوتر  قبل، به گفته ها اما دیگر پادشاهان که مدتنسبت داد. 

ساختار  يها تري وجود دارد که در پیچیدگی اساسی تسؤاالتوضیح ماندگاري شاه  براي. اند برخوردار بوده ها خصلت

رابر اجتماعی و تاریخی ایران گرفتار مانده است. چرا نخبگان سیاسی متملق هستند؟ شاه چطور توانسته است در ب
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 ،جاي او  هگرا ب یا بورژواي ملینظامی  یک رژیمبه عقب راندن او یا جایگزین کردن  براي مخالف حرکات ضدنخبگان

  ؟اند هدچار شدقدر به چند دستگی و ناتوانی در سازماندهی  ي مخالف اینها مقاومت کند؟ و چرا گروه

ت؛ ایالیت ) اشراف3سلسله حاکم؛ ي ها ) خانواده2) شاه؛ 1شش جزء بوده است:  دارايطبقه حاکم ایران  ،به لحاظ سنتی

حاکم در اوایل قرن بیستم، طبقه نظامی.  نخبگان) 6باالي حامی نظام؛ و  ن) رده(روحانیا ) علماي5مالکان محلی؛  )4

داران  ) سرمایه8و صنعتی)؛ و  دارندگان درآمد ثابت(تجاري،  ) نخبگان اقتصادي7تر شد: با پیوستن دو گروه دیگر بزرگ

  خارجی.

شرکت خصوص پس از افتتاح  نگلستان در اواخر قرن نوزدهم، بهایران و ا شده بین ازات نهایییي امتها نامه توافقبا آغاز  

. »ل شدندیبدتایران  هشریک ثابت و با نفوذ طبقه حاکم«تجار خارجی به ، )1287(1908نفت ایران و انگلیس در سال 

ي روابط ها بلکه پیمانکاران و حتی شرکت ،یمنافع اقتصادي خارجی نه تنها شامل منافع قدرتمند نفت ،ایران معاصردر «

  8.»کردند میسلطنتی در خارج از کشور حمایت طبقه حاکم و خانواده  شد که از اعتبار و حیثیت میعمومی 

کارگیري و تقویت این الگوها در هر  هبا ب ه بودتوانسترفتار سیاسی و اجتماعی، براي بر الگوهاي موجود  شاه مبتنی

الزم بود تا مخالفانش را تضعیف کند یا آنها را  اکیداًدهی مجدد آنها در زمانی که  شکل زمان ممکن و با ملغی کردن و

ند را یرااین فدر آن  توان میکه  ي خاصیها یکی از زمینهبه همکاري وادار کند، بیش از سه دهه در قدرت بماند. 

  شاه است.  »انقالب سفید«ارضی  اصالحات مفاد يرااجو  طرح ،بررسی کرد

و آنها را بیشتر  شان کمک کرد کان بزرگ از پایگاه قدرت روستاییارضی به جدا کردن مال اصالحاتپی  در مراحل پی

 برايي دولت ها برنامهموفقیت اقتصادي ضروري بود.  برايشان وابسته کرد که در آن همکاري با دولت  به منافع شهري

یی که ها آن برايارضی به مالکان کند و  اصالحاتي سالیانه ها کارخانجات دولتی را جایگزین پرداخت این که

کرد. از  دست تبدیلزیر اي مسلط به طبقه اي از طبقهرا  مالکانکنند معافیت مالیاتی بدهد،  تأسیسکارخانجات جدید 

به سلطنت، با روند کلی حکومت شاه همخوانی دارد،  وابسته گویان تملقفتن طبقه مالك و تبدیل آن به حالتی از بین ر

خود را بر کلی کنترل  مرتباًي نظامی و مدنی ها ربع قرنی که در آن بروکراسی« :کند میکه ناظري آن را چنین توصیف 

 توسعهرا  ها قدرتش بر بروکراسی رحمی بیشتر بیشاه حتی با  همین زمان درو ي مردم افزایش دادند، ها فعالیت

  9.»داد می

  ایران فئودال؟

توصیف کنند،  »فئودال«ارضی به عنوان  اصالحاتط روستایی در ایران را پیش از یراویم شنمعمول است که بشگرچه 

ارضی هیچ اثري از دوره فئودالی در مفهوم  اصالحاتاین تمایز نامگذاري گمراه کننده و در کل نادرست است. پیش از 

به لحاظ حقوقی  شد و رعایا میتملک طور مطلق  خصوصی(ملک) به يها زمینحقوقی تاریخی این واژه وجود نداشت. 

وسطی وجود داشت، برخوردار نبودند.  قرون امالك، آنچنان که در گذاري حق استفاده قابل به ارثاعتبار و از هیچ 
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مالکیت  دارايي ها کردند. زمین میزندگی  ها ها و شهرستانکان غایبی بودند که در شهرلمالکان، مابخش اعظم 

در شدند. هیچ مالکی چیزي نداشت که  می موقوفات؛ و خالصهي ها )؛ زمینامالك( ي پادشاهیها خصوصی شامل زمین

که در هنگام مرگ به پسر بزرگتر برسد. زمین در ایران براساس دستورات اسالمی منتقل  باشدمستغالت فئودالی حد 

) در بین دانگ( ییها به این دلیل بسیاري از روستاها به بخشبود.  منسوبینشد که در کل به معناي تقسیم زمین بین  می

، روستاییان دندبومالک جا  جا و آن که این یتبار تقسیم شده بودند. غیر از کشاورزان هم یا منفرداعضاي یک خانواده 

وسطی شباهت بیشتري  امالك قرون داران متعهد اجارهآنها به اجاره کردن اجتماعی و  وضعیتد. سهمی از زمین نداشتن

آنها و بین  اي شده  ارتباط به لحاظ حقوقی به رسمیت شناخته ت که هیچه جز این واقعیفئودال، ب داران اجارهداشت تا 

راساس نوعی از از تضمین را ب اي درجه ،به رعایاي زارع ،مالك خاص وجود نداشت. گاهی رسوم محلییک 

سهم هر ساله . گرفتند میو در اختیار  کردند میکشت  اجازه مالك اساس آنها زمین را بر اغلبداد، در  میداري  اجاره

شد. یکی  میان پرداخت نقدي و کار بیشتر طلب مستأجرشد و اغلب از  میباید پرداخت  ها مشخصی از محصول و دام

به آنها  ال به چنین افراد فاقد حقی، یعنیین فئودمستأجراطالق «نویسد  میاز مقامات در مورد قانون زمین در ایران 

  10.»واقعی آنهاست يها جایگاهی بدهیم که بسیار فراتر از گرفتاري

را در مورد وضعیت واقعی روابط اجتماعی قبل  این برداشت نادرست »فئودال«واژه گیري کار به ،از جوانب خاص دیگر

تمام  ،شدت خشونت مالکین در ایراني ها وسطی در دوره خالف اروپاي قرونبرکند.  میالقا  اصالحاتاز  بعدو حتی 

سال به جایی دیگر بروند و روستا را خالی بگذارند یا فقط  5یا  4رعایاي یک روستا ممکن بود خیلی ساده به مدت 

کار  یا رعیت جدیدي به فروخت مییک مالک روستا را به مالک جدیدي وقتی یک یا دو خانواده در آن باقی بمانند. 

کشاورزان در همان  بود که گرفت، این میبایست صورت  میرونق دوباره روستا  برايگرفت، تنها کاري که  می

گیري رعایاي جدید، اتفاق کار بهبازگشت دوباره یا سازي و ند رهایرااین ف ي گلی زندگی و زمین را کشت کنند.ها خانه

دست  به دستبار  ساله تا هفت 30در یک دوره ن هر روستا باید لکاابود. از نظر م ها در برخی استان معمولی تقریباً

دادند.  میره ایشان را اجها زمیندادند، که آنها هم به نوبه خود بخشی از  میکین اجاره لام شد. مالکین به خرده می

ر این  ها مالک طور بود که مالکین یا خرده تیبات اینتر  کرد. یکی از این مییا حتی هر فصل تغییر  ساله هر ،تیباتت

تولید  براي، با این حال هیچ یک از آنان فروختند میقبل از درو، به یک تاجر بازار  ها محصول را پس از کاشت و مدت

  کردند.  میبیشتر بر رعایا نظارت ن

کرد، بر ابهام و  میشان را بیشتر  شکاف بین روستائیان و اربابان مختلف ،فروش پیچیده اجاره چندباره و پیشاین نظام 

 »گذاري سرمایه«کرد. در واقع هیچ  مینی از ثبات یا تداوم تعهدات را ایجاد نافزود و هیچ میزا میسردرگمی معامالت 

شد و در  میآبیاري و دیگر موارد معمول نگهداري انجام ن سرپا نگهداشتن مسیرهاي برايحداقل الزم واقعی بیش از 

  داد.  میمواردي مالک حتی این کارها را هم انجام ن
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فاقد ساختار بود.  ،ساختار سنتی فئودالی، نظام تولید در روستاهاي ایران به نسبتتوان گفت که بر خالف  مین برایبنا

گیري  بینی نیروهاي دولت از شکل گاه و غیرقابل پیش به اقتدار گاهو  ي متغیر مالکین مختلفها تاها، هوسنظمی روس بی

جامعه روستایی از صدر تا ذیل شکل کرد.  میلوگیري روابط طبقاتی تولید که در نظام روستایی ریشه داشته باشد، ج

 ها تنها از آنشد که شاه  می بدل هاوار مستقر در شهر خودکامگی انگل برايو در نتیجه به شکار آسانی  تعاونی نداشت

نداشت. در نظام ارباب ـ رعیتی، روستائیان اغلب نقشی در تغییر جامعه  گرفت و کنترل بیشتري میاندکی مالیات 

گیري نیروي کار روستا، از نیروي کارمزدبگیر کار بهجاي ه ي اصلی آب، بها نگهداري راه برايالکی م مثالًنداشتند. 

 مباشر او یا هر کار دیگري تنها با مالک یا پرداخت غله و دیگر دیون برايهر خانواده  معموالًکرد.  میشهري استفاده 

لی وجود داشت) این بود که اطور که در امالك فئود (آن در ارتباط بود. یکی از نتایج فقدان ارائه خدمات کاري مشترك

این امر امروزه هم ادامه داد.  میشد فقط به صورت موردي رخ  میبه آگاهی جامعه منتهی  مستقیماًنوعی از همکاري که 

لحاظ، د. از این کن می رت بروکراتیک تعریف شده است، دخالتنیازهاي روستاییان که به صو تأمین برايدارد و دولت 

 . اند هروستاهاي ایران پیشرفت کمی به سمت توسعه اجتماعی داشت

جناحی است نه جمعی. آید که رفتار اجتماعی در ایران  میاین حقیقت به دست  اي از چنین میراث روستایی تجزیه شده

کیب تر  ممکن استو  منافع خاص است نه عمومی دارايل دهند که ي کوتاه مدت شکها ایل دارند همکاريایرانیان تم

روي زمین کار  که با همي فردي تغییر دهند. در یک روستاي سنتی اعضاي یک خانواده ها خود را براساس استراتژي

پدر، برادر بزرگتر یا مردي که  معموالًگویند.  می شریکدهند که به آن  میکنند نوعی مشارکت ضعیف را تشکیل  می

زي پس پرده اتفاق با به جاي بحث آشکار، بیشتر از سیاست ها ه دارد. مخالفتبیشترین تجربه است، بر آنها سلط داراي

وکارهاي خانوادگی  بکس ها در شهرستان. اتفاق بیفتد، بسیار نادر است اصالً، اگر و اصل حاکمیت اکثریتافتد  می

راه بیندازد یا برادران  کار جداگانه خود را بهو کسببرادري بخواهد  ام معنایی ندارد: یعنی این کهسه چیزي به نام

ند. در صورت بروز اختالف، اقلیت سهامداران ممکن است از انجام هر دست یکی هستزیر عمالًر انجام کار مختلف د

ایرانی کاري  کامالًوکارهاي  ري کنند و به همین نسبت از اکثریت کارکنان این نوع کسباقدام مشارکتی جلوگی

  . آید میبرن

(مثل بود چندین نسل  برايپدر به پسر  مبتنی بر تقسیم کار و همکاري خانوادگی و تداوم ارثی ازاساس کار خانوادگی 

کار و کسب برايترش آن گس در ایران هدف خانواده] و پسران). J.P.Morgan[ ، جی. پی. مورگانبرادران راکفلر

عمودي مدنظر گسترش  است کهبرخالف مدل اروپایی و این  استو گسترده  افقی است که یک استراژي خانوادگی

 برايافقی با حداکثر تعداد اعضاست که بتوان آنها را  روستایی در ایران گسترش »اصل و نسب«مشخصه  .قرار دارد

الی که صدها حاست. در  ی یک امتیازو شرکت در هر جایی »خویشاوندان« ی داشتننیع مقاصد مختلف بسیج کرد،

شوند، به ندرت نام  می کویت و حتی تا نیویورك در جایی جمع روستا تا تهران ودر نسل حاضر تمام راه از خویشاوند 
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نسلی،  تکـ  ي کوتاه مدت و کوچکها همکاري ،جامعه گستردهشود.  میجد بزرگ یا خانه روستایی به یاد آورده یک 

  11.افتد میي عمیق اتفاق ها ي بزرگ با ریشهها چه که در شرکت برخالف آن

  روستا بندي طبقه

که  افزاید می ن رعایاي ایرانیجمعی و حق تعیین سرنوشت در میا مؤثراقدام موانع تقسیمات طبقات درون هر روستا بر 

  .آمده است 1در جدول شرح آن 

  مردان کشاورز در روستاهاي ایران  بندي طبقه: 1جدول 

هر روستایی چندین مورد از این طبقات را دارد که برخی از رعایا در بیش از یکی از آنها قرار دارند.  تقریباً

  کاهشی ثروت و جایگاه:تیب تر به عموماً

  انکشاورزغیرـ  الف

  وقف، پادشاهی و حکومتیمالکان غایب، شامل متولیان  .1

  کردند میي کشاورزي را اجاره ها ثروتمندان بیرون روستا که زمین .2

 و غیره ها آب، نگهبان زمینمسئولین روستا: کدخدا، مباشر مالك، میر .3

 زروامالکان غیرکش خرده .4

 (یک روستا یا کمتر) 2یا  1از طبقه  زروارکشان کوچک غیمستأجر .5

 دام و گاهی آب  معموالً تولید، کننده ابزارهاي ان اجارهزرواغیرکش .6

 تولید  ابزارحداقل یکی از  کننده ارائه زرکشاوي کاري غیرها سرگروه دسته .7

  کشاورزانـ  ب

 زروامالکان کش خرده .8

 دادند میانی که اجاره نقدي ثابت زرواکش .9

 سربنه .10

 وهاي نر، نه سربنهگا معموالًتولید،  یکی از ابزار دارايکاران  سهم .11

 ي کاري یا در زمین جایی ثابت داشتند ها فروختند اما در دسته میکارانی که فقط کار خود را  سهم .12

 مانند آنکارگران با مزد مرتب به صورت نقدي یا  .13

ي کار یا زمین که اغلب به صورت روزانه در فصول درو ها موقتی بدون جایگاه در دسته کارگران .14

 شدند میاستخدام 

Source: Keddie, “The Iranian Village Before and After Land Reform,” JOURNAL OF 

CONTEMPORARY HISTORY (July 1969) p.75.  
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سازي شده  کند اما حتی این جدول ساده میجامع را ناممکن  کامالًسیم یک جدول تر  فراوان، اي ي منطقهها تفاوت

در  عمالً 2و  1یی از طبقه ها بخشدهد. تنها  را نشان  »بندي در روستاها هطبقپیچیدگی و اهمیت «تواند نمایی از  می

کمک  11و گاهی اعضاي طبقه  10، 9، 8، 7، 6، 4به تقویت طبقات ارضی حذف شدند، که  اصالحاتمراحل مختلف 

حق معمول  داراياولویت دریافت زمین از هر نظر به کسانی داده شد که ابزار تولید داشتند یا کسانی که کرد.  می

  بدان این عمالً کردند. میک پرداخت لابه صورت نقدي یا شکل دیگري به م اي استفاده از زمین بودند و اجاره ساالنه

درصد  40 احتماالًکه  14و  13، 12 زارع زمین گرفتند در حالی که طبقات 7و  6، 5 زروامعنا بود که طبقات غیرکش

  12.»یافت نکردنددادند، زمین در میروستائیان را تشکیل 

داران،  ، دستفروشان، مغازهدهندگان وامـ  نبودنددرگیر در کار کشاورزي  مستقیماًدسته از طبقات روستایی که   آن

روستایی  بندي طبقه، که به هر حال بخش مهمی از تصویر اند هنجانده نشدبور گزدر جدول مـ  ران، مالها و غیرهو پیشه

که تا حد زیادي «نشان داد  60دهه اواسط دهند. اکثر رعایا مقروض بودند و تحقیقات انجام شده در  میرا تشکیل 

  .»مدیون منابعی به غیر از دولت و مالکین هستند ها بیشترین بخش

ترین  ، یکی از قدرتمنددهند میداران، دستفروشان و دیگرانی که وام  شد مغازه میدرصد و باالتر باعث  50نرخ بهره 

  13طبقات روستایی باشند.

رعایا «کمک کرد،  اصالحاتلین مرحله براساس نظر محقق ایرانی حسین مهدوي، که در انجام تحقیق در مورد اثرات او

  .»بورژوازي مختص خود را دارند

صاحب ند، کرد میاداره ي روستا را ها کنترل داشتند، آسیاب  ي بهتر را تحتها زمین معموالًافراد ثروتمندتر روستا 

 ي بیشتري ها و دام ها توانند زمین میکه کردند  میو تجاري را ایفا   میعموگان دهند وامي روستا بودند و نقش ها مغازه

  14ل شوند.تبدیالك در روستا مقام منصوب دولت یا مبه تمایل داشتند که به نوعی به دست بیاورند و حتی 

ارضی را انجام داد. نتیجه این هدف سیاسی آن بود که  اصالحات، »بورژوازي رعیتی«این توسعه و تحکیم  برايشاه 

  اصالحاتدر هیچ یک از مراحل  ،عرضه نداشتند برايچیزي جز نیروي کارشان  هبنیمی از جمعیت روستایی که  تقریباً

دلیل ) به 11و  10، 9(طبقات  ودندب ها نای از زان که پسرواو حتی بخشی از کشارضی زمینی دریافت نکردند 

به شدند،  میمند  از حق استفاده از آن بهره قبالًي مالکین، که ها ي عمومی و تقسیم و فروش زمینها حصورسازي زمینم

ل شده بودند و رعایاي تبدیاشتغال به مالکین قبلی که به کشاورزان تجاري  براي ها زمین این سختی افتادند. کارگران

دند ،مالک زمین جدید   نبال کار به شهرها مهاجرت کردند. یا به د وابسته مان

  اصالحاتمحافظه کارانه  اساس

از همه یک در وهله نخست و بیش  »نزمین به زارعی«اه وعده او در مورد به همر »انقالب سفید«اعالمیه شاه در مورد 

کرده محروم از حقوق  نفوذ و گردنکشی فزاینده طبقه متوسط تحصیل مانور سیاسی بزرگ در سطح وسیع بود که
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شمه تا با فشارهایی که از این بخش سرچپیمان سنتی نیاز داشت  حکومت به یک هم. متوازن شود شهروندي ایران

او و مشاوران ایجاد کنند.  توانند چنین نیرویی میرعایا گیرد مقابله کند و شاه احساس کرد که طبقات باالتر  می

هر احتمالی را  ،مستأجرـ  کلاحکومت او به حمایت از طبقه م وابستگیاش باور داشتند که تداوم  آمریکایی و انگلیسی

تضعیف  )bخصوص در بخش روستایی به(توسعه اقتصادي  برايماي کشور و دورن از مردمتر  درخواست وسیع براي

آغاز شد، به  )1339( 1960سال ه در سیاسی ک شرایط تحول انداخت. میدر نتیجه آینده حکومت را به خطر کرد و  می

وکراتیک به جایگاه با نفوذي دست اجازه داد تا در ساختار بر طلبان افراطی قدیمی همچون حسن ارسنجانی حاصال

قدر  این رشد آنـ  فزاینده نگران ساخته بودبه طور را ي همفکر او ها او و تکنوکرات ،رشد آهسته تولید کشاورزيیابند. 

  بود. در حال کاهش عمالً، نشان داده شده 2طور که در جدول  همان سرانه تولید کشاورزي،آهسته بود که در واقع 

  

  

  

  )1952ـ  1954=100( ) ایرانPCAP( ) و سرانه تولید کشاورزيAP( : شاخص تولید کشاورزي2جدول 

  سرانه تولید کشاورزي  شاخص تولید کشاورزي  

  118  85  1314ـ  1318/ 1935ـ  1939

  106  117  1336ـ  1337/ 1957ـ  1958

  108  119  1337ـ  1338/ 1958ـ  1959

  106  123  1338ـ  1339/ 1959ـ  1960

  96  118  1339ـ  1340/ 1960ـ  1961

Source: Khamsi, 1969 

  

دهنده  م. عطایی نشاند: مطالعات مفصل پروفسور تر بو حتی ناامیدکنندهواقعیت اجتماعی که در پس این آمار نهفته بود 

 15است.) 1340( 1960و اوایل دهه  )1300( 1920اواخر دهه  دوره بین کاهش درآمد واقعی رعایا در بیشتر مناطق در

  دهنده افزایش رفاه نشانانجام شد  1964کاهش کلی، تحقیقی که در خوزستان، گیالن و مازندران طی سال  در زمینه این

جز در مورد  هاست، البته ب )1333ـ 1343( 1954ـ  1964در دهه ـ  ارضی اصالحاتمستقل از اثرات ـ  نسبی رعایا

تحقیقی که گرفتند.  میهمان مزد را  )1333( 1954ي زندگی، اغلب در سال ها ینهرغم افزایش هز گران روزمزد که، بهکار

 اي توسط یک تیم سه نفره تحت نظارت بنیاد فورد و وزارت کشاورزي ایران انجام شد، تغییرات منطقه در همان سال

                                                           
b

مدت پربازده در  ت و تقویت معامالت کوتاهگذاري بلندمدت تولیدي در صنع هاي سرمایه کاهش سرانه درآمد رعایا و تداوم فقدان بازار رعیتی، در تضعیف انگیزه 

  هاي غیرتولیدي همچون امالك شهري و تأمین مالی واردات لوکس مؤثر بود. زمینه
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(سیستان و بلوچستان) درآمد ساالنه  داد: رعایاي فقیرتر روستاهاي جنوب شرقدر درآمدها نشان  بسیار زیادي

برابر این مقدار درآمد داشتند. در سمت دیگر  6یا  5تنها  ان ثروتمندترزروادالر در سال داشتند. کش 8ـ  14نی باورنکرد

دالر بود. متوسط درآمد  1037ي رعیت ها ساالنه خانواده درآمدمتوسط ، در روستایی در استان به نسبت مرفه مازندران

 مناسب رقمی گفتتوان  میکمتر دالر بود، که  516 در سه استان شمالی گیالن، مازندران و آذربایجان ها ساالنه خانواده

ي رعیت ها درآمد متوسط تمام خانوادهبود. گیر  چشمقیه کشور رقمی به نسبت دالر ب 47بود، اما در مقایسه با متوسط 

موقت در نظر گرفته نشده بود، حتی این رقم هم خیلی مد کارگران که درآ الر بود اما از آنجاد 112در این تحقیق 

نشان داد: ملخ و شبدر منبع اصلی غذایی در بین رعایاي فقیرتر  آوري ط رقتیراش) 1333( 1954تحقیق سال  16باالست.

 تقریباًي مازاد ها آوري بهره جمع درصد بود. 240ـ  800در برخی مناطق بود؛ بسیاري به شدت بیمار بودند؛ نرخ بهره 

شد.  میرسیدن به همین نتیجه  برايفندهایی تر  این عمل در اسالم اغلب منجر به استفاده از عملی فراگیر بود، تحریم

توانست مالك باشد یا نباشد)  می(که  به صورت گستره رواج داشت: در یک مورد فرضی، خریدارخري غالت  سلف

در شش را خرید و حدود یک دوم قیمت بازار احتمالی آن غله  میاز گندم را دو یا سه ماه پیش از درو  مستأجرسهم 

 ،مبناي ساالنه بر »هدهند وام«رد. در این مورد، ک میپرداخت  معمول قیمت در فصل درو روکش کردنماه بعد، پس از ف

  17کرد. میدرصد دریافت  800سودي معادل 

با حمایت ایاالت متحده ) 1340(اردیبهشت  1961تفکرات لیبرال بود، در ماه می سال  دارايوقتی علی امینی که 

شاه تمایلی به این انتصاب نداشت، اما وزیر شد، حسن ارسنجانی را به عنوان وزیر کشاورزي خود معرفی کرد.  نخست

ارضی  اصالحات يراي اجها اخت تا گاماند  هارضی به را اصالحاتطی دو هفته، یک سمینار ارسنجانی ق آمد. فائامینی 

  را تبیین کند:

ارتجاعی مواجهیم  اي ارضی با جبهه اصالحاتما در این  وسطایی ادامه دهد... تواند با این نظام قرون مین کس دیگر هیچ

ست. اگر قرار داده ا »سفید«یا  »سرخ«قالب پارلمانی را هدر داده و حاال ما را در برابر انتخاب ان که پنجاه سال نظام

  18بماند منفجر خواهد شد.باقی ی خود کشور در حالت فعل

ی قدم ي سلطنتها زمین توزیع برايشد،  میین مربوطه تهیه نویس قوان حفظ آهنگ حرکت، در حالی که پیش برايدولت 

قانونـ  فرمانشاه و ارسنجانی ) 1340(دي  1962پیش نهاد و در ژانویه سال 
c
اعالم ارضی  اصالحاتجدیدي در مورد  

 دانگیی از چند روستا را نگه دارند که بیشتر از شش ها ) مالکین اجازه داشتند که تنها یک روستا یا بخش1( کردند:

و مناطق مکانیزه که  ، مزارعها خزانهمثل  اي ي گلخانهها ت خاص، زمین، مزارع چاي و برخی محصوالها باغنشود. 

 10دولت باید طی ) 2؛ (توزیع مستثنی هستند براي »مجاز«ي ها از شمول زمین کنند میکارگران مزدبگیر در آنها کار 

این مبلغ به ـ  کرد می، بازپرداخت اند هداد مییی که ها براساس مالیاتطلب مالکین را  سال تغییر کرد) 15به سال (بعدها 

                                                           
c   کرد ، کشور را با فرمان [سلطنتی] اداره می)1340( 1961شاه پس از انحالل مجلس در بهار سال.  
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) تنها 3شد؛ ( میسال از سوي رعایاي خریدار پرداخت  15ی باید طی یراي اجها درصد هزینه 10عالوه حداکثر 

امانت نزد بانک کشاورزي روستا شده بودند مجاز به دریافت بودند و اسناد به عنوان تعاونی  يرااشخاصی که عضو شو

 ماند تا تمام اقساط پرداخت شود. میبه صورت وثیقه 

به مالکین هشدار داد که ممکن است  )1338(زمستان  1960ارضی سال  اصالحاتبا این حال، قانون بی اثر 

ارضی، دو سال  اصالحاتواقعی  يراآنها پیش از اجی باشد. دارایر میزان اساس حداکثتقسیم بریشان در معرض ها زمین

مسئله دلیل این واقعیت  اینو بستگانشان منتقل کنند.  ها مهلت داشتند که مالکیت روستاهایشان را به همسران، بچه

در نظر  »طیراشواجد «توزیع در مرحله نخست  برايروستاي کشور  55000روستا از حدود  13904است که چرا تنها 

روستاهاي یی از ها از یک روستا بخشدانگ جاي یک شش ه چون مالکین این انتخاب را داشتند که بگرفته شدند. 

عدد  9000کمتر از  »طیراواجد ش«تعداد کل روستاهاي  احتماالًوفور از آن استفاده شد)،  مختلف را داشته باشند(که به

متعلق به مالکینی بود که  روستا 15000بینی کرد که حدود  یشپ) 1341( 1962ارسنجانی در سال  ،برخالف اینبود. 

  19درصد از روستاهاي ایران را در مالکیت داشتند. 57مالك بزرگ  400ـ  450روستا داشتند و  5بیش از 

تا حدودي ین از یک فرمول أمورماما در عمل بود  نکردهمعافیت تعریف  برايبه عنوان معیاري را سازي  مکانیزهقانون 

را کی لام گرفتند و میآالت آن در نظر  توسعه مزرعه و ماشین برايا ي عددي رها کردند و ارزشگذاري میکمی استفاده 

 10(شکن کلوخ دارايمالکی که  مثالًگرفتند.  میاز توزیع زمین در نظر  ، معافآورد میامتیاز یا بیشتر به دست  51که 

) و از کود امتیاز 15( ) و کارهاي آبیاري انجام داده بودامتیاز 5کنی کرده بود( بود، کانال )امتیاز 10اکتور(تر امتیاز) و

گرفتند که زمینش را  میامتیاز) به عنوان کسی در نظر  55کرد (با  می) استفاده امتیاز 10( کش و آفت )امتیاز 5( شیمیایی

ارزیابی داشتند که هر جا » پنج امتیاز«ارضی یک امکان دیگر  حاتاصالمسئولین مکانیزه کرده است. همچنین 

  20.گرفتند میخواستند به کار  می

ارضی در بخش اصلی در نظر گرفته  اصالحاتتکمیل  برايیعنی تاریخی که ) 1342(شهریور  1963سپتامبر سال  تا

 4000( و حتی تعداد کمتري 21روستاي کشور از سوي دولت خریداري شده بود. 55000درصد از  6/14شده بود، تنها 

 دولت خریداري شده بود درصد روستاها از سوي 8منطقه کمتر از  5) در عمل بین رعایا توزیع شده بود. در 3000ـ 

گرچه درصد) قرار داشتند.  0( درصد) و یزد1( درصد)، سیستان و بلوچستان 2( یاي عمانکه در میان آنها سواحل در

تا پایان رسمی  به صورت پراکنده ، خریدهاي دولتوارد مرحله دوم خود شد رسماًی ارض اصالحات، 1964در سال 

روستا در مرحله اول  14646هد که د ارقام رسمی آن سال نشان میادامه یافت. ) 1351( 1972در سال  اصالحات

 6ایران هستند. اما تنها یک چهارم آنها کامل یا روستاهاي  درصد روستاهاي 27شدند که کمتر از  »اصالحاتمشمول «

  :دست پیدا کرد اي بودند. به گفته حسین مهدوي دولت به عجایب حسابداري خالقانهدانگ 
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، آن را ي دولتدر بیشتر آمارهاي منتشره از سوصدم روستایی به دولت فروخته شود،  حتی اگر قرار بود یک

، شد میاز سوي مالکی فروخته ... اگر تنها بخشی از روستایی کردند می بندي طبقه »انجام شده اصالحات«عنوان  تحت

ک دومی بخش دیگري را لااگر م. اند هبهره برد اصالحاتتمام خانوارهاي روستا از منافع شدند که  میمدعی 

  22...اند همند شد بهره اصالحاتگرفتند که از  میتمام خانوارهاي روستا را به عنوان کسانی در نظر فروخت  می

میلیون نفر از روستاییان ایران از توزیع زمین در مرحله اول  4/3تعداد ) 1351( 1972در سال  دولت مدعی است که

به وضوح  ن حتی براساس آمارهايبرایمیلیون نفر بود، بنا 18ایران در آن سال حدود جمعیت روستایی . اند همنتفع شد

 »رادیکال« و به نوعی از توزیع زمین در مرحله اولدرصد از جمعیت روستایی ایران  19رسمی تنها قابل اعتماد غیر

 منتفع شدند.  اصالحات

  تعیین ارزش زمین

میزان آخرین مالیات دریافتی از درآمد  برايي مالکین به روش زیر محاسبه شد: ضریب معینی ها یدارایارزش 

درآمد از  برايدرصدي  10مالیات  رسماً 1335 /1956یک روستاي مشخص اعمال شد. (از سال  برايمالك 

ي ها یدارایبود ارزش  100دهنده  وقتی ضریب یا افزایش مثالًداشت.) برداشت شراکتی و دیگر دیون وجود 

در برخی  سازي نشده بود وب استانداردیراضسال ارزش خرید درآمد خالص او بود.  10معادل  حدوداًمالك 

گذاري  دادند براساس ارزش مییی که آنها ها شرمانه مالك مبنی بر اینکه مالیات اعتراض بی«موارد پس از 

شد و  میب براساس منطقه محاسبه یراض. »شد مینظر  یشان بود، به سمت باال تجدیدها مضحک و پایین زمین

تیب تر مالی مرحله نخست را به نوعی تأمینمدعی بودند که  اصالحاتمتغیر بود. مجریان  100ـ  180در طیف 

تر از معادل نقدي سهم برداشتی باشد که  مالک قابل پرداخت و پایین رعایاي براياقساط ساالنه «که  اند هداد

این مسئله در جایی صورت واقعیت . »شد میین به مالکین پرداخت مستأجرارضی از سوي  اصالحاتپیش از 

بود. در این حالت پرداخت  114و  100محاسبه ارزش خرید روستا بین  برايب مورد استفاده یرایافت که ض می

ان مستأجرسوي  ساله ارزش برداشتی بود که در گذشته از 14تا  10ناشی از آن به مالك به سختی معادل خرید 

پردازد که در یک  میبرابر اجاره قبلی خود را  10در حال حاضر  سابق که مستأجرن برایبناشد.  میپرداخت 

نسبت به زمانی که برداشت را با  طور مشخص هر سال مبلغ کمتري ساله تقسیم شده است به 15ازخرید دوره ب

 115درصد اجاره قبلی اوست. اگر ضریب بیشتر از  66؛ یعنی اقساط او گذارد میکرد، کنار  میمالك تقسیم 

که  اي ی اضافهیرادرصد هزینه اج 10رفت.  میرعیت از اجاره قبلی فراتر  براي اصالحات، هزینه درصد بود

آن اقساط از سطح اجاره پیشی  براساسکه گرفت مقدار ضریبی  میبانک کشاورزي از قیمت کل معامله 

باقی ماند و  115کمتر از سطح شکننده  اي متوسط ضریب منطقهتنها در سه استان کرد.  میگرفت، بیشتر هم  می

نرسید. نتیجه آن شد که هیچ رعیتی نماند که پرداختی کمتر از معادل  100در هیچ استانی کمترین ضریب به زیر 
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در پرداخت ه زمینش تعیین شده باشد و بیشتر رعایا بیش از آن پرداخت کردند. رعیتی ک برايسال اجاره  10

کرد اجازه صلب مالکیت او از سوي دولت وجود داشت و  میسه سال یا بیشتر قصور  براياقساط تعیین شده 

  شد.  مییش به شخص دیگري واگذار ها یدارای

Source: Denman: THE KING VISTA, pp. 164, 167, 181, 185. 

  

کمی بعد از مرحله اول زد.  يرااج »رادیکال«ه دگستر دست به اعالم) 1341( 1963ان سال شاه خیلی زود و در زمست

 براياعالم کرد، ارسنجانی  »سفید«انقالب  براينامه خود را ي روستایی در ماه ژانویه که در آن شاه برها کنگره تعاونی

 اصالحاتین مأموربه برهم زدن کار  روج او نیروهاي امنیتی شروعبالفاصله پس از خاستراحت به اروپا سفر کرد. 

جدید مخالف ارسنجانی در کابینه پدیدار شدند، و یک کنفرانس  يرانقض شد؛ وز؛ دستورات قبلی وزیر کردند ارضی

یی بحث کند که ارسنجانی با آنها مخالف بود. در روز اول مارس، او به ها سطح باال تشکیل شد تا در مورد برنامه

نسخه رسمی از آنچه روي داده بود، ارسنجانی  براساسشد.  به تهران بازگشت و به حضور پذیرفته شاه درخواست

وزارتخانه و برخی  نظر  تحتارضی  اصالحاتي ها ، تمرکز تمام برنامهها تشکیل تعاونی برايمیلیون دالر  100خواستار 

. در پی »پذیرفت«ي وزرا شد. شاه امتناع کرد و استعفاي ارسنجانی را ها پیشبرد همکاري برايتغییرات خاص در کابینه 

اعتبار در حال افزایش او را اش جدا ساخت و  م، او را از پایگاه قدرت روستاییآن، انتصاب او به عنوان سفیر ایران در ر

ي شهري تضعیف کرد. دلیل اصلی برکناري ارسنجانی آن بود که ها بین رعایاي به لحاظ سیاسی هوشیار و لیبرال

از اهمیت ي روستایی ها ي کنگره تعاونیها قطعنامهترسید.  مینوان وزیر کشاورزي اعلیحضرت از قدرت فزاینده او به ع

ز همیشه از آن پرهی کرده بود که اعلیحضرت تأکید اي جداکنندهاساسی و  اصالحاتبر انواعی از «پادشاه کاسته بود، 

وجود  کرد که در ایران می تأکیدروي آن فضائلی  در ایران ي مدنیها آزادي براي ،ي خودها درخواستو در  کرد می

 مطرحي سیاسی مدنی ها حمایت از گروه براياساسی  ییها خواسته »حقوق بشر«و  »قانون اساسی«بر  تأکید 23.»داشتن

به  براي تردید توانمندي ارسنجانی و بی را سرکوب کند ها که اعلیحضرت سعی داشت همین گروهدر حالی  کرد، می

 او را نگران ساخته بود. dپرسی همهدر حمایت از برگزاري  ییها راهپیمایی براي میدان آوردن هزاران روستایی

ي تهران که ها امهاز مقاالت در روزن اي پس از انتشار مجموعه) 1343(مرداد  1964ت سال ارسنجانی در ماه او

(اردیبهشت  1969سال ماه می او در  به تهران فراخوانده شد. شد، میداد و باعث شهرتش  میي تند او را نشان ها دیدگاه

  . معتقدند که دولت او را مسموم کرد بسیاري از مردم طور ناگهانی در اثر حمله قلبی درگذشت. به) 1348

  مرحله دوم

                                                           
d  برگزار شد. ( 1963ژانویه سال  26که در  شاه» انقالب سفید«پرسی سراسري در مورد شش بند اول  همهSee MERIP REPORTS, no. 40, p. 17. (  
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(اعالم شده  معروف شد »بندهاي الحاقی«از فرامین کابینه که به  اي از طریق مجموعه رسماًارضی  اصالحاتمرحله دوم 

ط یرایشان به دولت براساس شها مالکین عالوه بر فروش زمین) به اجرا درآمد. 1341دي  27/ 1963ژانویه سال  17در 

  ي زیر برخوردار شدند:ها مرحله نخست، از حق انتخاب

ساله بود و هر پنج سال  30 نامه اجارهزمین را براساس متوسط درآمد خالص سه سال گذشته به رعایا اجاره دهند؛ ـ 1

  گرفت میر مورد بازنگري قرا

  زمین را به قیمت مورد توافق طرفین به رعایا بفروشندـ 2

  در محصول تقسیم کنند را به نسبت بهره مالکانهزمین ـ 3

ک در شرکت معادل سهم لاکنند که در آن سهم م تأسیسبا زارعین   میامه طرفین یک شرکت سهااز طریق توافقنـ 4

  اش از محصول باشد قبلی

  24را بخرند حق ریشه زارعانـ 5

این  براساسکننده زمین  میلیون نفر) از رعایاي دریافت 25/1درصد ( 80کمی بیش از ) 1350( 1971پایان سال  تا

شان بخرند،  مالکین قبلی از درصد قادر بودند زمین را 6/3ساله) تبدیل شدند. تنها  30( ین بلندمدتمستأجرمرحله به 

در گرچه  25درصد از طریق تقسیم کردن، زمین دریافت کردند. 04/10و ي سهامی تشکیل دادند ها درصد شرکت 35/5

به مالکین کمتر از یک درصد تمام معامالت بود، بیش از  عالم شد که فروش حق ریشه زارعانا) 1351( 1972سال 

ترین عضو آن وزیر دربار  که برجسته اتفاق افتاد ي خانواده علمها ، زمینخراسانمورد) در  6779( ها نیمی از این فروش

  کنونی است. 

  مرحله سوم

مگر نتیجه چندانی نداشت  دوم ي مرحلهها نامه اجاره ارجحیت دادن بهدند اش فهمی کابینه ، شاه و)1347(1968در سال 

واقعی باعث  اصالحاتفقدان . ندبود جیراکشاورزي ایران در پیش از آن که  ممنوعیت قانونی قراردادهاي بهره مالکانه

از  تا حدي عمالً این حقیقت که تعداد کمی از زارعین و مالکینشان شد، و ین سهم کارمستأجربین  افزایش خصومت

تشکیل داده بودند  ییها دسته حتی در برخی مناطق زارعینکرد.  میشده بودند، آن را تشدید منتفع  مرحله دوم يرااج

در ذهن  اصالحاتهمانی نبود که شاه در زمان آغاز  دقیقاً و اینـ  به آنها ندهندرا  ها تا با مالکین مخالفت کنند و اجاره

  26داشت.

به  اي اجارهتوزیع و فروش مزارع مقرر کرد. این مواد، با عنوان  مجموعه قوانین جدیديدولت ، )1347(1968 در سال

ساله به  30ي ها نامه اجارهمرحله دوم به صورت  براساسي روستاها بود که کشتزارهاو  ها ، محدود به زمینزارعین

 برزمین  برايي سهامی داده شده بود و در هیچ حالتی چندان زیاد نبودند. بهاي پرداخت شده ها و شرکت ینمستأجر

 بسته شده سال 12ه صورت نقد یا پرداخت اقساط طی نه ببرابر اجاره ساال 10یا  تعیین شده بود: مدونفرمولی  اساس
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جباري تعیین کرده حلی ا قانون راه ،دید وجود داشتتر  مستأجربین مالك و برداشت  از معمولبود. اگر در مورد سهم 

اکثریت غالب مالکین به جاي فروش تمام . مستأجررسید و دو سوم به  میالك میک سوم از زمین به ـ  بود

درگیر  اصالحاتدر محصول تقسیم کنند و  بهره مالکانه براساسن را یشاها زمینیشان، تصمیم گرفتند ها یدارای

قبل  کشاورزان» رهایی نهایی«اعالم  و نگران بازي شد. شاه مشتاقگیر و کاغذ ي وقتها مشاجرات بر سر تقسیم، تاکتیک

، دهقانروز ـ  مانی سلطنتی صادر کرد که مهلتیفر) 1350( 1971بود. او در بهار سال  هسال ي دوهزاروپانصدها جشناز 

ز از آن روتعیین کرده بود تا مالکین بین فروش و تقسیم یکی را انتخاب کنند. ـ  1350مهر  1/ 1971سپتامبر سال  23

ي پرداختی بعدي به عنوان ها و اجاره شدهین فروخته مستأجریی که پیش از آن تحت اجاره بودند به ها به بعد زمین

  27شدند. مینظر گرفته  اقساط بهاي خرید زمین در

یشان را فروخته بودند یا موافقت کرده بودند آنها ها تعداد مالکینی که زمین) 1351( 1972تا تابستان سال  در حالی که

در مرحله دوم اجاره داده بودند یا آنها  یشان راها مالکینی که زمین با کامالًکه رسید،  مینفر  260000قسیم کنند به را ت

زمین به  ،از طریق خرید یا انتقال عمالً ی که، تعداد کشاورزانهمخوانی داشت داشته بودندنگه  می ي سهاها را در شرکت

کنندگانی که در مرحله دوم اجاره کرده بودند  که از دو سوم تعداد اجاره نفر بود 800000، حدود دست آورده بودند

) حق خود در عارز 500000(یا حدود  رمستأجیک نفر از هر سه  تقریباًدهد که  میاین آمارها نشان  شد. بیشتر نمی

  مورد زمین را در مرحله سوم از دست دادند و به کارگران فاقد زمین یا کارگران مهاجر تبدیل شدند. 

میلیون دالر)  470( میلیون ریال 32000به حد  در دریافت زمین از مالکین بدهی دولت و زارعین تقریبیرقم 

کردند که هر کدام  میحواله پرداخت دریافت  9ارضی تصریح کرده بود که مالکین  اصالحاتقانون اولیه  28رسید. می

در دهم نخست به صورت نقد  یک شد. می پرداخت ها و به صورت ساالنه به آن کرد میدهم قیمت خرید را پر  یک

قدي را بسیار بیشتر از آنچه قانون ملزم ي نها پرداخت در عمل بانک کشاورزي پیششد.  میانتقال پرداخت  اتمامهنگام 

ـ  درصد چیزي بود که قانون ملزم ساخته بود 31متوسط پیش پرداخت در طی مرحله نخست ـ  داد میکرده بود انجام 

ي پرداخت هم قابل کسر و هم قابل انتقال ها حواله 29.درصد قیمت خرید بود 31پرداخت در طی مرحله اول  مقدار پیش

در این است که بسیاري از مالکین  ی مشابه نقش مسئله پول در اقتصاد داشت. اعتقاد برنقش ظاهراً انتقال بودند و

سوداگران پول منتقل به  از نرخ برابريتر  با ارزشی بسیار پایین ي پرداخت خود راها حواله اصالحاتي اولیه ها سال

اقتصاد مبهم است. برخی از آنها را در ازاي  در اصالحاتط به ي مربوها حوه دقیق جذب شدن پرداختکردند. ن

 543را  گذاري سرمایهرقم کلی این نوع  تملک دولت مبادله کردند. یک برآورد،  دریافت سهم در کارخانجات تحت

درصد از ارزش  12ي خریداري شده و ها درصد از ارزش زمین 5/5کند که  می ارزیابیمیلیون دالر)  16/7( میلیون ریال

 تسویه برايمیلیون ریال  433ي پرداخت به ارزش ها ي پرداخت صادر شده است. بخش دیگري از حوالهها هتمام حوال
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ي تجاري ها شهري و شرکت زیادي از پول غرامت به توسعه امالكرسد بخش  میبه نظر شد.  دولت مبادله امالیات ب

  30.»در خارج از کشور بیرون رفت گذاري سرمایه برايچندان قابل توجهی هم  بخش نه«خانوادگی راه پیدا کرد؛ 

  ي روستاییها تعاونی

، شددریافت زمین تعیین  براياشاره شد، یکی از شروطی که از سوي مقامات در مرحله اول  قبالًکه طور  همان

بود که روستائیان  بیان تعهد شفاهی از سويروستا بود. در برخی موارد این امر تنها شامل  انجمن تعاونیعضویت در 

خواهد شد. در موارد دیگر وقتی روستائیان  تأسیسپیوستن به تعاونی بود که در منطقه او  برايدهنده قصد او  نشان

جا و همان موقع  ارضی از آنها خواستند تا همان اصالحاتن امأمورجمع شدند تا در مورد توزیع زمین بحث کنند، 

بپذیرند. بعدها، وقتی در روستاي مجاور انتخاب شده است  قبالًانتخاب کنند یا کسی را که  تعاونی روستا براي مدیري

(یعنی تنها کسانی که زمین گرفته  »مجاز«قوت گرفت، گردهمایی ساالنه عمومی تمام روستائیان  ها تعاونی جنبش

و یک  شد میتعاونی انتخاب کردند که یکی از آنها به عنوان رئیس انتخاب  برايی سه نفره را یرابودند) یک کمیته اج

رغم  کرد. به میی سه نفره، کارهاي تعاونی را هدایت یراجاي رئیس کمیته اجه بـ  که اغلب منصوب دولت بودـ  »مدیر«

بین رعایا توزیع شده  روستا خریداري شده بود و تا حدودي 8042تصریحات قانون، در ابتداي مرحله دوم، زمانی که 

کردند. یک  میبانک کشاورزي فعالیت  نظر  تحتبه خوبی تجهیز شده بودند و  عمالًتعاونی روستایی  927بود، تنها 

روستا  8042هزار تعاونی دیگر یا در همین حدود، فقط به صورت اسمی وجود داشتند و در عین حال سه چهارم از 

  از هر نوعی بودند.  فاقد تعاونی شناخته شده،

حمایت قدرتمند ارسنجانی وزیر کشاورزي بود. شاه از طی مرحله نخست  ها تعاونیدلیل اصلی رشد کند جنبش 

در  اساساًتا زمان برکناري ارسنجانی خودداري کرد. حتی بعد از انجام این کار هم شاه  ها افزایش اعتبار یا تعداد تعاونی

ن در اواخر برایرا به دست گرفت. بنا ها تعاونی بود تا زمانی که کنترل کامل جنبش افزایش جریان نقدینگی محتاط

پا شده تعاونی بر 927کرد و این سازمان  تأسیسرا  دولت سازمان مرکزي تعاون روستایی) 1342( 1963تابستان سال 

اسماعیل ریاحی را  ش به نامي ارتها یکی از ژنرالنظارت گرفت. (در این ضمن، شاه   تاز سوي بانک کشاورزي را تح

) 1964/1343( دسال بع .)عنوان معاون وزیر انتخاب کردولیان را به  العظیمعبد سرهنگکشاورزي و به عنوان وزیر

درصد  51درصد به  28سه برابر شد و درصد اعضایی که وام دریافت کرده بودند از  ها اونیي پرداختی تعها میزان وام

شد در مقایسه با اعتبار واقعی مورد نیاز رعایا و در رابطه با تخصیص  می ها که وارد تعاونی اما رقم کلیافزایش یافت. 

  ، چندان قابل توجه نبود. ها اعتبار در دیگر زمینه

سو  از آنل شد. ي دولتی و سازمان برنامه تبدیها گیرنده اصلی بخصوص از بانک به وامسازمان مرکزي تعاون روستایی 

کردند. هر تعاونی محلی و  میاستقراض  سازمان مرکزي تعاون روستاییي آنها از ها و اتحادیهي محلی ها تعاونی

سازمان مرکزي تعاون از طریق  یافت ي خود از سرمایه مشارکتی را بنا نهاد و اجازهها شالوده ،ها از تعاونی اي اتحادیه
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ي ده تا ها در موارد استثنایی به وام را وام بگیرد.تعهد شده از سوي عضو سهامدار تا پنج برابر ارزش سرمایه  روستایی

توانستند تا  میشد. اعضا به صورت انفرادي به صورت فرضی  میمجوز داده  همانداز شده  پانزده برابر ارزش پس

ریالی  500 گذاري سرمایهـ  ریال به ازاي هر سهم 50سهم به قیمت  10ریال در برابر خرید حداقلی اولیه  20000

یافت اما با  میسهام تحت مالکیت افزایش تعداد  ساسا روام بگیرند. قدرت استقراض عضو بـ  ی به صورت نقدپرداخت

مانع از آن شود که  ، طراحی شده بود تااین شرط، به این دلیلیافت.  میمضربی که با افزایش ارزش سهام کاهش 

کردند، از  میدرصد بهره کار  6با  ها را خالی نکنند. تعاونی صندوق تعاونی ،به هزینه خرده سهامداران اعضاي ثروتمند

 3با بهره  از سازمان مرکزي تعاون روستاییخود کردند، که  میي مربوطه استفاده ها درصدي اتحادیه 4 منابع استقراضی

  گرفته شده بود. وام درصد 

. ولیان) دستور توقف (ع. ع ارضی اصالحاتعاون روستایی و جدید ترئیس وزارت ) 1344( 1965در تابستان سال 

روستاهاي بزرگتر و تشکیل ي ها تعاونیایجاد  برايرا صادر و ادغام آنها  کوچکي روستاهاي ها تشکیل تعاونی

ي ها در فعالیت و سازمان مرکزي تعاون روستایی ها ق کرد. برخی از این اتحادیهي تعاونی بیشتر را تشویها اتحادیه

قالم اعتبار و در برخی موارد ا تأمینمحدود به  ها المللی وارد شده بودند اما بیشتر تعاونی بینلی و ح موتجاري در سط

و تنها  ی در روستاهاي بزرگتر وجود داشتفروشگاه تعاون 3000 ،)1350(1971سال  مصرفی محدود مانده بودند. تا

 تحت شکوفاي تولیدي کامالًي ها اعتباري به تعاونی يها نجم حرکتی به سمت تبدیل این انجمنبرنامه پ اساس بر اخیراً

کشاورزي، نیاز  : دسترسی به افزایش درآمدهاياین تغییر، نتیجه چند عامل استایجاد شده است.  ،کنترل کامل دولت 

  افزایش کنترل. برايشاه  بینی میل همیشگی پیشو  هنگفت در محصول به منظور محدود کردن وارداتبه افزایش 

را  سازمان مرکزي تعاون روستایینهاد نیمه مستقل ، بانک تعاون روستایی وظایف مالی )1348(1969اواخر سال در 

طور که  مورد را صادر کرد. همان 3000به مجموع  ها اونیعتتعداد مند و کاهش  برعهده گرفت و شاه دستور ادغام نظام

داد، به  میه حیات جداگانه خود ادامه بامور روستایی  ارضی و اصالحات وزارت کشاورزي پس از تشکیل وزارت

ي وام به ها داشت و به خانه انتقال درخواست اي حیات بروکراتیک جداگانه سازمان مرکزي تعاون روستاییهمان شکل 

هر  برايطور متوسط  بودند که به ها خدمات تعاونی روستا تحت 29574تعداد  )1352(1973در سال  31ل شد.تبدیبانک 

  روستا فاقد تعاونی بودند. 15000سه روستا یک تعاونی در این شبکه وجود داشت. اما هنوز تعداد 

نیمی از جمعیت  تقریباًي کشاورزي، در کل عملکرد خیلی بدي داشت. چون ها همچون دیگر بخش تعاونی هم جنبش

طرد  ها و خود به خود از عضویت در تعاونی هفاقد زمین شد اصالحاتروستایی فاقد زمین بودند یا در طول روند 

) 1347( 1968ال شد. تحقیق در س می تأمینگان سنتی دهند وامخواستند از سوي  میهم هر اعتباري که  شدند. آنها باز

درصد تا  6/38داد که هنوز  میدر چندین منطقه نشان  ي به نسبت مرفه روستاییها انوادهدر مورد منابع اعتبارات خ

 45تا  19فقط  ها انجام شده بود. از سوي دیگر تعاونی [قبلی] گاندهند وامي اعطایی از سوي ها درصد از وام 5/58
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(صفر تا  ها درصد)، سایر بانک 20تا  13( از را بانک کشاورزيتر  ي وام را انجام داده بودند که اینها درصد پرداخت

میانگین وام در اکثر مناطق مساحی شده بیشتر از دو برابر د. درصد) باال برده بودن 9/0(صفر تا  درصد) و مالکین 11

شد  میدهد که حجم پول بیشتري را  میتا حدي نشان  کم ح کشور بود که دستدر سطسال  تعاونی در یک میانگین وام

  32.با سرعت بیشتر دریافت کرد ها) دهنده (وام ها دهنده از قرض ها در مقایسه با تعاونی

شد، مبلغ  می ها دیگر زمینه یی که درها در مقایسه با هزینه ها جریان منابع دولتی به تعاونیکه  چراجاي تعجب نیست، 

به عنوان درصدي از کل  ها ، اعتبار اعطایی از طریق تعاونی1346ـ  49/ 1967ـ  70ي ها در دوره سال مثالً. اندکی بود

درصد متغیر بود. در عوض اعتبار بخش کشاورزي به عنوان درصدي از کل  34درصد تا  27اعتبار بخش کشاورزي از 

درصد  7/2تنها ) 1349( 1970در سال  مثالًن برایبنا 33درصد کاهش یافت. 1/8درصد تا  7/10اعتبار در دوره مشابه از 

دهد.  میهم تصویر کاملی ارائه ن یجزئانجام شد. حتی این رقم  ها کشور از طریق تعاونیاز تمام اعتبارات اعطایی در 

مدت استفاده  کشاورزي بلند و کوتاه مقاصد برايي اعطایی به کشاورزي ها درصد از کل وام 52«برآورد شده است که 

  34.»موارد مصرفی هزینه شده است برايبیش از نیمی از پول  ؛نشده است

  

  یي زراعها تعاونی

عالی اقتصاد گفت که باید اقداماتی در پیش گرفته شود تا واحدهاي زراعی  يرا، شاه به شو)1344(1965در سال 

کرد که این  تأکیدو تولید کشاورزي را افزایش دهد. شاه  داده آبیاري را توسعه  غیراقتصادي را ادغام کرده، منطقه تحت

 کیبوتزیممطالعه  براينامید، قابل دسترسی است.  »یزراعتعاونی «از طریق ایجاد آنچه او  مدت تنها اهداف در کوتاه

)kibbutzim (موشاو) وmoshav(  بازدیدهایی رسمی از اسرائیل و نیز اروپاي شرقی و اتحاد جماهیر شوروي صورت

اقتصادي  گیري چنین واحدهاي ار شکلخواست مجدداً«مزارع اشتراکی آنها بررسی شود. یک سال بعد، شاه گرفت تا 

ي زراعی روستاها را اداره ها دهد ببیند تعاونی میجیح تر  که تاظهار داشسازي شد و  موفقی شد، خواستار مکانیزه

  35.»کنند

ه به قانون   یک تقریباًرئیس حکومت به طریقی » ارجحیت«در ایران  وزارت ، )1346(1967شود. در سال  میل تبدیشب

ی که به صورت واحدهاي زراعـ  ي زراعیها تعاونیآغاز  براي را ارضی، مصوبه مجلس اصالحاتتعاون روستایی و 

  دریافت کرد.  به صورت پنج سال آزمایشی،ـ  ودندمالکیت اشتراکی ب  شدند و تحت میاداره  اي حرفه

سرانه درآمد ) 2) مقیاس عملیات را توسعه داده و مکانیزه کند؛ (1(شده داشت:  این سیاست جدید شش هدف اعالم

زمین را ـ  ) نسبت انسان4ي جدید کشاورزي آشنا کند؛ (ها ) سهامداران را با روش3سهامداران را افزایش دهد؛ (

، ها یدارایه ) به تجزی5منابع بین کشاورزي و صنعت را جبران کند؛ ( اي کاهش داده و جایگزینی کار با طراحی منطقه
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استفاده که پیش از آن بایر و بالیی ها کشت زمین  ) مناطق تحت6ند تقسیم بعد از مرگ، پایان دهد؛ (یراخصوص ف هب

  بود، توسعه دهد. 

روشن  کامالًاز این حقیقت  د.اظهار نشـ  اطق روستاییپیشبرد کنترل اقتصادي و اجتماعی شاه بر منـ  یک هدف اساسی

تولید  بااليکرد. افزایش بسیار  میواریز  ها نگرانی اصلی شاه افزایش تولید بود، پول را در تعاونی است که اگر واقعاً

، از ي که در چند تعاونی زراعتی محدود جمع شده بودندالعاده چندین هزار کشاورز زایش خارقافبه جاي کشاورزي، 

زمانی حرکت به سمت  هم .قابل دستیابی بود زارع ها ر[محصول] از سوي میلیونگی طریق تشویق به افزایش چشم

عدد و قرار دادن  3000به  ها تعداد نهایی تعاونیو کاهش  ادغام برايبا اعالم شاه مبنی بر قصد او  ي زراعیها تعاونی

  کند.  میحقیقتی است که این تفسیر را تقویت  ،ت شده از سوي دولتبیتر  مدیران

 اساساًعضویت شد.  مینسبت به آن بنگاه متعهد  کامالًگرفت  میی قرار زراع یش در تعاونیها تایی و زمینوقتی روس

رعایایی که در مرحله نخست  )1گرفتند:  میهار گروه مجاز زیر قرار کینی بود که در چعایاي زارع و مالرمحدود به 

ان مزارع زروابازرگانان یا کش )2ورده بودند؛ توزیع یا از طریق خرید یا در تقسیم زمین در مراحل بعد، زمین به دست آ

کردند و در مرحله دوم  میکه در روستاها زندگی مالکانی  ) خرده3 یی که از توزیع معاف شده بودند؛ها بزرگ و باغ

 اصالحات )سازي همکانیز مثالً)کشاورزان و مالکینی که به دلیلی(4ند؛ نیشان را تقسیم کها موافقت کرده بودند زمین

 ارضی بر آنها اثر نگذاشته بود. 

درصد از افرادي که  51به شرط آنکه حداقل  شد، میگیري انجام  رأيی باید تشکیل تعاونی زراع برايم قانونی طبق الزا

درصد دیگر،  49ي ها تعاونی بدون توجه به خواسته کردند. میشناخته شده بودند، موافقت  »مجاز«از سوي دولت 

در دو روستا یا بیشتر گسترش یافته بودند: محاسبات دولت در مورد  گر ي آیندهها تعاونیعالوه، ه ب .شد میتشکیل 

شد.  میشد بلکه کل منطقه در نظر گرفته  میاکثریت به صورت روستا به روستا انجام ن میزانمعلوم کردن  برايدرصدها 

اسی با مشی بود. این مضحکه دمکر  اکثریتی مخالف این خطروستایی با وارد شدن به تعاونی توزیع نابرابر آرا به معناي 

یا کارگران فاقد زمین  ها نشین خوششد.  میهمراه  مستأجر، دیگر مالکان و کشاورزان دادن روستاییان رأيمحدود کردن 

ا درصد از جمعیت روستایی ر 40ـ  50خورد و  میهم  شان تا حد زیادي به محیط مستقیم آنها و نظم اجتماعیکه 

  36گرفتند. میدر مورد این موضوع مورد مشورت قرار نـ  دادند میتشکیل 

روستاهایی را انتخاب کند ی، تنها کسی بود که قدرت داشت ي زراعها یارضی و تعاون اصالحاتسرهنگ ولیان وزیر 

ي ها رغم مقاومت ، به)1348(1969شد تا تعاونی روستایی را انتخاب یا رد کنند. در پایان سال  میکه به آنها فرصت داده 

مورد بود و در بهار  27این تعداد  )1350( 1971شده بودند. در پایان سال  تأسیسیابی و  نوزده تعاونی محل ،گسترده

سهم،  2000سهامدار و  80مهر با آریا نها از موارد نمایشی تعاونی زراعیمورد رسید. اندازه آ 43به  )1352( 1973سال 

  سهم متفاوت بود.  67012سهامدار و  1246آباد در بیرجند، با  تا شرکت بزرگ شاه
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کردند.  میودند، سهم دریافت نسبت میزان زمین و اموالی که هر کدام در دسترس شرکت قرار داده ب براساس کشاورزان

شد  میبه صورت دائم به حکومت منتقل  عمالًبود که  »حق استفاده«مالکیت اسمی زمین را داشتند و این  کشاورزان

مزارع «در حقیقت نوعی از  ي زراعیها تعاونیگرچه مقامات ایرانی هیچگاه تا این حد پیش نرفتند که بپذیرند 

 ها به آن ظاهراًتنها را  ي کشاورزانها که مالکیت زمین  ارضی اصالحات، هدف از در نهایتهستند.  »حکومتی

تر را  غنی مختلف، تقسیم ثروت در میان روستاییاني ها داشتن سهام؟ تا دوباره آن را باز ستاند چه بود گرداند میبر

فاقد زمین در نتیجه افزایش دستمزد گروه نخست  که شکاف بین این گروه در کل و روستاییانکرد، در حالی  میابدي 

  کرد.  میوسعت پیدا  ،و مشارکت در منافع تعاونی

دالر) از ارزش زمین ارزیابی شده بود. هر  31/10( ریال 1000دهنده  ) نشان1351/ 1972(در سال  یک سهم متوسط

داشتند. به ارث بردن سهام یا  رأيشان، تنها یک حق  مالکیت  کدام از سهامداران، بدون توجه به تعداد سهام تحت

  یک سهامدار دیگر یا به خود تعاونی ممکن بود.  برايفروش آن فقط 

که  کند میمدیره سه نفره را انتخاب  هیئت یک ،: مجمع عمومی ساالنه سهامداراندمکراتیک است ظاهراًساختار تعاونی 

تر،  قدرت را دارد، یا به عبارت صحیح این مدیره هیئتگزینند.  میآنها هم از بین خودشان یک نفر را به عنوان رئیس بر

از میان سه نامزدي که دولت اعالم کرده است، انتخاب کند. از لحاظ نظري در مورد  اي مجبور است یک مدیر حرفه

 از سوي مدیر و کمیته سهامداران انجام به صورت مشترك گیري ، تصمیمي مهم و غیرهها گذاري سرمایهبودجه ساالنه، 

، وظایف را مشخص کرده ها ین طرحزه کارآمدترگیرد. او اندا میمدیر بیشتر تصمیمات را  معموالًشود، اما در عمل  می

کند.  میوکوددهی را انتخاب  ي کشتها روشو  کردهکند، اهداف تولید را مشخص  میخاصی به سهامداران محول 

مدیر هر  « ی:رأیظران، به لحاظ اقتدار و خودگفته یکی از نا اساس برنصوب دولت قدرت بسیار زیادي دارد، مدیر م

  37.»در مورد آن متقاعد شود کند اما باید میکاري بخواهد 

که رئیس هر روستا به صورت غیررسمی نماینده آن  ه صورت یک تعاونی به هم بپیوندندروستا ب 10ممکن است تا 

از یک تا چهار معاون مدیر و  ،، دو بازرس، بسته به محلاي یک دفتردار حرفه داراياست. عالوه بر مدیر، تعاونی 

محوطه شود. این کارکنان مدیریتی و فنی در  میکه حقوق تمام آنها از سوي دولت پرداخت  استکارکنان فنی مختلف 

رعایاي سهامدار فراهم شده است. برخی از کارکنان  برايیی است که ها کمی باالتر از خانهکنند که  میراحتی زندگی 

  ي سنتی اقامت دارند. ها کنند و بقیه در خانه میآجري) جدید ساخت دولت زندگی  معموالً( يها در خانه

ي خصوصی باید بپردازند، معاف هستند و از ها یی که شرکتها هزینهاز مالیات بر درآمد و دیگر  ي زراعیها تعاونی

تعاونی کار کنند  برايرود سهامداران  میي مجاور خصوصی برخوردارند. انتظار ها حق امالك ممتاز در مقایسه با زمین

از تعاونی خارج شده و به  معموالًکنند،  میاما مجبور نیستند. آنهایی که سود پایان سال سهام خود را دریافت ن
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شود.  میو وزارت تعاون و امور روستایی ارسال  »بازرسان« برايي مالی ها صورت .روند میي نزدیک ها شهرستان

  شود:  میموارد زیر انجام  براساس حدوداًتوزیع سود خالص 

 15 حساب ذخیره تعاونی درصد به  

  دعاوي مشکوكرسیدگی به  برايدرصد خاصی  

 ممکن است درصد خاصی به حساب عملیاتی سال بعد اختصاص یابد  

 ممکن است بخشی به عنوان پاداش رئیس، مدیر، بازرسان و کارکنان   میدر صورت تصویب مجمع عمو

 تعاونی اختصاص یابد

  38شود میبین سهامداران تقسیم  ها یدارای اساس بربقیه 

کنند،  میآن را مشخص  مدیره هیئتکارگر، که مدیر و  کاراییبسته به میزان مسئولیت، نوع کار و میزان  میزان دستمزدها

 جز هنیروي کار بیشتري بالزم دانستند که  ها چون کشت بسیار مکانیزه شده است، برخی از تعاونیکند.  میتغییر 

وصنعت کوچک  ي کشتها بگیرند. تعداد کمی از کارگران در شرکت کار بهران موقت فصلی در زمان برداشت کارگ

تا از رنج  ندکار چندانی نکرد ي زراعیها تعاونیبیشتر  اما ،همچون رنگرزي پشم و سفالگري مشغول به کار شدند

  ي شغلی روستایی سهیم بودند. ها کاهش فرصتد. در واقع، آنها در برخی مناطق در نکارگران فاقد زمین بکاه

بود که به ازاي هر سهم حدود  سهم 25 ی به ازاي هر خانوادهدارایي به نسبت مرفه گیالن، متوسط ها در یکی از تعاونی

کار  ها کسانی که در زمینسهامداران متوسط بازدهی داشت.  برايدالر)،  1176تومان ( 800تومان، ساالنه  320

تومان در سال  6240تومان در ماه، یا  520زدي حدود سهامداران و غیر سهامداران) دستم در این مورد شامل( کردند می

، ي دارندبیشتردریافت  کنند، میهم عمل  ها که به عنوان ناظران زمینکمیته کننده  اداره. سه عضو سهامدار گرفتند می

اکتور، متصدیان کمباین و از این قبیل. برخی از رعایا با تر  همچون کارگرانی که مهارت خاصی دارند مثل رانندگان

کنند در بازارهاي محلی، درآمدشان  میي تعاونی و عرضه کردن آنچه تولید ها ي خصوصی در کنار زمینها کاشتن زمین

و اسرائیل شوند. بیشتر آنها در آلمان  میانتخاب  ها کنند. کارکنان مدیریتی در بیشتر موارد از شهرستان میرا بیشتر 

 ها از آن، گرچه برخی اند هندید اداره کردن تعاونی زراعی برايصی کدام آموزش بخصو  بینند و هیچ میآموزش 

  39.اند هاز سوي دولت را گذراند کوتاه مدتي ها دروه

که  کنند، میبخشی از درآمدشان را به عنوان مزد کارگري و بخشی را به عنوان سود سهامشان دریافت  اعضاي تعاونی

نان به شدت یا با ضرر همراه است، درآمد آ عایديي بد که عملکرد تعاونی بدون ها به این معنی است که در سال

  40درصد از روستاهاي خود را از دست داد. 50ي غرب ایران ها یکی از تعاونی) 1350( 1971یابد. در سال  میکاهش 

طور  ی هزینه کرده بود که بهتعاونی زراع 19 براي) دالر میلیون 2/8( میلیون ریال 617دولت ) 1349( 1970در سال 

هر تعاونی در  گذاري سرمایهشود. برخالف آن، متوسط  میدالر)  436000( میلیون ریال 5/32هر تعاونی  برايمتوسط 
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تولید درصد از کل  5حدود هنوز هم تنها  ي زراعیها تعاونیدر حال حاضر  41میلیون ریال بود. 9/2طی آن سال 

 کامالًتوان در قالب کاربرد  میرا تنها  ها در این تعاونیسنگین  گذاري سرمایهدهند.  میکشاورزي را به خود اختصاص 

مقیاس غلط نظریه مزیت
e
  . رسیدن به کنترل اجتماعی بیشتر فهمید براي 

 برايمیلیون دالر به کشاورزي اختصاص داده است، دولت فشار خود را  8اساس بازنگري برنامه پنجم، که  ، براخیراً

بر هستند، تجدید کرده است. حاال تر قابل کنترل  ي بزرگ که آسانها تگاهه نفع سکونسازي روستاهاي کوچک ب یکپارچه

به صورت  ها شد. هنوز مالکیت زمین می تأکیدي تولیدکنندگان، ها ، یعنی تعاونیي زراعیها تعاونی نسخه آب رفته

تیب عرضه محصوالت به بازار را تر  کند و میانفرادي است اما یک مدیر منتخب دولت کاشت و برداشت را هدایت 

ي ها ي درمانی، تحصیل، بیمه، یارانهها ، دریافت مراقبتمشارکت افراد برايدهد. دولت به منظور ایجاد انگیزه  می

کشاورزان «کند. در عوض، دولت  میتسهیل  بپیوندند، ها به تعاونی کسانی که برايرا اکتور و دیگر نیازها تر  ، وامساخت

 ي تولیدکنندگانها و تعاونی ي زراعیها تعاونیاستاندارد کشاورزانی که به تردید  بی. گرچه، »دارد کنترل  تحت کامالًرا 

اتکایی به جاي مانده می آنچه را از ابتکار فردي و خودشدید به آراکنترل بروکراتیک  ،یافته است تعلق دارند، ارتقا

مدیران به سادگی جایگزین شبیه نظام شوروي است. «برد. به گفته یکی از کارشناسان آمریکایی  میاست، از بین 

   42»ارضی آنها را حذف کرد. اصالحاتکه  اند همالکینی شد

  آبرسانی دزطرح : کشت و صنعتساخت 

 در دوران دهد انجام میوسیع مقیاس  در ي زراعیها تعاونی رسیدن به برايامروز شاه  ي فعالیت شدیدي کهها بنیان

و بودجه بود ) گذاشته شد. ابتهاج که در آن موقع رئیس سازمان برنامه 1334ـ  41/ 1955ـ  62برنامه هفت ساله دوم (

  ) گفت:Fortune( فورچونبعدها به مجله 

 »زیاد«یا  »بزرگ«ما صراحت نداریم، به لحاظ عبارات، از کلماتی همچون  .ریز بیشتر شاعریم تا برنامه ها ما ایرانی

نیاز  اي یک مدیریت منطقه براساسروشن است که به طرحی مفصل و یکپارچه  کنیم که هیچ معنایی ندارد. میاستفاده 

ن تصمیم گرفتم ما م .طرح عمران دره تنسیآن در هیچ کجاي دنیا وجود نداشت مگر  برايداشتیم و هیچ نمونه بهتري 

  43داشته باشیم. باید لیلینتال

 که هم ابتهاج و هم دیوید ایی. لیلینتال) 1334(شهریور  1955در سپتامبر سال در جلسه بانک جهانی در استانبول 

)David E. Lilienthal(،  رئیس پیشین طرح عمران دره تنسی)Tennessee Valley Authority و کمیسیون انرژي (

 اي یک طرح توسعه منطقه يارامکان اجلیلینتال را دعوت کرد به ایران بیاید تا  ،ابتهاج ،اتمی، در آن حضور داشتند

دیدار «یک  آن دیدار کمترشاره کرد طور که ابتهاج به آن ا رسی کند. آنرا بر طرح عمران دره تنسییکپارچه مشابه 

مورد است که چطور بانکداران  یک درس عینی در این و خود سد سد دز رسانی آبطرح  پیدایشبود.  »اتفاقی

                                                           
e  تولید در اثر افزایش حجم تولید. ویراستار مزیت کاهش هزینه  
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ساي ؤ، لیلینتال و یکی دیگر از ر1955پردازند. در ژوئن سال  میبه کارشان  »متخصصان کمک خارجی«المللی و  بین

) را با مشارکت D&R، شرکت توسعه و منابع ()Gordon R. Clapp( گوردون آر. کلپ، طرح عمران دره تنسیسابق 

نوشتن بندهاي حتی شروع به الزارد استریت  پیش از اینکه وکالي والتشکیل داده بودند.  الزارد فریرزخانه بانکداري 

 Eugene( کرد به اوژن بلک مییی که شرکت جدید را توصیف ها یک نسخه از یادداشت«تشکیل شرکت کنند، لیلینتال 

Blackرئیس بانک جهانی داد (.«  

کند درست باشد... بالفاصله پیشنهاد کرد که امکان  میکند، فکر  می »استقبال«او(بلک) گفت که بانک جهانی از این ایده 

 Hector( به نام هکتور پرودهومدارد ما در رابطه با توسعه ایران مفید باشیم. او یکی از افراد بانک جهانی 

Prud'hommeآیا برنامه میلیارد  کند تا فردا مرا در اینجا مالقات کند تا ببیند که میسیل ) را در رابطه با وام به ایران گ

  44[یا خیر]. تواند از ما بهره ببرد می اند هی که آغاز کردنادالري عمر

لیلینتال  دهد، »توسعه«به این ایده عالقمند نشان داد و وعده داد که آن را به همراه ایرانیان خود را حالی که پرودهوم  در

آید تا آن را توجیه کند،  میپول آن از کجا «خودداري کند. او نوشت، شرکت دید خود در مورد این تر  از بیاننتوانست 

   »و ما در این مدت چه خواهیم کرد؟

وجود ندارد) است که من فکر چیز دیگري  عمالًو  خوب نیست اصالًکه  fط کلمبیایاربه ش(با توجه  در زمانی مثل این

دانیم که اجاره پرداخت شده است. البته،  مین برایرز را نداشتیم چه احساسی داشتیم، بنایفر الزاردکنم اگر ضمانت  می

پول به دست بیاورم و بعد ببینم که از  می سخت کار کنم تا ک اگرتوانم مدتی نواقص را تحمل کنم اما  میشخصاً  من

، احساس ما را توسعه دهد »توسعه نیافته«ایم و منتظریم تا یک کشور  کناري نشستهما در حالی که  ،رود میدست 

  45.کنم میحماقت 

کننده  تأمین، رفت. اندره میر ،الزارددرنگ به دیدار با شریک ارشد  مدت زیادي صبر کند. پرودهوم بی لیلینتالالزم نبود 

، که پیش از »استریت، و یک نخبه واقعی ین مرد در والتر برجسته«او را  +که دیوید راکفلر »اي کمتر شناخته شده«مالی 

لیلینتال  »برداشت«یی در مورد ها میر حرف 46این در رابطه با بانک توسعه صنعت و معدن ایران از او نام بردیم، نامید.

  داشت:

 بروشور ـ ») نیویورك مرتبط شدIBECی بیسیک اکونومی(الملل بینبا شرکت  توسعه و منابعشرکت  1971در سال «

  جهانی راکفلر است.  گذاري سرمایهابزار  ی بیسیک اکونومیالملل بینشرکت  .شرکت توسعه و منابع

دارد؛ و از این چیزي که در مورد این شرکت جدید مطرح است این است که واقعی است. با چیزهاي واقعی سروکار 

تواند مشخص شود. این بخش اصلی ایده لیلینتال است،  میي کاري واقعی کشور ها چیزها دانش دقیقی از فرصت

                                                           
f
و براي بینCauca Valleyلیلینتال مشاور شرکت کوکا ولی(   ولین تالش ا ـ ا ابه آنچه با دعاوي مش» طرح عمران دره تنسیاندیشه «سازي  المللی ) در کلمبیا بود 

  گرفته بود.رعایاي خوزستان را دربر
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ملموس و واقعی و صمیمی  توان به آنها اتکا کرد، میدر مورد کشور و افراد بومی که خارجی  گذاري سرمایهتصویر 

  47کند. می

داشته باشد، که پیش از همچون لیلینتال   میاز اینکه شریک محتر آندره میر همچون استریت والدر  صاحب نفوذ فردي

نفوذ  خیرخواهانهمنطق  ،داند می »اصلی«دید تر  زده شده بود. آنچه میر آن را بدون بوده است، هیجان یدولت این چهره

  داده است: توضیح شرکت توسعه و منابعدهنده  امپریالیستی بود که لیلینتال در یادداشت اولیه شرح

یی هستند که اساسی را ها آورند همان میمردم به بار  برايي توسعه عمومی که عملی هستند و بهترین نتایج را ها طرح

 موفقیت دارند. برايي بازرگانی خصوصی فرصت خوبی ها آن فعالیت براساسکنند که  مییی فراهم ها فرصت براي

ي عمومی، ها زمان با اولین موج فعالیت هم عمالًاینکه مگر  ،رود میدر توسعه کارها تا حد زیادي ه برايه هزین

فقدان ابتکارات در بیشتر کشورهاي به اصطالح توسعه نیافته...  توسعه پیدا کند.ي بازرگانی خصوصی ها فعالیت

و نیز فراهم کردن  ها کمک به ایجاد این تواناییشود.  میبازرگانی، شخصیت، و تجربه و قضاوت مالی خالق دیده 

کمک  موضوعناپذیر  بخش جدایی ،چنین کشوريبخش خصوصی  اي و نیازهاي توسعه ها توسعه فرصت برايسرمایه 

  48است. این کشوربه پیشبرد اقتصادي و اجتماعی 

 دو ماهبه ایرانیان به سرعت فراهم شد.  »ابتکارات بازرگانی، شخصیت، و تجربه و قضاوت مالی خالق«اعطاي  فرصت

(بهمن   1956دیدار از ایران در فوریه سال  برايک جهانی، ابتهاج طی یادداشتی به لیلینتال دعوت از او پس از جلسه بان

توانست  میزمان سفر به ایران بهتر از این ن«لیلینتال در یادداشت روزانه خود ثبت کرده است که کرد.  تأییدرا ) 1334

  49.»و غرب تبدیل شده است ها به مرکز مبارزه بزرگ بین کمونیست مجدداًمیانه باشد، چرا که خاور

) اولین قرارداد از مجموعه قراردادهایی با ایران امضا کردند Clapp( لیلینتال و کلپ) 1334(اسفند  1956در مارس سال 

در  افراد برايم که ای ده گرفتهیت را برعهما حدي از مسئول«نویسد،  میکه تا به امروز ادامه یافته است. لیلینتال 

ما بسیار عجیب و تازه بود. اما این  برايکه یک کشور خارجی  ، بگذریم ازغیرعادي است کامالًکشورهاي خودشان 

. گرفتن موافقت »انجام دهیم ،خواستند و این کاري بود که ما با آنها موافقت کرده بودیم می ها چیزي بود که ایرانی

را فراخواند و به آنها  نفره از رهبران قانونگذار 34وه یک گر«مجلس در مورد این قرارداد مشکل چندانی نبود. شاه 

. چند روز بعد لیلینتال تلگرامی از ابتهاج »گفت به همراه ما قرارداد را به پیش ببرند که شامل ضروریات الزم هم بود

  50.»ین کار انجام شده استنوشته بود ا«دریافت کرد که 

 »توسعه یکپارچه منابع طبیعی منطقه خوزستان« برايموافقت طرحی ) 1338( 1959در سال  شرکت توسعه و منابع

 برايمگاوات برق، و در نهایت صدها مایل کانال  6600سد، تولید  14بدست آورد. این موافقتنامه شامل ساخت 

کشید. شاه دستور  میطول  ها مام آن سالمیلیون دالري که ات قراردادي چندـ  میلیون هکتار زمین بود 5/2 رسانی بهآب

  آغاز شود.  داد کار فوراً
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به  همکارانشدر حال ساخت بر روي رود دز بود، لیلینتال و ـ  ها سد، نیروگاه و کانالـ  در حالی که پروژه نخست

و فرآوري  شاورزي در ابعاد وسیعرا متقاعد کنند که ک نگر آیندهگذاران  نه برجسته سریعی بودند تا سرمایهدنبال نمو

شرکت آنها نمونه برجسته خود را در نیشکر یافتند.  51در این استان پرسود خواهد بود. »بازرگانی کشاورزي«غذایی یا 

تپه، در شمال اهواز آغاز کرد و با شرکت  ساخت یک کارخانه نیشکر را در نزدیکی هفت توسعه و منابع

 نویسد: می) 1341( 1962در  لیلینتال بعد از دو سال کارکند.  مدیریتداد بست تا آن را وایی قرارها  )Brewer(ربروئ

. خالصه آن است الزم به راه افتادهو خدمات فنی  ها گاه تن، سکویمکانیک هايواحد تپه همراه با و کار در هفتکشت «

به بعد از یک نسل امیدوارم من که  ی اکنون به حدي استارض اصالحاتي ها فعالیت رسیده کهجایی  تپه به که هفت

این مربوط به سه سال قبل از آن بود که شاه  52.است» ي زراعی روستاییها تعاونی«جدید برسد که همانا  کامالًچیزي 

 ،)1350(1971در سال فردش در مورد مشکل کشاورزي ایران بنماید.  حل منحصربه  شروع به صحبت در مورد راه

درصد از مصرف  10و ـ  تن در هکتار 12ـ  ین واحدهاي جهان بودتر تپه یکی از پربازده هکتاري هفت 26000زمین 

  53»کرد. می تأمینرا ـ  تن 60000ـ  ایران

طرح مالی تکمیل سد دز تعیین کرد این بود که  تأمین براي) 1338( 1959طی که بانک جهانی در سال یرایکی از ش

ح مزایاي فنون کشاورزي مدرن را به کشاورزان بومی نشان دهد. این طر ،آزمایشیآبرسانی دز به صورت طرح آبرسانی 

این مضمون با مالکین امضا کرد با  یقراردادهای شرکت توسعه و منابعگرفت و  میبر هکتار در 50000روستا را در  58

این نمونه بود که بانک جهانی وام سد  براساسپردازند.  میب را ي آها و هزینه ي خاصی خواهند داشتها که پیشرفت

دز و آبرسانی را پرداخت کرد. اما استاندار این استان با این طرح مخالفت کرد و بسیاري از مالکین را تشویق کرد تا از 

مجبور  و منابع شرکت توسعه کارشناسان ارضی به منطقه آمد و اصالحاتنشینی کنند. سال بعد  توافقنامه خود عقب

ي الزم را ها آموزش آب و برق خوزستان تأسیس مان تازهتا کارکنان ساز سروکار داشته باشندبا رعایا  مستقیماًشدند 

گفت، به عنوان  میطور که لیلینتال در اشاره به سازمان آب و برق خوزستان  آن »مای کودکی که ما به وجود آورده«ببینند. 

داد  میانجام  شرکت توسعه و منابعیی که ها برپا شد تا کارکردها و مسئولیت اي منطقه تنسیطرح عمران دره  شبه یک

ي آب، سیستم برق و ها هزینهآوري  ت آبرسانی، الزام جمعاتأسیسسد دز، کاشت و تصفیه شکر، ـ  بر عهده بگیرد

و در حالی که  کند: میبیان ) Gebli( گبلی »طرح آبرسانی آزمایشی«در مورد  پروازانه خود رالیلینتال امید بلند 54غیره.

هکتار شروع شد و  45000 با که تنها کاراطمینان دارم که این منطقه آزمایشی، این  کامالًنویسم هنوز  میدارم اینها را 

) شد که توسط Salt Lake Cityقدر مشهور خواهد شد که سالت لیک سیتی( در وسعت خوزستان گم شده است همان

با چرخش غریب گردونه شانس من این فرصت را شد...  برپااز مردان فداکار با گذشتن از کوههاي بلند راکی  اي عده

 برايالعاده فقیر انجام دهم، فرصتی  انگیز اما فوق آن مردان، زنان و کودکان زیباي شگفت برايکه کاري مفید ام  یافته

ي بسیار ها این یکی از آن داستانرا در مسیر کار کردن در جهت بهبود خودشان قرار دهم.  شان نهفتهاینکه قدرت 
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شده رابین هود نیست: که به اغنیا حمله کنی و با آن حال فقرا را بهبود ببخشی؛ این یک طرح منطقی و معقول  کوتاه

و جراحت دارد که چشمانشان  ودکانشانآنها و ک برايسازد غذاي بیشتري پرورش دهند،  میاست که این مردم را قادر 

و ـ  آورد میهرگز فراموش نخواهم کرد) خدمات درمانی  وقت هیچیی که من ها (صورت از مگس است پر صورتشان

  55.»استروح آمده  ي سرد بیها در گزارشم ای که ایجاد کرده ییاي از چیزها نیز مجموعه

قابل قبولی حرکت  انعکاس بود. گرچه تولید با سرعت نسبتاًقابل  بسیار دور از یک موفقیت برسانی گبلیطرح آ

دانستند و شروع  شتند. برخی از آنها رعایا را مقصرکرد، سرعت رشد آن به قدري نبود که بیشتر دولتمردان انتظار دا می

 اقعاًاین نقص و. کردند کشاورزي رعیتی و نیاز به واحدهاي کشت مکانیزه بزرگتر صحبت در مورد ناکارآمديبه 

رايمربوط به دولت بود که نتوانست اعتبار الزم و خدمات گسترده  کشاورزان فراهم کند تا فنون جدید را با اطمینان  ب

و  فهمید میي جدید که نها امتحان روش برايخواست  میقابل درك است که هیچ کشاورز سنتی ن کامالًبه کار بگیرند. 

شرکت این مشکل با فروش اجباري از سوي مسئولین دارد، خود را تا حد زیادي بدهکار کند.  کاراییمطمئن نبود 

  و فقدان درك بروکراتیک در تهران همراه شده بود.  و سازمان آب و برق خوزستان توسعه و منابع

ي ها شبزرگ که به روایجاد واحدهاي کشاورزي و دامداري «) بر 1347ـ  52/ 1968ـ  73( در نتیجه، در برنامه چهارم

ي ها . دولت قانون کشاورزي صنعتی را تصویب کرد و ایجاد چنین واحدهایی در زمین»شد تأکیدپیشرفته کار کند 

، اگر ها این طرحنیمه صنعتی را مجاز ساخت.  زمینیي زیرها بر آبمبتنی ي ها طرحازي اند هرانشده نزدیک سد یا  اشغال

آن تحت نظارت وزارت آب و برق قرار  »کشاورزي«تحت نظارت وزارت اقتصاد و نیمه  وجود داشته باشد، اساساً

بقیه موارد شامل کرد.  می تأمینهکتار را  1000هکتار و جاده واحدهاي باالي  100گرفت که کانال واحدهاي باالي  می

ي ها شد. شرکت میواگذار  ها ساله به شرکت30م کارگر، طی قراردادهاي اجاره ي کوچک و استخداها کشی کانال

  56د.نتوانستند سهام آنها را خریداري کن میخارجی و ایرانیان 

افزایش چشمگیر تولید از سوي رعایاي  براياز انتظار کشیدن  سازمان آب و برق خوزستان، )1347( 1968در سال 

ي کشاورزي خارجی و ها ي آنها را به صورت قراردادهاي اجاره بلندمدت به شرکتها کشاورز خسته شد و زمین

ي زیر ها ي طرح آبرسانی دز در بین شرکتها هکتار از زمین 250000حدود  )1352(1973داخلی واگذار کرد. در سال 

  تکه تکه شده بود:

  هکتار) 20000( شم نراقیها  کشت و صنعت ایران و آمریکاي

  )1353/ 1974سهامداران(پیش از پاییز سال 

  %51               ، کالیفرنیااسکالون شم نراقی،ها  شرکت توسعه

  %30                     ، نیویوركفرست نشنال سیتی بانک

  %10 تأسیس(که از سوي ابتهاج  بانک ایرانیان، تهران
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             شده بود)

  %9                                   سه سهامدار انفرادي

  هکتار) 10000( شرکت ایران کالیفرنیا

  )1353/ 1974سهامداران(پیش از پاییز سال 

  %15  صندوق توسعه کشاورزي ایران

  %5  وزستانشرکت آب و برق خ

  %10  آقاي ك. طالقانی و شرکا

  نس ورلدتر  شرکت توسعه کشاورزي

  رج ویلسون)ی، به ریاست جویرا(نمایندگان اج

30%  

  %20  ی آمریکاالملل بینبانک شرکت مالی 

  %10  دیرهشرکت جان 

  %10  شرکت شیمیایی داو

  هکتار) 15000( ایران شل کاتشرکت 

  سهامداران(فعلی)

  %5/70  ی شل با مسئولیت محدودالملل بینشرکت 

  %15 صندوق توسعه کشاورزي ایران

  %10  (متعلق به بنیاد پهلوي) ک عمرانبان

  %5/4  ی)یرا(نماینده اج میتچل کاتس

  هکتار) 17000( ایرانی الملل بینشرکت کشاورزي 

  (فعلی) سهامداران

  %15  بانک چیس منهتن

  %5  بانک ملی

  %5  میتسویی(ژاپن)

  %15  کارخانه چغندر قند اهواز

  %15  صندوق توسعه کشاورزي ایران

  %15  دایموند اي کتل(راسول، نیو مکزیکو)
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  %15  ی)یراوایی(نماینده اجها  آگرونامیکس

  %15  سازمان آب و برق خوزستان

  در حال حاضر فاقد فعالیتـ  هکتار) 5000دزکار(

ي بازنشسته ها ژنرال گروهی از  سهامداران

  ایرانی

  هکتار) 17000(شرکت کشاورزي دز

نطقه کشاورزان و مالکین قبلی م  سهامداران

یت مدیر طرح آبرسانی دز. تحت

  دولت

  

روستاي منطقه طرح را  58ي کشاورزان ها زمین کشاورزي هموار شود سازمان آب و برق خوزستان راه اینکه براي

مسئولین ) 1350( 1971در سال . مشارکت در این کار بود برايبرخالف میل رعایا  معموالً، که کرد »خریداري«

تعداد ) 1353( 1974ي در سال تر . برآورد تازهاند هثر شدأاز این کار مت مستقیماًنفر  15000برآورد کردند که  ها شرکت

بینی شده است تا هماهنگ با سرعت  ي بیشتري پیشها ده هم اخراجنآی براي. دهد مینشان  17000افراد جابجا شده را 

شد ین آغاز زم »علمی«وارد منطقه شد و عملیات تسطیح در ابعاد صنعتی کشاورزي  یزمانبرسانی باشد. توسعه منطقه آ

جابجایی  براي سازمان آب و برق خوزستان کردند. میهکتار منطقه اولیه طرح زندگی  50000نفر در  40000 تقریباً که

رغم  است. هر واحد مسکونی جدید به اختهشهرك یا شهر جدید س 5تاکنون  اند هروستاهایی که با بولدوزر تسطیح شد

که  سازمان آب و برق خوزستان مهندسیک ته شده است. به گفته نفر در نظر گرف 10 برايع زیربنا، متر مرب 40تنها 

ناتشان زندگی تا روستائیان مثل قبل در کنار حیوا اند هکوچک ساخت را عمداً ها مسئول طراحی آنها بوده است، اتاق

آمد دادند تا مکمل در میطور سنتی مرغ، گاو و گوسفند پرورش  بگیر مزارع در خوزستان بهنکنند. کارگران مزد

کرده بود. تر  اگر نگوییم غیرممکن، سخت رعایا، برايادامه پرورش این حیوانات را  ها ناچیزشان باشد. رفتن به شهرك

. شیرهاي اشتراکی هستندن یا امکانات دفع زباله کشی مدر لوله، کشی فاقد آب لوله اند هیی که تاکنون ساخته شدها شهرك

سازمان چون  بیرون از ساختمان وجود دارد. نفر) یک آبریزگاه 20( هر دو واحد برايمنبع آب خوردن هستند و  ،آب

 اند هي سیمانی ساخته شدها ي جدید از بلوكها دانست، خانه میي گلی سنتی را غیر متمدن ها خانه آب و برق خوزستان

سازمان آب و برق ط منطقه ندارد، در تابستان خیلی گرم است و در زمستان خیلی سرد. یراتناسبی با ش ینکه کمتر

تعصبات افراطی در بین رعایاي محلی استفاده ممانعت از هرگونه مقاومت جدي در برابر جابجایی، از  براي خوزستان
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و به منظور ت گرفت کرد و ابتدا جمعیت اعراب را جابجا کرد. خیلی زود با ایرانیان هم همین رفتار صور

  57.اند هي مختلف قرار داده شدها در درون یک شهرك در ردیف ها اعراب و ایرانی ،سازي همسان

 Trans( نس ورلدتر  فرنیا که شرکت توسعه کشاورزيیبه گفته جورج ویلسون، رئیس سابق هیئت کشاورزي کال

World(  ینده مقروض طور فزا خوزستان تمام روستاییان بهبا مدرن شدن «هکتار را تسطیح کرده است،  10000او حدود

یشان شد، دریافتی خالص ها خواهان خرید زمین سازمان آب و برق خوزستانشدند، آنچنان مقروض که وقتی 

رعایایی که در ازاي زمینشان به آنها چیزي پرداخت شده بود هم اوضاع بهتر  براي 58.»چیز نبود هیچ تقریباًکشاورزان 

کنند. یکی  میك از آنها طلب یشان در شهرها وبیش همان مبلغ را در ازاي خانه خیلی زود متوجه شدند که کمنبود. آنها 

مشغول در حواشی و ید شده و  روستاییان خلعبه خصوص به گروهی از  سازمان آب و برق خوزستاناز مسئولین 

حاال ما هم کارگران مهاجر داریم، « آمریکایی گفت او به یکی از بازدیدکنندگانکرد.  میساکن در محالت موقتی افتخار 

  59.»آنچه شما در کالفرنیا دارید مثل

وجود کارگران غیرماهر فصلی در خوزستان، همچون بیشتر نقاط ایران، بسیار پایین است.  براينرخ دستمزد 

ارتقاء رفاه اکثریت جمعیت روستایی  برايکاري  ،کارهاي وابسته به کشاورزيو ي کشاورزي و کسبها شرکت

 برايدالر) در روز  40/1( ریال 95) از ,Shellcott( کات شلدر این سال دستمزد کارگر ساده  مثالًخوزستان نکرده بود. 

ریال  30000مد ساالنه وشبینانه این به معناي حداکثر درآطور خ مردان متغیر بود. به برايدالر)  80/1( ریال 120زنان تا 

حدود  کات شلسو متصدي تجهیزات سنگین در  کردند. از آن میبود. بسیاري کمتر از این دریافت  دالر 440یا حدود 

شد.  میدالر  1800معادل  اي شد، که درآمد ساالنه میکرد و به صورت ساالنه استخدام  میریال در ماه دریافت  10000

یا حدود دالر)  1910ـ  2260( ریال 150000ـ  130000) 1352( 1973شم نراقی در سال ها  یک سرکارگر در شرکت

ره حسابداري شرکت  میدر باالي نردبان شغلی، کرد.  میبرابر درآمد یک کارگر ساده را دریافت  5 توان درآمد رئیس ادا

خارجی)  (ایرانی یا دالر در سال مشاهده کرد. مدیرعامل 13450ریال یا حدود  915000ایران کالیفرنیا را معادل 

 8/1مدیرعامل شرکت ایران کالیفرنیا  1970، در سال مثالًدو برابر این مقدار دارد.  تقریباًکشاورزي درآمدي  بازرگانی

مدیران پروژه قرار داشتند که  ،ي کشاورزيها س هرم تکنوکراتکرد. در رأ میدالر دریافت  26470میلیون ریال یا 

میلیون ریال  2/3 درآمد خالص او شم نراقیها  خصوص در کشت و صنعت همیشه خارجی بودند. در این سال به تقریباً

 همخوانی داشت و بدون ها مدیر ارشد با دیگر شرکت براياین سطح از دستمزد بود. ـ  بدون مالیاتـ  دالر 47000یا 

  دید با توجه به تورم اکنون باالتر است. تر 

رغم شروط بانک جهانی در تضاد با  هم چندان درآمد بدي ندارند. علی سازمان آب و برق خوزستانایرانی  کارمندان

ادارات اداره مجلل، ایجاد هفتاد  براياز سوي دولت ایران  رسانی دز طرح آبدالر از وام اصلی  ها این مسئله، میلیون

خانواده را در  120دزفول، که ـ  مسکونی آنها در منطقه اهواز »محوطه«شد. صرف آنها  استقرار برايچهار طبقه  مرکزي
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 مرکز تفریحات کودکان، سینما یک میخانه، یک زمین گلف، زمین سوارکاري،یا، تر  دو کافه دارايـ  خود جاي داده بود

بازدید در  برايي ثروتمند تهرانی را در زمان آمدنشان ها . یک مهمانخانه لوکس سه طبقه هم بروکراتو غیره است

ه آنجا  گیري شرکت بزرگ توت در هنگام بهار و به منظور جشن سال نو و نمونه معموالًدهد، که  میخود جاي  فرنگی ب

ی و تاالر سخنرانی، برنامه نمایش فیلم، مرکز علم دارايدارد که  »گانیرا«محوطه یک مدرسه دولتی  اینآیند.  می

 50دارس شهر در هر کالس کمتر از شاگرد هستند، در حالی که در م 20 طور متوسط کتابخانه است. در هر کالس به

هر پنج مدرسه تنها یک آزمایشگاه وجود  برايشاگرد حضور ندارد و پذیرش هم در آنها محدود است. در سطح شهر 

 دارايهر ساعت  سازمان آب و برق خوزستانمهندسان  محوطه و برنامه نمایش فیلم ندارند. کتابخانهکدام  دارد و هیچ

گان به شهر و از شهر است و در تمام مدت یک پزشک مقیم آماده خدمت است در حالی که یراسرویس اتوبوس 

نسی هستند. دریافت خدمات درمانی در حالت اورژا برايوآمد  امکان رفتي جدید کارگران فاقد دکتر مقیم و ها شهرك

  که تمام آنها حداقل یک ماشین دارند.  مضحک است چران مهندسا برايگان یارآمد  و فراهم کردن امکان رفت

را فراهم  گوشت گاو است که اقالمی همچون حمایتی فروشگاه اختصاصی دارايدزفول همچنین ـ  محوطه اهواز

ین محوطه تر هیارپی تسهیالت، اینجا بیرغم این  بهجاي دیگري در منطقه امکان فراهم کردن آن وجود ندارد. کند که  می

پایگاه هوایی اندیمشک و  تپه، شکر هفتنیمجتمع کشاورزي  ساکنین مثالًدولتی اختصاصی در منطقه خوزستان بود. 

ي ها ي اختصاصی مجهزتر، زمینها ي بزرگتر، خدمات درمانی بهتر، فروشگاهها خانه دارايشرکت نفت آبادان، حتی 

کارکنان  برايگلیسی انهمچنین یک محوطه . دندوبو غیره تر  کالسابي ها و کلوپ ها ، رستورانتر گستردهسبزتر و گلف 

  .وجود دارد که آکنده از رستوران، استخر، کلوپ، فروشگاه اختصاصی، کشیش انگلیکان و کلیسا است کات شل

، در شرکت توسعه و منابع، تمام کارکنان دولت در طرح آبرسانی دز، همچون کارکنان اولیه )1344( 1965در سال 

 براي بلکه سازمان آب و برق خوزستان براي تنها نه اختصاصی يها محوطه داراي شهر حاال کردند. میاهواز زندگی 

بخش خصوصی در  برايایران، نیروي هوایی و دو وزارتخانه است. مناطق اختصاصی مشابهی هم  نفت ملی شرکت

به گفته  ي اختصاصی اصرار داشتند.ها چنین محوطه حومه شهر وجود دارد. این ایرانیان بودند نه خارجیان که بر وجود

. »جایی زندگی کنند که کمی زندگی وجود داشته باشد«دادند  میجیح تر  ، خارجیانها یکی از ساکنان قبلی این محوطه

د ها شهركاز  ،تماعی هستند حتی در مقایسهطور کلی غیر اج به« ها این محوطه . یک محوطه شرکتی یا رسمی »هم بدترن

کاري و  داري و گاراژ است. گلیاربا بخش س تهویه مطبوع دارايدالري  50000ـ  70000ي ها خانه دارايعادي 

  شود.  میگان انجام یارخدمات منزل به صورت 

ي رسمی ایران را مبتال ها ی بروکراتیک است که سازمانیارگ یک نمونه عادي از توسعه سازمان آب و برق خوزستان

نی دز تنها در دزفول حضور آبرسا کارکنان اداري و فنی طرحنفر از  250 تقریباً )1352( 1973. در سال ساخته است

آبدارچی، راننده،  250عالوه، حداقل ه از آنها در محوطه و در حدود همین تعداد در شهر بودند. ب نفر 120که  ـداشتند



 

٣٢ 
 

)، مختص خود بود سازي شده محوطهواحدهاي  داراي سازمان آب و برق خوزستان( رسان، محافظ، باغبان منشی، نامه

پروژه یا حتی بیشتر هم در اهواز زندگی  اننفر دیگر از کارمند 200به راحتی تعمیرکار، مکانیک و غیره هم بودند. 

بررسی و بازنگري  و آن را شد نظارت، میکردند، چون دفاتر مراکز استانی باید بر آنچه از سوي تیم میدانی انجام  می

دالر  ها ) کالیفرنیا، میلیونEscalon( نزدیکی اسکالون اي که از پرورش بادام در کرده شم نراقی، ایرانی کوچها  ردند.ک می

وسیله  500به تنهایی حدود  سازمان آب و برق خوزستانگفت که  درآمد داشت، به یکی از بازدیدکنندگان آمریکایی

) Imperial Valley Authorityنقلیه در حال کار در طرح آبرسانی دارد. او گفت، برخالف آن امپریال ولی آتوریتی(

هماهنگی آبرسانی منطقه بسیار بزرگتري استفاده  برايوسیله نقلیه  15نفر را استخدام کرده است که از  60کالیفرنیا 

او ، ندبندر خرمشهر در خلیج[فارس] رسید که نراقی آرزویشان را داشت بهآالت کشاورزي  وقتی تمام ماشینکنند.  می

  گرفته اند.حرکت درآورند تا نشان دهد کشاورزي را شرکت هاي بزرگ به دست دز به  آنها را در جاده دستور داد

، عملکرد بازرگانی اختصاص داد رسانی دز طرح آببا وجود اشتیاق مقامات و مقادیر فراوان پولی که دولت به 

سازمان آب و  که اي اندازه به تپه، افزایش تولید نبوده است. با توسعه کشت نیشکر در هفت العاده فوقن کشاورزي تا اآل

یکی از مجریان  براساسنبوده است.  چشمگیربینی کرده بودند،  با اطمینان آن را پیش ،ها شرکتسایر و  برق خوزستان

در وضعیت هنوز تا حد زیادي «آغاز کردند ) 1349ـ  50( 1970ـ  71ي ها ارشان را در سالیی که کها شرکتشل 

در شکل کلی،  60.»اند هو پول کافی تولید نکرد اند هي بسیار توسعه یافتها که با هزینه قرار دارند چرا اي کننده نگران

  بازرگانی کشاورزي خوزستان و دیگر نقاط جهان هم است. ي ها شرکتنمایانگر تمام  کات شل يارماج

مشاوران  دارايآباد که  مطالعاتی شکل گرفت که از سوي ایستگاه تحقیقاتی صفی اساس بر ها گزینه ابتدایی شرکت

که در آن تمام ـ  ي خردها طرح براساسکه آباد  صفیمنطقه طرح قرار داشت، انجام شد. تحقیقات  آمریکایی بود و در

 بازدهتوانست تصویر درستی از  مین ،انجام شده بودـ  توان به شدت کنترل کرد می(کود، آب، آفات و غیره) را  متغیرها

 ها و دیگر شرکت کات شلمختلف بعد از کشت بر روي هزاران هکتار زمین به دست دهد.  محصوالتواقعی  و نهایی

آنها اعالم  آباد به صفی[ ایستگاه تحقیقاتی] مناسبی که فهرست پنج محصول  براساس ها ناهمخوانیگرفتن این  با نادیده

از و بعد  بازده خوبی نداشتکدام از محصوالت  هیچي وسیعی را به زیر کشت بردند. ها به پیش رفتند و زمینکرده بود 

شد)  می(که در داخل عرضه  غندر قند و گندمزمانی محصول زمستانی چبه برنامه  کات شلچندین سال آزمون و خطا، 

به شد).  میبا مسئولیت محدود عرضه  )Mitchell Cotts( (که توسط شرکت میتچل کاتس و کشت تابستانی پنبه رسید

مثل یونجه  اي فرنگی و محصوالت علوفه کوچکی که به محصوالتی همچون مارچوبه و توت يها استثناي طرح

  هم در پیش گرفته شد.  ها اختصاص یافته بود، الگوي کشت فوق همان بود که از سوي دیگر شرکت

شل، این شرکت یک بنگاه  مدیره هیئت)، یکی از دوستان شاه و عضو Lord Rothschild( یلدي لرد روچها طبق توصیه

تا کارهاي کشاورزي کرد رد اورا  به نام میتچل کاتس با مسئولیت محدود گري محصول واسطهی حمل و نقل و الملل بین
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کشور فعالیت دارد و  20بیش از  در میتچل کاتس. کات ساخته شد) آن نام شل براساس(که  جدید را مدیریت کند

(که به تازگی ملی شده است، اما  ، کاشت بسیار وسیع پنبه در اتیوپییجنوب آفریقاي در ي سنگینیها گذاري سرمایه

از  اي نمونه انجام داده است که )، و کاشت چاي در اکوادوراند هی حفظ کردیارمیتچل کاتس را به عنوان نماینده اج

. »شد میعامل سود انجام  براساستنها «گفته مجري میتچل کاتس انتخاب نهایی محصول  براساسي آن است. ها عالیتف

 بازرگانی کشاورزيي ها شرکتزیانده بوده است اما بسیار بهتر از بسیاري از  اي کات به لحاظ مالی معامله تا االن شل

  عمل کرده است. 

تواند دو  میشرکت پی برد که ن به دلیل وجود این مشکالت فرو نشست:بینی در مورد این مخاطره  خوشموج اولیه 

کود دادن به آن  برايسنگین  گذاري سرمایه و نیاز به رفت میط زمین بدتر از آن بود که انتظار یارمحصولی باشد، ش

ي دقیق آبیاري ها روش برايشد تا پهنه وسیعی از زمین  میجابجا  ها رفت باید خاك میداشت، بیش از آنکه انتظار 

در ساخت کارهاي آبرسانی عقب افتاد.  براياز برنامه زمانبندي مورد توافق  سازمان آب و برق خوزستانتسطیح شود؛ 

، یی که وعده توسعه آنها را داده بودند کاهش دادندها از زمین میکات با هماهنگی دولت، نی برخورد با این مشکالت شل

به گفته یکی از . هم زد برله نخست را هدر وي بازرگانی کشاورزي ها شرکت برايدرخواست طریق منطق اصلی   بدین

شش هزار هکتار اول هزینه کرده بودیم... این  براي(هزار هکتار) را  15ما از قبل تمام بودجه «مدیران ارشد شل، 

  . »رفت میبسیار بیشتر از آن بود که انتظار  گذاري سرمایه

در پیش گرفته است، به خصوص با توجه به فراوانی نیروي کار  اي شد چرا شرکت چنین روش پر هزینه سؤالوقتی 

که نیروي  »خوزستان مثل آفریقا نبود«نطور پاسخ داد که ای  کات ، یکی از مدیران ارشد شلرسانی دز طرح آبدر منطقه 

ي بازرگانی کشاورزي ها شرکت برايخواستند  میکار با دستمزدهاي بسیار پایین در دسترس باشد. او گفت کشاورزان ن

از این جهت بود که نیاز به تولید با . »انتخاب کنند«توانستند  میکار کنند، چون دچار نیاز اقتصادي مطلق نبودند. آنها 

ین تر داشتن آخرین و تخیلی برايایرانیان تمایل خود را زیاد وجود داشت. او همچنین اشاره کرد که  گذاري سرمایه

ي افزایش ها حل راه ظاهراًسازي کشاورزي قرار دارند.  تا بتوانند ادعا کنند که در مرزهاي مدرن اند هتجهیزات نشان داد

  اقتصادي در نظر گرفته شد.  غیر ،ط کاريیارکار در زمین و ارتقاء ش برايبسیار زیاد دستمزدها 

ي دولت ایران پرداختند. یکی از مدیران ها نیز به بیان نارضایتی خود از سیاست ي کشت و صنعتها شرکتمسئولین 

 )ها (سهامدار خرد یکی از طرح کات از بانک توسعه کشاورزي ایران درصدي که شل 5/9با اشاره به وام میتچل کاتس 

با این نوع پول که تا گردن شما را گرفتار کرده است، بسیار دشوار است که بتوان سودي به دست «گرفته است، گفت، 

داشته طبق قانون جدید درباره سعی  که گفت و نیز همین احساس را داشتیکی از مدیران ارشد شل  61.»آورد

نیز انجام خواهد شد، کمک مالی کالنی به کات  شل ي قبلیها گذاري سرمایه ي در حال توسعه که در موردها زمین

. او معتقد بود که این »کرد میکمک کافی از سوي دولت دریافت نکات  در کل شل«. او گالیه کرد که دست آورد
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 5/9ی با نرخ تجاري درصدي از بانک توسعه کشاورزي است نه وام 5/3کم بهره ي ها شرکت شایسته دریافت وام

نوع قراردادهایی نیست آن این از به خصوص با نگاه به گذشته، «پردازد. او گفت،  میکات در حال حاضر  که شل درصد

این شرکت امیدوار است که تا حتی اما  62.»دشو میدر آن وارد  مستقیم گذاري ایهسرمکه یک شرکت نفتی به صورت 

و پس از آن فعالیت سودآوري داشته  80را بپردازد و در اوایل دهه  ها به نقطه تساوي برسد، وام) 1356( 1977سال 

  . »قصد کنار کشیدن نداریم ساله است و مطمئناً 25قرارداد اجاره ما «باشد. او گفت 

سازي  ملی«راقی پیش از آن و پس از آنچه نـ  فرنیاو شرکت ایران کالی شم نراقیها  کشت و صنعتـ  دو شرکت دیگر

قانون تجارت ایران، اگر  براساسآن است که  ها . دلیل رسمی فروپاشی این شرکتنامید، کنار کشیده بودند »خزنده

کات توانست از  شل. د سهم سرمایه خود را افزایش دهندبای ها درصد سرمایه اعالمی باشد شرکت 50زیان فراتر از 

ي سهامداران ایرانی مبهم بود، ها ي دیگر جلو نیامدند، انگیزهها د اما سهامداران عمده در شرکتیآبرعهده افزایش پول 

در مورد اداره کنند. آن را توانست حول این تمایلشان باشد که مزارع را به دست بیاورند و خود  میاما خیلی ساده 

 جان دیره«گویند دلیل در اختیار گرفتن شرکت از سوي بانک کشاورزي آن بود که  میفرنیا، برخی یشرکت ایران کال

)John Deereوداو کمیکال ( )Dow Chemical(  63.»ن بیرون رفتندبرایخواهند بنا می(دو سهامدار) فهمیدند که آنها چه 

کرده بودند که در هر دو مورد بیشتر و به لحاظ بالقوه سودآورتر از منافع به  گذاري سرمایهدر ایران هر دو شرکت 

ی همچون نراقی و ویلسون که صادقانه یاربرخالف عوامل اجبود.  ي کشت و صنعتها شرکتنسبت کوچکشان در 

گذاران مهم خارجی دیگر با هدف  در کالیفرنیا تکرار کنند، بیشتر سرمایه را ي خودها توانند موفقیت میباور داشتند 

کشت و صنعت ي ها شرکتي بزرگتر و بهتر، به ظاهر خود را به ها گذاري سرمایههموار کردن مسیر خود در راه 

کات  تشکیل شل برايیشان ها در مورد انگیزه نکاتیتوان  میشان گیری زمینه شکل با توجه به پس عالقمند نشان دادند.

  مدیران ارشد شل:فهمید. به گفته یکی از 

خواهند پول را  میي نفت ها است که شاه گفت شرکت) 1349( 1970فکر اولیه وارد شدن به این زمینه مربوط به سال 

قبل از افزایش قیمت نفت بود،  ها و مدت همان سالاز ایران خارج کنند، نه اینکه وارد کنند. البته این موضوع مربوط به 

باشد و به شاه در  کاري خواهیم کرد که قابل تقدیر ن ما گفتیم، خوب،براینبود، بنا و ایران کشور چندان ثروتمندي

 از نظرحلی بودیم و فکر کردیم که این کار مناسب است. در واقع  کنیم و به دنبال راه میاش کمک  سیاست کشاورزي

در مقابل انتقاد او مبنی اینکه  آن را کرد میبه نسبت کوچک بود، اما طوري بود که کمک  گذاري سرمایهشرکت شل این 

گذاري  . البته ما در امور نفتی سرمایهکردایم، که تا حدي درست است، مطرح  نکرده گذاري سرمایهوقت در ایران  ما هیچ

  ایم اما نه چندان زیاد.  کرده
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خوانم که  میژستی  نامم. بلکه خیلی ساده آن را میمن آن را یک ژست خیرخواهانه ناین منطق اولیه کار ما بود. پس 

خصوص زمانی که پول چندانی مطرح نبود. امروز  ههم عالقمند بودیم، ب ها زمینهدر دیگر  گذاري سرمایهنشان دهیم به 

  64د.کنیم چون ایران پول زیادي دار میما این کار را ن

یی فراتر از حفظ روابط خوب در امور نفتی ها در زمینه ظاهراً »اش کمک به شاه در سیاست کشاورزي«به تمایل شل 

ازي شده است، در حال حاضر اند هشرکت شیمیایی شل ایران که با مشارکت بخش خصوصی ایران رانتیجه داده است. 

کش طی  آفت برايکند. تقاضا  میاداره  لتن تولید در سا 2000مایلی شمال تهران، را با  100کش قزوین،  کارخانه آفت

  65درصد در سال افزایش داشته است. 10طور متوسط  به چند سال اخیر

آمیز  در خوزستان طعنه ها با وجود ناکامی شاخص این شرکتبزرگ در مقیاس واحدهاي کشاورزي  اصرار شاه بر

تبلیغات اغراق آمیزي بسیار فراتر از توان واقعی آنها صورت مکانیزه  کامالًتوان بالقوه مزارع مشارکتی در مورد است. 

کارمندان «دهد که  می) نشان Farm( فارمگرفته است. تحلیل شکست مزارع مشارکتی در ایاالت متحده از سوي مجله 

سعی کردند خیلی سریع رشد  ها و اینکه شرکت »فهمند میعالیرتبه که سابقه کارهاي مالی دارند به واقع کشاورزي را ن

 66.»طوري که این فرصت را نداشتند که پیش از ارتکاب اشتباهات بزرگ، دچار اشتباهات کوچک شوند به«کنند 

ر محصول پرورش دهند تا توانند به شکلی کارآمدت می، مزیت مقیاس به واسطه کردند که میرکتی تصور ش» کشاورزان«

به دلیل دهد که  میاما بیشتر مطالعات نشان . کردند میفعالیت تر  کوچک و در مقیاسمستقل زمانی که به صورت 

از سوي  مستقیماًاهمیت بسیار زیاد مشارکت مستقیم اشخاص، کارآمدترین واحدهاي تولید کننده مزارعی هستند که 

 USDAگزارش ) 1346( 1967پذیرد. در سال  میپایان  سریع تقریباًمزیت مقیاس در کشاورزي  مالک آنها اداره شوند.

هکتاري کاهش یافته است.  90ـ  110ي ها دهندگان هلو در کالیفرنیا در باغ ي متوسط پرورشها مشخص کرد که هزینه

) San Joaquimدهندگان دره سن ژاکوئیم( زراعی مثل پنبه، یونجه و جو، پرورشمورد محصوالت در معلوم شد حتی 

ـ  هکتار است 300کمتر از  . این وسعتاند ههکتار داشت 640ود حد فرنیا هم کمترین متوسط هزینه را دریکال

! به محض اینکه عملیات  کارند میدر هزاران هکتار ت مشابهی را الدز محصوي بازرگانی کشاورزي ها شرکت

ستند، نیشود که در داخل زمین  میکند که تصمیمات خطیر دیگر از سوي کسانی گرفته  میکشاورزي تا جایی رشد 

ي مدیریتی ها که الیه چرا تواند افزایش چشمگیري داشته باشد میي سربار ها خصوص هزینه بهیابد.  میافزایش  ها هزینه

مستقیمی در شرکت ندارند، نه تنها دستمزدهاي باالتري  سهامشخصاً  که سرپرستان با تجربهبیشتري مورد نیاز است. 

کنند،  میمالکیت فردي یا جمعی قرار دارند، طلب   که تحتتر  ي کوچکها شرکت نسبت به دستمزدهاي معمول در

هزینه مشاوران متخصص و ط ناخوشایند هستند. یاربلکه به احتمال قریب به یقین کمتر مایل یا مقید به فعالیت در ش

که مرکز اصلی فعالیت آنها صدها یا حتی هزاران مایل دورتر باشد، هم باید به اینها اضافه  را هزینه سفر مدیران شرکتی
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طور خاص، این مشکالت را به حد افراطی  طور کلی و در خوزستان به در ایران به بازرگانی کشاورزي يها شرکت کرد.

  در خود دارند. 

  
ـ لودر ساخت آمریکا در حال برداشت نیشکر در    خوزستانتراکتور 

هاي دشت مغان در پایین دست سد جدید ارس ـ را به روي  اي ـ جلگه با این حال دولت ایران منطقه کامالً تازه

) با Dunlopهاوایی، دانلوپ (  )Agronomicsهاي کشت و صنعت داخلی و خارجی شامل اگرونومیکس ( شرکت

شان، براي   هاي جدي رغم ناکامی و صنعت به  هاي کشت مسئولیت محدود و یک شرکت ژاپنی، باز کرده است. شرکت

رنامه 8حداقل  میلی شاه  باز هم دلیل اصلی، بی 67اند. ریزي کرده درصد از کل منطقه تحت آبرسانی تا پایان برنامه پنجم ب

  در کارها  هایی از بنگاه ها یا بخش هایش در یک سبد بود. تعداد زیادي از بنگاه مرغ براي قرار دادن حتی نیمی از تخم

و وزارت کشاورزي صف  سازمان آب و برق خوزستانکشاورزي درگیر هستند. یک البی در تهران وجود دارد که علیه 

هاي کشت و صنعت در کل سهم نامتناسبی از پول و تخصص  ها و شرکت کند که شرکت کشیده است و احساس می

  هاي کشاورزي نفرادي داراي سابقه بازرگانی و تعاونیکنند و اینکه باید توجه بیشتري به کشاورزان ا دولت دریافت می

  ها و وزارت آب و برق بشود. اما حتی در درون البی طرفدار واحدهاي بزرگ، در بین وزارت کشاورزي حامی تعاونی

شاه با دادن بخشی از وظایف توسعه کشاورزي به هر کدام اختالف وجود داشت.  ،ي کشت و صنعتها شرکتحامی 

ی انرژي خود را صرف مشاجرات جزئ ها کرد که بروکرات میداشت و اطمینان حاصل  میآنها را راضی نگه  ها از بنگاه

 يارچون و چ تا در مورد حقیقت بی کنند میمکث نخواهند نمود و هیچگاه  ها مشی مربوط به اختیارات قانونی و خط

  د. نباید بکند چه گوی میو این شاه است که به آنها ـ  دید کنندتر شان وجودي
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  گیري نتیجه

مقابله با قدرت و نارضایتی در حال  درحکومت شاه  برايایجاد یک متحد سنتی  ایران عمدتاً »انقالب سفید«هدف 

 مدتثبات بلند براي دار اجارهـ  الكکه طبقه م ه بودشد روشن) 1339( 1960تا سال  بود. محرومافزایش طبقه متوسط 

از در مناطق روستایی  شد نه تنها حمایت سیاسی وسیع میالکان باعث از سویی اتکا به مو  پایگاه کافی نیستحکومت 

 بقه متحد جایگزین را ایجاد کند. اگرتواند یک ط میبرد که  . شاه پیبرود بلکه توسعه اقتصادي نیز به دست نیایدمیان 

در برابر طبقه  اي تواند نیروي مقابله میمیزان مشخصی از تجدید ساختار در روستاها شکل بگیرد، طبقه باالي رعایا 

دستیابی به تغییرات الزم در روابط اجتماعی روستایی ایران  براي »انقالب سفید«متوسط ناآرام شهري فراهم کند. 

  طراحی شده بود. 

فئودالی نبود. کارانه، روابط اجتماعی در روستاهاي ایران سنتی بود اما به مفهوم فنی آن،  محافظه اصالحاتپیش از این 

از یک مالك به دیگري  غالباًداشتند اما مالکیت سیال بود که در آن امالك  کنترل تحترا  ها بیشتر زمین ،مالکان غایب

فروش محصول در آن فراوان بود. نتیجه این امر فقدان ثبات در مدیریت تولید  شد و اجاره مجدد و پیش میمنتتقل 

ران زمین را در اختیار کا ي معمول بود. سهمها بیش از نگهداري گذاري سرمایه برايکشاورزي و کم بودن عالقه مالکان 

کاشتند و هیچ حق قانونی در مالکیت آن یا به ارث بردن آن نداشتند. در این ساختار  میگرفتند، با رنج آن را  می

و روابط طبقاتی  آمد میود نوجان به زرواه در بین مالکان و نه در بین کشونی نهیچ شکلی از سازمان تعااجتماعی 

  گرفت.  میمشخص تولید که در نظام روستایی ریشه داشته باشد شکل ن

تحمیل ساختارهایی که به عالیق شاه خدمت  برايدولت مرکزي قادر بود از این فقدان ساختار محکم در روستاها 

هاي کشاورزي و سران دهندگان ابزار اجاره، انست با تقویت جایگاه خرده مالکانتو میحکومت کرد، استفاده کند.  می

کشتکار بودند یا نه. ضرر  ، بدون توجه به اینکه این افراد واقعاً، از ساختار اجتماعی موجود در روستاها بهره ببردها بنه

شد.  میآنها اتفاق افتاده بود، جبران  براي عمالً ی از مالکیتشان کهدر نتیجه از دست دادن جزئ بگیر اجارهـ  طبقه مالك

بردند. طبقه متوسط روستائیان  میشد، سود ن میکاران و کارگران  جمعیت روستایی که شامل سهم درصد 40ـ  50اما 

انقالب «داران و رهبران مذهبی، کسانی بودند که از  گان، مغازهدهند وامدرگیر در کار کشاورزي و طبقه غیر کشاورز 

  ردند. سود ب »سفید

ارضی افراطی در  اصالحاتگونه از تحرك به سمت هرکرد. او  میاما شاه کنترل کاملی بر تجدید ساختار آنها اعمال 

ارضی شد.  اصالحاتحمایت از کرده به سمت  تی مانع از کشش طبقه متوسط تحصیلدرون دولت جلوگیري کرد و ح

ي سیاسی شهري لبیرال ممانعت کند و نیروي متقابلی در مناطق روستایی در ها مسیر او توانست از دخالت گروه در این

تا زمانی که نیازي  کرد اما ها تعاونی تأسیسبرابر طبقه متوسط شهري ایجاد کند. حکومت در خود روستاها هم اقدام به 

آن کمک  نکرد تا با شانبرایکاري چندان  افزایش تولیدات کشاورزي به منظور کاهش واردات احساس شد، برايجدي 
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ي تولیدي تبدیل شدند اما ها به تعاونی ها ل شوند. در این زمان تعاونیتبدیي اعتباري ها بتوانند به چیزي بیش از انجمن

ي کوچک را مجبور ها کردند. تعاونی میرا هدایت  ها مدیران منصوب دولت، بجاي مدیران محلی خیلی از تعاونی ظاهراً

  ي دولت هم افزایش یافته بود. ها بیشتر بر تولید، کنترل تأکیدشوند و با  تعاونی بزرگتر ادغامکرده بودند که با 

و تولید بخش کشاورزي، آن را به جایی  کاراییمناطق روستایی و افزایش  تمایل حکومت به حفظ کنترل کامل بر

بر  تأکیدشد. حال  میدایت سازمان ه دیگري ازهدایت کرده بود که به نسبت بیشتر منابعش به سمت اشکال 

دولت است و به  کنترل  تحت ها زمین در تعاونی عمالًکشاورزي سرمایه محور.  و ها عی بود تا تعاونیراي زها اونیعت

و کنند  میرا کنترل  ها اي این عملیات تعاونی شود. مدیران حرفه میونی کشت اصورت اشتراکی از سوي اعضاي تع

و مدیریت بروکراتیک  است ها تعاونی ازتر  وسیع ها است اما کنترل دولت بر این مجموعه کمتر از دیکتاتوريقدرتشان 

 »تولیدکنندگان«ي ها تر آن به نام تعاونیي کشاورزي و شکل جدیدها مجموعه است.مزارع دولتی یادآور این ساختارها، 

د. نبخش میتداوم آن را کند و  میي اجتماعی مناطق روستایی شاه حمایت ها شوند که از سازمان میبه شکلی تشکیل 

ي مختلف باعث توزیع ثروت در بین رعایاي ها ندارند و داشتن سهام زمین در این ساختارها هیچ حرفیرعایاي فاقد 

  شود.  میصاحب زمین 

ده کنند و توانستند از فنون جدید کشت استفا مین روستاییان کشاورزبه دلیل اعتبار نامناسب و خدمات توسعه،  عمدتاً

 توسطافزایش تولید  برايدولت از انتظار ) 1347( 1968دولت بود نرسید. در سال  تولید به سطحی که مطلوب

سازي  از طریق مکانیزهآورد تا   خارجی و داخلی روي کشت و صنعتي ها و به شرکتناامید شد  نیایاروست

ي امحور، تولید را افزایش دهد. در این مرحله گرفتن زمین برخی از رعایاي دارکار يها جاي روشه محور ب سرمایه

  زمین آغاز شد. 

یکی از  ظاهراًهستند. مشکل ایران در تولید کشاورزي  عالجکرده بودند که ثابت ن ي کشت و صنعتها رکتش

ورود  شل، داو کمیکال و جان دیره يها شرکت برايي درگیر در پروژه بود. ها منافع ثانویه برخی از شرکت ،مشکالت

ي ها گذاري سرمایهورود به  برايیا  ت)(نف حفظ سایر منافعشان که از پیش داشتند برايراهی در ایران کشاورزي  به

نامطلوب بودن کلی این  ،نتایج نامطلوب قراردادها ین دلیلتر حال مهم هر بود. در کشاورزي ازسودآورتر جدیدتر و 

باشد که  اي مزرعه ،ی کارآمدترین واحدهاي تولیديناکارآمد هستند. وقت ها شیوه از کشاورزي مشارکتی بود. این روش

 میرسد. این ناکا مییان مقیاس در کشاورزي خیلی زود به پا ه شود، مزیتاز سوي مالکینش ادار مستقیماًواند ت می

  بود.  شدت پیدا کرده یراندر ا کشاورزي عمومی در 

کشاورزي در ایران در نظر گرفته شده بود برنامه داشت.  برايتوسعه مناطقی که  برايشاه  ،یرغم این نتایج منف به

 ي در درون ادارات دولت خود بر سرتواند از این سیاست کسب کند، تداوم درگیر میمهمترین مزیت سیاسی که او 

  کرد.  میبا دیکتاتوري او ممانعت  اي یکپارچهگونه مخالفت کشاورزي از هري ها کشاورزي است و دیگر سیاست
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