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 در ايران توسط رژيم شاه است که ١٣۴١چه در زير می آيد طرح بحثی در مورد اصالحات ارضی سال  آن: ئیپيام فدا

اين طرح بحث از حالت گفتار به نوشتار . يکی از جلسات آموزشی تشکيالتی، از سوی رفيق بھرام، ارائه شده استدر 
 .تبديل شده و به اين وسيله در اختيار عالقه مندان قرار می گيرد

  ! طرح بحثی پيرامون اصالحات ارضی
 !، با درودءرفقا

به نظر من اين بحث از دو . ست"اصالحات ارضی "ۀ کنم در باربحثی را که می خواھم امروز در اين جا با شما مطرح

" انقالب شاه و ملت"را  م شاه ، اصالحات ارضی که شاه آنيران و در دوران رژيخ اياول آن که در تار. جنبه مھم است

است که نه تنھا دادھائی يکی از آن رويمعروف شده بود " ديانقالب سف"ز به يم شاه نيغاتی رژيد و در دستگاه تبليمی نام

 . ل و بررسی می شوديدر آن زمان بلکه امروز ھم به نادرست تحل

اما .  مھم استۀ ما گذارد يک نکتۀ تاريخی که تأثيرات بسيار مھمی بر جامعۀپس داشتن يک تحليل درست از يک واقع

حيح با رويدادھای  برخورد صۀ ديگر بحث من که فکر می کنم اھميت بيشتری دارد ضرورت درس گيری از شيوۀجنب

چرا که بدون يک برخورد مارکسيستی و علمی نمی توان به تحليل صحيحی از رويدادھای . تاريخی و اجتماعی ست

 . با توجه به اين مقدمه به اصالحات ارضی می پردازم. اجتماعی پرداخت

 در عمل باعث گسترش ر داد ويياسی کشور را تغين که اوضاع اقتصادی و سي شاه با ا١٣۴١اصالحات ارضی سال 

رد يدادی مورد اشاره قرار می گيران شد ، اما گاه به عنوان روي در اامريکاسم ياليخصوص امپره سم و بيالي امپرۀسلط

اسی کشور مواضع يروھای سين اصالحات رخ داد نيدر ھمان زمانی که ا. ف تضادھای جامعه گشته استيکه باعث تخف

 توليد ۀرات مثبتی صورت گرفته است و شيوييحزب توده، ادعا می کرد که تغ. دگوناگونی نسبت به آن اتخاذ نمودن

ه فئودالی تا حد زيادی از بين رفته و گذار به سرمايه داری شروع شده و تضادھا و تقسيمات طبقاتی جديدی در جامعه ب

 .وجود آمده و پرولتاريا شروع به رشد کرده است

يک . فيد شاه باعث رشد صنايع و تقليل وابستگی رژيم به امپرياليزم خواھد شدن می گفت که انقالب سيحزب توده ھم چن

ن حزب مدعی بود چون سيستم فئودالی از ي مھم که در نظرات حزب توده در اين مورد وجود دارد اين است که اۀنکت
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تضادھا جديد ھستند و وجود آمده و چون اين ه بين رفته و سيستم جديدی برقرار شده، پس تضادھای جديدی در جامعه ب

 . قطعی به عقب افتاده استۀمبارزۀ ھنوز رشد نکرده اند، پس شرايط انقالب وجود ندارد و در نتيجه لحظ

ن حزب از اين حرف ھا اين نتيجه را می گرفت که پس بايد با يک سری اقدامات رفرميستی و اصالح طلبانه، از يا

حزب توده . کنيم که به يک سری عقب نشينی ھای تاکتيکی وادار بشودرژيم شاه اقدامات مثبت را بخواھيم و مجبورش 

سرنگونی ديکتاتوری شاه و استقرار )  چھلۀعنی دھي( اصلی مبارزه در شرايط کنونی ۀمطرح می کرد که حلق

  . ر ديکتاتوری شاه به دموکراسی شاه را طلب کنيمييبلکه بايد تغ. ديکتاتوری خلق نيست

غات شاه می باشد، با ي تبلًارات ادعائی، صرفيي اين تغۀعکس معتقد بود که ھمه ده ھم بسازمان انقالبی حزب تو

آن ھا بدون ھيچ نوع تجزيه و تحليل . ری صورت نگرفته و ھمچنان سيستم فئودالی برقرار استيياصالحات ارضی تغ

آن ھا فکر می کردند که . ند و تحولی در جامعه می شدتغييرعلمی و در نظر گرفتن واقعيت ھای عينی منکر ھر نوع 

 ۀی صورت گرفته، اين پذيرش به آغاز سازشکاری منجر شده و با اين کار منکر ضرورت مبارزتغييراگر بپذيرند که 

 . مسلحانه می شوند

ادعا می کرد که شاه از ترس قيام دھقان ھا دست به "  استبداد نه- اصالحات آری " ملی ھم با شعار ۀگر جبھياز سوی د

 و مطرح می کردند که چون دھقان ھا در   آن ھا بشودۀار زده است و در واقع می خواھد با اين کار مانع مبارزاين ک

در حالی که ما می دانيم مبارزات . ش زمين ھا را تقسيم کرده است ھمين، شاه از ترسحالت انفجار ھستند به خاطر

 .ن ترين حد خود بوده استئيدر پاخودی دھقانان در آن سال ھا به خاطر سرکوب و خفقان ه خودب

نی صورت گرفته، دستگاه يات عتغييرطی که با توجه به يت مشخص، در شرايک واقعيل ھای گوناگون از ين تحلي ا

د آورده بود که چرائی اصالحات يم شاه لحظه ای از بمباردمان افکار عمومی باز نمی ماند، اوضاعی را پديغاتی رژيتبل

به خصوص که تجربه نشان داده بود که ھر نيروی انقالبی . ل شده بوديوشنفکران انقالبی تبد ذھنی رۀارضی به مشغل

 اجتماعی تحليل درستی داشته باشد و مجبور - خط مشی مبارزاتی، از شرايط اقتصادی تعيينمجبور است که برای 

لی از سازمان ھا يم که خيديھمن دما بعد از قيام ب. ن اساس ماھيت دولت حاکم را برای خودش مشخص کندياست که بر ا

. از ماھيت دولت بعد از قيام تحليل درستی نداشتند و برای ھمين ھم به بيراھه رفتند و اشتباھات بزرگی را مرتکب شدند

کی از نمونه ھای ي. از ھمين تجربه ھم می شود به اھميت داشتن تحليل درست و منطبق با واقعيت ھای عينی پی برد

 ألۀ با مسائل جامعه و مساحمدزادهق ي برخورد رفۀوينه شين زميدر ميان تجربه ھای موجود در اموفق مبارزاتی 

 .اصالحات ارضی می باشد

ت ين واقعيله می باشد تالش می کنم در حد توانم به اأين مسل ھم در بحث امروز که درست بررسی ھمين دليبه ھم

 .بپردازم

 بر واقعيت ھای ،  تمايالت درونی شان حرکت شان را شکل می دھد خالف خيلی از روشنفکران کهاحمدزادهرفيق 

ل، ين تحليه بر اي اجتماعی ايران را مورد بررسی قرار می دھد و با تک–عينی متمرکز می شود و شرايط اقتصادی 

 . م حاکم را با صراحت در مقابل جنبش انقالبی قرار می دھديت رژيماھ

 برای تحليل احمدزادهدگاه ھای مختلفی را سبب شده بود ، رفيق ي که د١٣۴١ر سال رات رفرم ھای شاه ديبا توجه به تأث

 .   اجتماعی ايران، اول انقالب سفيد شاه را مورد بررسی قرار می دھد–شرايط اقتصادی 

بطه در ھمين را. ّ شاه ادعا کرد که سيستم فئودالی در ايران با انقالب سفيد به کلی از بين خواھد رفت١٣۴١در سال 

َاسدهللا علم  ديگر به آن ھا اضافه شد که مھم ترين آن ھا ھم ھمين ۀ ماد٦ً ا اليحه ای را با شش ماده به مجلس برد که بعدَ

 . اصالحات ارضی بود
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در ھمين رابطه . به واقع اساس انقالب سفيد ھم اصالحات ارضی است که قرار بود زمين ھا را بين دھقان ھا تقسيم کنند

دامات در روستاھا صورت گرفت که با تبليغات زيادی ھمراه بود و اين طور تبليغ می کردند که شاه ھم يک سری اق

سھيم کردن کارگران در سود کارخانه ، مدعی می شدند که شاه حامی ۀ طرفدار رعيت بوده و ھم چنين با رجوع به ماد

 .کارگران است

روئی در مورد يسياسی بحث ھای زيادی را پيش آورده و ھر ناين اقدامات و تبليغات، در آن سال ھا در بين نيروھای 

 .اين که منظور شاه از انقالب سفيد و تقسيم زمين چيست، نظری می داد

چون خيلی ھا می دانستند که شاه . له بود که چرا شاه يک دفعه به فکر تقسيم زمين افتاده استأين در جامعه مسيعنی ا

 . که خود صاحب زمين ھای زيادی و در واقع بزرگ ترين مالک بوده استيک فرد مرتجع و ديکتاتور می باشد،

 عملی نگاه کردند ألۀ برای اين که در مورد اصالحات ارضی نظر بدھند، به آن به عنوان يک مساحمدزادهرفقای گروه 

بر اين .  نوشتنديعنی رفتند و روستاھا را از نزديک بررسی کردند، يعنی يک کار تحقيقی کرده و حاصل کارشان را ھم

نه "، ء می بينيم، آن ھا نشان می دھند که اصالحات ارضی به قول رفقااحمدزادهاساس ھمان طور که در کتاب رفيق 

ن جا يھم."  امپرياليزم به روستاھا بودۀبرای دوا کردن دردی از دردھای بيشمار دھقان ھا، بلکه جھت گسترش سلط

 به روستاھا و مناطق ۴٠ ۀ دوم دھۀ است که در نيمئیصل تالش خيلی از رفقاقی حاياضافه کنم که البته اين کار تحق

 اين ۀ نوشته و در اختيار رفقای شان قرار می داده اند، که در نھايت ھمئیمختلف سفر می کردند و گزارش و جزوه ھا

در " ژی ھم تاکتيکيتئوری مبارزه مسلحانه، ھم سترات" جمع بندی شده و تحت عنوان احمدزادهتالش ھا توسط رفيق 

 .اختيار جنبش قرار گرفته است

 :ل اصالحات ارضی رفيق احمدزاده مطرح می کند که اصالحات ارضی در چھار حالت صورت گرفتهيدر تحل

  . زمين فقط به کسانی تعلق می گرفت که به صورت نسق کاری و يا با نصفه کاری روی زمين کار می کردند-١

خيلی از مالکين ھم نسق . ه شده بودند و يا مزدور روی آن ھا کار می کرد تقسيم نمی شدند ھم که مکانيزئی زمين ھا-٢ 

برای ھمين ھم زمين ھای شاه پور ھا . کارھا و نصفه کارھا را بيرون کرده و زمين ھا را مکانيزه کردند تا تقسيم نشود

 .و شاه دخت ھا و بوروکرات ھای کله گنده تقسيم نشدند

 درصد ۴٠ ھم که قرارداد نسق کاری يا نصفه کاری نداشتند، زمين تعلق نگرفت و طبق آمار دولتی  به دھقان ھائی-٣

 . ھا برای ھميشه از داشتن زمين محروم شدندئیروستا

فئودال ھا ھم زمين ھا را اجاره  مطرح می کند که، باالخره يک سری زمين تقسيم شد و يک سری از احمدزادهرفيق 

 .دادند و يا فروختند، که البته بھترين ھا را ھم برای خودشان نگه داشتند

ايوانف مطرح ۀ يک آمار جالب در کتاب تاريخ نوين ايران نوشت.  و در مناطقی ھم سيستم ارباب و رعيتی باقی ماند-۴

 . به دھقان ھا فروخته است آبادی را۵١٩ ھزار آبادی داشته که فقط ٢می کند که شاه 

 .اين ھا در کل روند عينی اصالحات ارضی را نشان می دھد

 اصالحات ارضی رشد وسيع ۀ مطرح می کند که نتيجاحمدزادهرفيق :  و تحول چه نتيجه ای داشتهتغييرحاال ببينيم اين 

ری را ھم خرده مالکی حساب اجاره دا(خرده مالکی بوده که به صورت عمده بر اثر اصالحات ارضی به وجود آمده 

دھقان زمين را از ارباب يا دولت کرايه می کرده و يا می خريده، که البته مجبور بوده است ماھيانه پولش را ). کرده

 اصالحات ۀدر دور: در کتاب تاريخ نوين ايران، آماری از اصالحات ارضی بدين صورت درج شده است. پرداخت کند

 شرکت زراعی تأسيس شده که ھر کسی که زمين به او تعلق می گرفت مجبور ٨۴٠٠ زراعی و ۀ مؤسس۵٨ارضی، 
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اين واقعيت ھا نشان می دھد که چطور سرمايه داری . بوده که حق عضويت پرداخت کرده و عضو اين شرکت ھا بشود

 .رفتندک در قالب اين شرکت ھا و بانک ھا که وام خريد زمين را می دادند، سريع جای ارباب را گيبوروکرات

 مطرح می کند که با اين که تضاد بين دھقان و فئودال از بين رفت ولی تضاد جديدی در قالب تضاد احمدزادهرفيق 

البته اين تضاد ھمان طور که می دانيم با تضادی که حزب توده . دھقان با بانک و بوروکراسی دولتی جای آن را گرفت

ک عوض شده و ھمان طور که می يودال با سرمايه داری بوروکراتاين جا فقط جای فئ.  متفاوت است،مطرح می کند

 .افتيدانيم استثمار شديدتر ھم ادامه 

 . بوده استهبينيم ھدف از اين اصالحات ارضی چاالن ب

پس چرا آن را ! ال می کند که، مگر فئوداليسم تکيه گاه عمده رژيم نبوده؟ؤ سأله، برای توضيح اين مساحمدزادهرفيق 

 ۀباالخره ھر دولتی بر يک پاي! و اگر نبوده پس قدرت سياسی دولت انعکاس کدام قدرت اقتصادی است؟! ؟نابود کرد

رفيق با توجه به اين . مشخصی دفاع می کند که قدرت اقتصادی را دراختيار داردۀ اقتصادی قرار دارد و از منافع طبق

گر اصالحات ي بررسی کرده و از سوی داصل مارکسيستی روندھای تاريخی از مشروطه تا اصالحات ارضی را

سه می ي ناپلئون در فرانسه که بورژوازی تازه دولت را به دست گرفته بود، مقاۀارضی شاه را با اصالحات ارضی دور

 .کند و تفاوت ھای بسيار بزرگ آن ھا را توضيح می دھد

يسم با انقالب مشروطه سست شده بود و  مطرح می کند که پايه ھای فئودالاحمدزادهت، رفيق يدر مورد انقالب مشروط

برای اين که اين را نشان بدھد تکيه می کند به .  قدرت سياسی را امپرياليسم به دست می آوردرضاخانبا کودتای 

تعريف دولت و مطرح می کند، در حالی که در ايران ھنوز بورژوازی رشد خودش را شروع نکرده و ھنوز آن قدر 

دست آورد ، ما شاھد اين ھستيم که يک دولت مرکزی متمرکز با روبنای ه درت سياسی را بقدرت ندارد که بتواند ق

 ۀويطی که ھنوز شي سرکار می آيد، در شرارضاخانک با کودتای يبورژوازی، در واقع يک قدرت مرکزی بوروکرات

 . د فئودالی حاکم است و فئودال به استثمار خود ادامه می دھديتول

ل کشورھای شرقی را در و مطرح می کند که امپرياليسم با قدرت اقتصادی و نظامی که دارد کنترن رابطه رفيقيدر ھم

ن کند و البته سيستم ھای اقتصادی موجود در يل قدرت سياسی منافع خود را تأمواختيار می گيرد و سعی می کند با کنتر

 و مطرح می کند، ما شاھد  د خارج می کند می دھد و آن ھا را از مسير رشد طبيعی خوتغييرکشورھای تحت سلطه را 

رشد مناسبات سرمايه داری ھستيم در حالی که بورژوازی ملی در حدی رشد نکرده که قدرت اقتصادی و سياسی را در 

در اين مورد رفيق می گويد .  انحصارات امپرياليستی ھستيمۀطی در واقع شاھد سلطين شراياختيار داشته باشد و در چن

ک يای وابسته ، رشد سرمايه داری با صنعت مشخص نمی شود بلکه با گسترش سرمايه داری بوروکراتکه در کشورھ

. ک رشد می کنديو مالی مشخص می شود، ھر چند صنعت ھم خواه ناخواه به صورت ناھمگون و ناقص و بوروکرات

يع توليدی و اقتصادی به خوبی له را وضع صناأت در ايران را می بينيم و اين مسھمان طور که ما االن شرايط صنع(

 ).نشان می دھد

ن اصالحات ارضی در ي به تفاوت ھای موجود باحمدزادهق يران، رفيستی در ايالي امپرۀ رشد سلطۀل پروسيبعد از تحل

سم را يران پرداخته و با تکيه به مارکس مطرح می کند که در فرانسه بورژوازی برای اين که بتواند فئوداليفرانسه و ا

بين ببرد ، مجبور بوده که با دھقان ھا متحد بشود و از طرفی ھم خرده مالکی و مالکيت خصوصی به نفع اقتصادش از 

بوده است، برای ھمين تقسيم زمين بين دھقان ھا نه تنھا مکمل رقابت آزاد در شھر بود بلکه صاحب زمين شدن دھقان 

ه داران از دھقان ھا حمايت می کردند ولی ي برای ھمين سرما.باعث می شد که فئودال ھا نتوانند دوباره قدرت بگيرند

ولی اين روند دو نسل طول کشيد تا فئوداليسم از بين رفته و . کم کم منافع بورژوازی با دھقان ھا در تضاد قرار گرفت
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 مورد ولی در.  تثبيت بشود و نيازی به حمايت دھقان ھا برای تعرض به روستاھا نداشته باشدًبورژوازی کامال

و البته خرده ( مطرح می کند که فئوداليسم که قدرت سياسی نداشت احمدزادهاصالحات ارضی در ايران رفيق 

، رضاخانسم با کودتای يو در واقع فئودال) بورژوازی و بورژوازی ملی و کارگرھا ھم که در شھر سرکوب می شدند

د پيدا می کند، دولت سرمايه داری وابسته بدون اين که برای وابسته شده بود و وقتی منافع امپرياليزم با فئودال ھا تضا

فئوداليسم را که تبديل به مرده ای شده  "احمدزادهسم نيازی به نيروی خلق پيدا بکند، به قول رفيق ياز بين بردن فئودال

 در شھر و روستا بود  را که در واقع وظيفه اش بسط نفوذ امپرياليزمرضاخانو با اين کار کودتای " بود، اساسأ دفن کرد

 بودند و ءتکميل کرد، چون سرمايه می خواد که بازارھايش را گسترش بدھد و روستاھا ھم در واقع به نوعی خودکفا

 .  خودشان را ھم از شھر تھيه کنندئیمثل االن نبود که حتی نان و مواد غذا

در واقع با اين کار دھقان . يم کردند و يا اجاره دادند که به نفع شان بود زمين ھا را بين دھقان ھا تقسئیبرای ھمين، تا جا

ک وابسته، مستقيم گرفتار ياز زير استثمار فئودال بيرون آمده و در قالب بانک و شرکت ھای سھامی و دولت بوروکرات

پرداخت استثمار امپرياليسم شد و حاال مجبور بود که به جای سھم ارباب، کرايه يا پول زمين و سود بانک و غيره را 

 ھم که قدرت پرداخت نداشت و حتی می ئی و ھر جا و اين پروسه خانه خرابی دھقان به يکی دو سال ھم نکشيد. کند

 ژاندارم جلو آن ھا را گرفت و ۀزيسرن "احمدزادهخواست اعتراضی بکند، اين دفعه به جای ارباب، به قول رفيق 

 .ژاندارم دولت وابسته." سرکوب شان کرد

ئودالی با اصالحات ارضی از بين رفت تا سرمايه ھای امپرياليستی بتوانند به راحتی روستا و شھر را پس، روابط ف

، توده ھای شھری قبل از اصالحات ارضی ھم به طور مستقيم سرکوب و احمدزادهالبته به قول رفيق (دراختيار بگيرند 

ب تضاد دھقان با فئودال، با تضاد دھقان و سيستم ين ترتيبه ا) ک را تجربه می کردندياستثمار سرمايه داری بوروکرات

 .ن شديگزيک وابسته جايسرمايه داری بوروکرات

بنابراين اصالحات ارضی برای اين انجام نشد که دردی از دردھای دھقانان را برطرف کند، بلکه به اين خاطر اين 

 .م گردد امپرياليسم ھرچه بيشتر فراھۀبرنامه پيش رفت تا شرايط جھت گسترش سلط

 که فکر می کردند با اطالحات ارضی يک نظام اقتصادی نوينی روی کار ئیبر اين اساس روشن می شود که آن نيروھا

گونه  ل شان ھيچيت را منعکس نمی کردند و تحليآمده و امر انقالب به تعويق افتاده و تضادھا کاھش پيدا کرده، واقع

 .منکر می شدند، ی را که با اصالحات ارضی به وجود آمده بوداتتغيير که ئیاصالتی نداشت، ھمان طور آن ھا

 کسانی که در اين چھارچوب به واقعيت اصالحات ارضی نگاه می کردند و مدعی بودند که ۀدر واقع حزب توده و ھم

عيت اصالحات ارضی باعث کاھش تضادھا شده و شرايط عينی انقالب را از بين برده، نشان دادند که قادر به ديدن واق

 .امپرياليسم در ايرانۀ  نشان داد که اصالحات ارضی برنامه ای بود جھت گسترش سلطاحمدزادهاما رفيق . ھا نيستند

ھمان طور که می دانيم در پرتو اين تحليل واقعی از اصالحات ارضی بود که يک تحليل واقعی از ماھيت رژيم شاه و 

مد و راه درست مبارزه با اين رژيم برای نابودی آن توسط تضادھای جامعه برای روشنفکران انقالبی به دست آ

 .  کشف و به آن عمل شدئیکمونيست ھای فدا

 .ل کنندين طرح بحث را تکمين بحث ، ناگفته ھا را گفته و اي با دخالت فعال شان در اءن که رفقايد ايبه ام
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