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Abstract:

Purpose: This paper reports how the 1960s land reform in Iran was implemented in the 
southern territory of Iran along the Persian Gulf.

Method and Research Design: Archival material and library resources were consulted 
to collect data.

Findings and conclusion: The reform in the territory proceeded smoothly after resist-
ance by lanlords and tribal chiefs in the neigbering Fars province was suppressed. Land-
lords voluntarily handed over their ownership documents to the authorities, though 
some tried to bribe local officials to save their interests. Nonetheless, the absence of an 
independent department in the region to oversee the reform, lack of financial resources, 
and trained staff caused some delay in the process. 
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مقدمه
آغاز دهۀ چهل شمسی در تاریخ معاصر ایران همراه با تحوالت اجتماعی گسترده ای بود که 
بخش بزرگی از طبقۀ فرودست و فراموش شدۀ »رعیت« را تحت تأثیر عمده قرار داد. قانون 
اصالحات ارضی، بعداز سالیان درازی که در محافل سیاسی کشور بر سر آن جنجال بود، 
باألخره در سال 1340ش/1961م باوجود مخالفت ها و تنش های سیاسی بی شمار اجرا شد. 
قانون اصالحات ارضی با هدف بهبود اقتصادی جامعۀ ایران به ویژه جامعۀ روستایی اجرا شد. 
این قانون با تغییر شیوۀ مالکیت زمین های کشاورزی، یعنی توزیع مجدد آن میان کشاورزان و 

به عبارتی با توزیع عادالنۀ زمین، درصدد کاهش فقر در مناطق روستایی کشور بود.
اصالحات ارضی اولین اصل از اصول انقالب سفید بود و محمدرضا پهلوی آن را از 
اساسی ترین رفورم های اجتماعی خود می دانست که با اجرای آن زندگی جامعۀ 75درصدی 
روستایی کشور بهبود می یافت؛ ولی درواقع اصالحات ارضی، برنامه ای جدا از رفورمی 
اجتماعی بود. اصالحات ارضی طرحی سیاسی بود که ازطریق آن شاه می خواست قدرت 
سیاسی مالکان را در نواحی روستایی که اکثریت جامعه ایران را تشکیل می داد ازبین ببرد و 
ازسوی دیگر درجهت ایجاد جامعۀ مدرن، نسبت جمعیت شهری به روستایی را تغییر دهد.
اصالحات ارضی به معنی اخص کلمه به تقسیم زمین بین دهقانان و خرده مالکان و 
به معنی اعم آن بر استقرار نظام نوین زراعی در مناطقی که نظام سنتی در آن جا استیال داشت 
اطالق می شد. محمدرضا پهلوی به دنبال روند مدرن سازی پدرش و فشارهای داخلی و 
خارجی، برنامۀ محدودکردن امالک بزرگ مالکان را، تحت عنوان اصالحات ارضی در تاریخ 
26اردیبهشت16/1339می1960 تصویب کرد که به موجب آن مالکیت بزرگ ارضی محدود 
می شد. البته این قانون به دلیل مخالفت های داخلی تا زمان نخست وزیری علی امینی اجرا 
نشد. امینی در غیاب مجلسین، الیحۀ این قانون را در هیئت دولت تصویب کرد و در تاریخ 
19دی9/1340ژانویه1962 اجرا کرد. این قانون طی سه مرحله اجرا شد و مدت اجرای آن 
ده سال طول کشید. مرحلۀ اول از روستای »َورَجوی« مراغه آغاز شد و به تدریج در دیگر 
مناطق کشور نیز اعالم شد. مرحلۀ دوم اصالحات ارضی به طور رسمی ازطرف کابینۀ دولت 
علم در بهمن ماه سال 1342 تصویب شد. مرحلۀ سوم هم در 19دی9/1345ژانویۀ1967 

اعالم شد؛ ولی به طور رسمی و واقعی در بهار سال 1969/1348 اجرا شد.

پرسش پژوهش
روند اجرای اصالحات ارضی و واکنش مالکان، خوانین و کشاورزان در فرمانداری بنادر 

و جزایر خلیج فارس به چه صورت بود؟

زینب قنبری نژاد 
حبیب الله  سعیدی نیا  
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فرضیۀ پژوهش
اعالم حکومت نظامی در فارس و دستگیری بسیاری از خوانین متنفذ در جریان کشته شدن 
رئیس سازمان اصالحات ارضی فیروزآباد، موجب شد تا مالکان و خوانین جنوب دست از 
نارضایتی بردارند و به صورت داوطلبانه در سازمان اصالحات ارضی و یا ادارۀ کشاورزی 

حاضر شوند و اسناد مالکیت خود را واگذار کنند.

پیشینۀ پژوهش
در جریان اصالحات ارضی و بعدازآن، مؤسسۀ مطالعات روستایی و مؤسسۀ مطالعات و 
تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران مطالعات موردی بسیاری را درزمینۀ اصالحات ارضی 
در مناطق مختلف کشور ازجمله در نواحی مختلف خراسان، اطراف تهران و شمال کشور 
انجام دادند. به دنبال رونق گرفتن مطالعات دهقانی و روستایی در اواخر دهۀ 40 و 50، در 
سال 1352 مرکز پژوهش »خلیج فارس و دریای عمان« به سرپرستی »محمود زند مقدم«، 
زیرنظر سازمان برنامه وبودجه تأسیس شد. این مرکز تا سال 1356 که در مؤسسۀ پژوهشی 
درزمینۀ  مفیدی  تحقیقات  ادغام شد،  و روستایی«  دهقانی  »پژوهش های  به نام  دیگری 
وضعیت روستاها در قبل و بعداز اصالحات ارضی در نواحی جنوب، انجام داد که عمومًا 
دربارۀ نواحی مختلف سیستان و بلوچستان و بنادر دریای عمان بود )زاهدی مازندرانی، 
1373، صص 151-159(. به طورکلی دربارۀ نحوۀ اصالحات ارضی در فرمانداری کل 
بنادر و جزایر خلیج فارس اگرچه به صورت پراکنده می توان مطالبی را در متون نگاشته شده 
دربارۀ اصالحات ارضی یافت، ولی پژوهشی مستقل که نحوۀ اجرای اصالحات ارضی 
در این فرمانداری و چالش ها و موانع موجود بر سر راه آن را بررسی کرده باشد انجام 

نشده است.

تقسیامت کشوری و موقعیت فرمانداری بنادر و جزایر
بوشهر و شهرستان های تابعۀ آن در سال 1333 به فرمانداری کل تبدیل شد؛ ولی تا قبل ازآن 
در زمان قاجار جزء ایالت فارس و در زمان پهلوی هم جزء استان هفتم یا همان استان 
فارس بود. حدود فارس در عهد ناصری و مظفری، عالوه بر تمام نواحی فارس فعلی، 
شامل بوشهر، هرمزگان، کوه گیلویه و بهبهان نیز بود که بوشهر و هرمزگان، با عنوان »بنادر و 
جزایر« به مرکزیت بوشهر به صورت مستقل اداره می شد و حکمران آن با عنوان »دریابیگی« 
در برخی امور از فرمان فرمای فارس تبعیت می کرد )حسینی فسایی، بی تا، ص168(. 
به تدریج رخدادهای سیاسی، نظامی و ضرورت های اقتصادی و تجاری بر قدرت و قلمرو 

چالش های اجرای اصالحات
 ارضی در فرمانداری ...
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حکمرانی بنادر افزود. در سال 1329ق/1911م ازطرف وزارت داخله، بنادر محلی دشتی و 
دشتستان نیز از فارس جدا و به حکومت بنادر ضمیمه شد. در اول همان سال »مظفرنظام« 
ازطرف ایالت فارس به نایب الحکومۀ آنجا مأمور شد و با فوج مخصوص وارد بوشهر 
شد )ساکما تهران، 62127-240(. در اولین تقسیمات کشوری در دورۀ رضاشاه در سال 
1937/1316 کشور به ده استان به ترتیِب شماره تقسیم بندی شد. در این تقسیم بندی بوشهر 
یکی از شهرستان های استان هفتم شد و طبق تبصره ای جزایر مجاور هر شهرستان هم تابع 

آن قرار گرفت )امیراحمدیان، 1385، صص 83-84؛ محرمی و مهربان، 1385، ص27(.
در زمان محمدرضا پهلوی در سال 1950/1329 آیین نامه ای جدید تصویب شد. در 
این آیین نامه در تقسیمات کشوری تغییراتی داده شد و تعداد شهرستان ها افزایش یافت. 
هم چنین قرار شد استان ها به جای شماره، به نام اصلی خودشان نامیده شوند. در تقسیم بندی 
جدید استان هفتم به استان فارس تبدیل شد و شهرستان بوشهر هم چنان جزء این استان 
باقی ماند )فریدی مجید، 1390، ج2، ص99(. در این زمان، دولت مرکزی خواهان کنترل 
مستقیم بر مناطق ساحلی خلیج فارس و کاستن از حوزۀ نفوذ شیراز بود؛ بنابراین طبق 
بنادر  تصویب نامۀ شمارۀ 23151 در تاریخ 29آذر20/1333دسامبر1954 فرمانداری کل 
و جزایر خلیج فارس به مرکزیت بوشهر به همراه فرمانداری کل بنادر و جزایر عمان به 
مرکزیت بندرعباس تشکیل شد. براساس این تصویب نامه فرمانداری کل بنادر و جزایر 
خلیج فارس شامل سه فرمانداری بوشهر )درجۀ 1(، فرمانداری لنگه )درجۀ 2( و فرمانداری 
دشتی و دشتستان )درجۀ 3 ( می شد )فریدی مجید، 1390، ج2، صص 99-100(. در شرایط 
فرمانداری، فرماندار می توانست مستقیم با وزیر کشور در ارتباط باشد و از او دستور بگیرد؛ 
ولی درنهایت می بایست تحت نظر استاندار عمل می کرد. بنابراین فرمانداری تشکیل شده در 
سواحل خلیج فارس بااینکه در ادارۀ امور خود مستقل بود، ولی هم چنان می بایست تحت 
نظر استاندار استان فارس عمل می کرد. در مکاتبات و اسناد اداری و شکایات مردمی موجود 
هم، تا سال 1973/1352 که بوشهر از فرمانداری کل به استان تبدیل شد، تمامی اسناد و 

مدارک موجود، عنوان استانداری هفتم و یا استانداری فارس و بنادر را دارد.

وضعیت کشاورزی و مالکیت در فرمانداری بنادر و جزایر
فرمانداری بنادر و جزایر خلیج فارس دارای تابستان های بسیار گرم و زمستان های معتدل 
بود؛ هم چنین در سواحل خلیج فارس بارندگی نامنظم بود و درنتیجه منابع آب بسیار 
کم بود. امکانات زیستی محدود باعث شده بود که نواحی شهری و روستایی کوچکی 
در فواصل دور از یکدیگر شکل گیرند )کالهی، 1346، صص 12-13؛ حقیقت رفیع، 

زینب قنبری نژاد 
حبیب الله  سعیدی نیا  
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1376، ص117(. اساس زندگی اقتصادی در این فرمانداری، اقتصاد روستایی )کشاورزی، 
البته تمام قسمت شرقی فرمانداری در کنارۀ آب های خلیج  بود.  دامداری و صیادی( 
فارس موقعیت مناسب بندری داشت، ولی به دلیل بی توجهی دولت و نبود امکانات در 
امور تجاری و صیادی، بیشتر ساکنان بنادر به فعالیت های محدود کشاورزی و دامداری و 
صیادی مختصر مشغول بودند. یکی از خبرنگاران روزنامۀ اطالعات که در آن زمان از این 
نواحی دیدن کرده، دربارۀ بنادر بوشهر و کنگان نوشته است: »فقط به خاطر داشتِن ساحْل 
عنوان بندر را دارند؛ وگرنه از تأسیسات بندری و رونق تجاری در آن جا هیچ خبری 
نیست« )اطالعات، 1338/10/25، ص5(. نزدیک به چهارپنجم کل جمعیت منطقه به 
کشاورزی و دامداری مشغول بودند. در بسیاری از این مناطق سیستم آبیاری قدیمی بود 
و چون آب انبارها به دلیل خشک سالی های پی درپی تخریب شده بودند، آب کافی برای 
آبیاری وجود نداشت. اکثر آب انبارهای این ناحیه چون یک و یا بیش از یک سال خشک 
و خالی از آب می ماندند، ترک برمی داشتند و دراثر حرارت زیاد و رطوبت فوق العادۀ 
هوا تخریب می شدند )پیک خجسته، 1345/3/29، ش687(. تقریباً در همۀ مناطق بوشهر 
گندم و جو به صورت دیم به عمل می آمد و خرما نیز از اقالم عمدۀ صادراتی این ناحیه بود 

)ایوانف، 1385، صص 37-36(.
در روزنامۀ کیهان آمده است که وضعیت کشاورزی بنادر خلیج فارس اسفناک است و 
قحطی، خشک سالی و ملخ دریایی زراعتی در این مناطق باقی نگذاشته است و کشاورزان 
بندری در فصل پاشیدن بذر حتی یک کیلو بذر هم برای کشت در اختیار ندارند )کیهان، 

1341/8/7، ص9(.
و  بود  شده  تشکیل  مطالعاتی  ویژۀ  کارگروه های  که  ارضی  اصالحات  آستانۀ  در 
خبرنگاران روزنامه های دولتی فعال شده بودند، تاحدودی به وضعیت مناطق جنوب کشور 
توجه شد. در گزارش خبرنگاری از روزنامۀ اطالعات که به بندر بوشهر و ازآن جا به 
کنگان رفته بود، آمده است: »باور نمی کنم که من در تهران با چنان آسایش و رفاهی زندگی 
می کنم و مردم کشورم در جنوب حتی یک لقمه نان برای خوردن نداشته باشند« )اطالعات، 
1338/10/25، ص5(. گزارش های منتشرشده در این زمان، دولت را تاحدودی متوجه 
وضعیت نواحی جنوب کرد. دکتر ارسنجانی وزیر کشاورزی وقت و طراح اصالحات 
ارضی در دولت امینی، در یکی از سخنرانی های خود در جمع وزیران و نمایندگان مجلس 
گفت: »کسانی که سنگ حقوق بشر را به سینه می زنند، خوب است سری به بنادر جنوب 

ایران بزنند و بعضی مسائل را از نزدیک بپرسند« )کیهان، 1341/9/15، ص13(.
تا قبل از اصالحات ارضی 80 تا 85 درصد زمین های آباد کشور بین گروهی از خان ها و 
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فئودال های بزرگ و قشر بروکرات تقسیم شده بود. در سال های 1925/1304 تا 1941/1320 
امالک بسیاری از رؤسای قبایل و خوانین گردنکش محلی مصادره شد و به تملک دولت 
درآمد که ازطریق راه های مختلف به وسیلۀ تازه واردان تصرف شد. با توسعۀ قدرت دولت 
مرکزی و پیدایش کادر نیرومند اداری، بسیاری از زمین های مالکانی که رضاشاه ساقطشان 
کرده بود، به بروکرات های تازه ارباب منتقل شد )اشرف و بنوعزیزی، 1372، ص103(. 
هم چنین با توسعۀ بازار داخلی گروهی از تجار، رباخواران و مقاطعه کاران سودهای کالنی 
به دست آوردند و مقدار زیادی از این سرمایه ها را به خرید زمین اختصاص دادند. خوانین 
هم در سال های خشک سالی و کمی محصول، به دلیل مشکالت مالی، بسیاری از امالک 
خود را به تجار واگذار کردند )سوداگر، 2537، صص 114-115(. مالکان جنوب کشور 
هرچند که ازنظر وسعت اراضی از عمده مالکان محسوب می شدند، ولی ازنظر ثروت چندان 
متمکن نبودند )خواندنی ها، 1340/11/21، صص 6 و 46-47(. زمین در نواحی جنوب 
کشور به دلیل خشک سالی های پی درپی، چندان بازدهی و درآمدی نداشت؛ به همین دلیل 
مالکان این نواحی چندان ثروتمند نبودند و عموماً مقروض و بدهکار تجار بودند و چون در 
بسیاری از موارد قادر به پرداخت قروض خود نبودند، َدراِزای آن، بخشی از امالک خود را 
به تجار واگذار می کردند. ازجمله تجار مالک شده از این راه در بوشهر، ملک التجار بوشهری 
بود که نه تنها در بوشهر بلکه در ممسنی فارس نیز امالک بسیاری را مالک شد )دومورینی، 

1375، ص124(.
دربارۀ اسامی و تعداد مالکان بوشهر اطالعات دقیقی وجود دارد. در سال 1320 قبل از 
سقوط رضاشاه، وزارت کشور از استانداری فارس )استان هفتم( خواست تا سیاهه ای از 
اسامی مالکان و بازرگانان عمده و اشخاص درجه اول فارس و بوشهر تهیه کنند. بنابراین 
به دستور مستقیم شاه استانداری و تمامی بخشداری ها موظف شدند به صورت مخفی و 
محرمانه به طوری که هیچ یک از مالکان مطلع نشوند، آمار دقیقی از میزان دارایی و دیگر 
اطالعات شخصی )سن، میزان سواد، دین، اخالق و محل اقامت( مالکان تهیه و به وزارت 
کشور ارسال کنند. بدین ترتیب آماری از مالکان استان هفتم )فارس( که ظاهراً مسئلۀ 
حکومت محلی و نظام خان خانی در آن پررنگ تر بود، تهیه شد )ساکما، 350-000183(. 
هم چنین بخشداری های حوزۀ بنادر و جزایر خلیج فارس هم که در این زمان جزء استان 
هفتم بودند، فهرستی از اسامی و میزان دارایی مالکان و تجار به همراه اطالعات شخصی آن ها 
تهیه کردند و به مرکز استانداری ارسال کردند. نکته قابل ذکر دربارۀ این گزارش این است 
که به جز تعداد معدودی از این مالکان مانند خان علی حیات داودی )از مالکان بزرگ گناوه 
و ریگ و بوشهر( که محل سکونتش در شیراز بود، اکثر مالکان و خرده مالکان این نواحی 

زینب قنبری نژاد 
حبیب الله  سعیدی نیا  



13
گنجینۀ اسناد، سال 30، دفرت دوم، تابستان 1399، شامرۀ پیاپی 118

معموالً در شهر نزدیک به محل امالک خود و یا در محل امالکشان اقامت داشتند )ساکما، 
4054-290(؛ این در حالی بود که اکثر مالکان در ایران در تهران و یا مراکز استان اقامت 
داشتند و عموماً غایب از امالک خود بودند. ازجمله مالکان ساکن در محل عبارت بودند از: 
عبدالرسول طالبی، خلیل دشتی، نصراهلل حقیقت، سیدجعفر طبیب، سیدمحمدصالح طبیب، 
علی باباحاجی و رضا خوشابی همگی ساکن بوشهر؛ احمد حیات داودی ساکن مال قاید؛ 
عبدالرسول احمدی ساکن جزیرۀ خارک؛ احمد انگالی ساکن بندر ریگ؛ احمد دشتی زاده 
ساکن گناوه؛ حاجی حسن برکت ساکن بندر ریگ؛ فرخ، باقر، و رضا پاپری ساکن برازجان؛ 
منصور شبانکاره ساکن ده کهنۀ برازجان؛ آقاخان شبانکاره ساکن درودگاه برازجان؛ و حاجی 
احمد وثوقی ساکن برازجان. این مالکان عموماً هم به بوشهر و هم به شیراز رفت وآمد 

داشتند )ساکما، 350-000183(.
براساس اطالعات موجود، ازلحاظ مالکیت، فرمانداری بوشهر به چهار بخش و چهارده 
دهستان تقسیم شده بود. 1. بخش بوشهر دارای دو دهستان چاکوتاه و بهمنی که همۀ امالک 
آن شش دانگ و متعلق به خرده مالکان متعدد بود. 2. بخش بندر ریگ شامل: سه دهستان 
حیات داودی، انگالی و رودحله. شش دانگ امالک دهستان حیات داودی متعلق به مالکان 
محمد حیات داودی، اهلل کرم حیات داودی، خان علی حیات داودی، احمد حیات داودی، مراد 
حیات داودی و بانو طلعت حیات داودی بود. از روستاهای این بخش تنها گناوه متعلق 
به خرده مالکان بود. دهستان انگالی شش دانگ متعلق به احمد انگالی و دهستان رودحله 
شش دانگ متعلق به خان علی حیات داودی بود. 3. بخش دیلم شامل دهستان لیراوی بود که 

چهار دانگ آن متعلق به طالب بوشهری و دو دانگ آن متعلق به آقاخان امری لیراوی بود.
 4. بخش برازجان شامل هشت دهستان: دشتستان، شبانکاره، عیسوند، زیارت، دالکی، 
مزارعی، زیراه، و کنگان بود. عمدۀ امالک دهستان دشتستان متعلق به خرده مالکان بود. 
شش دانگ دهستان های شبانکاره، زیارت و عیسوند خرده مالکی بود. شش دانگ دهستان 
دالکی متعلق به زهرا باقی بود. سه دانگ دهستان مزارعی متعلق به سیدمحی الدین مزارعی 
و سه دانگ دیگرش متعلق به جهانگیر کشکولی و عبداهلل قاسمی بود. شش دانگ دهستان 
زیراه متعلق به حسن علی حکمت بود. سه دانگ روستای سعدآباد از دهستان زیراه متعلق 
به ورثۀ نظام السلطنه و مابقی متعلق به حاجی نصراهلل حقیقت، زهرا باقی، کربالیی غالم 
برازجانی، و حاجی عبداهلل شهیم بود. دو و نیم دانگ از دهستان کنگان خالصه و متعلق به 
دولت بود؛ سه دانگ آن متعلق به ابراهیم عصفوری و نیم دانگ دیگر آن متعلق به عبداهلل 

برازجانی بود )ساکما، 98-293-4436(.
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منبع: )ساکما، 98-293-4436(.
روش تقسیم محصول میان مالک و رعیت در جنوب نیز مانند دیگر نقاط کشور اصل 
پنج یک بود. طبق این روش محصوالت کشاورزی براساس عوامل تولید )زمین، آب، گاو، 
بذر، و کار( میان مالک و رعیت تقسیم می شد. ازآنجاکه در اکثر نقاط کشور به ویژه نواحی 
جنوبی زارع بسیار فقیر و بی چیز بود و از عوامل تولید تنها مالک کار بود، بنابراین سهم او 
از محصول درحّد بخورونمیر بود و این موضوع مهم ترین عامل ایجاد دشمنی میان رعیت 

وضعیت مالکیتدهستانبخش

1. بوشهر

1. چاکوتاه

شش دانگ متعلق به خرده مالکان

2. بهمنی

2. بندر ریگ

1. حیات داودی
شش دانگ متعلق به محمد حیات داودی، الله کرم حیات داودی، خان علی حیات داودی، 

احمد حیات داودی، مراد حیات داودی و بانو طلعت حیات داودی.

شش دانگ متعلق به احمد انگالی2. انگالی

شش دانگ متعلق به خان علی حیات داودی3. رودحله

چهار دانگ آن متعلق به طالب بوشهری و دو دانگ آن متعلق به آقاخان امری لیراوی1. لیراوی3. دیلم

4. برازجان

شش دانگ خرده مالکی1. دشتستان

شش دانگ خرده مالکی2. شبانکاره

شش دانگ خرده مالکی3. عیسوند

شش دانگ خرده مالکی4. زیارت

شش دانگ آن متعلق به زهرا باقی5. دالکی

6. مزارعی
سه دانگ سیدمحی الدین مزارعی

سه دانگ جهانگیر کشکولی و عبدالله قاسمی

شش دانگ حسن علی حکمت7. زیراه

دو و نیم دانگ خالصه، سه دانگ ابراهیم عصفوری، نیم دانگ عبدالله برازجانی8. کنگان
   

جدول  1
وضعیت مالکیت در فرمانداری بنادر و 
جزایر خلیج فارس

زینب قنبری نژاد 
حبیب الله  سعیدی نیا  



15
گنجینۀ اسناد، سال 30، دفرت دوم، تابستان 1399، شامرۀ پیاپی 118

و مالک بود )مراغه ای، بی تا، صص 193-194(. کشاورزی با روش های قدیمی و سنتی 
محصول زیادی نداشت؛ عالوه براین، مالکان هم برای افزایش درآمد خود با زور و فشار 
به اسم سیورسات و بیگاری و امثالهم از سهم رعیت برمی داشتند )سروش، 1324/11/22، 

ص1(.
در دهات ساحلی خلیج فارس، اراضی روستا به قطعات متعددی به نام »صحرا«1 تقسیم 
می شد. از شیراز تا الر و از الر تا سواحل خلیج فارس زمین های آبی را هرسال میان 
برزگرانی که خیش یا نسق داشتند »پِشک« می کردند )لمبتون، 1345، ص319(. پشک 
نوعی قرعه کشی سنتی بود که برای مشخص کردن برخی عوامل و ابزار تولید انجام می شد 

)صفی نژاد، 1368، صص 25-24(.
در اکثر نقاط بوشهر گندم و جو به صورت دیمی کاشته می شد و بهرۀ مالکانۀ آن نیز 
براساس همان اصل پنج یک بود. به جز نخیالت دشتستان که با آب رودخانه آبیاری می شد، 
عمدۀ نخیالت دیگر نقاط عموماً با آب چاه آبیاری می شد. نخیالت در جنوب فارس و 
هم چنین سواحل خلیج فارس به تعداد معینی اجاره داده می شد. »غارس« مستأجر بی نسقی 
بود که در نخیالت و باغات مرکبات در جنوب فعالیت داشت. آن ها وظیفۀ غرس و 
پرورش نخل و مرکبات را به عهده داشتند و محصول به دست آمده را براساس توافق قبلی و 
نوع قراردادی که با مالک داشتند، میان خود تقسیم می کردند )خسروی، 1357، ص136(. 
از دیگر محصوالت عمده در سواحل خلیج فارس، صیفی کاری بود که بهرۀ مالکانه آن 
بیشتر به صورت نقدی پرداخت می شد. عالوه بر بهرۀ مالکانه2 که عاید مالک می شد، مقادیر 
دیگری هم از سهم زارع بابت سایر دیون و مطالبات کم می شد که انواع و اقسام فراوانی 

داشت )لمبتون، 1345، صص 555-539(.

اجرای اصالحات ارضی در فرمانداری کل بنادر و جزایر خلیج فارس
بوشهر از زمان کریم خان زند که به عنوان مرکز تجارت ایران در خلیج فارس تعیین شد، 
موقعیت تجاری و بازرگانی عمده ای یافت. این موقعیت در دوره های بعد به دلیل مشکالت 
داخلی ایران، بی توجهی دولت مرکزی، و وجود جنگ و درگیری های داخلی و خارجی در 
این نواحی بسیار متزلزل شد؛ ولی ضربۀ نهایی بر نقش تجاری و بازرگانی بوشهر و بنادر 
تابعۀ آن در زمان رضاشاه و بعداز احداث راه آهن سراسری وارد شد. با احداث این راه آهن 
مرکز فعالیت های تجاری جنوب، به خوزستان منتقل شد؛ هم چنین با تصمیم وزارت 
بازرگانی برای محدودکردن معامالت مرزی و پایاپای، وضع کسب وکار در بوشهر کاماًل 
از رونق افتاد )پارس، 1341/8/12، ص1(. بنابراین در سال های قبل از اصالحات ارضی، 

در  متداول  زراعی  تولیدی  سازمان های   .1

ایران  مختلف  نقاط  در  مرشوطیت  عرص 

نام های مختلفی داشت: در تهران بنه، در 

شیراز حرّاثه، در خراسان صحرا، در خوزستان 

خیش، در غرب جفت و... . این سازمان های 

به  کشت  برای  آب  کمبود  به علت  تولید 

همکاری بین زارعان نیاز داشت و مالکیت 

واحدی را به وجود می آورد )زاهدانی و ایامن، 

1361، ص3(.

2. بهرۀ مالکانه: تقسیم محصول بین مالک 

عوامل  در  هرکدام  سهم  براساس  رعیت  و 

پنجگانۀ تولید )زمین، آب، گاو، بذر، کار(. این 

بهره به صورت نقدی یا جنسی بین مالک و 

رعیت تقسیم می شد )ملتون، 1345، صص 

.)555-539
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عمدۀ ساکنان بنادر و جزایر خلیج فارس، عموماً به کشت وزرع و دامداری و مختصری 
به صیادی اشتغال داشتند. باتوجه به وضعیت آب وهوا و درنتیجه محرومیت منطقه، اکثر 
ساکنان این نواحی در فقروفالکت زندگی می کردند )اطالعات، 1338/10/25، ص5(. 
در آستانۀ اصالحات ارضی، قحطی، خشک سالی و ملخ دریایی، زراعتی در این مناطق 
باقی نگذاشته بود. با محدودشدن معامالت مرزی، اهالی بنادر جنوب حتی نمی توانستند 
مایحتاج اولیۀ خود را تهیه کنند. در این زمان دستور داده شد که ساکنان بنادر براساس 
جیره بندی، ازطریق مبادالت مرزی احتیاجات خود را برطرف کنند )کیهان، 1341/8/7، 
ص9(. باوجود چنین مشکالتی، زمانی که زمزمۀ اصالحات ارضی در کشور مطرح شد، 
فرماندار کل بنادر و جزایر خلیج فارس »علی مراد زند« از اولین کسانی بود که از آمادگی 
مناطق تحت فرمانش برای اجرای اصالحات ارضی خبر داد )کیهان، 1340/4/17، ص17(.

حوادث فارس و تأثیر آن بر اصالحات ارضی در فرمانداری بنادر و جزایر خلیج فارس
اجرای اصالحات ارضی در فرمانداری بنادر و جزایر خلیج فارس هم زمان با استان فارس 
اعالم شد. کشته شدن سرپرست اصالحات ارضی فیروزآباد در فارس پرتنش ترین رویدادی 
بود که در جریان اصالحات ارضی در کشور رخ داد. در این زمان باوجوداینکه تقریباً نزدیک 
به یک سال از اجرای قانون اصالحات ارضی در مناطق شمالی کشور می گذشت؛ ولی ظاهراً 
مالکان و خصوصاً مالکان جنوب آن را هنوز جدی نگرفته بودند و منتظر لغو این قانون و 
بازگشت اوضاع به روال سابق بودند. بعداز برکناری امینی و روی کارآمدن علم بسیاری گمان 
می کردند که این برنامه لغو خواهد شد. زمانی که علم روی کار آمد بسیاری از مخالفان و 
ازجمله مالکان کوشیدند با فشار به دولت در برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس، دولت را به 
اعالم غیرقانونی بودن اقدامات دولت قبل وادار کنند؛ ولی این نقشه هرگز عملی نشد. علم از 
همان آغاز در مصاحبه های خود اعالم می کرد که انتخابات به زودی برگزار خواهد شد؛ ولی 
بعداً اعالم کرد که قانون انتخابات به اصالحات نیاز دارد و این امر تا سال بعد عملی نخواهد 
بود )اطالعات، 1341/12/28، ص17(. در آغاز نخست وزیری علم، اجرای اصالحات ارضی 
به روال سابق خود ادامه یافت؛ خصوصاً به دلیل این که وزیر کشاورزی و مجری اصالحات 
ارضی یعنی دکتر ارسنجانی در پست خود باقی ماند. همۀ این عوامل باعث شد تا مالکان یقین 
پیدا کنند که دیگر چیزی به روال سابق خود بازنمی گردد و اجرای اصالحات ارضی در امالک 
آنان نیز حتمی خواهد بود. بنابراین زمانی که انتظار آن ها برای لغو قانون اصالحات ارضی، از 
راه قانونی بی نتیجه ماند، خود دست به کار شدند. موضوع دیگر دربارۀ مالکان جنوب این بود 
که آنان به درآمدهای مالکانۀ خود وابستگی شدیدی داشتند و غیراز درآمد امالک درآمد دیگری 
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نداشتند؛ به همین علت، مالکان جنوب به هیچ وجه حاضر نبودند امالک خود را واگذار کنند و 
درآمد خود را ازدست بدهند )لمتون، 1394، صص 131-130(.

از اوایل مهر 1341 کارگروه هایی در فارس تشکیل شده بود تا دربارۀ مناطق مختلف 
فارس آماربرداری کنند. ازآنجاکه اصالحات ارضی، در فیروزآباد اعالم شده بود، به همین 
جهت کارگروهی به سرپرستی مهندس ملک عابدی که به ریاست سازمان اصالحات ارضی 
فیروزآباد منصوب شده بود، در تاریخ 1341/8/3ازطرف ادارۀ کشاورزی فارس مأموریت 
یافت که برای بررسی و آمارگیری دهستان های فیروزآباد به آن ناحیه عزیمت کند )کیهان، 
1341/8/23، ص16(. این گروه چند هفته در منطقه حضور داشتند و به آمارگیری مشغول 
بودند؛ ولی حادثه ای مهم در بعدازظهر 22 آبان همان سال رخ داد؛ مهندس عابدی در هنگام 

بازگشت مورداصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد )اطالعات، 1341/8/23، ص17(.
ناحیۀ فیروزآباد مرکز قلمرو ایل خانان قشقایی بود و خوانین قشقایی از خوانین متنفذ 
منطقه و کشور محسوب می شدند. وقتی آن ها از ورود گروه های آمارگیری مطلع شدند، تمام 
نیروها و تفنگچیان خود را جمع کردند و به حالت آماده باش نگه داشتند؛ بنابراین زمانی که 
این اتفاق رخ داد، تمام ظن و گمان ها دربارۀ قاتل عابدی متوجه مخالفان اصلی اصالحات 
ارضی یعنی خوانین قشقایی شد. دکتر ارسنجانی در همان جلسۀ اولیۀ دولت اظهار داشت 
که این جنایت به تحریک مالکان بزرگ فارس انجام شده است. آن ها جلسات سری تشکیل 
داده اند و حتی پول هایی را نیز برضد اصالحات ارضی در منطقۀ فارس خرج کرده اند. او 
گفت: گزارش های مکرری به دولت می رسد، دایر بر این که مالکان بزرگ و برخی از عناصر 
دیگر مرتباً در فیروزآباد جمع می شوند تا برای کارشکنی در اصالحات ارضی توطئه کنند 
)کیهان، 1341/8/23، ص15(. هم چنین ارسنجانی در پایان همان جلسه اعالم کرد: این 
تحریکات باعث شده است تا اصالحات ارضی در سرتاسر منطقۀ فارس با سرعت بیشتر 
و هم زمان با یکدیگر انجام شود و کار اصالحات ارضی در فارس تا یک ماه دیگر به پایان 
می رسد )کیهان، 1341/8/23، ص15(. منظور ارسنجانی از این سخنان گزارش های مأموران 
ساواک بود که مرتب به تهران ارسال می شد؛ خصوصاً بعداز اعالم قانون اصالحات ارضی 

که مالکان و خوانین به طور ویژه موردمراقبت قرار داشتند.
از زمان اعالم الیحۀ انجمن های ایالتی ووالیتی در مهرماه 1341 توسط دولت علم تا 
انتشار آگهی نوبتی اجرای قانون اصالحات ارضی در فارس و بوشهر و کشته شدن ملک 
عابدی، محافل و مجالسی ازطرف علمای شیراز و مالکان به عنوان مخالفت با شرکت زنان 
در انتخابات و قانون اصالحات ارضی در شیراز برگزار می شد. حتی مالکان جلساتی در 
استانداری و در حضور مقامات ذی صالح تشکیل دادند و تا قبل از اعالم آگهی عمومی، 
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روحانیون نامه ای مبنی بر مخالفت خود با اجرای قانون اصالحات ارضی و شرکت زنان 
در انتخابات، به استانداری و ادارات انتظامی تسلیم کردند )کیهان، 1341/8/23، ش5801، 
ص15(. گزارش این جلسات ازطرف سازمان اطالعات و امنیت فارس و بنادر مرتب به 
تهران ارسال می شد. در یکی از این گزارش ها آمده است: مالکان درجه یک فارس ازجمله، 
ولی کیانی، سیدمحی الدین مزارعی، حاج عبدالمحمد بهبهانی، حاج محمدحسین بهبهانی و 
ورثۀ او، حیات داودی ها، ورثۀ مرحوم خواجه نوری، حسن علی حکمت و عده ای دیگر 
مرتباً جلسات خود را در شیراز دایر می کنند و درصدد جلوگیری از تقسیم امالک ازطریق 
راه قانونی اند )ساکما، 8915-293-98(. زمانی که قتل ملک عابدی رخ داد تمام مالکان و 
روحانیون شیراز در استانداری حضور یافتند و سریعاً اعالم کردند که حادثۀ فیروزآباد هیچ 
ربطی به آنان ندارد و کاماًل از آن بی خبرند؛ بعداز این واقعه هم این جلسات به کلی تعطیل 

شد.
سازمان اطالعات و امنیت فارس و بنادر از زمان تصویب اصالحات ارضی در کشور، 
از حساس بودن این امر در مناطق جنوب کشور به علت وجود خوانین متعدد ایالت مطلع 
بود و دائماً حرکات خوانین را زیرنظر داشت و همه را به مرکز گزارش می داد. در بین 
اسناد و مدارک موجود، گزارشی وجود دارد که ظن دولت را به یقین تبدیل کرد. در این 
گزارش آمده بود که چند روز قبل از این حادثه، خوانین کشکولی قشقایی علی الخصوص 
عبداله قاسمی کشکولی، سهراب ضرغامی کشکولی و ولی کیانی عمده مالکان فارس، از 
اجرای اصالحات ارضی بسیار ناراحت بوده اند و در مذاکرات خود گفته بوده اند که اگر در 
جریانات اخیر چهل نفر یک دل ویک جان و مورداعتماد با آن ها همراه می شد می توانستند 

دربرابر این قانون ایستادگی کنند )ساکما، 98-293-8915(.
واقعیت این موضوع همان طورکه دیگر پژوهش گران نیز به آن اشاره کرده اند، این 
بود که دولت با بزرگ نمایی قتل عابدی درصدد بهره برداری سیاسی از این رخداد بود. 
در فاصلۀ میان تصویب الیحۀ انجمن های ایالتی ووالیتی در تاریخ 1341/7/14 و لغو آن 
در تاریخ 1341/9/8 که شکستی سیاسی برای شاه و دولت علم محسوب می شد تا تاریخ 
1341/10/19 که رفراندوم لوایح شش گانه در کنگرۀ دهقانان اعالم شد، رژیم با طرح و 
بزرگ نمایی قتل مشکوک رئیس اصالحات ارضی فیروزآباد، به تبلیغاتی جنجالی دست 
زد که دامنۀ آن به مطبوعات و جراید خارجی نیز کشیده شد. رادیو مسکو و مجلۀ هفتگی 
»توویا گرنیا« قتل ملک عابدی رئیس اصالحات ارضی فیروزآباد را ناشی از مخالفت های 
»فئودال ها و مالکین به منظور حفظ امتیازات قرون وسطایی تحلیل و تفسیر کرد« )پارس، 

1341/8/23، صص 1-2؛ خاطرات 15 خرداد شیراز، ج2، 1375، صص 267-266(.
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بعداز غائلۀ فارس و کشته شدن »ملک عابدی« روند اصالحات ارضی در فارس 
بسیار تسریع شد. این موضع موجب شد تا کارگروه های اعزامی به فرمانداری بنادر و 
جزایر خلیج فارس هم که ازنظر اداری زیرنظر استان فارس بود، به سرعت تشکیل و به 
منطقه اعزام شود. دولت هم به بهانۀ پیشگیری از تکرار حادثۀ فارس و کنترل اوضاع، تمام 
نیروهای ژاندارمری فارس و فرمانداری بنادر و جزایر خلیج فارس را به حالت آماده باش 
درآورده بود و به همراه کارگروه های اصالحات ارضی تعدادی نیروی ژاندارم اعزام می کرد 

)ساکما، 98-293-8915(.

مرحلۀ اول اصالحات ارضی
اعالم  با  هم زمان  که  بود  ارضی  اصالحات  سازمان  به عهدۀ  ارضی  اصالحات  انجام 
آگهی اصالحات ارضی در هر منطقه در مرکز استان تشکیل می شد. آگهی نوبت اول 
اصالحات ارضی در فرمانداری بنادر و جزایر خلیج فارس هم زمان با استان فارس در 
22آبان13/1341نوامبر1962 اعالم شد. در این زمان باوجود محدودیت ها سازمانی مستقل 
در فرمانداری بنادر و جزایر خلیج فارس تشکیل نشد. همۀ امور اصالحات ارضی در 
مرحلۀ اول ازطرف سازمان اصالحات ارضی فارس و زیرنظر استانداری فارس انجام شد.
اولین اکیپ اجرایی اصالحات ارضی در فرمانداری شامل، مهندس پرهیزکار، دکتر 
خلیلی، مهندس لیاقت، مهندس بهیعی و چند کارمند ادارۀ کشاورزی و ادارۀ جنگلبانی 
به سرپرستی مهندس مشتاق بود که روز 11آذر2/1341دسامبر1962 وارد بوشهر شدند 
و همراه فرماندار کل بنادر و جزایر خلیج فارس »مهندس علی مراد زند« و فرماندهِ هنگ 
ژاندارمری بوشهر به برازجان رفتند )ساکما، 2975-293-98(. در این مرحله با زهرچشمی 
که در جریان قتل عابدی از مالکان گرفته شده بود، »شبانکاره، صمیمی کمارجی و شعبان 
شیهم« که از عمده مالکان دشتستان بودند، بالفاصله در فرمانداری حاضر شدند و ظاهراً با 

میل اظهارنامه های خود را دریافت کردند )ساکما، 98-293-2975(.
دراین بین عده ای هم بودند که احتماالً برای تحریک دیگران و مشوش کردن اوضاع 
گزارش هایی غلط تهیه می کردند و با پیش کشیدن موضوعات جدید درصدد ایجاد اخالل 
در اجرای برنامه بودند. در بین گزارش های ارسالی به استانداری فارس، گزارشی به تاریخ 
12آذر3/1341دسامبر1962 وجود دارد که نویسنده در آن اعالم خطر می کند که اجرای 
قانون اصالحات ارضی در تنگستان، اهرم، خورموج، دشتستان، حیات داودی و به ویژه 
شبانکاره تابعۀ بوشهر بدون خونریزی انجام پذیر نیست. در این گزارش آمده است: اجرای 
اصالحات در این ناحیه بدون انحالل فرمانداری کل بنادر و ضمیمه کردن این صفحات به 
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استان فارس غیرممکن است. هم چنین اعالم شده است که افرادی کوته فکر تحریکاتی علیه 
اصالحات ارضی انجام می دهند )ساکما، 98-293-2975(.

به دنبال این گزارش به دستور استانداری فارس و برای جلوگیری از تکرار حوادث 
گذشته، سرگرد »فروتن« افسر منطقۀ برازجان با نیروهای خود به صورت آماده باش در منطقه 
حضور یافتند. دستور داده شده بود تا با مشاهده کوچک ترین اخالل، متخلفان را جلب و به 
شیراز اعزام کنند. هم چنین تأکید شده بود، مأموران در منطقۀ مربوطه با کمال هوشیاری و با 
تشکیل کمسیون های دائم از رؤسای محل، فرمانداری ها و بخشداری ها مراقب اوضاع باشند 

تا کوچک ترین بی نظمی ای مشاهده نشود )ساکما، 98-293-2975(.
بعداز حوادث فارس بسیاری از مالکان ایالت و عشایر در نواحی مختلف استان که 
کوچک ترین ظنی به آنان وجود داشت، دستگیر شدند. این موضوع باعث ترس بسیاری 
از مالکان شد و اگر تا این زمان هم مخالفتی با اصالحات ارضی داشتند، به دلیل ترس از 
دستگیری دیگر مخالفتی نداشتند. بعداز این جریانات عمده مالکان فارس و بوشهر داوطلبانه 
در سازمان اصالحات ارضی حاضر شدند و اظهارنامه های خود را تحویل گرفتند. بنابراین 
می توان گفت تهیه کنندۀ گزارش که احتماالً ازطرف یکی از مالکان اجیر شده بوده است، با 
تهیۀ این خبر درصدد تشویش خاطر مسئوالن و اخالل در کار اصالحات ارضی بوده است 
و با تأکید بر انحالل فرمانداری کل درصدد ایجاد درگیری مجدد بر سر موضوع تقسیمات 

کشوری و ایجاد تشویش در میان تمام ساکنان فرمانداری بنادر و جزایر بوده است.
ترفند دولت در اجرای اصالحات ارضی در جنوب در مرحلۀ اول به خوبی پیش رفت. 
مهندس زند، طی گزارشی برای استاندار فارس سپهبد ورهرام در تاریخ 23آذر1341 اعالم 
کرد: از بدو ورود مأموران سازمان اصالحات ارضی در بوشهر و شروع به اقدام در حوزۀ 
فرمانداری کل به هیچ وجه اخالل و تحریکاتی ازطرف مالکان انجام نشده است و مأموران 
با کمال قدرت و آرامش وظایف محوله را انجام داده اند. او اعالم کرد: از همان ابتدای امر 
»ملک منصور شبانکاره و اردشیر شبانکاره« مالکان زیراه برازجان، و هم چنین »محمدعلی 
لیراوی« مالک دهستان لیراوی قبل از ورود مأموران اصالحات ارضی به فرمانداری کل 
مراجعه کرده اند و آمادگی خود را برای تقسیم امالکشان اعالم کرده اند )ساکما، 2975-
293-98(. هم چنین به تأیید مهندس مشتاق سرپرست سازمان اصالحات ارضی در بنادر و 
جزایر، در مرحلۀ اول نظم و آرامش در همه جا برقرار بود و اکیپ های اعزامی به دهات این 
ناحیه با استقبال پرشور مالکان و کشاورزان مواجه شده بودند. آمارگیری دهات در مرحلۀ 
اول با کمال نظم و آرامش انجام شد. در این مرحله دوازده نفر از عمده مالکان مشمول، بدون 
هیچ مرافعه ای اسناد مالکیت خود را به سازمان اصالحات ارضی تحویل دادند و اظهارنامه 
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دریافت کردند )ساکما، 98-293-2975(.
گزارش اقدام مالکان بوشهر بالفاصله به تهران به دفتر نخست وزیری و وزیر کشور 
ارسال شد و نخست وزیر از اقدام »ملک منصور شبانکاره و اردشیر شبانکاره« تقدیر کرد. 
به دستور دولت، اولین دهی که مأموران اصالحات ارضی آمارگیری را در آن شروع کردند، 

ملک برادران شبانکاره بود )ساکما، 98-293-2975(.
مرحلۀ اول اصالحات ارضی در بوشهر تا سال 45 ادامه داشت. این در حالی بود که 
ازنظر زمان بندِی اصالحات ارضی در کشور، در سال 45 مرحلۀ دوم آن نیز پایان یافته بود. 
در فرمانداری خلیج فارس مناطقی بودند که مشمول مرحلۀ اول شده بودند، ولی تا پایان 
کار اصالحات ارضی تنها از محل آماربرداری شده بود. درواقع سرعت در کار اصالحات 
ارضی در جنوب در مرحلۀ اول، تنها در آمارگیری بود و در بعضی از مناطق کار تقسیم زمین 
تا سال 47 یا 48 هم هنوز انجام نشده بود )ساکما، 141723-293(. طبق گزارش سازمان 
اصالحات ارضی در فرمانداری بنادر و جزایر تعداد روستاهای خریداری شده توسط دولت 
181 قریه، و تعداد خانوارهایی که زمین دریافت کرده بودند 6111 خانوار بودند. از این 
تعداد روستا 49 تای آن شش دانگ و 132 روستا کمتر از شش دانگ بود که دولت آن ها را 

خرید و بین زارعان صاحب نسق تقسیم کرد )عمید، 1381، ص136(.

منبع: )عمید، 1381، ص136(.

مرحلۀ دوم اصالحات ارضی در فرمانداری بنادر و جزایر خلیج فارس
مرحلۀ دوم اصالحات ارضی در فرمانداری بنادر و جزایر خلیج فارس برخالف مرحلۀ 
اول آن که الاقل در آماربرداری با دقت و سرعت پیش رفت، چندان سرعت و جدیتی 
نداشت. بااینکه آغاز این مرحله در سال 42 اعالم شده بود )پورافضل، 1351، ص32(، 
ولی آگهی آن را وزارت کشاورزی در تاریخ 26مهر18/1343اکتبر1964 در نواحی فارس 

و فرمانداری بنادر و جزایر اعالم کرد )ساکما فارس، 98-293255(.
از مشکالت اساسی و چالش های عمده در فرمانداری کل بنادر و جزایر خلیج فارس، 

منطقه
تعداد روستاهای خریداری شدۀ 

شش دانگ

تعداد روستاهای خریداری شدۀ کمرت 

از شش دانگ

تعداد خانوارهای 

دریافت کنندۀ زمین

   491326111بوشهر

جدول 2
 امالک خریداری شده در مرحلۀ اول

چالش های اجرای اصالحات
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نبود سازمانی مستقل و کمبود مأموران آموزش دیده بود. کمبود امکانات چه ازنظر نیروی 
انسانی و چه ازلحاظ امکانات مالی باعث کندی اجرای قانون در این فرمانداری شده بود. در 
تاریخ 14تیر5/1343جوالی1964 برای پیش برد کار و درجهت توجه کامل به وضع بنادر 
و جزایر خلیج فارس و به سبب وسعت و دورافتادگی منطقۀ مزبور از مرکز استان فارس و 
نبود امکان سرکشی و مراقبت کافی، ازطرف وزیر کشاورزی دکتر ریاحی مقرر شد که از 
تاریخ فوق تمام واحدهای کشاورزی تابعۀ اداره کل اصالحات ارضی فارس که در بنادر و 
جزایر خلیج فارس انجام وظیفه می کنند، با پرسنل و بودجه و اموال مربوطه از ابواب جمعی 
آن اداره کل خارج و در اداره ای مستقل به نام »ادارۀ کشاورزی و عمران و اصالحات ارضی 
بنادر و جزایر خلیج فارس«  که مرکز آن در بوشهر قرار دارد، متمرکز شوند. قرار بود تا این 
اداره به وسیلۀ دفتر مخصوصی از تهران نظارت و تقویت شود )ساکما، 293-125789(. 
این اقدام تاحدودی باعث بهبود اوضاع شد؛ ولی باتوجه به حجم کار و امالک بیشتری که 
مشمول مرحلۀ دوم شده بود و کمی امکانات مالی و نیروی انسانی، روند اصالحات ارضی 
هم چنان به کندی پیش رفت. بااین حال امور مربوط به مرحلۀ اول اصالحات ارضی تا پایان 
این مرحله و آغاز مرحلۀ دوم کماکان تحت سرپرستی اداره کل کشاورزی استان فارس باقی 

ماند و اجرای مرحلۀ دوم به عهدۀ ادارۀ جدید واگذار شد )ساکما، 293-125789(.
در بوشهر نیز مانند فارس اختالف میان مالکان و زارعان از مرحلۀ دوم زیاد شد 
)ساکما، 125789-293(. به همین منظور، در سال 1964/1343 ازطرف وزارت کشاورزی، 
دستور تأسیس ادارۀ کشاورزی برازجان به فرمانداری این شهرستان ابالغ شد )ساکما، 
125789-293(؛ ولی ظاهراً با بودجۀ اندکی که برای آن درنظر گرفته شده بود، فرمانداری 
تنها قادر بود، کرایۀ محل ادارۀ کشاورزی را تأمین کند و تأسیس این اداره تا مرحلۀ سوم 
در سال 1349 هم چنان بالتکلیف ماند و مشکالت بخش های مختلف فرمانداری هم چنان 

ازطریق مرکز فرمانداری بوشهر رسیدگی شد.
گزارش های  جزایر  و  بنادر  فرمانداری  در  ارضی  اصالحات  سازمان  اقدامات  از 
محدودی موجود است. دراین رابطه گزارش محرمانه ای را ادارۀ کشاورزی و عمران و 
روند  از  خوجینی  مهندس  ریاست  به  فارس  خلیج  جزایر  و  بنادر  ارضی  اصالحات 
اصالحات ارضی تهیه کرده است که فعالیت های انجام شده از مرحلۀ اول و دوم اصالحات 
ارضی در این فرمانداری را روشن می کند. این گزارش فعالیت اصالحات ارضی تا تاریخ 
19مرداد10/1345آگوست1966 است که به دستور مستقیم وزارت کشور تهیه شده است. 
طبق آماروارقام این گزارش: 1. در فرمانداری کل بنادر و جزایر خلیج فارس تعداد 479 
قریه وجود داشت که با حل شدن مشکالت ثبتی امالک مجهول المالک، این رقم به 494 

زینب قنبری نژاد 
حبیب الله  سعیدی نیا  
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قریه و تعداد 7 مزرعه افزایش یافت. 2. تعداد 83 قریه از امالک مشموالن مرحلۀ اول که 
خود مالکان داوطلبانه تقاضای ثبت آن را داده بودند، در ابتدای اجرای قانون موردعمل قرار 
گرفت و 3515 خانوار زارع با عائلۀ 17575 نفری صاحب آب و زمین شدند. 3. در 55 
قریه از امالک خالصه در مرحلۀ اول نیز تعداد 4239 زارع با عائلۀ 21195 نفری صاحب 
آب و زمین شدند. 4. در 78 رقبه و 7 مزرعه از امالکی که مالکاْن داوطلبانه تقاضای ثبت 
آن را نداده بودند، به استناد مادۀ 24 آیین نامه به قائم مقامی ازطرف مالکاِن مستنکْف تقاضای 
ثبت انجام شد؛ درنتیجه 12 نفر مالک مشمول مرحلۀ اول تشخیص داده شدند که کاًل معادل 
184 دانْگ پراکنده و شش دانگ مالکیت داشتند که پس از تعیین و انتخاب حدنصاب قانونِی 
)72 دانگ به طور پراکنده و شش دانگ(، حدود 112 دانگ پراکندۀ مازاد تعیین شد که طبق 
مقررات مرحلۀ اول عملیات اجرایی آن انجام شد. در امالک انتخابی 72 دانگ، مرحلۀ دوم 
با انتخاب شق اجاره خاتمه یافت که در آمار مرحلۀ دوم منظور شده است. 5. مالکانی هم که 
در اجرای مرحلۀ اول به علت وجود اشکاالت ثبتی، مراحل قانونی دربارۀ آن ها اجرا نشده 

بود در مرحلۀ دوم، قانون دربارۀ آن ها اجرا شد )ساکما، 230-11482(.

منبع: )عمید، 1381، ص142(.

منبع: )ساکما، 320-029223(.

فروش حق نسقهمکاریتقسیمفروشاجارهمنطقه

بوشهر

تعداد 

(نفر)

درصد کل 

کشاورزان

تعداد 

(نفر)

درصد کل 

کشاورزان

تعداد 

(نفر)

درصد کل 

کشاورزان

تعداد 

(نفر)

درصد کل 

کشاورزان

تعداد 

(نفر)

درصد کل 

کشاورزان

693374242526------
   

جدول 3
وضعیت کشاورزان بوشهر در مرحلۀ دوم 

اصالحات ارضی

   

جدول 4
گزارش منترششدۀ سازمان اصالحات ارضی 

از عملکردش در بوشهر تا سال 1344

تعداد روستاهای 

مشمول مرحلۀ دوم

تعداد روستاهای 

کامل شده تا 

28بهمن1344

شامر روستاهای 

معوق

شامر امالک 

مشمول

شامر زارعان 

مشمول

میانگین زارعان در 

هر ملک1

آبادیروستاآبادیروستاآبادیروستا

42.5 نفر8340

494-18-362-

1.  هر ملک عموماً یک روستا یا اصطالحاً 
یک قریه بوده است.
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منبع: )ساکما، 320-029223(.

مرحلۀ سوم اصالحات ارضی در بوشهر
مرحلۀ سوم اصالحات ارضی با اجرای »قانون توزیع و فروش امالک استیجاری« آغاز 
شد. اجاره داران از مرحلۀ دوم اصالحات ارضی بسیار ناراضی بودند؛ بین آن ها و مالکان 
مدرن کردن  مانع  اجاره داری  که  بودند  معتقد  برخی  و  داشت  وجود  زیادی  تنش های 
کشاورزی و رشد تولید است. در این مرحله مالکانی که زمین خود را به کشاورزان اجاره 
داده بودند یا باید همراه با کشاورزان تشکیل واحدی زراعی می دادند یا باید زمین ها را 
به اجاره داران می فروختند یا آن را بین خود و کشاورزان تقسیم می کردند. در این مرحله 
با اجارۀ دوازده ساله باشد و طبق توافق مالک و مستأجر  قرار بود، قیمت خرید برابر 
خریدوفروش انجام شود )پهلوی، بی تا، ص105(. در مرحلۀ سوم، دیگر دولت به طور 
مستقیم دخالت نداشت؛ مالکان هم سعی داشتند این مرحله را به هر طریقی که موافق 

منافع خودشان بود، انجام دهند.
خلیج  جزایر  و  بنادر  روستایی  تعاون  و  ارضی  اصالحات  اداره کل  اطالعیۀ  در 
فارس آمده بود: »مالکینی که براساس مفاد مادۀ 17 آیین نامۀ اصالحات ارضی مصوب 
3مرداد25/1343جوالی1964 در اجرای قانون تقسیم و فروش امالک مورداجاره به زارعان 
مستأجر آمادگی خود را برای انتقال این قبیل امالک به زارعان مربوطه اعالم داشته اند، 
موظف اند نسبت به ]تعیین[ قیمت ملک و تنظیم سند انتقال آن تا پایان دی ماه1348/ 
ژانویۀ1970 اقدام نمایند« )ساکما، 141723-293(. این اطالعیه در حالی صادر شد که در 
بعضی از بنادر مانند دیر در همین زمان تعداد ده برگ از آگهی نوبت اول ازطرف رئیس 

مبلغ پرداختی ازبابت قسط اول تا پایان اسفند 1351
مبلغ کل دستور پرداخت های 

صادره تا پایان اسفند 1351

مبلغ کل خرید اعم از مشمول 

و داوطلب

پرداختی بابت قسط اول 

امالک مشمول مرحلۀ اول

پرداختی بابت امالک 

داوطلب

31٬006٬943/5 ریال

8٬904٬563/5 ریال

26٬673٬543/20 ریال

190٬125 ریال

1٬500٬000 ریال1٬900٬294/20 ریال
39٬911٬507 ریال

260٬640 ریال
20 /26٬863٬668 ریال

1٬500٬000 ریال1٬912٬983/20 ریال
20 /26٬863٬668 ریال39٬650٬867 ریال

 1٬500٬000 ریال1٬912٬983/20 ریال
   

جدول  5
صورت حساب های پرداختی به مالکان در 
فرمانداری کل بوشهر تا اسفند سال 1351

زینب قنبری نژاد 
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اداره کل اصالحات ارضی و تعاون روستایی بنادر و جزایر خلیج فارس »محمد رهقی« برای 
بخشداری این ناحیه ارسال شده بود تا در معابر عمومی الصاق شود. در بعضی از مناطق 
فرمانداری بنادر و جزایر هم در مرحلۀ اول و دوم فقط آماربرداری انجام شد و از تقسیم و 

واگذاری زمین هیچ خبری نبود )ساکما، 293-141723(.
در مرحلۀ دوم، ازبین شقوق انتخابی، تقریباً اکثر مشموالن این ناحیه، شق اجاره را 
انتخاب کرده بودند؛ یعنی 6933 کشاورز که 74 درصد از کل کشاورزان منطقه بودند 
)عمید، 1381، ص142(. البته بسیاری از زارعان از دادن مال االجاره امتناع می کردند و یا 
غالباً به دلیل شرایط جوی جنوب و کمی بارندگی و خشک سالی هایی که به صورت پی درپی 
در این نواحی وجود داشت، از پرداخت مال االجاره عاجز بودند )ساکما، 14-13940-
312(؛ بنابراین مالکان منطقه با واگذاری اراضی خود کاماًل موافق بودند. موضوعی که در 
این مرحله محل اختالف بود، قیمت زمین های انتقالی بود. در مرحلۀ اول که با دخالت 
مستقیم دولت قیمت زمین براساس ضریب مالیات پرداختی مالکان در سال های گذشته 
تعیین می شد، بیشتر مالکان شاکی بودند؛ زیرا طی سال های گذشته آن ها عموماً مالیاتی 
پرداخت نمی کردند. ولی در این مرحله که دولت دخالت کمتری داشت، مالکان هم سعی 
می کردند تا زمین های خود را با قیمتی غیرواقعی به زارعان واگذار کنند. این موضوع موجب 
درگیری هایی در اکثر نقاط کشور ازجمله در فرمانداری بنادر خلیج فارس شد. در این مرحله 
برخالف مرحلۀ اول دیگر مأموران ادارۀ اصالحات ارضی و نیروهای ژاندارمری طرفدار 
زارعان نبودند و مالکان با حمایت آنان در هر مرافعه ای پیروز بودند. دراین رابطه در تاریخ 
15شهریور6/1348سپتامبر1969 اهالی روستای دوراهک و کشاورزان آن به بخشداری بندر 
دیر شکایت کردند و به قیمت زمین های دیم قریۀ دوراهک که ازطرف ادارۀ اصالحات 

ارضی بوشهر به آنان محول شده بود اعتراض کردند )ساکما، 293-141723(.
در بوشهر، هرچند که مالکان این حوزه بدون هیچ درگیری و عموماً خود داوطلبانه در 
ادارۀ کشاورزی و یا سازمان اصالحات ارضی حاضر شدند و اظهارنامه های خود را تکمیل 
کردند، ولی گزارش هایی نیز موجود است که نشان می دهد، مالکان برای حفظ منافع خود 
و یا گرفتن امتیازات بیشتر، مبالغ زیادی رشوه به مأموران اصالحات ارضی و کارمندان ادارۀ 
کشاورزی و دارایی پرداخت کرده اند. بعداز حوادث فارس و نظارت شدید نظامی، دیگر 
کسی جرأت مخالفت نداشت، بنابراین مالکان برای حفظ منافع خود به اقدامات دیگری 
متوسل شدند که آن خرید مأموران دولتی بود. اکثر اسناد موجود از جریان اصالحات ارضی 
در فرمانداری بوشهر درارتباط با همین تبانی ها و رشوه هایی است که مأموران دولتی درقبال 
حمایت خود از مالکان منطقه دریافت کرده اند. در یکی از این اسناد گزارشی به تاریخ 
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1349/9/16 از ادارۀ بازرسی و نظارت بنادر وجود دارد که در آن از مأمور ادارۀ اصالحات 
ارضی در منطقۀ دشتی و کنگان به نام »احمد ذاکری« نام برده که با گرفتن رشوه درجهت 
منافع مالکان اقدام کرده است )ساکما، 010713-230( یا اینکه »علی وفاپور« کارمند سابق 
دارایی برازجان در زمان تصدی امور مربوط به امالک برازجان، در جریان اجرای قانون 
اصالحات ارضی در حوزۀ دشتستان مبلغ چهارصد هزار ریال از مالکان دشتستان رشوه 
گرفته بود و صورت مالیات سال های 1338 و 1339 را که میزان پرداخت مالیات آن بیش از 
میزان مالیات سال های 1340و 1341 بود به مأموران اصالحات ارضی داده بود )ساکما، 

.)293-125616
البته دراین بین شکایاتی هم از اشتباهات مالیاتی وجود دارد. دراثر شکایات متعدد 
ارسالی، ادارۀ اصالحات ارضی بوشهر متوجه مطلب شده بود و تمامی شکایات را برای 
بررسی و اصالح به شورای اصالحات ارضی می فرستاد )ساکما، 010713-230(. از دیگر 
دعاوی و شکایات در بوشهر این بود که مأموران آمارگیری با تحریک و تبانی مالکاْن در 
نسق بندی و تنظیم سند دست می بردند و افرادی را که ساکن ناحیه نبودند، در فهرست 
آماربرداری قرار می دهند )ساکما،010713-230(. بعضی از زارعان هم با این استدالل که 
آن ها داری نسق زراعی بوده اند، ولی زمینی به آن ها تعلق نگرفته است به وزارت اصالحات 

ارضی شکایت کردند )ساکما تهران، 230-010713(.
باتوجه به آن چه بیان شد و گزارش هایی که از روند اصالحات ارضی در فرمانداری 
بنادر و جزایر وجود دارد، ظاهراً سازمان اصالحات ارضی هرچند با دقت هرچه تمام تر 
فعالیت خود را در این ناحیه آغاز کرد، ولی به علت کمبود امکانات مالی و نیروی انسانی 
از رسیدگی به موقع به تمام امور مربوطه و شکایات ارضی عاجز بود )ساکما، 125789-
293(. درثانی به علت دورافتادگی منطقه و خارج شدن آن از حوزۀ نظارت فارس، مأموران و 
نیروهای ژاندارمری بدون نظارت دولتی، دیگر توجهی به امور زارعان نداشتند و با دریافت 

پول هر اقدامی را درجهت رضایت مالکان انجام می دادند.
بعداز آغاز اصالحات ارضی و درنتیجۀ گزارش هایی که روزنامه ها منتشر کردند، دولت 
تاحدودی در توجه به نواحی بنادر و جزایر سعی نشان داد. علم در زمان نخست وزیری 
چندین بار به بنادر و جزایر خلیج فارس سرکشی کرد. در مجلس و سمینارهای اقتصادِی 
دولت تاحدودی در توجه به وضعیت بنادر جنوب سعی نشان داده شد و طرح های عمرانی 
عمده ای برای این نواحی مطرح شد. در همان سال 1962/1341 دولت برای بهبود زندگی 
مردم در جنوب، امکانات مادی در اختیار جمعیت شیروخورشید گذاشته بود تا ازاین طریق 
مقداری از کمبودها در نواحی بنادر و جزایر خلیج فارس برطرف شود. هم چنین برای کاهش 
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فقر و محرومیت در نواحی جنوب کشور، »شورای عمران امداد بنادر و جزایر جنوبی« 
در مرداد 1341 با حضور نخست وزیر تشکیل شد )کیهان، 1341/5/13، ص15(. ولی 
گزارش های موجود در سال های بعد چه ازطرف هیئت های سیاسی و چه خبرنگاران، نشان 
می دهد که اجرای اصالحات ارضی در وضعیت ساکنان نواحی ساحلی و پس کرانه های آن 
در خلیج فارس تغییری حاصل نکرد. عمدۀ بودجه های لحاظ شده برای طرح های عمرانی و 
توسعۀ فعالیت های کشاورزی را شورای مربوطه حیف ومیل می کرد. بیشتر روستاها یا فاقد 
راه بودند و یا دارای کوره راه هایی بودند که با کمترین بارندگی بسته می شد و دیگر هیچ 
دسترسی ای به مراکز شهری نداشتند )پیک خجسته، 48/6/16، ش852(. خارج از شهر 
بوشهر )مرکز فرمانداری( نیز ده ها و گاه صدها کیلومتر فقط بیابان های بی کشت وزرع و 
مرداب و نمکزار و مانداب وجود داشت. به طورکلی بعد از اصالحات ارضی از باغداری و 
کشاورزی به حد متناسب در این نقاط خبری نبود )سلیم، 1351، ش2522، صص 1 و 2(.

نتیجه
اصالحات ارضی درست بعداز گذشت یک سال از آغاز آن، در نواحی جنوب کشور اعالم 
شد. ولی با کشته شدن رئیس سازمان اصالحات ارضی فیروزآباد در آغاز کار که بسیاری از 
محققان آن را برنامۀ ازپیش طراحی شدۀ خود دولت برای پیش برد کار اصالحات در نواحی 
جنوب کشور باوجود خوانین متنفذ دانسته اند، سریع تر پیگیری شد. اعالم حکومت نظامی 
در فارس و دستگیری بسیاری از خوانین متنفذ در این جریان، موجب شد تا دیگر مالکان 
و خوانین جنوب به دلیل دوری از اتهامِ دخالت در قتل و یا مخالفت با اصالحات ارضی، 
دست از نارضایتی بردارند و به صورت داوطلبانه در سازمان اصالحات ارضی و یا ادارۀ 
کشاورزی حاضر شوند و اسناد مالکیت خود را واگذار کنند. در فرمانداری بنادر باوجود 
تدابیر شدید امنیتی و حضور نیروهای ژاندارمری کار اصالحات ارضی به خوبی و بدون 
هیچ گونه درگیری پیش رفت؛ ولی باوجود ضرب االجل دولتی در سرعت انجام اصالحات 
ارضی و اتمام آن در ظرف مدت یک ماه، این کار به کندی پیش رفت و تا سال های پایانی 
اصالحات ارضی در سال های 1348و 1349هنوز مناطقی از مرحلۀ اول مانده بودند که 
فقط آماربرداری شده بودند. نبود سازمان مستقل در بخش ها و مناطق فرمانداری و جدایی 
آن از استانداری فارس و کمبود امکانات مالی و نیروی انسانی از عمده مشکالت در 
فرمانداری بنادر بود که هرچند بارها به مرکز گزارش داده شد، ولی برای رفع آن اقدامی 
چشمگیر انجام نشد. در مرحلۀ اوْل تحت فشار دولتی و وجود نیروهای ژاندارمری مالکان 
این نواحی اجازه ای برای مخالفت با قوانین اصالحات ارضی نداشتند؛ ولی در مراحل دوم 
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و سوم با کم رنگ شدن جدیت دولت و تغییر اوضاع، مالکان درصدد برآمدند تا با دادن 
رشوه به مأموران سازمان اصالحات ارضی و یا نیروهای ژاندارمری منافع بیشتری برای 

خود حفظ کنند.

   

سند  شامرۀ 1
اطالعیۀ مرحلۀ اول اصالحات ارضی 
در فارس و فرمانداری بنادر و جزایر 
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