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Abstract:
Purpose: The Iranian government in the early 1960s implemented a thorough land re-
form policy. Opposition to the policy increased due to hasty implementation of the law 
and the lack of justification of the target community. The government used the Social 
Security and Exile Commission to supress the opposition.

Method and Research Design: A wide range of archival documents and published 
resources, were used ot collect data.

Finding and Conclusion: The Commission exile punishment to supress the opposi-
tion. The main reason for that was the fact that landlords did not recive their share 
of harvest and disruption occurred in agricultural activities. The number of exiles di-
minished as opposition ceased to continue except in few cases as both landlords and 
farmers accepted new conditions. A bill passed the national parliament to pardon those 
who were exiled. Overall, the performance of the Social Security Commission  was 
successful in its mandate.
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چڪیده:

هدف: حکومت ایران در اوایل دهۀ چهل به دنبال اجرای اصالحات ارضی برآمد. اجرای این قانون مخالفت هایی 

را به دنبال داشت که میزان آن به دلیل عجلۀ مجریان قانون و توجیه نبودن جامعۀ هدف، زیاد بود. حکومت از 

ابزار تبعید به دست کمیسیون امنیت اجتماعی برای تنبیه مخالفان استفاده کرد. هدف این مقاله پاسخ به این 

پرسش هاست: 1.آیا کمیسیون امنیت اجتماعی توانست با استفاده از ابزار تبعید بر نحوۀ اجرای قانون اصالحات 

ارضی تأثیر بگذارد؟ 2. مؤلفه های تبعید مخالفان قانون اصالحات ارضی چه بود؟

روش/رویکرد پژوهش: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفادۀ گسترده از اسناد و مدارک آرشیوی و 

منابع اصلی انجام شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: کمیسیون امنیت اجتماعی از ابزار تبعید برای تنبیه مخالفان حکومت استفاده می کرد. سرعت 

اجرای قانون اصالحات ارضی باعث گسترش مخالفت ها و لزوم استفاده از کیفر تبعید برای مخالفان این قانون هم شد. 

علت عمدۀ تبعیدها، ندادن بهرۀ مالکانه، و ایجاد اخالل در امر زراعت بود. کنش سیاسی تبعیدیان بعداز پایان مدت 

تبعید نشان می دهد که جز در موارد استثنایی، مالکان و زارعان شرایط جدید را پذیرفتند. کاهش تعداد تبعیدها بعداز 

سال 1342 نشان می دهد که از میزان مخالفت ها کاسته شده  و به تبع آن تعداد تبعیدها هم کم شده است. بخشش 

تبعیدیان و تصویب ماده قانونی برای این کار نشان می دهد که حکومت فقط برای اجرای آسان تر قانون اصالحات 

ارضی، به دنبال دورکردن موقتی مخالفان این قانون از محل زندگی خود بوده  و این تبعیدها جنبۀ پیشگیرانه داشت. 

عملکرد کمیسیون امنیت اجتماعی در جریان اصالحات ارضی درمجموع مثبت ارزیابی می شود.

کلیدواژه ها: اصالحات ارضی؛ کمیسیون امنیت اجتماعی؛ تبعید؛ تبعیدیان؛ مالک؛ زارع.

استناد: سادات بیدگلی، سیدمحمود. (1399). تحلیل نقش کمیسیون امنیت اجتماعی در جریان اصالحات ارضی. 

doi: 10.22034/ganj.2020.2576  | 53 - 30 ، (3) 30 ،گنجینۀ اسناد

فصـلنامـۀ تحقیقات تاریخى
و مطــالعــات آرشـــــــیوى

فصلنامۀ علمی | سازمــان اسناد و کتابخانـــۀ ملــی ج.ا.ایران -پژوهشکدۀ اسناد

 شاپــا(چاپـــی): 3652-1023 |  شاپـــا(الکرتونیکــــی): 2538-2268 

10.22034/GANJ.2020.2576 :                   شنـاسانۀ برمنود رقمی 

 http://ganjineh.nlai.ir | و ایــران ژورنــال ISC ,SID ,   منایـــه در 

 سال 30، دفرت3، پاییز 1399  |  صص:30  -53  (24)

تاریخ دریافت: 1397/5/6|   تاریخ پذیرش1397/11/7

گنجینـــۀ اسنـــاد
»119«

تحقیقات تاریخے

مقالــۀ پژوهشے



32
گنجینۀ اسناد، سال 30، دفرت سوم، پاییز 1399، شامرۀ پیاپی 119

1. بیان موضوع
انجام برخی از اصالحات در جامعه، مخالفت هایی را به دنبال دارد؛ وقتی این اصالحات 
به حوزۀ مالکیت افراد وارد شود، واکنش ها شدیدتر می شود. حکومت ایران در اوایل 
دهۀ چهل، به دنبال تغییراتی در نظام مالکیت زمین های زراعی و خرید زمین های مالکان 
و تقسیم آن بین زارعان برآمد. اجرای این قانون مخالفت هایی را به وجود آورد که میزان 
آن به دلیل عجلۀ مجریان این قانون و توجیه نبودن جامعه زیاد بود. ابزار حکومت برای 
سرکوب مخالفان اصالحات ارضی، کمیسیونی به نام کمیسیون امنیت اجتماعی بود. این 
کمیسیون در زمان مصدق برای سرکوب مخالفان ایجاد شده بود و در ابتدا قرار بود به 
مسائل امنیتی بپردازد؛ ولی اضافه شدن بندهایی به قانون تأسیس آن، رسیدگی به جرائم 
مرتبط با اصالحات ارضی را هم در حوزۀ شمول آن آورد. کیفری که کمیسیون برای تنبیه 

مخالفان از آن استفاده می کرد تبعید بود.
این پژوهش به دنبال آن است تا با استفادۀ گسترده از اسناد و مدارک آرشیوی باقی مانده 
از پرونده های اصالحات ارضی، و منابع اصلی به پاسخ به این پرسش ها بپردازد که آیا 
کمیسیون امنیت اجتماعی توانست با استفاده از ابزار تبعید بر نحوۀ اجرای قانون اصالحات 

ارضی تأثیر بگذارد؟ مؤلفه های تبعید مخالفان قانون اصالحات ارضی چه بود؟

2. پیشینۀ پژوهش: درزمینۀ اصالحات ارضی آثار بسیاری تألیف و ترجمه شده است 
اثرات آن بر جامعۀ روستایی پرداخته اند؛ ولی دربارۀ  قانون و  این  به روند اجرای  که 

تبعیدیان اصالحات ارضی، هیچ پژوهشی تاکنون انجام نشده است.
اصالحات ارضی، اصالحاتی از باالبه پایین بود که برای اجرای آن باید زمینۀ اجتماعی 
آماده می شد و جامعۀ هدف توجیه می شد؛ ولی دولت به جای توجیه جامعۀ هدف، به 
گسترش دامنۀ شمول وظایف و اختیارات کمیسیون امنیت اجتماعی افزود. وظیفۀ ابتدایی 
کمیسیون امنیت اجتماعی رسیدگی به موارد امنیتی بود؛ ولی با اصالح قانون، وظیفۀ 

برخورد با مخالفان و منتقدان اصالحات ارضی هم به وظایف این کمیسیون اضافه شد.
انجام اصالحات از باالبه پایین از ویژگی های حکومت های رانتیر است. ادارۀ این 
نوع حکومت ها براساس مالیاتی که جامعه می پردازد نیست؛ بنابراین این نوع حکومت ها 
به مردم پاسخگو نیستند. این حکومت ها با فروش نفت و سایر منابع خام درآمد کسب 
می کنند و بدون پشتوانۀ اجتماعی اصالحاتی را تدارک می بینند که برای اجرای آن با 

مخالفت هایی روبه رو می شوند.

سیدمحمود سادات بیدگلی
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3. اصالحات ارضی
آمریکایی ها در انتهای دهۀ 1330 در ایران مطالعاتی انجام دادند و جامعۀ ایران را دچار 
بحران دیدند. در این مقطع زمانی، کشورهای غربی نگران بودند که درپی نارضایتی های 
پیشگیری  برای  بنابراین  یابد؛  گسترش  کمونیسم  اندیشۀ  دنیا  کشورهای  در  دهقانی 
از این موضوع انجام اصالحات ارضی و تغییرات مالکیت زمین را در مصر، سوریه، 
عراق، پاکستان، ونزوئال و ایران برنامه ریزی کردند. اصالحات ارضی در کشورهایی که 
کمونیست ها حاکم شده بودند در قالب مصادرۀ زمین های مالکان و ایجاد مزارع اشتراکی 
انجام شده بود. صاحبان زمین در چین، ویتنام و شوروی اعدام شده بودند و زمین های 

آن ها مصادره شده بود.1
آمریکا هم طرح هایی را برای اصالحات ارضی در کشورهای تحت سلطۀ خود در 
آمریکای التین اجرا کرد؛ ولی در آنجا با شکست مواجه شد )تحلیلی از شرایط جامعۀ 
روستایی...، 1357، ص35(. هانتینگتون معتقد است: »روستاییان زمانی انقالبی می شوند 
که اوضاع مالکیت زمین، اجاره دادن، کار، مالیات و قیمت ها برایشان تحمل ناپذیر باشد« 

)هانتینگتون، 1968، ص541(.
در ایران نیز محمدرضاشاه درپی اصالحاتی در نظام مالک و زارع و زمین داری و 
کشاورزی برآمد که سرانجام به برنامۀ اصالحات ارضی منجر شد. یکی از علل تهیۀ این 
طرح در ایران، فعالیت های گستردۀ حزب توده در روستاها بود. توده ای ها تبلیغ می کردند 
که نظام ارباب رعیتی باید ازبین برود. شعبات حزب توده در روستاها تشکیل می شدند 
تابستان و سرمای  تبلیغ می کردند که چرا رعیتی که در تمام ۲4 ساعت در آفتاب  و 
زمستان با مشقت کار می کند، باید دسترنج خود را به شخص دیگری تقدیم کند. البته همۀ 
مالکان هم به استثمار رعیت نمی پرداختند؛ بعضی مهربان بودند و با رعایای خود مماشات 
می کردند؛ ولی بعضی هم زورگو بودند و مماشات نمی کردند )سالور، 1394، ص19(؛ 
ولی حزب توده علیه همۀ مالکان تبلیغات می کرد. دومین علت اجرای اصالحات ارضی، 
اقدامات پیشه وری در آذربایجان بود. او حقوق مالکان را ملغی کرد. عده ای از مالکان 
تسلیم شدند و برخی هم که تسلیم نشدند از آذربایجان و زنجان فرار کردند. این کار در 
روستاهای دیگر نیز تبلیغ می شد که می توان مالکان را فراری داد و زمین ها را تصاحب 
کرد؛ به طوری که ازاین پس بسیاری از مالکان، جرئت ماندن در روستای خود را نداشتند 
و دورادور و ازطریق مباشران خود، ده را اداره می کردند. گرچه هنوز مالکیت ازبین نرفته 
بود، ولی پایۀ آن در سراسر کشور سست شده بود. تحت فشار دهقانان »الیحۀ قانونی 
ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمران کشاورزی« در تاریخ ۲۲مرداد1331 در 38 ماده و 

 1. برای اطالع بیشرت ر. ک.: ویلسون، آندرو. 
تهران:  و عمل.  وعده  کمونیسم:   .(1359)
ایران، صص 55-72؛  رهربی  آزادی  نهضت 
رضورت  از  بیشرت  اطالع  برای  همچنین 
اجرای برنامۀ اصالحات ارضی در هندوستان، 
عراق و مرص رجوع کنید به: ژوکف ی. و 
رضورت اصالحات ارضی  دیگران. (1357). 
و اجتامعی در جهان سوم. (حسین اسدپور 
سازمان  بی نا؛  تهران:  مرتجم).  پیرانفر، 
مسألۀ   .(1358) خلق.  فدائی  چریک های 
ارضی در ویتنام. تهران: انتشارات سازمان 

چریک های فدائی خلق.

تحلیل نقش کمیسیون 
امنیت اجتامعی...
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3 تبصره به تصویب دولت دکتر مصدق رسید. مادۀ اول این قانون اخذ عوارض اضافی را 
ممنوع کرد و مالک فقط می توانست بهرۀ مالکانه دریافت کند )تحلیلی از شرایط جامعۀ 
روستایی...، 1357، ص31(. شاه می خواست اصالحات ارضی را در اواخر دهۀ 1330 اجرا 
کند؛ ولی مخالفت آیت اهلل بروجردی مانع از اجرای آن شد. سالور که مجری اصالحات 
ارضی بوده است می نویسد: »از قراری که بنده اطالع دارم آیت اهلل العظمی بروجردی در 
سال 1338 با ارسال نامه ای به دربار با این قضیه مخالفت ضمنی کرده بودند. ایشان در نامۀ 
خود نوشته بودند که اگر قصد چنین کاری دارید، بایستی به مالکین امالک، قیمت عادالنه 
بپردازید. این بود که موضوع مسکوت ماند و تا زمانی که ایشان در حیات بودند کاری در 

این زمینه صورت نگرفت« )سالور، 1394، ص44(.
ارسنجانی اجرای این اصالحات را ضروری می دانست. »مالکین و اربابان بزرگ که 
دشمنان من هستند، باید این حقیقت را درک کنند که اگر اصالحات ارضی را در مملکت 
اجرا نمی کردیم، جبر تاریخ آن را اجرا می کرد« )ارسنجانی، 1341، ص155(. علی امینی 
منکر ارتباط اصالحات ارضی با آمریکایی هاست و آن را فکر خودش می داند که با انقالب 
سفید نیز ارتباطی نداشته است )خاطرات دکتر علی امینی، 1986، ص39(؛ ولی این ادعا 
صحیح به نظر نمی رسد، زیرا اصالحات ارضی جزئی از اصول انقالب سفید بوده است. 
امینی چون می دانست که زمین دارانی بزرگ در مجلس شورای ملی هستند و با قانون 
اصالحات ارضی مخالفت خواهند کرد، اصالحات ارضی را به رفراندوم گذاشت. او در 
گفت وگو با دونالد ویلبر گفت که مجالس چه خوب چه بد سد راه اصالحات هستند 
(Prime Minister Ali Amini, 1963, p126(. اصالحات ارضی بخش عمدۀ انقالب سفید 

شاه را تشکیل می داد و شامل چند مرحله بود. در اولین مرحله زمین داران بزرگ می بایست 
تمام زمین های خود را به استثنای یک روستا به دولت می فروختند تا میان دهقانانی که بر 
روی زمین کار می کردند تقسیم شود. براساس مرحلۀ دوم، مالکان یک روستا می توانستند 
یا باقی ماندۀ امالک خود را به دهقانان بفروشند یا امالک خود را در میان دهقانان تقسیم 

کنند )راهنمای مأموران اصالحات ارضی، 1344، ص11(.
قانون اصالحات ارضی در 19دی1341 تصویب شد. این قانون در ظاهر، صورت 
اصالح شدۀ قانون سال 1339 بود؛ ولی درعمل همانند قانونی کامل و جدید به حساب می آمد 
(Lambton, 1969, p63). قیمت زمین را براساس مالیات هایی که مالک تا 19دی ماه1341 

پرداخته بود، تعیین کردند. زارعان خریدار زمین باید قیمت زمین را پس از گذشت دورۀ 
معافیت یک ساله در 15 سهم مساوی ساالنه و در هنگام برداشت محصول می پرداختند 

)هوگلند، 198۲، ص108(.

سیدمحمود سادات بیدگلی
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هانتینگتون معتقد است که آنچه را که شاه به نام اصالحات ارضی انجام داد »بهبود فنون 
کشاورزی، تجهیزات کشاورزی، کود، آیش، تناوب کشت، آبیاری و بازاریابی« )هانتینگتون، 
1968، ص543( نبود، بلکه تقسیم اراضی بود؛ ولی او نام آن را اصالحات ارضی گذاشت. 
اصالحات ارضی بدون تقسیم اراضی ممکن است بازدهی اقتصادی را افزایش دهد؛ ولی 
پایداری نظام سیاسی را کم می کند؛ ولی تقسیم اراضی بدون درنظرگرفتن شرایط دیگر به معنی 
دگرگونی در نحوۀ تصرف زمین با روش های غیرانقالبی است )هانتینگتون، 1968، ص543(. 
تقسیم اراضی، روستاییان را از نیروی بالقوۀ انقالب درمی آورد و به نیروی اجتماعی محافظه کار 
تبدیل می کند )هانتینگتون، 1968، ص544(. این موضوع خود را در انقالب 57 نشان داد؛ چون 

روستاییان در پیروزی انقالب اسالمی نقش کمی داشتند و انقالب ایران، انقالبی شهری بود.
شاه با انجام اصالحات ارضی به دنبال گسترش نفوذ خود تا روستاها بود و ازاین طریق 
می خواست تا روستاییان زمیندارشده را به جمع هواداران خود اضافه کند )هوگلند، 198۲، 
صص 100-10۲(. هانتینگتون اصالحات ارضی امینی-ارسنجانی را شدیدترین صورت 
اصالحات ارضِی از باال به شمار می آورد که هدف آن بسیج روستایی برای تداوم برنامۀ 
اصالحات ارضی بود؛ مشارکت دائم روستاییان موفقیت این برنامه را تضمین می کرد 

)هانتینگتون، 1968، ص560(.
گزارش سازمان اصالحات ارضی هم مؤید این مطلب است. تا شهریور 134۲ تعداد 
8٬04۲ روستا به زارعان واگذار شد )سازمان اصالحات ارضی، 134۲، صص 6-7(؛ ولی 
کل روستاهای خریداری شده در فاصلۀ مهر 134۲ تا سال 1344 کمتر از 8 ماه اول اجرای 

اصالحات ارضی بود )سازمان اصالحات ارضی، 1350، صص 10-5(.

4. کمیسیون امنیت اجتامعی
برای حفظ نظم و امنیت عمومی در هر حوزۀ فرمانداری، هیئتی دائمی به نام »کمیسیون 
امنیت اجتماعی« مرکب از فرماندار، دادستان، رئیس دارایی و شهربانی و فرماندهِ ژاندارمری 
و درصورت غیبت، با حضور معاونان آنان تشکیل می شد و فرمانداران مکلف بودند در 
مواقعی که استقرار نظم و امنیت و حفظ حقوق مالکان و رعایا و رفع اختالف بین آن ها 

ایجاب می کرد فوراً کمیسیون را با دعوت از اعضاِی آن تشکیل دهند.
آن صورت  مصوبات  و  بود  انتظامی  ادارات  هماهنگی  برای  فقط  ابتدا  در  کمیسیون 
قانونی نداشت. در سال 13۲9 رزم آرا رئیس ستاد ارتش درخواست کرد تا کمیسیون 
هفتگی تشکیل شود؛ ولی وزیر کشور مخالفت کرد و تأکید کرد که کمیسیون فقط برای 

هماهنگی است و نه تبعید اشخاص )ساکما، ۲93-6904(.
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باوجودآنکه براساس قانون، تمام لوایح مصوب دورۀ آقای دکتر مصدق ملغی شد، ولی 
مجلس سنا و مجلس شورا به علت کارایی الیحۀ قانونی حفظ امنیت اجتماعی در 9 مرداد 

1334 این قانون را قابل اجرا دانستند )ساکما، ۲93-650۲9(.
طبق این الیحه و متمم آن در سال 1336 کمیسیون با عضویت نمایندۀ نخست وزیر، 
رئیس دادگاه شهرستان یا بخش، دادستان، رئیس شهربانی و فرماندهِ ژاندارمری تشکیل 

می شد )ساکما، 91/۲93/477(.
در  تسریع  برای  افراد  می شد،  تشکیل  فوریت دار  موارد  برای  کمیسیون  چون 
پرونده شان، درخواست می کردند که کمیسیون تشکیل شود و این باعث می شد تا احکامی 
صادر شود و مشکل ایجاد کند؛ درحالی که افراد محلی می توانستند با کدخدامنشی آن 
مسائل را حل وفصل کنند. اتابکی، وزیر کشور، در نامۀ موّرخ 1338/9/15 از فرمانداری قم 
درخواست کرد تا در ابتدا دعاوی اشخاص ازطریق کدخدامنشی حل شود و درصورتی که 

امکان این کار وجود نداشت، کمیسیون تشکیل شود )ساکما، ۲93-30837(.
برای تشکیل کمیسیون در جاهایی که دادگاه نداشت پرونده ها را جمع می کردند و بعد از 
دادستان دعوت می کردند تا در جلسۀ کمیسیون حضور یابد. در جایی که دادگاه شهرستان 

نداشت رئیس دادگاه بخش در جلسات حضور پیدا می کرد )ساکما، 91/۲93/477(.
تا  باید در هنگام صدور حکم، در کمیسیون حضور می داشتند  نمایندگان دادگستری 

مصوبات کمیسیون قانونی باشد )ساکما، 91/۲93/477(.
مهم ترین اقدام علی امینی در زمان نخست وزیری، انجام اصالحات ارضی بود؛ برنامه ای 
که نظم هزارسالۀ مالک و زارع در ایران را در هم می ریخت و منافع عده ای را به خطر 
می انداخت. اجرای برنامه ای به این گستردگی که نزدیک به 75 درصد جمعیت کشور را 
تحت تأثیر قرار می داد، مخالفانی سفت وسخت داشت. برای شروع این برنامه باید عده ای از 
متنفذان محلی موقتاً از منطقۀ تحت نفوذ خود خارج می شدند تا مانعی بر سر راه این برنامه 
ایجاد نکنند. دولت علی امینی برای انجام این کار از ظرفیت کمیسیون امنیت اجتماعی که 
مصّوب زمان دکتر مصدق بود استفاده کرد. مصوبات این کمیسیون همانند حکم بَْدوی 
محاکم قضایی بود و در مواقع فوریت دار استفاده می شد. طبق مصوبات کمیسیون، کسانی 
که دربرابر اصالحات ارضی مخالفت می کردند یا بهرۀ مالکانه را نمی پرداختند و یا زارعان 

را به نپرداختن بهرۀ مالکانه تحریک می کردند، به صورت موقت تبعید می شدند.
پشتوانۀ امینی در این نوع برخورد با مخالفان، استفاده از ظرفیت کمیسیون بود. رسیدگی به 
مخالفت عده ای از مالکان و زارعان با قانون اصالحات ارضی جزء وظایف اولیۀ کمیسیون 
نبود؛ بنابراین با ایجاد ماده قانونی، دایرۀ وظایف کمیسیون را گسترش دادند و کمیسیون 
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موظف شد تا به این نوع مخالفت ها هم رسیدگی کند. بند ب مادۀ ۲ قانون حفظ امنیت 
اجتماعی بدین صورت اصالح شد: »رسیدگی به عمل شخص یا اشخاصی که کشاورزان 
را به امتناع عمل کشت یا جلوگیری از ورود مالک به ملک خود یا ممانعت از مداخالت 
و عملیات او در ملک مطابق حق مالکیت یا قسمی که مانع از انجام وظیفۀ مأمورین دولت 

باشد وادار نمایند« )ساکما، 91/۲93/477(.
طبق مادۀ شش قانون حفظ امنیت اجتماعی، کمیسیون امنیت اجتماعی وظیفه داشت 
تا به گزارش های رسیده ازطرف مأموران انتظامی دربارۀ اشخاصی که پیوسته در شهرها 
و دهات مردم را به ضدیت با یکدیگر تحریک می کردند، رسیدگی کند. طبق مادۀ 7، 
مرتکبان به شش ماه تا یک سال بازداشت یا به اقامت اجباری در محلی که کمیسیون 
تعیین می کرد، محکوم می شدند )روزنامۀ اطالعات، شمارۀ 10847، 1341/4/۲3، ص1(. 
امینی مخالفان اصالحات ارضی را به تبعید از تهران تهدید کرد. روزنامۀ ارادۀ آذربایجان 
هم با انتقاد از امینی دراین باره نوشت: »منظور جناب دکتر امینی از ادای آن جملۀ معروف 
که مخالفین را به بندرعباس تبعید خواهند کرد چیست؟« )روزنامۀ ارادۀ آذربایجان، شمارۀ 
458، 1341/4/۲3، ص1(. روزنامۀ دیپلمات هم اظهار امیدواری کرد که اظهارات امینی 

فقط در حد تهدید باقی بماند )روزنامۀ دیپلمات، شمارۀ 407، 1341/5/3، ص1(.
طبق بند ب مادۀ 3 قانون حفظ امنیت اجتماعی، وظایف کمیسیون امنیت اجتماعی درزمینۀ 
اصالحات ارضی عبارت بود از: »سعی و کوشش در رفع اختالف بین مالک و رعیت 
با رعایت اصل مالکیت و احترام به سعی و عمل زارع و تعیین سهم مالک و کشاورز 
مطابق عرف و عادت محل، طبق مقررات الیحۀ قانونی ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان 
عمرانی کشاورزی و هم چنین رسیدگی به امور دیگری که مربوط به عمل زراعت و رابطۀ 
بین مالک و زارع است.« طبق مادۀ 4 این قانون اشخاصی که کشاورزان را به ندادن حق 
مالکانه وادار می کردند یا از عمل کشت جلوگیری می کردند یا از ورود مالک به ملک خود 
جلوگیری می کردند یا از مداخالت و عملیات او در ملک مطابق سلطۀ قانونی ممانعت 
می کردند یا کشاورزان را به رفتار برضد مأموران دولت وادار می کردند، به وسیلۀ مأموران 
انتظامی دستگیر و با گزارش و مدارک اتهام تسلیم کمیسیون می شدند. این اشخاص به 
شش ماه تا یک سال بازداشت یا تبعید و اقامت اجباری در محلی که کمیسیون تعیین 

می کرد محکوم می شدند.
طبق مادۀ 1۲، رأی کمیسیون باید فوراً به محکوم ابالغ می شد و او حق داشت تا 
ظرف ده روز از تاریخ ابالغ رأی کمیسیون، به دادگاه استانی که جرم در حوزۀ آن واقع 
شده بود، شکایت کند و دادگاه استان فوراً و خارج از نوبت به شکایت مذکور رسیدگی 
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کند. محکومان پس از گذشتن یک چهارم از مدت محکومیت خود می توانستند عفو خود 
را تقاضا کنند؛ در این صورت پرونده به کمیسیون عفو ارجاع می شد )روزنامۀ اطالعات، 

شمارۀ 10556، 1340/4/۲6، ص1(.
به تمرکز و گسترش قدرت در نظام  اصالحات ارضی مانند هر اصالح دیگری 
سیاسی نیاز داشت )هانتینگتون، 1968، ص556(. امینی قبل از انجام اصالحات ارضی نیز از 
ظرفیت کمیسیون امنیت اجتماعی برای تهدید مخالفان خود استفاده و جبهۀ ملی را تهدید 
کرده بود که با کمک کمیسیون جلوی تظاهرات آن ها را خواهد گرفت )روزنامۀ اطالعات، 

شمارۀ 10557، 1340/4/۲7، ص1(.
دولت و وزارت کشاورزی قصد داشتند تا به هیچ قیمتی دربارۀ ادامۀ کار اصالحات 
ارضی کوتاهی نشان ندهند و این برنامه را به شدت و سرعت تمام اجرا کنند. »گفته می شود 
افرادی که دراین باره اخالل کنند، توقیف و تبعید خواهند شد و هم اکنون در چند نقطه، 
چند تن از این افراد تبعید شده اند و پروندۀ سایر اخالل گران، نیز در کمیسیون امنیت 
اجتماعی مطرح شده و چنانچه افراد مورداتهام واقعاً در کار اصالحات ارضی اخالل 
کرده باشند، تبعید خواهند شد« )روزنامۀ مرد مبارز، شمارۀ 545، 1341/۲/۲9، ص4(. در 
اسفند 1349 سه نفر از اهالی درگزین به درخواست اداره کل اصالحات ارضِی همدان به 

مشکین شهر تبعید شدند )ساکما، 91/۲93/107(.
زارعان به علت نپرداختن بهرۀ مالکانه هم تبعید می شدند. یکی از علل نپرداختن بهرۀ 
مالکانه این بود که زارعان منتظر بودند تا برنامۀ اصالحات ارضی به روستای آن ها هم 
برسد؛ بنابراین بهرۀ مالکانه را نمی پرداختند )هوگلند، 198۲، ص113(؛ بدین لحاظ مشمول 
کیفر تبعید می شدند. یکی از عللی که باعث شد تا شاه به برکناری ارسنجانی راضی شود، 
این بود که تغییرات در روستاها می توانست به راحتی از میزانی که برای بقای حکومت شاه 
الزم بود بیشتر شود (James, 1972, p144). به احتمال زیاد تعداد زیاد تبعیدی ها از نقطه ای به 
نقطۀ دیگر باعث ایجاد تغییر در بافت روستاها و برهم خوردن توازن تاریخی میان مالکان 

و زارعان می شد.
و  استانداران  کلیۀ  »به  گفت:   1341/11/16 در  کوتاه  مصاحبه ای  در  ارسنجانی 
فرمانداران دستور داده شده است، فوراً کسانی را که به نحوی از انحاء با قطع درخت و 
طرق دیگر در اجرای قانون اصالحات ارضی و در نظم دهات اخالل می کنند، از دهات 
تبعید نمایند« )روزنامۀ اطالعات، شمارۀ 11017، 1341/11/16، ص13(. این تلگراف را 
سازمان کل اصالحات ارضی به ادارات اصالحات ارضی استان ها فرستاد )روزنامۀ کیهان، 
شمارۀ 5869، 1341/11/16، ص1۲(؛ ولی این سازمان فقط صادرکنندۀ این تلگراف بود و 
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برای تبعید قدرتی نداشت. کمیسیون امنیت اجتماعی، مخالفان اصالحات ارضی را تبعید 
می کرد و ارسنجانی هم که در مصاحبۀ خود گفته بود به تمام استانداران و فرمانداران 
دستور داده شده است، مقصودش ازطرف کمیسیون بود. این کمیسیون پس از رسیدگی به 
تخلف افرادی که به اخالل در امور زراعی می پرداختند، متهم را به دو تا شش ماه اقامت 
اجباری در محل های مذکور در تصویب نامۀ شمارۀ 655 موّرخ ۲3مهرماه1345 محکوم 

می کرد )ساکما، 91/۲93/477(.
طبق تبصرۀ 1 الحاقی به مادۀ 3 قانون مصوب ۲1دی1349 بقیۀ مدت محکومیت افرادی 
که از تبعیدگاه فرار می کردند، به بازداشت موقت تبدیل شد )ساکما، 91/۲93/1558(. این 
قانون در سال 135۲ مجدداً اصالح شد و شدت برخورد با متخلفان بیشتر شد. بند الف 
مادۀ 3 بدین صورت اصالح شد: »در موارد مذکور در مادۀ ۲، کمیسیون امنیت اجتماعی 
فوراً رسیدگی ]می کند[ و متخلف را پس از ثبوت تقصیر، طبق مادۀ 16 قانون کیفر عمومی 

به اقامت اجباری در محلی که مقتضی بداند محکوم می نماید« )ساکما، 91/۲93/13(.

5. تبعید مخالفان اصالحات ارضی
گروه های سیاسی و مطبوعات به تبعید مخالفان اصالحات ارضی اعتراض کردند. روزنامۀ 
اتحاد ملی، به اعضای کمیسیون انتقاد کرد که اگر دامنۀ وظایف کمیسیون اضافه شود، 
ممکن است روزی دامن خودشان را هم بگیرد؛ همچنان که دامن واضع این قانون یعنی 
دکتر مصدق را گرفت )روزنامۀ اتحاد ملی، شمارۀ 1718، 1341/4/۲6، ص4(. گفتنی است 

که دکتر مصدق که خودش واضع این قانون بود، طبق مفاد همین قانون تبعید شد.
یکی از علل استفادۀ گسترده از کیفر تبعید برای مخالفان اصالحات ارضی، عجلۀ مجریان 
بود؛ زیرا راهبرد ارسنجانی برای دستیابی به هدف سرعت بود (Warriner, 1969, p117). او 
معتقد بود که سرعت باعث پیشگیری از امکان مخالفت می شود؛ درحالی که سرعت، باعث 
گسترش مخالفت ها و لزوم استفاده از کیفر تبعید شد. روش ضربتی ارسنجانی، آمریکا، شاه 
و امینی را مضطرب کرد. مأموری آمریکایی گزارش داد: »من به طور دائم از او می پرسم 
دلیل فوریت برنامۀ اصالحات ارضی چیست؟ و ارسنجانی در پاسخ گفت: ماهیت بیماری 

چنان است که درمانی فوری می طلبد« )اشرف و بنوعزیزی، 1388، ص۲17(.
امینی سال ها بعد در خاطراتش این سرعت را باعث نابودی اصالحات ارضی دانست. »ما 
قرار نبود با این عجله برویم؛ ]ولی شاه[ گفت: »نه، باید کلک این ها را بکنیم«؛ ولی کلک 

اصالحات ارضی را کندیم« )خاطرات دکتر علی امینی، 1986، ص41(.
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در زنجان، محمدصالح آیتی غفاری، نمایندۀ فطن السلطنۀ مجد، به علت اخالل در کار 
اصالحات ارضی در روستاهای حومۀ خرم دره، طبق رأی موّرخ 1341/7/۲0 کمیسیون به 
چهار ماه اقامت اجباری در سمنان محکوم شد و رأی صادره اجرا شد )روزنامۀ اطالعات، 

شمارۀ 109۲۲، 1341/7/۲۲، ص1(.
محمود مهدوی، مالک قریۀ آزادمون، به اتهام ایجاد اخالل در راه اجرای قانون اصالحات 
ارضی و تیراندازی به کشاورزان دستگیر شد و کمیسیون در 1341/9/4 او را به مناطق 
بدآب وهوا تبعید کرد )روزنامۀ اطالعات، شمارۀ 10958، 1341/9/4، ص1(. بعداز تبعید 
مهدوی، ژاندارمری حفظ نظم این روستا را به عهده گرفت و مأموران اصالحات ارضی نیز 
کار خود را در آن محل به پایان رساندند )روزنامۀ کیهان، شمارۀ 5810، 1341/9/4، ص1(.
در 6بهمن1341، هشت نفر از کشاورزان منطقۀ جوانمرد مهاباد وارد قریۀ گنبد از توابع 
بوکان شدند و در کار رفراندوم انقالب سفید اخالل ایجاد کردند و دو نفر از مالکان، 
بخشدار و رئیس فرهنگ بوکان را مضروب کردند. این هشت نفر به مدت سه ماه به نائین 

تبعید شدند )روزنامۀ اطالعات، شمارۀ 11019، 1341/11/18، ص1(.
بیشتر تبعیدیان کمیسیون زارعانی بودند که بر سر پرداخت بهرۀ مالکانه و سایر موارد 

مربوط به عمل زراعی با مالک اختالف داشتند. موارد مهم اختالف عبارت بودند از:
 1( دربارۀ زمین زراعتی؛ ۲( دربارۀ آب؛ 3( دربارۀ باغات و قلمستان ها و خانه های روستایی؛

6.  دربارۀ بهرۀ مالکانه
بررسی اسناد و مدارک نشان می دهد که بیشتر اختالفات بر سر بهرۀ مالکانه و شامل این 
موارد بوده است: الف( اختالف بر سر میزان بهرۀ مالکانه؛ ب( زارعان ادعای ملکیت مالک 
را قبول نداشتند؛ ج( زارعان سند عادی اجارۀ زمین را قبول نداشتند؛ د( ادعای مالک مبنی بر 
دریافت نکردن بهرۀ مالکانۀ سال های قبل؛ ھ( ادعای مالک مبنی بر تأمین بذر و آب برای 
زارعان و کشت نکردن ازسوی آنان؛ و( ادعای زارعان درخصوص انجام عمل کشت ولی 

سبزنشدن گیاه به علت بی آبی یا آفت )نیازمند شیرازی، 1344، صص 90-89(.
زارعان حاضر نبودند بهرۀ مالکانه را پرداخت کنند؛ زیرا آن قدر از زمین عایدی نداشتند 
که بخواهند بهرۀ مالکانه آن را بپردازند. مالک فقط سر خرمن می رسید و بقیۀ مشکالت 
کشت وزرع با کشاورز بود. مشخصات زارعان مشخص نبود و محلی ها هم حاضر نبودند 
تا اسامی آن ها را به مأموران بدهند؛ بنابراین از ظرفیت کمیسیون برای تبعید زارعان استفاده 

می شد )ساکما، 91/۲93/1894(.
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در فصل هفتم قانون اصالحی قانون اصالحات ارضی مصوب دی ماه 1340 به وظایف 
مالک و زارع پرداخته شده است. طبق این فصل وظایف مالک عبارت بودند از: 

1( پرداخت مخارج مرمت و نگه داری قنوات؛ ۲( پرداخت مخارج موتورپمپ؛ 
3( تهیۀ بذر؛ 4( کوشش در بهبود بذر؛ 5( انجام سایر تکالیف طبق عرف هر محل. طبق 
این فصل وظایف زارع عبارت بودند از: 1( انجام عملیات زراعی؛ ۲( تهیۀ بذر در مناطقی 
که این کار برعهدۀ زارع بود. هم چنین 5 وظیفۀ 1( نگهداری قنوات و چاه؛ ۲( پرداخت 
هزینۀ کود شیمیایی و دفع آفات؛ 3( پرداخت حقوق کدخدا، دشتبان و میراب؛ 4( مراقبت 
از اشجار و مؤسسات و ابنیۀ عمومی؛ و 5( دادن اطالعات به مأموران کشاورزی به صورت 
مشترک برعهدۀ مالک و زارع گذاشته شد )فرمان همایونی...، 1351، صص 53-5۲(. 
مادۀ 33 الیحۀ قانون اصالحات ارضی هم حل اختالف مالک و زارع در امور مربوط به 
کشاورزی را به مأموران اصالحات ارضی محول کرد و مأموران ژاندارمری را مکلف کرد 
تا دستورات رئیس اصالحات ارضی هر منطقه را اجرا کنند )فرمان همایونی...، 1351، 

ص71(.
مالکان و زارعان بر سر مقدار بهرۀ مالکانه اختالف داشتند. این اختالف با کدخدامنشی 
و یا در دادگاه صالحه حل می شد؛ ولی باوجود کمیسیون و نفوذ مالکان و استفاده از 
زارعان تحمیل می شد. ورود  به  مالک زمین  نظر  مالکانه طبق  بهرۀ  میزان  تبعید،  کیفر 
کمیسیون و استفاده از زور در مباحث تخصصی اختالف مالک و زارع به حل مسئله کمک 
نمی کرد و کار را پیچیده تر می کرد. با بروز اختالف دربارۀ مبلغ اجاره بهای قریۀ شمس آباد 
الیگودرز که موضوعی کاماًل صنفی و تخصصی بود کمیسیون وارد موضوع شد )ساکما، 
91/۲93/1894(. میزان بهرۀ مالکانه در نقاط گوناگون کشور متفاوت بود. در سال 1335 
بهرۀ مالکانه هر درخت مرکبات را ۲0 ریال تعیین کردند )ساکما، 650۲9-۲93(. در سال 
1338 بین خلعتبری ها از مالکان تنکابن و زارعان بر سر بهرۀ مالکانه اختالف به وجود 
آمد. حکم تبعید 10 نفر از زارعان صادر شد و بااینکه فرمانداری نداشتن بودجه را بهانۀ 
تبعیدنکردن آنان قرار داد، ولی با فشار مالک، حکم تبعید 6 نفر از آنان در پژوهش خواهی 
در دادگاه استان تأیید شد و آنان به مدت 6 ماه به یزد، رضائیه، کرمانشاه، اصفهان، اراک 
و کاشان تبعید شدند )ساکما، 650۲9-۲93(. تحریک زارعان به ندادن بهرۀ مالکانه جزء 
مصادیقی بود که کمیسیون امنیت اجتماعی کیفر تبعید را برای مرتکبان آن درنظر می گرفت. 
صدور حکم تبعید برای ندادن بهرۀ مالکانه از سال 1341 شروع شد و اوج آن را می توان 
در سال 134۲ مشاهده کرد. در بیشتر موارد مدت تبعید دو ماه بود و تبعیدگاه را استان های 
مجاور تعیین می کردند )ساکما، 97/۲93/1۲06؛ 166-364-97؛ 7347-۲93-98؛ 979۲-
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۲93-99؛ 1۲976-۲93؛ 385۲9-۲93(. مدت تبعید و انتخاب تبعیدگاه نشان می دهد که 
هدف از تبعید، سربه راه کردن زارعان و وادارکردن آنان به پذیرش اصالحات ارضی و 
پرداخت بهرۀ مالکانه بوده است. البته این گونه نبود که قانون در تمام کشور اجرا شود. در 
سال 134۲ زارعان کرمانشاه بهرۀ مالکانه را نمی پرداختند و حکومت هم به علت کمبود 
نیروی ژاندارمری نمی توانست بهره را وصول کند )ساکما، 91/۲93/19۲4(؛ درعوض، 
دادگاه استان احکامی را که در سال 134۲ به بعد مبنی بر تبعید زارعان به دلیل نپرداختن 
بهرۀ مالکانه یا اخالل در امر زراعی صادر شده بود تأیید کرد )ساکما، ۲9۲3-۲98-99؛ 
91/۲93/1894(. دادگاه در مواردی مدت تبعید بیش از دو ماه را به دو ماه کاهش داده؛ ولی 

اصل احکام را تأیید کرده است )ساکما، 1۲973-۲93؛ ۲93-5546۲(.
گاهی کمیسیون برای ایجاد آرامش برای اجرای اصالحات ارضی، به درگیری های 
محلی وارد می شد که خارج از وظایفش بود. بعداز اجرای اصالحات ارضی مناسبات 
مالک و زارع به هم ریخت؛ به این صورت که هر دو درقبال تکالیف خود کوتاهی می کردند 
و فقط حقوق خود را مطالبه می کردند. زارعان در مواردی حقوقی بیش از قانون مطالبه 
می کردند و از ورود مالکان یا خرده مالکان به زمین خود جلوگیری می کردند )ساکما، 
91/۲93/1813( که حکم هر دو کار طبق رأی کمیسیون، تبعید بود )ساکما، ۲93-۲4709(.
در قانون اصالحات ارضی آمده بود که درصورتی که زمین ها به صورت مکانیزه کشت 
شوند، از شمول اصالحات ارضی خارج اند؛ بنابراین برخی از مالکان با خرید تراکتور و 
یا نصب یک موتورپمپ در زمین خود، آن را مکانیزه جلوه می دادند تا از شمول قانون 
خارج شوند )ساکما، 10051-۲93-98(. هم چنین در قانون مزبور ماده ای وجود داشت 
که براساس آن مالکان هر مقدار زمینی را که با تراکتور شخم می زدند، زراعت مکانیزه 
تلقی می شد و متعلق به خودشان بود )سالور، 1394، ص۲7(. این قانون بعداً اصالح شد 
و مالک عالوه بر شخم زدن، در سایر مراحل کاشت و برداشت هم باید فعال می بود تا زمین 
به او تعلق بگیرد. درنهایت و پس از تصویب مرحلۀ دوم قانون، مالک فقط می توانست ۲00 

هکتار زمین مکانیزه داشته باشد )سالور، 1394، ص۲7(.
اگر زمین به صورت مکانیزه کشت نمی شد، باید بین زارعان تقسیم می شد؛ بنابراین برخی 
از زارعان از انجام کشت مکانیزه جلوگیری می کردند و حتی مالک را به زمین خودش راه 
نمی دادند؛ کمیسیون در این موارد، زارعان را تبعید می کرد. تبعید 9 نفر از زارعان از شیراز به 
رفسنجان به مدت دو ماه در 134۲/3/۲5 )ساکما، 385۲9-۲93(؛ 9 نفر از مرودشت به رفسنجان 
به مدت دو ماه در 134۲/3/۲5 )ساکما، 1755-۲93-99(؛ و 6 نفر از کرمانشاه به نهاوند در تاریخ 

134۲/6/۲9 به مدت 6 ماه )ساکما، 91/۲93/19۲6( نمونه هایی از این نوع تبعید است.
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با شروع مقدمات اجرای مرحلۀ دوم قانون اصالحات ارضی شامل آمارگیری از روستاها، 
زارعان در کار این مأموران اخالل ایجاد می کردند تا آمار و اطالعات درستی به دست مأموران 
نرسد؛ کمیسیون این افراد را تبعید می کرد. تبعید فردی از شهرضا به رفسنجان )ساکما، 
97/۲93/5004( و نیز درخواست برخورد با 5 نفر در الیگودرز به همین علت بود )ساکما، 
91/۲93/1894(. حتی برای انجام سریع تر قانون، از ادارات کشاورزی خواستند تا کشاورزانی 
را که حاضر نیستند همکاری کنند و یا بهرۀ مالکانه را نمی دهند، معرفی کنند )ساکما، 
91/۲93/477؛ 91/۲93/1894( تا برای تبعید آنان اقدام شود. گاهی تبعید موقع برداشت 
محصول انجام می شد و باعث می شد تا نتیجۀ زحمات یک سالۀ کشاورز به هدر برود. رئیس 
اصالحات ارضی لرستان بارها درخواست کرد تا کشاورزان در موقع برداشت محصول 
تبعید نشوند و معتقد بود که »با نصیحت می توان کشاورزان را از جهالت درآورد« )ساکما، 
91/۲93/1813(. ادارات اصالحات ارضی از کشاورزان تعهد می گرفتند تا علیه اصالحات 
ارضی کاری انجام ندهند و به برداشت محصول بپردازند )ساکما، 91/۲93/1813(. هم چنین 
به علت رسیدن فصل برداشت، درخواست شد تا تعدادی از تبعیدیان الیگودرز عفو شوند 

)ساکما، 91/۲93/1813(.
 طبق مادۀ 5 قانون حفظ امنیت اجتماعی، تبعیدی می توانست بعداز گذشت یک چهارم 
از مدت زمان محکومیتش درخواست آزادی کند )ساکما، 91/۲93/183۲(. شاه به صورت 
تکی و یا کلی، این گونه تبعیدیان را عفو می کرد؛ بدین نحو که کشاورزان و یا خانوادۀ 
آن ها به شاه نامه می نوشتند و درخواست عفو می کردند )ساکما، 98/۲93/8461(. در 
۲3شهریور1344 وزیر کشاورزی در گزارش حضوری خود به شاه دربارۀ اصالحات 
ارضی، برای زارعان، روستاییان و خرده مالکانی که با حکم کمیسیون تبعید شده بودند 
درخواست عفو کرد و شاه هم با این درخواست موافقت کرد )ساکما، 413-۲93-91(. در 
مهر 1344 فرمان عفو کلی این تبعیدیان صادر شد و از شهرستان ها خواسته شد تا این افراد 
آزاد شوند )ساکما، 97/۲93/5۲86؛ 91/۲93/180۲(. موقع برگزاری جشن های تاج گذاری 
نیز مقامات محلی از شاه برای بخشودگی بقیۀ مدت تبعید تبعیدیان درخواست می کردند 
)ساکما، 7804-۲93-99؛ 3۲۲0-۲93-99(. هم چنین همیاری این افراد در اجرای قانون و 
جمع آوری بهرۀ مالکانه هم باعث می شد تا آنان عفو شوند )ساکما، 91/۲93/183۲(. هدف 
از این نوع تبعید، فقط تنبیه متمردان و اخالل گران در اجرای قانون اصالحات ارضی بود و 
با نوشتن ندامت نامه و درخواست عفو، این هدف حاصل می شد و این افراد آزاد می شدند. 
وجود ماده قانونی برای عفو پس از گذشت یک چهارم از زمان محکومیت باعث می شد تا 
از کارایی تبعید کاسته شود؛ در این زمینه مواردی از تحریک مجدد رعایا و زارعان علیه 
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اصالحات ارضی، در اسناد دیده می شود )ساکما، 91/۲93/۲508؛ 91/۲93/۲574(.

7. تحلیل مؤلفه های تبعید
همان طورکه در جدول شمارۀ 1 مشاهده می شود، بیشتر تبعیدیان از استان فارس بوده اند؛ استان 
کرمان هم تبعیدگاه عمدۀ تبعیدیان اصالحات ارضی بوده است. فارس استانی پرچالش درزمینۀ 
اصالحات ارضی بود که حتی قتل ملک عابدی رئیس اصالحات ارضی فیروزآباد هم در آن 
اتفاق افتاد. قتل او را می توان یک مقاومت بالقوۀ مالکانه درمقابل برنامۀ اصالحات ارضی دانست؛ 
بنابراین صرف نظر از اتفاقی بودن یا عمدی بودن این قتل -که به گواهی اسناد برای حکومت 
وقت نیز این ابهام وجود داشته است- حکومت پهلوی با استفادۀ گستردۀ تبلیغی از این واقعه 
به عنوان »اقدامی ارتجاعی«، ضمن برخورد شدید با محرکان اصلی سعی کرد تا فرصت هرگونه 
بهره برداری از این واقعه را از مخالفان اصالحات ارضی بگیرد )قلی زاده، سعیدی نیا، شهوند، 
1397، ص79(. بیشترین تبعید در سال 134۲ انجام شد. مدت تبعیِد بیشتر تبعیدیان هم دو 
ماه بود. کمیسیون های امنیت اجتماعی در استان های شمال غرب کشور، هم تبعیدگاه های 
دورتری را انتخاب می کردند و هم مدت زمانی بیش از دو ماه را. همان طورکه پیشتر هم گفته شد 
بیشترین میزان تبعید در سال 134۲ انجام شده است؛ زمانی که ارسنجانی با سرعت درحال اجرای 
اصالحات ارضی بود. بعداز برکناری او در اسفند 134۲ و جانشینی سپهبد اسماعیل ریاحی از 
سرعت اصالحات ارضی کاسته شد و طبعاً از میزان مخالفت ها هم کاسته شد و تبعیدی ها هم 

کمتر شدند.
شاید کاهش تعداد تبعیدیان در سال های پس از 134۲ را بتوان به دلیل تغییر وضعیت رسیدگی 
به تخلفات زارعان و مالکان در کمیسیون امنیت اجتماعی و ارجاع آن ها به خانه های انصاف برای 
رسیدگی به اختالفاتشان هم دانست. اولین خانۀ انصاف در آذرماه 134۲ در قریۀ مهیار اصفهان 
تشکیل شد و از آن تاریخ به بعد این خانه ها در بقیۀ جاهای کشور هم تشکیل شدند )پهلوی، بی تا، 
ص170(. اختالفات، در این خانه ها به صورت کدخدامنشی حل می شد؛ بنابراین تعداد پرونده های 
دادگستری کاهش می یافت. آمارِ گزارش های واصله از ۲61 خانۀ انصاف در سال 1344 حاکی 
است که قریب 18٬000 دعوای مختلف در این خانه ها طرح و تصفیه شده اند و تعداد پرونده های 
تصفیه شده در پنج ماهۀ اول سال 1345 نزدیک به 1۲٬000 عدد بوده است )پهلوی، بی تا، صص 
170-171(. تا شهریور 135۲ تعداد 6٬474 خانۀ انصاف در کشور تشکیل شد که هرکدام بین دو 

تا چهار روستا را پوشش می دادند )کیهان اینترنشنال تهران، 3فوریۀ1973، ص1۲(.

سیدمحمود سادات بیدگلی
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تبعیدگاهزادگاهتاریخ تبعید
مدت تبعید 

(ماه)
6بیرجندزنجان1341

2رفسنجاناردکان1342

2رفسنجاناردکان فارس1342

-رفسنجاناردکان فارس1342

2رفسنجانبیضا1342

4شهرضارامهرمز1342

5یزدسنندج1342

2رفسنجانشیراز1342

2رفسنجانشیراز1342

2رفسنجانشیراز1342

2رفسنجانشیراز1342

2رفسنجانشیراز1342

2رفسنجانشیراز1342

2رفسنجانشیراز1342

-رفسنجانشیراز1342

2نیریزشیراز1342

2نیریزشیراز1342

2نیریزشیراز1342

2نیریزشیراز1342

2نیریزکازرون1342

6نهاوندکرمانشاه1342

2رفسنجانمرودشت1342

2نیریزمرودشت1342

3دامغانقم1343

2نیریزبیضا1344

-نیریزشیراز1344

5گلپایگانهمدان1344

4گلپایگانهمدان1344

-فردوسالیگودرز1344

6بافتفارسان1345

-تویرسکانکرج1347

-خلخالکرج1347

-مشکین شهرکرج1347
   

جدول 1
مؤلفه های تبعید مخالفان اصالحات ارضی
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)مأخذ: ساکما: 1۲975-۲93؛ 1۲976-۲93؛ ۲333۲-۲93؛ 355۲9-۲93؛ 385۲9-۲93؛ 
91/۲93/19۲4؛  91/۲93/564؛  91/۲93/477؛  91/۲93/37۲؛  350/۲858؛  60004-۲93؛ 
91/۲93/۲508؛ 97/۲93/5۲86؛ 97/۲93/5465؛ 166-364-97؛ 1754-۲93-98؛ 7347-
-3810 3۲۲0-۲93-99؛  1313-۲93-99؛  1311-۲93-99؛  9۲7-۲93-99؛  ۲93-98؛ 

۲93-99؛ 6۲47-۲93-99؛ 6533-۲93-99؛ 979۲-۲93-99؛ 99-۲98-۲9۲3(.
با اصالحات ارضی مناسبات جاافتادۀ مالک و زارع به هم ریخت و ارتباط عاطفی 
مالک با زارعان که گاهی با آن ها در حکم پدر رفتار می کرد، ازمیان رفت. در 1341/1۲/18 
تنها مرجع تشخیص روابط خرده مالکان و دهقانان سازمان اصالحات ارضی معرفی شد 
)ساکما، 1001۲-۲93-99(. در این قانون از مناسبات انسانی حرفی نبود و فقط بحث 
مالکیت مطرح بود و وظیفۀ حمایت های زراعی از زارعان که قباًل مالکان آن را انجام 

می دادند، برعهدۀ شرکت های تعاونی گذاشته شد.
زارعان صاحب زمین قبل از اجرای قانون اصالحات ارضی روی زمین کار می کردند و 
بعدازآن هم همان کار را انجام می دادند و تفاوتی ایجاد نشده بود؛ جز اینکه اسماً این زمین ها 
طبق اسناد به آن ها تعلق داشت. پس از مرگ زارع، وّراث نمی توانستند زمین را بین خود 
تقسیم کنند و باید باهم شریک می شدند و زمین را کشت می کردند؛ وگرنه زمین به کشاورز 
دیگری واگذار می شد )بازیار، 1350، ص۲4(. این نشان می دهد که مالکیت زارعان بر روی 

زمین کامل نبود و طبق سیاست دولت تغییر می کرد.

مدت تبعید تبعیدگاهزادگاهتاریخ تبعید
(ماه)

6شهربابکتربیز1348

6برازجانرفسنجان1348

12ایالمتویرسکان1349

6تویرسکانفسا1349

6تویرسکانفسا1349

6خلخالفسا1349

6مشکین شهرفسا1349

6بافتاردکان فارس1350

-آذربایجانشهربابک1350

9فومنخور1351

6بافتمشکین شهر1351

-شهربابکمالیر1352    

ادامۀ جدول 1
مؤلفه های تبعید مخالفان اصالحات ارضی
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8.  نتیجه گیری
کمیسیون امنیت اجتماعی از کیفر تبعید برای تنبیه مخالفان حکومت استفاده می کرد. 
در زمان اجرای اصالحات ارضی، دایرۀ وظایف کمیسیون به زارعان و مالکان مخالف 
این قانون هم گسترش یافت. یکی از علت های استفادۀ گسترده از تبعید برای مخالفان 
اصالحات ارضی، عجلۀ مجریان بود. راهبرد ارسنجانی برای اجرای اصالحات ارضی 
سرعت بود. او معتقد بود که سرعت باعث پیشگیری از امکان مخالفت می شود. درحالی که 
سرعت باعث گسترش مخالفت ها و لزوم استفاده از کیفر تبعید شد. علت عمدۀ تبعیدهای 
اصالحات ارضی ناشی از نپرداختن بهرۀ مالکانه، و ایجاد اخالل در امر زراعت بود. تعداد 
تبعیدهای انجام شده و کنش سیاسی تبعیدیان بعداز پایان مدت تبعید نشان می دهد که جز 
در موارد استثنایی، مالکان و زارعان شرایط جدید را پذیرفته اند که بخشی از آن به علت 
جذابیت های اجرای قانون اصالحات ارضی بوده است و پاره ای دیگر به عملکرد کمیسیون 
برمی گردد؛ زیرا تبعید افراد درحین اجرای قانون می توانسته است آن ها را از مزایای اجرای 
قانون محروم کند. این تبعیدها از سال 1341 شروع شد و در سال 134۲ به اوج رسید. 
در اکثر موارد مدت تبعید دو ماه بود و تبعیدگاه را استان های مجاور تعیین می کردند. 
مدت تبعید و انتخاب تبعیدگاه نشان می دهد که هدف از تبعید، سربه راه کردن زارعان و 
وادارکردن آن ها به پذیرش اصالحات ارضی و پرداخت بهرۀ مالکانه بوده است. کاهش 
میزان تبعیدها بعداز سال 134۲ نشان می دهد که چون از میزان مخالفت ها کاسته شده است، 

به تبع آن میزان تبعیدها هم کم شده است.
هدف از این نوع تبعید فقط تنبیه متمردان و اخالل گران در اجرای قانون اصالحات 
ارضی بوده است. ابراز ندامت این افراد، بخشش در هنگام جشن تاج گذاری و در ادامه 
وجود ماده قانونی برای عفو پس از گذشت یک چهارم از زمان محکومیت نشان می دهد 
که حکومت فقط به دنبال دورکردن موقتی مخالفان اصالحات ارضی از محل برای اجرای 
آسان تر این قانون بوده است و این تبعیدها جنبۀ پیشگیرانه داشته است و با اجرای قانون 
الزم نبوده است این افراد در تبعید بمانند. درمجموع عملکرد کمیسیون امنیت اجتماعی در 
تبعید مخالفان اصالحات ارضی مثبت ارزیابی می شود. اگر این کمیسیون و این کیفر نبود، 
باتوجه به سرعت مجریان، واکنش ها خشن تر می شد و اجرای قانون را با مشکل مواجه 
می کرد. این حد از خشونت برای اجرای قانون اصالحات ارضی الزم بوده است؛ موضوعی 

که هانتینگتون هم به آن اذعان دارد.

تحلیل نقش کمیسیون 
امنیت اجتامعی...
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