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Abstract:

Purpose: To investigate and explain the formation of the Peasant Congress in 1963 and its results.

Method and Research Design: Data presented and analyzed is based on documents and library 

sources.

Findings and conclusion: The Peasant Congress was held in Tehran a year after the land reform. 

In order to achieve its political and economic goals, the government announced the emerge of the 

new class of "peasants" to be the backbone of the legitimacy of land reform.  The government had 

failed in its previous efforts to carry out land reform due to the opposition of the landlords and a 

minority of the urban middle class. This time, however, it could gain national approval of the plan 

also through a referendum.
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چڪیده:

هدف: بررسی و تبیین شکل گیری کنگرۀ دهقانان در سال ۱۳۴۱ و نتایج آن.

روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش حاضر به روش تاریخی و برمبنای فن مراجعه به اسناد و مدارک و 

جمع آوری اطالعات از منابع کتاب خانه ای و با رویکرد تحلیلی و توصیفی انجام شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: کنگرۀ دهقانان یک سال بعداز اجرای اصالحات ارضی، در تهران برگزار شد. در 

این کنگره دولت برای رسیدن به اهداف سیاسی و اقتصادی خود، طبقۀ جدید »دهقان« را پشتوانۀ 

حداکثری مناسبی دید تا مشروعیت اصالحات ارضی را از خود آنان بخواهد؛ هم چنین اصالحاتی را که 

در دوره های قبل به دلیل مخالفت طبقۀ حاکِم ماّلک و اقلیتی از جامعۀ شهری ناکام مانده بود، این بار 

با جلب نظر اکثریت طبقۀ جامعه یعنی طبقۀ جدید »دهقان« به تصویب ملی برساند.
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1. مقدمه
برنامۀ اصالحات ارضی یکی از اساسی ترین رفورم های اجتماعی در طول دوران زمامداری 
محمدرضاشاه پهلوی بود. تصویب قانون اصالحات ارضی در شرایطی خاص و متفاوت 
از دوره های گذشته انجام شد. در این زمان علی امینی عهده دار پست نخست وزیری بود. 
او که با برنامه هایی ازقبل طراحی شده به قدرت رسیده بود از همان ابتدا شاه را به دلیل 
»نقص و لغزِش« قانون انتخابات وادار کرد تا مجلس را منحل کند. این اقدام موافقت 
گروه های سیاسی بسیاری را -که مخالف انتخابات بودند- جلب کرد و با سیاست های 
امینی همراه ساخت. امینی 6 ماه بعداز شروع زمامداری اش موفق شد بدون حضور مجلس 
و کسب رأی اعتماد، در آبان ماه سال 1340 اختیار موقت تصویب قانون را از شاه بگیرد. 
این امر محافل سیاسی ایران و طرفداران قانون اساسی مشروطه را آشفته کرد؛ ولی به دلیل 
موافقت و پشتیبانی شاه، آن ها نتوانستند اقدامی علیه نخست وزیر انجام دهند. امینی تقریبًا 
یک ماه بعداز کسب این اختیار، مهم ترین برنامۀ دولش، یعنی اصالحات ارضی را در 
19دی1340 تصویب کرد و اجرای آن را به عهدۀ وزیر کشاورزی اش حسن ارسنجانی 
گذاشت. برنامۀ اصالحات ارضی در غیاب مجلس به خوبی پیش رفت؛ ولی دولت امینی 
باوجود مخالفت های بسیار و فشار گروه های سیاسی برای برگزاری انتخابات و تشکیل 

مجلس، زیاد دوام نیاورد و بعداز 15 ماه استعفا داد.
بعداز استعفای امینی اسداهلل علم به نخست وزیری منصوب شد. او نیز مانند امینی 
در غیاب مجلس کابینه تشکیل داد و چون از جو سیاسی حاکم بر جامعه آگاه بود، در 
مصاحبه های مطبوعاتی و سخنرانی های خود دائماً از اصالح قانون انتخابات و برگزاری 
برای آرام کردن جو سیاسی  هرچه سریع تر انتخابات مجلس صحبت می کرد که ظاهراً 
کشور و خاموش کردن مخالفان بود. در کابینۀ علم، وزیر کشاورزی )حسن ارسنجانی( 
هم چنان حضور داشت و بدون حادثه ای خاص برنامۀ اصالحات ارضی را دنبال کرد. تنها 
مشکل سیاسی مهم در این زمان، مسئلۀ انتخابات و نبود مجلس بود که اقدامات دولت را 
غیرقانونی و خالف نظام مشروطه نشان می داد و همین موضوع باعث کارشکنی گروه های 
سیاسی مخالف و طبقۀ متنّفذ ماّلک شده بود. بااین حال تا یک سال بعداز تصویب قانون، 
برنامۀ اصالحات ارضی در نقاط مختلفی از کشور اجرا شد و بخشی از زارعان نواحی 
شمال و شمال غربی کشور صاحب زمین شدند. بعداز زمامداری علم، بااین که او در 
تقلیل موارد اصالحات ارضی تالش های زیادی انجام داد و امتیازاتی به مالکان داد، ولی 
حادثۀ 22آبان1341 در فارس و کشته شدن رئیس اصالحات ارضی فیروزآباد -که مبنی بر 
مخالفت مالکان قلمداد شد- دولت را برآن داشت تا هرچه سریع تر برای قانونی تر کردن 
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برنامۀ اصالحات ارضی و مشروعیت بخشیدن به آن، اقدامی انجام دهد. کنگرۀ دهقانان 
ترفندی مناسب بود که دولت یک سال بعداز اجرای اصالحات ارضی برگزار کرد تا 

مشروعیت اصالحات ارضی را از خود دهقانان بخواهد.
اولین کنگرۀ دهقانی در تاریخ 19دی1341 درست یک سال بعداز اجرای قانون 
اصالحات ارضی تشکیل شد. این کنگره دراصل »کنگرۀ شرکت های تعاونی روستایی« بود 
که بعدها عنوان »کنگرۀ ملی دهقانان« گرفت. در این کنگره حدود 3700 نفر از نمایندگان 
دهقانان به صورت گزینشی حضور داشتند که عموماً اعضای هیئت مدیرۀ شرکت های 

تعاونی بودند.

پرسش پژوهش: 
حکومت چرا بعداز گذشت یک سال از اجرای اصالحات ارضی به فکر برگزاری »کنگرۀ 

ملی دهقانان« افتاد و این کنگره در چه شرایطی برگزار شد؟
به اصالحات  برای مشروعیت بخشیدن  فرضیۀ پژوهش: دولت کنگرۀ ملی دهقانان را 
ارضی و استفاده از حمایت حداکثری طبقۀ جدید دهقان درجهت تصویب ملی رفورم های 

اقتصادی و اجتماعی برگزار کرد.

پیشینۀ پژوهش
مطالعات  یا  و  ارضی  اصالحات  به  مربوط  منابع  از  بعضی  در  دهقانان  کنگرۀ  دربارۀ 
روستایی مطالبی به صورت پراکنده ذکر شده است؛ ازجمله در کتاب اصالحات ارضی 
در ایران 1340-1345 اثر آن لمتون؛ تحوالت اجتماعی در روستاهای ایران، اثر عبدالعلی 
لهسایی زاده؛ جامعۀ دهقانی در ایران اثر خسرو خسروی؛ و مسئلۀ ارضی و جنگ طبقاتی 
در ایران اثر باقر مؤمنی. ولی تاکنون تحقیقی که به طور مستقل به این موضوع بپردازد و 

جوانب آن را بررسی کند انجام نشده است.

2. زمینه های شکل گیری کنگرۀ دهقانان

1. 2. انتخابات مجلس بیستم
یکی از مهم ترین رویدادهای آغاز دهۀ 1340، انتخابات دور بیستم مجلس شورای ملی بود. 
این انتخابات که در تابستان 1339 برگزار شد، سرنوشتی کاماًل متفاوت با دوره های قبلی 
خود داشت. شاه پیش از برگزاری انتخابات برای این که به حکومت خود جنبۀ دمکراتیک 

کنگــرۀ دهقانــان: تــالش دولت 
بــرای مرشوعیــت ... 
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بدهد، دو حزب »ملیون« و »مردم« را به رهبری اقبال و علم تشکیل داد و در مصاحبه های 
خود نیز برگزاری انتخاباتی کاماًل آزاد را وعده داد و اعالم کرد خبرنگاران خارجی هم 
می توانند به ایران بیایند و از انتخابات گزارش تهیه کنند )کاتم، 1371، ص376(. در این 
فضای به ظاهر آزاد که به دلیل انتخابات شکل گرفت، گروهی مستقل به رهبری سیدجعفر 
بهبهانی، دکتر امینی و بقایای جبهۀ ملی -که تجدید حیات کرده بود- وارد صحنۀ رقابت 
شد )ابراهامیان، 1386، ص519(. ولی اقبال که موقعیت خود را درخطر می دید، با تهدید 
و فشار و تقلب علنی، این انتخابات را نیز مانند دوره های گذشته -برخالف شعار شاه 
مبنی بر آزادی انتخابات- به صورت کاماًل نمایشی درآورد. مداخلۀ شدید دولت در جریان 
این مرحله از انتخابات و حضور ارتش و نیروهای امنیتی در آن موجب برخورد شدید و 
خشم مردم و تعطیلی بازار در بعضی از نقاط کشور شد )دکتر علی امینی به روایت اسناد 

ساواک، 1379، ص25(.
این انتخابات با اجازۀ شاه پوشش خبری گسترده ای داشت و خبرگزاری های خارجی 
اخبار آن را بدون سانسور و آشکارا منتشر کردند. شاه که از شرایط انتخابات، تقلب و 
تخلفات آن مطلع بود، این بار در شرایطی خاص قرار گرفت و برای حفظ آبروی خود در 
مجامع بین المللی، به ناچار دستور متوقف کردن انتخابات را صادر کرد. شاه از اقبال خواست 
استعفا کند و به دنبال کناره گیری او، از نمایندگان منتخب مجلس هم خواست استعفا 
دهند و بدین ترتیب مجلس دور بیستم منحل شد )توکلی، 1377، ص93(. شاه بالفاصله 
شریف امامی را فراخواند و از او خواست کابینه تشکیل دهد و مقدمات انتخابات مجدد را 

فراهم کند )دکتر علی امینی به روایت اسناد ساواک، 1379، صص 25-23(.
شریف امامی انتخابات مجدد را در 20بهمن1339 برگزار کرد؛ ولی این انتخابات هم 
-باوجود استقبال نکردن مردم- نتوانست خود را از تخلف و تقلب مصون دارد. گروه های 
مختلف مجدداً به این انتخابات هم اعتراض کردند؛ مثاًل جبهۀ ملی با شواهد و مدارک 
مستدل بر تقلب در انتخابات به دادگستری شکایت کرد )توکلی، 1377، صص 95-94(. 
از دیگر شاکیان سرسخت انتخابات علی امینی بود که با برنامۀ کاری تبلیغاتی جامعی که در 
روزنامه هم منتشر کرده بود، به مخالفت با انتخابات پرداخت )اشرف و بنوعزیزی، 1393، 
ص215(؛ ولی دولت باتوجه به اوضاع آشفته، به اعتراضات توجهی نکرد و مجلس بیستم 
را تشکیل داد )توکلی، 1377، صص 94-95؛ الجوردی، 1387، ص256(. تشکیل مجلس 
بیستم، با تشدید اعتصابات و شورش های خیابانی مواجه شد. در درگیری های رخ داده 
بعداز اعتصاب معلمان یکی از معلمان کشته شد و این موضوع باعث آشفتگی بیشتر 
اوضاع شد. شاه در این شرایط بسیار مضطرب شده بود و تحت فشار داخلی و خارجی 
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برای اجرای اصالحات اجتماعی علی امینی را برای پیشنهاد پست نخست وزیری به دربار 
احضار کرد )توکلی، 1377، صص 100-97(.

2. 2. نخست وزیری امینی و انحالل مجلس
امینی مدت ها منتظر پست نخست وزیری بود و زمانی که به دربار فراخوانده شد، تمام 
سعی خود را کرد تا نظر موافق شاه را جلب کند. او در همان آغاز اعالم کرد که طبق 
قانون اساسی مشروطه نخست وزیری هرکس به رأی اعتماد مجلس و فرمان شاهانه منوط 
است؛ ولی آغاز کار علی امینی در 17اردیبهشت1340 با جنجال بسیاری همراه شد. او 
برخالف اظهارت خود نزد شاه و کسب رأی اعتماد از مجلس، در همان ابتدا انحالل 
مجلس را از شاه خواستار شد. او شاه را به دلیل »نقص و لغزِش« قانون انتخابات وادار کرد 
تا مجلس را منحل کند )امینی، 1388، ص401(. امینی برای کار خود دو دلیل داشت، یکی 
این که انتخابات مجلسی که طی دو مرحله در زمان اقبال و شریف امامی برگزار شده بود، 
موردانتقاد شدید جناح های سیاسی، روشن فکران، روزنامه نگاراِن داخلی و خارجی و خود 
او قرار داشت. دلیل دوم امینی هم برای انحالل مجلْس ترکیب مجلس بود؛ مجلسی که همۀ 
نمایندگان آن، نماینده و حافظ منافع گروه اقلیتی از افراد جامعه بود، چگونه می توانست 
رفورم های اجتماعی خود را عملی کند و به لوایح خود جنبۀ قانونی بدهد. بنابراین امینی از 
امتیازات کسب شدۀ شاه در سال 1327 مبنی بر قدرت انحالل مجلسین1استفاده کرد و شاه 

را وادار کرد تا مجلس را منحل کند )مدنی، 1361، ج1، ص178(.

3. 2. درگیری امینی با جبهۀ ملی بر رس برگزاری انتخابات
اقدامات ضرب االجلی امینی و نداشتن هیچ برنامه ای برای برگزاری انتخابات، هم چنین 
بیان این مسئله در سخنرانی هایش که اظهار می کرد: »فعاًل مجلِس مزاحم و وکالِی متوقع 
و مغرض و موِی دماغ نمی خواهیم« )اطالعات، 1341/10/18، ص2(، موجب درگیری 
او با گروه های سیاسی مخالف و از همه مهم تر جبهۀ ملی شد. شاه در 24آبان1340 فرمان 
اختیار موقِت تصویب قانون را به امینی داد. این فرمان واکنش شدید جبهۀ ملی و دیگر 
گروه های سیاسی را به همراه داشت. جبهۀ ملی در بیانیه ای با عنوان »بازگشت استبداد 
پس از گذشت 55 سال از اعطای آن2« از اجازه ای که شاه به امینی برای تصویب قوانین 
در قالب اختیارات داده بود، انتقاد کرد و آن را با قانون اساسی معارض دانست و یادآور 
شد که به موجب اصول قانون اساسی تمام قوانین باید به تصویب پارلمان برسد )کیهان، 

1340/2/30، ص13(.

در  شاه  ناموفق  ترور  حادثۀ  ار  بعد   .1
15بهمن1327، شاه در 5 اسفند هامن سال 
انحالل  قدرت  اساسی  قانون  در  تغییر  با 

مجلسین را به دست آورد.
2. منظور از اعطای آن، اعطای قانون اساسی 

و مجلس در زمان مرشوطه است.
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»طبق اصل 48 قانون اساسی که مجوز انحالل مجلس است، در هر مورد که مجلسین 
یا یکی از آن ها به موجب فرمان شاه منحل شد، باید در همان فرماِن انحالل، علت انحالل 
ذکر شود و امر به تجدید انتخابات نیز صادر شود. انتخابات جدید در یک ماه از تاریخ 
صدور فرمان شروع شده و مجلس یا مجلسیِن جدید در ظرف سه ماه از تاریخ مزبور 
منعقد گردد« )کیهان، 1340/2/30، ص13(. البته در دولت امینی برخالف نصِّ صریِح 
قانون، به تجدید انتخابات و تاریخ آن اشاره ای نشده بود. نقطۀ قوت امینی در این جریان 
این بود که فرمان انحالل مجلس در تاریخ 19اردیبهشت1340 با توجیه »نقص و لغزِش« 
قانون انتخابات تبیین و صادر شد و تصریح می کرد که دولت با اصالح قانون انتخابات، 
)امینی، 1388، ص401(. ازطرف دیگر،  انتخاباِت مجلس شورای ملی را تجدید کند 
باوجود مشکالت و موانع متعدد در اجرای اصالحات ارضی، اصالح قانون انتخابات در 
برنامه های دولت امینی اولویت نداشت. او انتخابات جدید را در آن مقطع اصاًل صالح 
نمی دانست؛ زیرا اطمینان نداشت که بتواند در آن شرایط از اعمال نفوذ صاحبان قدرت 
در انتخابات جلوگیری کند و انتخاباتی سالم تر از اقبال و شریف امامی برگزار کند )امینی، 

1388، صص 402-401(.

4. 2.  سقوط امینی و نخست وزیری علم
دولت امینی که توانسته بود در غیاب مجلس و تنها با کسب اختیار موقِت تصویب 
قانون، بسیاری از برنامه های اجتماعی خود، به ویژه اصالحات ارضی را اجرا کند، به دلیل 
کارشکنی مخالفان و حسادت شاه به محبوبیت نخست وزیر بین طبقۀ دهقان، چندان دوام 
نیاورد. او برای مقابله با دسیسه های مخالفان درصدد برآمد امتیازاتی از شاه کسب کند و 
مانند مصدق از ترفند استعفا برای کسب امتیاز استفاده کرد؛ ولی محاسبات او اشتباه از آب 
درآمد و شاه که هیچ گاه به او اعتماد و حسن نیت نداشت خواسته هایش را نپذیرفت و 
با استعفایش موافقت کرد )ابراهامیان، 1386، ص386(. امینی جمعاً پانزده ماه بَر َسرِ کار 
بود و در تمام مدِت حکومتش با جدیت تمام برنامۀ اصالحات ارضی را پی گیری کرد و 

پیش برد.
شاه بعداز امینی اسداهلل علم را به نخست وزیری منصوب کرد. علم نیز مانند امینی 
از ماّلکان بزرگ بود. علم در 29تیر1341 نخست وزیر شد. او از همان آغاز کار و برای 
آرام کردن جو متشنج سیاسی مخالفان، در تمام سخنرانی ها و مصاحبه های مطبوعاتی وعده 
می داد که هرچه سریع تر انتخابات مجلس شورای ملی را برگزار می کند و اعالم کرد که 
دولت درصدد است قانون انتخابات را برای جلوگیری از تقلب و تخلفات انتخاباتی 

زینب قنربی نژاد
  حبیب الله سعیدی نیا



69
گنجینۀ اسناد، سال 31، دفرت دوم، تابستان 1400، شامرۀ پیاپی 122

اصالح کند )اطالعات، 1341/12/28، ص17(. در این مدت، شاه هم که با کنارزدن امینی، 
مسئولیت اجرای اصالحات را خود شخصاً به عهده گرفته بود، به شدت درگیر و سرگرم 

اصالحات ارضی، دیدار از روستاهای کشور و اعطای اسناد مالکیت روستائیان بود.

3. درگیری های ماّلکان و زارعان پیش از تشکیل کنگرۀ دهقانان
از زمان شروع اصالحات ارضی تا چند ماه ابتدایی نخست وزیری علم حادثه ای خاص که 
روند اصالحات ارضی را ُکند یا متوقف کند رخ نداد. فقط تا اوایل آبان سال 1341 تنها در 
مناطقی که اصالحات انجام شده و یا اعالم شده بود، درگیری های کوچکی میان مالکان و 
زارعان رخ داد که در شورشی ترین حالت آن با دخالت ژاندارمری به سرعت فروکش کرد. 
حالت این درگیری ها به این صورت بود که در بعضی از روستاها زارعان با مالک درگیر 
شده بودند و او را از روستا بیرون کرده بودند و یا مالک روستائیان را از ملک خودش 
بیرون رانده بود. مثاًل در الهیجان و هم چنین در یکی از روستاهای مراغه، ماّلْک روستائیان 
را از ده خودش اخراج کرد و روستائیان بی پناه برای اعتراض در تلگراف خانۀ مراغه و 
الهیجان متحصن شدند )کیهان، 1341/9/17، ص5(. یا اتفاقی که بعداز انتشار آگهی نوبتی 
قانون اصالحات ارضی در مرودشت و زرقان فارس، در روستای »مراگلو« از توابع زرقان 
رخ داد؛ بدین نحو که زارعان این روستا مالک را از روستا اخراج کردند و با برگزاری 
جشن و قربانی کردن گوسفند تصمیم گرفتند روستا را به طور عادالنه بین خود تقسیم کنند 
)کیهان، 1341/7/28، ص16(. از اتفاقات مشابه دیگر، قیام های دسته جمعی دهقانان بود؛ 
مانند شورش دهقانی در دهات اصفهان. در این شورش دهقانان روستای »رهنان« و دهات 
اطراف، تأسیسات آبیاری و باغ شخصِی »مهرابی« مالک محل را که شهردار همایون شهر 
اصفهان هم بود به کلی تخریب کردند. آن ها با بیل و کلنگ چاهِ آب مالک را پر کردند و 
با دستگاه اکسیژنی که همراه داشتند، موتور چاه را منفجر کردند. آن ها دلیل این کار خود 
را این گونه بیان کردند که چون چاه 300متری مالک باعث خشکیدن آب قنات آن ها 
شده است، دچار خشک سالی شده اند )کیهان، 1341/5/29، ص2(. درگیری شدیدتر در 
روستای »زیان« در 40کیلومتری همدان بود. در این درگیری مالک روستا »علی قلی میرزا 
دولت شاهی« آب را به روی زارعان قطع کرد و به دنبال این جریان، بین مالک و پسرانش 
با زارعان درگیری شدیدی رخ داد که موجب تیراندازی پسران مالک به روی زارعان و 
کشته شدن چهار تن از زارعان شد. در این حادثه زارعان به شدت تحریک شدند و با بیل و 

کلنگ به جان مالک افتادند و او را به قتل رساندند )کیهان، 1341/8/9، ص16(.
این اتفاقات که در گوشه وکنار درارتباط با اصالحات ارضی رخ می داد، در ابتدا برای 
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دولت چندان اهمیتی نداشت و اصوالً شخص شاه هم در جریان قرار نداشت. طبقۀ 
مالک مخالف اصالحات ارضی در این زمان با گروه های سیاسی منتقد دولت همراه بود؛ 
آن ها دائماً در سخنرانی ها و نشریات خود غیرقانونی بودن این برنامه و نبود مجلس را به 
دولت گوشزد می کردند. آن ها برنامۀ اصالحات را بدون پشتوانۀ سیاسی و اقتصادی قلمداد 
می کردند یا آن را برنامه ای کمونیستی می خواندند و ازاین طریق درصدد بودند مردم و 
طبقۀ روحانیت را تحریک کنند. ازطرف دیگر طبقۀ مالِک مخالْف امیدوار بود که با تغییر 
دولت، این قانون نیز لغو شود و همه چیز به حالت قبل برگردد. زمانی که علم به قدرت 
رسید بسیاری از مالکان امیدوار بودند که این برنامه به دلیل غیرقانونی بودن لغو شود. علم 
هم هرچند در آغاز با تقلیل مواد قانون اصالحات ارضی چراغ سبزهایی به مالکان نشان داد، 
ولی مجرِی قانون اصالحات ارضی یعنی ارسنجانِی وزیر کشاورزی را هم چنان در پست 

خود ابقا کرد )اطالعات، 1341/12/28، ص17(.
حادثۀ مهم و دل خراش در ارتباط مستقیم با مخالفت ماّلکان با اصالحات ارضی، چهار 
ماه بعداز نخست وزیری علم و ظاهراً زمانی که ماّلکان از برگزاری انتخابات و لغوشدن 
اصالحات ارضی ناامید شدند، در 22آبان1341 در فارس رخ داد. در این حادثه ملک عابدی 
رئیس اصالحات ارضی فیروزآباد به طرزی مشکوک کشته شد )اطالعات، 1341/8/23، 
با بزرگ نمایی و  ص17(. قتل ملک عابدی فرصتی مناسب برای دولت ایجاد کرد تا 
محکوم کردن مالکان جنوب از آن بهره برداری سیاسی کند. 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 در کنگرۀ دهقانان 
که رفراندوم لوایح شش گانه اعالم شد، رژیم با طرح و بزرگ نمایی قتل رئیس اصالحات 
ارضی فیروزآباد، به تبلیغاتی جنجالی دست زد که دامنۀ آن به مطبوعات و جراید خارجی 
نیز کشیده شد )پارس، 1341/8/23 صص 1-2؛ خاطرات پانزده خرداد شیراز، 1375، دفتر 

دوم، صص 267-266(.
بعداز این جریان که دولت توانست بیشتر مالکان را مرعوب سازد، برای راضی کردن 
طبقۀ متوسط شهری )مخالفان اجتماعی( )پارسا، بی تا، ص22( و به نوعی مشروعیت بخشیدن 
به این قانون، با شعار این که »راه اصالحات ارضی بازگشت ندارد« )اطالعات، 1341/8/26( 
در تدارک کنگره ای برآمد که نمایندگان آن دیگر اقلیِت طبقات جامعه یعنی ماّلکان و طبقۀ 
بورژوای شهری نبود، بلکه طبقه ای جدید بود که با الغای کامل رژیم ارباب رعیتی تشکیل 
شده بود و حائز اکثریت افراد جامعه هم بود. در این کنگره که به قول امینی »مجلسی برای 
قانون گذاری« بود )توکلی، 1377، ص18(، نمایندگان طبقۀ جدید )دهقانان(، رعیت های 
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آزادشده از قیدوبند نظام ارباب رعیتی بودند که قرار بود در این کنگره و جلسات متعدد 
آن توجیه شوند و به اصالحات ارضی و لوایح دیگری که درجهت حفظ منافع نظام 

شاهنشاهی تنظیم شده بود، رأی مثبت بدهند.

4. تشکیل کنگرۀ دهقانان
از زمان تصویب اصالحات ارضی در 19دی1340 تا تشکیل کنگرۀ دهقانی درست یک 
سال بعداز آن، نه در زمان امینی و نه در ماه های ابتدایی نخست وزیری علم، سخنی از 
تشکیل کنگره و اجتماع دهقانی برای توجیه و آشنایی با شیوه های جدید کشاورزی 
و آموزش دهقانان نبود. بعداز حوادث رخ داده، در زمانی که پایه های رژیم ارباب رعیتی 
تاحدودی متزلزل شده بود، دولت این کنگره یا به قول ارسنجانی »کئوپراتیوها1« را برگزار 

کرد تا آخرین میخ بر تابوت فئودالیسم ایران باشد )امینی، 1388، ص399(.
کنگرۀ دهقانان دراصل »کنگرۀ ملی شرکت های تعاونی روستایی« نام داشت )مؤمنی، 
1359، ص275(. این کنگره را اولین بار دکتر ارسنجانی در اجتماع 750نفری از اعضای 
کرد.  مطرح  تاریخ 15دی1341  در  و شهسوار  گیالن  تعاونی  هیئت مدیرۀ شرکت های 
ارسنجانی در این سخنرانی تعریفی جدید از شرکت تعاونی بیان کرد و وعده داد در 
کنگره ای که از روز 19 دی در تهران برگزار می شود، کارکرد و اهداف جدید شرکت های 
تعاونی برای کشاورزان توجیه شود. در این جلسه ارسنجانی برنامه های پیش از تشکیل 
کنگره را هم اعالم کرد. این برنامه ها عبارت بودند از: ا- تأمین احتیاجات تولیدی اعضای 
شرکت های تعاونی برای افزایش درآمد؛ 2- تأمین احتیاجات فردی کشاورزان به قیمت 
کمسیون  در  فالحتی  محصوالت  قیمت گذاری  زارعان؛ 4-  به  اعتبار  دادن  ارزان؛ 3- 

مخصوص   )اطالعات، 1341/10/16، ص13(.
در این جلسه ارسنجانی به کشاورزان وعده داد که شاه در کنگرۀ 19 دی الغای رژیم 
ارباب رعیتی را رسماً ازطرف دولت اعالم خواهد کرد و به ادارات دستور داده خواهد شد 
که کلمۀ رعیت را از مکاتبات خود حذف کنند. او هم چنین بیان کرد که اعضای کنگره 
در چهار کمسیون به مسائلی نظیر، سیاست آیندۀ کشاورزی کشور، اعتبارات کشاورزی، 
تشکیل بانک مرکزی تعاونی، روابط شهر و ده و نظارت بر قیمت ها خواهند پرداخت تا 
محصوالت ده بدون دخالت واسطه ها -که سبب گرانی نرخ ها شده است- به شهر برسد و 
محصوالت صنعتی شهرها با بهای عادالنه در اختیار زارعان قرار گیرد. او هم چنین اظهار 
کرد، در کنگرۀ نمایندگان اتاق بازرگانی تهران »علی اکبر خسروشاهی« و »محمد قریشی« 
1. کئوپراتیو: تعاونیبه عنوان اعضای ثابت و »علی اصغر پیرزاد«، »علی خوئی« و »ابوالحسن چای چیان« به عنوان 
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ناظر ازطرف اتاق بازرگانی در جلسات کنگرۀ شرکت تعاونی حضور خواهند داشت 
)اطالعات، 1341/10/16، ص13(.

برنامۀ کنگره کاماًل برنامه ریزی شده بود و تا قبل از موعد، 3700 دهقان مدنظر در 18 
دی در سلطنت آباد تهران جمع شدند. ارسنجانی در این روز هم به میان کشاورزان رفت 
و از آنان استقبال کرد و با سخنرانی های مهیج خود باعث هیجان و شوق فزایندۀ آنان شد. 
ارسنجانی اعالم کرد: »امروز زنجیر اسارت از پای دهقان ایرانی باز شده است. ما باید ثابت 
کنیم که دهقان ایرانی قادر است خود و زراعت مملکت را اداره کند. از فردا که اولین کنگرۀ 
دهقانی تشکیل می شود، چشم تمام مردم مملکت و نمایندگان سیاسی خارجی به سوی 
شماست. بعداز گذشت یک سال از اجرای قانون اصالحات ارضی، همۀ تالش دولت 
در این بود که ثابت کنیم دهقان ایرانی صاحب لیاقت و هوش است و قادر است خود را 
اداره کند و احتیاج به ارباب باالسر ندارد. باید رژیم ارباب رعیتی نابود و مضمحل شود. 
مخالفین قانون و منفی باف ها و ماّلکان بزرگ به خصوص در ماه های اخیر می خواستند 
ثابت کنند، حاال که زنجیر اسارت از پای دهقان ایرانی باز شده است، دهقان قادر به ادامۀ 
زراعت نیست و محصول امسال کم خواهد شد. آن ها با این حرف ها می خواستند روحیۀ 
کشاورزان را تضعیف کنند« )اطالعات، 1341/10/18، ص13(. ارسنجانی در این جلسه 
کشاورزان را توجیه کرد که اقدامی نکنند و چیزی نگویند که موردریشخند ماّلکان و دیگر 
گروه های مخالف شوند. از افزایش محصول خود و باالرفتن سطح زیر کشت، آزادی و 

رهایی خود سخن بگویند.
ظاهراً ارسنجانی این سخنان را به دهقانان یادآوری می کرد که فردای آن روز که قرار 
بود کنگره با سخنرانی شاه آغاز شود، برای خوشامدگویی شاه ابراز کنند. او هم چنین در 
این جلسه از مسائل و مشکالت مأموران اصالحات و سخت کوشی آنان سخن گفت. 
این که در مراغه به سوی هیئت دوازده نفری اعزامی سنگ پرتاب کرده اند و دنبال آن ها سگ 
آزاد کرده اند و یا مأموری تمام درآمد خود را قرص و دارو خریده است تا به عنوان طبیب 
بتواند وارد روستا شود )خواندنی ها، 1341/11/2، ش36، صص 9-11(. ارسنجانی به 
دهقانان گفت که مأموران ما در این راه خالصانه تالش کرده اند تا بتوانند جمعیت حداکثری 
جامعه را از قید بردگی و بندگی رها کنند و حال نوبت شماست که خود را ثابت کنید. در 
این جلسه هم چنین هیئت رئیسه ازمیان مسن ترین افراد انتخاب شد. عنایت منانلو 93ساله 
رئیس، حاجی محمدصادق 90ساله و مشهدی سردار 85ساله نایب رئیس و کریم باریج 

80ساله، عضو هیئت رئیسه انتخاب شدند )اطالعات، 1341/10/10، ص13(.
در این کنگره عالوه بر 3700 دهقانی که عموماً اعضای هیئت مدیره های شرکت های 
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تعاونی بودند، هیئت وزیران، مقامات برجستۀ دولتی، نمایندگان سیاسی خارجی، معاونان 
و مدیران کل وزارت کشاورزی، رئیس کل سازمان اصالحات ارضی کشور و اعضای آن 
به همراه روزنامه نگاران و خبرنگاران جراید داخلی و خارجی با لباس های شخصی حضور 

داشتند )اطالعات، 1341/10/20، ص15(.
تمام مقدمات کنگره با تالش ارسنجانی و مهندسان وزارت کشاورزی و سازمان 
اصالحات ارضی آماده و مهیا شد. ارسنجانی این افراد را در جلسه 18 دی به دیگران معرفی 
کرده بود و از زحمات آنان تشکر و قدردانی کرده بود. کنگره در روز 19دی ماه1341 در 
ساعت 9 صبح با سخنرانی شاه آغاز شد. این سخنرانی متفاوت ازآن چیزی بود که وزیر 
برای کشاورزان تشریح کرده بود. شاه در این سخنرانی ازطرف دولت لوایحی را مطرح کرد 
که جز مورد اول آن که درارتباط با اصالحات ارضی و کشاورزان بود بقیۀ مواردش کاماًل 
جدید بود و تا آن زمان کسی سخنی از آن موارد بیان نکرده بود. شاه در این جلسه ضمن 
ابراز خوشحالی از برآورده شدن آرزوی کودکی خود در رسیدگی به امور رعیت، برای 
خوشامدگویی اعالم کرد که شما دهقانان به نمایندگی حقیقی از اکثریت ملت ایران در این 
کنگره حضور دارید. امروز ما نه فقط رعیت و کلمۀ رعیت بلکه خاصیت رعیت را نیز ازبین 
برده ایم. امروز شما دهقان آزاد و حاکم بر سرنوشت خود هستید؛ شما »دهقانان گردن فراز«، 
پرامید و مصمم به کار هستید )ساکما، 49042-297(. شاه در ادامۀ سخنرانی خود نتایج 
و اهداف اصالحات ارضی را برای دهقانان شرح داد و اظهار داشت آزادی اکثریت ملت 
ایران توأم با رفاه حال و آسایش خیال، محدود به بهبود زندگی دهقان ایرانی است که بیشتر 
تولید کند، بیشتر پول به دست آورد و آن را در راه صحیح صرف کند. به وسیلۀ شرکت های 
تعاونی، وسایل زراعت تهیه کند، با کود شیمیایی آشنا شود و بتواند زراعت خود را کم کم 
مکانیزه کند. تولید زیادی به ثروت اضافی کمک خواهد کرد، به رونق کارخانه جات و 
صنعت نیز کمک خواهد کرد. صنعت که رونق یافت و بازار بیشتری پیدا کرد، وضع 
کارگران هم بهتر می شود و درآمدشان بیشتر می شود و قدرت خریدشان افزایش می یابد. 
شاه در ادامه اظهار داشت، قدرت خرید دو طبقۀ کارگر و کشاورز که افزایش یابد، طبقۀ 
جدیدی رشد می کند که وظیفه اش فراهم کردن وسایل و خدمات موردنیاز این دو طبقه 
و یا واسطه ای در انجام امور است. این طبقۀ جدید اصناف و پیشه وران بودند. ازنظر شاه 
زندگی این دو طبقه از رونق زندگی کشاورزی و کارگری رونق می یافت و رشد می کرد. 
شاه رشد و رونق کار این طبقات را موجب سرایت آن به کل طبقات جامعه می دانست 

و این که ادامۀ این روند، صنعتی شدن و رشد کشور خواهد بود )ساکما، 297-49042(.
شاه با خطاب کردن شرکت کنندگان بانام »آزادمردان و آزادزنان« )ساکما، 118854-
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293( دربارۀ لوایح مفید و قانونی خود به دولت های گذشته نیز بیان کرد، ازطریق پیشنهاد 
و سفارش به مجلسیْن لوایحی درجهت اصالحات اجتماعی پیشنهاد داده است که دولت ها 
به این لوایح که درجهت ارتقاء ملت و پاک کردن دستگاه های مملکتی از فساد بود توجهی 
به ضرر مردم و نفع  نداشته اند و این لوایح را به صورت قوانینی درآورده اند که عموماً 
عده ای متنفذ تمام شده است؛ مانند تصویب الیحۀ اصالحات ارضی در 1339 که فقط 
درجهت حفظ منافع تصویب کنندگاِن قانون یا گروهی متنفذ در خارج از مجلس بود. شاه 
در این سخنرانی که مانند نوعی اعتراف به اقدامات و اهدافش بود، دربارۀ تقسیم امالک 
موروثی اش در سال 1329 هم ابراز کرد که این کار انجام شد تا ماّلکان بزرگ سرمشق 
بگیرند و آن را ادامه دهند؛ ولی آن ها دربرابر این کار ایستادگی کردند و مانع تداوم آن شدند 

)پارس، 1341/10/20، ص7؛ پهلوی، 1345، ص19(.
شاه هدفش از تشکیل احزاب اکثریت و اقلیت در دور بیستم مجلس را هم این گونه 
شرح داد که می خواسته است با تشکیل گروه های حزبی در مجلس، پشتیبانانی برای افکار 
و پیشنهادهای اصالحی خود فراهم کند که این کار هم با کارشکنی مخالفان به نتیجه 
نرسیده است. او در این سخنرانی به طورکامل به انتخابات مجلس بیستم و شرایط آن 
پرداخت و تجدید و درنهایْت انحالل آن را نمونه ای از نارسایی قانون انتخابات و نبود 
امکان اظهارنظر حقیقی و آزاد اکثریت مردم مملکت دانست. او اعالم کرد، مجموعۀ این 
غرض ورزی ها و بی اعتنایی ها به مصالح مملکْت او را برآن داشت تا برای انجام اصالحات 
با اختیارات بیشتر مأمور کند و شرط دولت در انحالل  الزم و اساسی دولتی تازه را 
مجلسین را بپذیرد. تأکید در اصالح قانون انتخابات مندرج در فرمان انحالل که مبنی بر 
رعایت اصل دومِ قانون اساسی بود، اعالم می داشت که مجلس شورای ملی نمایندۀ قاطبۀ 
اهالی مملکت است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند. شاه معتقد بود 
که اجرای این اصل تا آن زمان متوقف مانده بود؛ زیرا وجود نظام ارباب رعیتی در دهات 
کشور -که 75 درصد مردم را شامل می شد- و نبود کارت الکترال که جلوی تقلبات را 
بگیرد مانع از رأی آزاد 75درصدی مردم کشور بود. او هم چین اظهار کرد، قانون انتخاباتی 
که باتوجه به نظام اجتماعی و اقتصادی زمان تصویب شده بود، عماًل مردم واقعی ایران را 
از حق رأی آزاد و مملکت را از دمکراسی -که حکومت آراء اکثریت مردم است- محروم 

ساخته بود )ساکما، 118854-293؛ پارس، 1341/10/20، ص7(.
شاه درپایان سخنرانی طوالنی اش بعداز توجیه اقدامات خود و دولت اعالم کرد به 
دولت جدید دستورالعملی شش ماده ای درزمینۀ سلسله اقدامات عمیق اجتماعی داده است 
که نظام اجتماعی کهن ایران را دگرگون خواهد کرد. شاه اساس این لوایح را الیحۀ اصالحِی 
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قانون اصالحات ارضی و ملحقات آن اعالم کرد که در سراسر کشور درحال اجرا است 
و به شانزده میلیون ایرانی، حق حیات اجتماعی بخشیده است. الیحۀ دوم درارتباط با طبقۀ 
روستایی و عشایر، ملی کردن جنگل ها و مراتع بود. الیحۀ سوم تبدیل کارخانه های دولتی 
به شرکت های سهامی و فروش سهام آن ها برای تضمین اصالحات بود. الیحۀ چهارم 
مشارکت کارگران در سود خالص کارخانه ها بود. الیحۀ پنجم تجدیدنظر اساسی در قانون 
انتخابات با هدف اعطای حقوق کامل و برابر سیاسی به زنان بود و آخرین الیحه )الیحۀ 
ششم( ایجاد سپاه دانش با هدف سوادآموزی و اشاعۀ فرهنگ در روستاها بود )ساکما، 

.)297-49042
شاه در این سخنرانی انجام این اصالحات را زیربنای ایران نوین برپایۀ جامعۀ آزاد 
و دمکرات و مترقی دانست. او اعالم کرد، برای آنکه هیچ قدرتی در آینده نتواند رژیم 
بردگی دهقانان را ازنو در مملکت مستقر کند و ثروت های ملی به تاراج جماعتی قلیل 
نرود، وظیفۀ خود دانسته است به عنوان رئیس قوای سه گانۀ مملکتی و براساس اصل 27 
قانون اساسی و استناد به اصل 26 متمم قانون اساسی -که قدرت مملکت را ناشی از مردم 
می داند- مستقیماً به خود مردم رجوع کند و استقرار این اصالحات را ازطریق مراجعه به 
آراء عمومی، پیش از انتخابات مجلسیْن از ملت -که حاکم بر مجلسیْن است- تقاضا کند. 
شاه اعالم کرده بود، رأی مثبت مردم، حافظ منافع دهقانان، کارگران، کارمندان و اصناف و 

پیشه وران خواهد بود )ساکما، 293-118854(.
سخنرانی شاه در آغاز کنگره بسیار هیجان انگیز و مشفقانه بود و موجب شور و 
هیجان بسیار در میان کشاورزان شد و کشاورزان با برخاستن و شعاردادن سخنان شاه 
آن طی شش  ادامه داشت و جلسات هشت گانۀ  تا 25 دی ماه  کنگره  تأیید کردند.  را 
روز برگزار شد. در تمام جلسات وزیر کشاورزی به عنوان رئیس جلسه حضور داشت 
و سخنران اصلی بود. در دومین جلسۀ کنگرۀ دهقانان، به درخواست ارسنجانی برای 
احترام به »ملک عابدی« شهید راه اصالحات ارضی یک دقیقه سکوت کردند. در این 
جلسه، نمایندگان اتحادیه های شورای عالی اصناف و سندیکاهای کارگری ایران و »احمد 
نفیسی« شهردار تهران نیز حضور داشتند )اطالعات، 1341/10/20، ص13(. در ابتدای 
این جلسه ارسنجانی اعضای کمسیون های شش گانه را معرفی و با دهقانان اتمام حجت 
کرد. او خطاب به نمایندۀ دهقانان اعالم کرد، دهقانان وظیفه دارند تا برای »تثبیت وضع 
خودشان« به دعوت شاه دربارۀ مواد شش گانۀ اعالم شده شرکت کنند و جواب مثبت 
بدهند. ارسنجانی به دهقانان گفت: شما می دانید که تاکنون ثروت کشور در اختیار 150 
خانواده بود، اجرای قانون اصالحات ارضی این وضع را عوض کرد، این 150 خانواده را 
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کنار زد و اجازه داد تا مملکت به همۀ افراد این کشور که زحمت می کشند متعلق باشد 
)پارس، 1341/10/20، ص2(.

در این جلسه، ارسنجانی ضمن تشکر از حضور نمایندۀ کارگران و اصناف گفت: 
منافع عمومی مردم شهر و روستا به هم گره خورده و مشترک است. این منافع ایجاب 
می کند که شهر و روستا روابطی صمیمانه داشته باشند. در کشور هیچ گاه دهقان و کارگر، 
آزادی عمل نداشته اند؛ در روستا »سایۀ سیاه مالکان بزرگ« و در شهرها هم همیشه عده ای 
اندک تمام کارها را به دست گرفته اند و مانع فعالیت دیگران بوده اند. ارسنجانی وعده 
داد این کنگره با تشکیل شرکت های تعاونی موجب روابط بیشتر شهر و روستا و رفع 
تمامی تبعیضات خواهد شد. شهردار تهران هم در این جلسه سخنرانی کرد. او در ابتدا 
به نمایندگی از مردم تهران به دهقانان خوشامد گفت و در ادامه به بیان مسائل و مشکالت 
نظام ارباب رعیتی پرداخت و ابراز کرد که شاه با تشکیل کنگره و اعالم لوایح شش گانه دِین 
خود را به روستائیان ادا کرده است و حاْل نوبت آن هاست که از این فرصت استفاده کنند 

و به لوایح شاه پاسخ مثبت دهند )پارس، 1341/10/20، ص2(.
جلسات کنگره به طور منظم برگزار شد. هر جلسه درارتباط با موضوعی بود و در 
طول جلسات هم کمسیون های تشکیل شده نتایج فعالیت های خود را بیان می کردند. در 
این کنگره حدنصاب مالکیت مشخص شد. اعالم شد دهات خرده مالکان هم مشمول 
اصالحات خواهد شد. دربارۀ فروش و قیمت گذاری روی محصوالت کشاورزی نیز 
تصمیماتی اتخاذ شد. در یکی از جلسات، دکتر »حسن زاهدی« مدیرعامل بانک کشاورزی 
وعده داد، بعداز تشکیل سازمان تعاون مرکزی تا پنج برابرِ سرمایۀ آن به آن اعتبار داده 
شود تا به اعضا وام دهد. اساس نامۀ سازمان مرکزی شرکت های تعاونی قرائت شد و وزیر 
کشاورزی هم پیشنهاد کرد که تمام سرمایۀ شرکت های تعاونی روستایی به وسیلۀ اتحادیه ها 
در اختیار سازمان مرکزی گذاشته شود. »امیر پرویز« مدیرکل اقتصاد وزارت کشاورزی هم 
در یکی از جلسات کنگره، دربارۀ چگونگی کاشت و محصوالتی که باید کشت شود و 
نحوۀ کشت آن ها صحبت کرد. او هم وعده داد که بعداز تشکیل شرکت های تعاونی، کود 
شیمیایی، وسایل شخم زدن و روش های خوب آبیاری در اختیار کشاورزان قرار خواهد 

گرفت )اطالعات، 1341/10/25، ص13(.
در یکی از جلسات کنگره دربارۀ توجه به صنایع روستایی و احیای آن مذاکره شد. در 
این جلسه دکتر ارسنجانی با بیان این که در اغلب روستاهای ایران کشاورزان سه یا چهار 
ماه بیکار هستند اعالم کرد تا ترتیبی داده شود تا زمانی که بشود کشت دو بار در سال را 
فراهم کرد، از صنایع دستی روستایی برای جبران بیکاری کشاورزان استفاده کنند. در این 
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راستا قرار شد شرکت سهامی فرش با برنامه ای موردتأیید وزارت کشاورزی کار قالی بافی 
را از شهرها دور و به دهات منتقل کند )اطالعات، 1341/10/24، صص 13 و 15(. در 
جلسۀ روز دوشنبه 24 دی ماه نمایندگانی از کشاورزان مناطق مختلف کشور صحبت 
کردند و به نمایندگی از کشاورزان منطقۀ خود آمادگی کشاورزان را برای تأیید و تصویب 
اصول شش گانۀ شاه اعالم کردند. در این جلسه به پیشنهاد »سیدمحمد امیریان«، یکی از 
دهقانان فیروزآباد، درخواست شد تا به شاه لقب »دادگستر« داده شود )ساکما، 067914-
293(؛ ولی شاه در پیامی با تشکر از احساسات اعضای کنگره اعالم کرد لقب را نمی پذیرد؛ 
چون اقداماتش برای رفاه حال دهقانان از روی اعتقاداتش بوده است نه برای این که لقبی به 

او داده شود )اطالعات، 1341/10/24، ص13(.
در این جلسه هم چنین تصمیم گرفته شد که مؤسسات انحصاری دولت مانند نفت، 
قراردادهایی با مالکان بسته  دخانیات، سازمان های چای و کارخانه جات قند که سابقاً 
بودند، در آینده قراردادهای خود را با اتحادیۀ شرکت های تعاونی ببندند. زارعان هم 
می کردند  توصیه  تعاونی  که شرکت های  مؤسساتی  به  را  می بایست محصوالت خود 
بفروشند. هم چنین دربارۀ تجدید سازمان کشاورزی صحبت شد و ارسنجانی اظهار داشت 
که وزارت کشاورزی به طورکلی تجدید سازمان شود و به تدریج که سازمان های عمران 
تشکیل شود، ادارات مختلف کشاورزی تحت کنترل سازمان عمران منطقه عمل کنند 

)اطالعات، 1341/10/25، ص15(.
آخرین جلسۀ کنگره در 25دی1341 برگزار شد. در این جلسه ارسنجانی آغاز مرحلۀ 
دوم اصالحات ارضی یعنی تقسیم تمام امالک را اعالم کرد و قرار شد از همان تاریخ 
دیگر رابطۀ ارباب رعیتی وجود نداشته باشد. ارسنجانی اعالم کرد که ازاین به بعد کارگِر 
کشاورزی داریم ولی هیچ کس دیگر برای ارباب کار نخواهد کرد. هم چنین شاه طی پیامی 
اعالم کرد تا 48 ساعت بعداز آن تاریخ اساس مالکیت دهقانی تثبیت شود و این وضعیت 
در سراسر کشور -چه اصالحات ارضی اجرا شده باشد و چه درحال اجرا باشد- عملی 

شود )اطالعات، 1341/10/26، ص15(.
ارسنجانی در جلسۀ آخر قطعنامه کنگره را که در هشت ماده تنظیم شده بود قرائت 
کرد. مفاد قطعنامه عبارت بودند از: »1.حفظ و حراست اساس رژیم سلطنت مشروطۀ ایران 
و اجرای دستورات خیرخواهانه و ترقی خواهانۀ شاه را دهقانان ایران به عهده می گیرند و 
سوگند یاد می کنند تاآخرین نفس در راه حفظ اصول قانون اساسی و سلطنت مشروطۀ 
ایران فداکاری نمایند. 2. اعضای کنگره به اتفاق آراء اعالم می دارند که رعایت حقوق 
الغاء تبعیضات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و هرگونه رژیم  جهانی بشر و امحاء و 
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بردگی و اسارت اقتصادی دهقانان و سایر هم وطنان زحمت کش وظیفۀ اول دولت است 
و اکنون که شاه پرچم دار این مبارزۀ عظیم انسانی شده است، مجالی برای طفره و تعلل در 
رعایت این حقوق نیست. 3. اعضای کنگره به اتفاق آراء تأیید نمودند که سعادت آیندۀ 
ملت و تحکیم مبانی استقالل مملکت و اساس حکومت ملی در ایران مستلزم تجدید 
ساختمان اقتصادی و اجتماعی ملت ایران به نفع طبقات زحمتکش کشور است؛ و طبق 
گفتۀ شاه همۀ ملت ایران باید در سهم خود از مواهب کشور و میهن تاریخی خود منتفع 
شوند و برای کسب حقوق حقۀ خویش و دفاع از استقالل وطن در سهم خود جانبازی 
کنند. 4. شرکت کنندگان در کنگره به اتفاق آرا تصویب نمودند که اتفاق و اتحاد دهقانان 
تمام نقاط میهن شرط نجات و آزادی دهقانان و عامل اصلی پایه ریزی جامعۀ دهقانی آزاد 
ایران است. 5 . کنگره به اتفاق آراء به دهقانان اعالم می دارد که هرچه زودتر و هرچه بیشتر 
به شرکت های تعاونی بپیوندند و با پرداخت سرمایۀ زیادتر امکانات جامعۀ آزاد دهقانی را 
توسعه بخشند و به سوی بی نیازی دهقانان از هرگونه کمک مالی و مادی بشتابند. هم چنین 
کنگره به تمام شرکت های تعاونی اعتبار توصیه کرد که هرچه زودتر نوع شرکت های 
خود را تبدیل کنند و به جامعۀ مقتدر تعاونی روستایی چندجانبۀ ایران ملحق شوند و 
بر اقتدارات مالی و معنوی خود و اتحادیه بیفزایند. 6. اعضای کنگرۀ ملی دهقانان ایران 
اعالم داشت که سازمان های دهقانی باید برمبنای منافع اقتصادی طبقۀ دهقانان و کشاورزان 
کشور پایه ریزی شوند؛ بنابراین باید هرگونه تشکیالت ناپایدار سیاسی را که جهت انحراف 
دهقانان ایران از مقاصد اصلی و اهداف مقدس آنان تظاهر می کند از جامعۀ آزاد وطن خود 
طرد کنند. 7. شرکت کنندگان در اولین کنگرۀ ملی دهقانان قوانین شش گانه ای را که شاه در 
جلسۀ اول به رأی عمومی گذاشتند، متفقاً تأیید و تصویب نموده، شرکت تمام دهقانان را 
در سراسر کشور به منظور دادن رأی موافق به این قوانین -که تثبیت کنندۀ آزادی ها و حقوق 
تحصیل شدۀ زحمت کشان است- وظیفۀ ملی هر دهقان ایرانی دانسته و از عموم هم وطنان 
تقاضا می کند که در این تصویب ملی با دادن رأی موافق شرکت کنند. 8. کنگره مراتب 
سپاس گزاری خود را از کوشش ها و فداکاری بی شائبۀ وزیر کشاورزی در اصالحات 
ارضی و توسعۀ نهضت تعاونی و هم چنین از کارکنان وزارت کشاورزی و بانک کشاورزی 
ایران و کلیۀ سازمان های دولتی که نیروی خود را تا سرحد جانبازی صرف خدمت به 
جامعۀ روستایی ایران می نمایند، اعالم می دارد. در آخرهم از وزیر کشاورزی خواسته شد 
که برای تحکیم مبانی وحدت ملی و تقویت نیروی مادی و معنوی دهقانان ایران کنگرۀ 
شرکت های تعاونی روستایی را همه ساله تشکیل دهد« )اطالعات، 1341/10/26، ص15(.
مفاد قطعنامه بسیار هوشمندانه و متفاوت از آن چیزی که هدف اولیۀ کنگره بود 
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قرائت شد. این قطعنامه در تمام مفاد خود بر حفظ و صیانت از نظام شاهنشاهی و حضور 
شاه به عنوان اساس نظام مشروطه تأکید داشت و تنها در بند پنجم آن دربارۀ شرکت های 
تعاونی و ملحق شدن همۀ کشاورزان به این شرکت ها صحبت شده بود؛ درصورتی که 
دراصل و همان طورکه دکتر ارسنجانی در جمع کشاورزان گیالن اعالم کرده بود، کل این 
کنگره و برنامه های آن دربارۀ شرکت های تعاونی و آشناکردن کشاورزان با شیوه های جدید 
کشاورزی بود. درواقع این کنگره برای دولت به مجلسی تبدیل شد که با حضور نمایندۀ 
دهقانان و کارگران، یعنی نمایندگان اکثریت جامعه، لوایحی را که تاکنون از تصویب آن 
عاجز مانده بود، این بار با جلب نظر عمدۀ اقشار جامعه و دعوت از آنان به شرکت در 
رفراندوم به تصویب ملی برساند. در طول تمام جلسات کنگره، سخنرانان و مهمانان از 
اقشار مختلف که به منظور کمسیون های مختلف کشاورزی حضور داشتند، در ابتدای 
سخنرانی خود بر اصول شش گانۀ شاه تأکید می کردند و از دهقانان می خواستند که به آن 
پاسخ مثبت دهند و سپس به موضوع خاص جلسه می پرداختند. در بند ششم این قطعنامه 
هم به طور صریح از دهقانان حاضر به عنوان نمایندۀ طبقۀ بزرگ جامعه و عموم ملت ایران 

خواسته شد تا به اصول شش گانۀ شاه رأی مثبت دهند.
این کنگره با برنامه های بسیار متنوع و فشرده و سخنرانی های متعدد موجب خستگی 
و ناراحتی بسیاری از دهقانان شرکت کننده هم شد؛ بااین حال آنان در طول جلسات به 
سخنرانی ها و خود ارسنجانی بسیار ابراز احساسات و توجه نشان دادند و دربین جلسات 
تعدادی از آنان که دچار هیجان شده بودند به باالی سن رفتند و مصائب و مشکالت 
خود در نظام ارباب رعیتی و تنفر بیش ازحدشان از ارباب را بازگو کردند و با اِبراز نهایت 
خوشحالی، از شاه و ارسنجانی تشکر کردند. دهقانان به همراه وزیر در برنامۀ مصاحبۀ 
تلویزیونی هم شرکت کردند. در این مصاحبه ابتدا ارسنجانی گفت: »دهقانان همه باید 
نیاورد،  متحد باشند و به اصول شش گانۀ شاه رأی مثبت بدهند. اگر این اصول رأی 
باز ممکن است همان 150 نفر رأی بیاورند و بگویند تمام این کارهایی که شده باطل 
است. ارسنجانی اعالم کرد هزارفامیِل کذایی و امتیازات آن ها با این کنگره ازبین رفت. 
مملکت مال تمام افراد ملت است و اختصاص به هیچ طبقۀ به خصوصی ندارد« )اطالعات، 
1341/10/23، ص1(. در این مصاحبه دهقانانی از استان های مختلف صحبت کردند که 

همه صحبتشان دربارۀ اجحافات و ظلم اربابانشان بود.
ارسنجانی هم چنین در یکی از مصاحبه های خود دربارۀ این کنگره اعالم کرده بود که 
کار اصالحات ارضی بدون تشکیل کنگرۀ دهقانی ناقص و ناتمام بود. با تشکیل کنگره، 
کار اصالحات تثبیت و راه آن بی بازگشت شد و انتظار ماّلکان در تغییر دولت و نظر شاه، 
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به پایان رسید. دهقانان شرکت کننده هم از تشکیل کنگره بسیار راضی و خشنود بودند 
و بعضی از آن ها اظهار کرده بودند که اصاًل به برنامۀ اصالحات ارضی باور نداشتند و 
نمی دانستند که منظور از آن چیست و با تشکیل کنگره از همه چیز مطلع شدند )پارس، 

.)1341/10/20

5. نتيجه
کنگرۀ دهقانان در سال 1341، اولین و آخرین کنگرۀ دهقانی بود که در زمان پهلوی 
برگزار شد. این کنگره قرار بود کنگرۀ شرکت های تعاونی روستایی باشد و همان طورکه 
ارسنجانی وزیر کشاورزی در میان دهقانان گیالن اعالم کرده بود، قرار بود برای توجیه 
کشاورزان برای تشکیل و گسترش شرکت های تعاونی روستایی و دادن اعتبار به کشاورزان 
تشکیل شود؛ ولی هدف واقعی کنگره از همان ابتدا با سخنرانی متفاوت شاه و اعالم لوایح 
شش گانه مشخص شد. دولت با برنامه ای ازقبل طراحی شده کنگرۀ شرکت های تعاونی را 
-که بعداً کنگرۀ ملی دهقانان نامیده شد- تشکیل داد تا با جمع کردن نمایندگان طبقۀ جدید 
دهقان -که طبقۀ حداکثری جامعۀ ایران در آن زمان بود- تصویب قانون اصالحات ارضی 
را از خود دهقانان بخواهد. در این کنگره دولت از فرصت استفاده کرد و لوایحی را که در 
گذشته از تصویب آن ناکام مانده بود در کنار اصالحات ارضی مطرح کرد تا به رفراندوم 
گذاشته شود و به تصویب ملی برسد. درواقع می توان گفت کنگرۀ دهقانان یکی از مهم ترین 
دستاوردهای سیاسی دولت در آن مقطع زمانی بود که با جلب نظر جامعۀ دهقانی نه تنها 
قانون اصالحات ارضی را به تصویب ملی رساند و مخالفان آن را که دائماً بر غیرقانونی 
بودنش اصرار داشتند به سکوت وادار کرد، بلکه توانست لوایحی را که از تصویبشان ناکام 
بود )مانند دادن حق رأی به زنان(، در کنار اصالحات ارضی و در قالب اصول شش گانه 
به تصویب ملی برساند؛ به عبارت دیگر دولت در کنار رسیدگی نسبی به امور طبقۀ بزرگ 
دهقانی کشور، از آن درجهت حفظ و صیانت هرچه بیشتر از نظام سلطنت بهره برداری 
سیاسی مناسبی کرد. قطعنامۀ سیاسی این کنگره هم برخالف اهداف آن، درجهت حفظ 
رژیم و اهداف سیاسی آن در تصویب ملی لوایح شش گانه بود که ازطریق جلب نظر طبقۀ 
75درصدی جامعه )دهقانان( عملی شد. کنگره توانست باعث تثبیت نهایی اصالحات 
ارضی و فروکش کردن تمامی تالش ها و دسیسه های مخالفان آن شود. بعداز کنگره اکثر 
مالکان در تمام نقاط کشور بدون کمترین مقاومتی، داوطلبانه به سازمان اصالحات ارضی 

مناطق خود مراجعه کردند و اسناد مالکیتشان را واگذار کردند.
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