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دولت اميني و اصالحات پيشنهادي آمريكا
چکيده:

به دنبال کودتاي  28مرداد  1332که آمريكاييها صاحب موقعيت فوقالعادهاي در
ايران شدند ،کمونيستها تبليغات گستردهاي را عليه رژيم پهلوي آغاز کردند .دولتمردان
آمريكا با نگراني از اين گونه تبليغات در سطح جهان بر آن شدند تا براي جلوگيري از
انقالب سرخ و مبارزه با نفوذ شوروي ،مجموعه اصالحات ليبرالي به ويژه در چارچوب
اصالحات ارضي را در کشورهاي تحت نفوذ سياستهاي غرب آغاز کنند .آنان در اين
راستا از به قدرت رسيدن دکتر علي اميني که قبالً وفاداري خود را به سياستهاي آمريكا
نشان داده بود ،به عنوان نخست وزير ايران حمايت کردند .اميني در بهار  1340با حمايت
کِنِدي رئيس جمهور دموکرات آمريكا موفق به تشكيل دولت در ايران شد .انجام اصالحات
ارضي و نيز ايجاد فضاي سياسي مطلوب نظر آمريكا دو مأموريت بزرگ کابينهي اميني بود.
قدرتيابي بي ش از حد اميني که با انحالل مجالس شوراي ملي و سنا خود را نشان داده بود
محمد رضا پهلوي را نگران از تبديل شدن اميني به رقيبي براي سلطنت خود کرد .عدم
همكاري نيروهاي سياسي منتقد حكومت همچون جبههي ملي نيز بر ميزان مخالفتها با
دولت اميني افزود و در اين شرايط شاه ايران با سفر به واشنگتن خواهان به دست گيري
رهبري اصالحات مورد نظر آمريكا شد .همكاري شاه و کندي که تحت عنوان انقالب
سفيد در تاريخ ايران مطرح شد ،نقطه پايان دولت اميني بود.
کليد واژه:

علي اميني ،اصالحات ارضي ،انقالب سفيد ،محمد رضا پهلوي ،آمريكا.
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مقدمه

ايران از نخستين سالهاي حكومت قاجاريه صحنهي رقابت قدرتهاي بزرگ
استعماري بود .در نخستين دهههاي حكومت اين سلسله ،ايران در چنبرهي رقابت سه
قدرت بزرگ آن روزگار ـ روسيه ،انگلستان و فرانسه ـ گرفتار شد .با حذف ناپلئون
بناپارت ،فرانسه از اين ميدان رقابت خارج گرديد اما روسيه و انگلستان تا قبل از امضاي
قرارداد .1907م1286 /خ در راستاي دستيابي به منافع خود به زورآزمايي ادامه دادند.
قرارداد  1907فصلي ديگر از رقابت را بر مبناي حفظ مصالح دو کشور گشود .اما وقوع
انقالب بلشويكي و تشكيل اتحاد جماهير شوروي بار ديگر دو قدرت را در برابر هم قرار
داد .ايران که از شمال با روسيه و از جنوب و جنوب شرقي با مستعمرات انگلستان همسايه
بود ،قرباني اصلي اين رقابتهاي استعماري به شمار ميرفت .وقوع جنگ جهاني دوم و
حضور قدرت نوظهور اياالت متحده آمريكا در عرصهي سياست جهاني و از آن ميان
حضور نظامي ،سياسي و اقتصادي اين کشور در ايران ،صحنهي رقابت را به سود انگلستان
تغيير داد .کودتاي آمريكايي ـ انگليسي  28مرداد سال  1332شورويها را از دستيابي به
اهداف بلند پروازانهي خود در ايران بازداشت .روسها که نميخواستند در اين ميدان
رقابت بازنده باشند بعد از حضور و نفوذ آمريكاييها در ايران با همراهي حزب توده،
تبليغات گسترده اي را براي تحريک مردم ايران در راستاي ترويج افكار کمونيستي و به تبع
آن مبارزه با سياستهاي آمريكا در ايران آغاز کردند .آنها در تبليغات خود تودههاي
کشاورز و کارگر را که شرايط نامساعدي داشتند هدف قرار دادند.
نارضايتي فزايندهي مردم ايران از کارکرد حكومت محمد رضا پهلوي و ناکارآمدي
دولتهاي متعدد ايران از يک سو و مبارزات گروههاي مختلف مردم بر ضد حكومت در
کنار تبليغات فزايندهي گروههاي چپ مورد حمايت شوروي که جامعه دهقاني و کارگري
ايران و مراکز دانشگاهي و فرهنگي را به عنوان دو قطب اصلي مخالف دولت نشانه گرفته
بودند ،از سوي ديگر ،باعث شد تا دولتمردان اياالت متحده آمريكا نگاه ويژهاي به ايران
داشته باشند .آنها به عنوان بزرگترين سهامدار نفت ايران نميتوانستند در برابر اين
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اقدامات ضدحكومتي در ايران سكوت کنند .با به قدرت رسيدن دموکراتها به رهبري
جان .اف .کندي آنها مصمم به مقابله با اين وضعيت شدند.
پيروزي انقالب کمونيستي در چين که باعث شده بود حدود نيمي از جمعيت
جهان زير پوشش سوساليسم قرار گيرند ،کارگزاران سياست خارجي آمريكا را متقاعد کرده
بود که براي جلوگيري از پيشرفت کمونيسم ،آن بخش از کشورهاي توسعه نيافته را که
داراي نظام فئودالي بودند ناگزير از انجام اصالحات اراضي کنند و با برنامههاي خاص
خود باعث خداحافظي دهقانان با روحيه ي انقالبي شوند .1ايران که در زمرهي کشورهاي
اسير در چنگال نظام ارباب و رعيتي بود و شوروريها از وضعيت بد تودههاي دهقاني به
عنوان برندهترين ابزار تبليغاتي خود عليه حكومت آن استفاده ميکردند در چارچوب
نخستين اولويتهاي آمريكا در اجراي اصالحات ارضي بود .رهبري انجام اصالحات
پيشنهادي آمريكا در ايران را کسي ميبايست بر عهده ميگرفت که عالوه بر توانايي انجام
اصالحات ،مورد وثوق اياالت متحده نيز ميبود .مطالعه مأموران آمريكايي بر روي
نامزدهاي مختلف سرانجام آنان را به اين نتيجه رسانيد که دکتر علي اميني با توجه به
سوابق خود بهترين گزينه براي سپردن رهبري اصالحات مورد نظر آمريكا در ايران است.
نگاهي به پيشينه سياسي دکتر علي اميني

علي اميني متولد 1906م1285/خ تهران ،نوهي ميرزا علي خان امين الدوله صدر
اعظم اصالح طلب عصر مظفر الدين شاه بود .وي عالوه بر اين نوهي دختري مظفر الدين
شاه و خواهر زادهي محمد علي شاه نيز به شمار ميرفت .او پس از دريافت گواهي نامهي
ديپلم متوسطهي خود در تهران ،مدتي در نجف به تحصيل علوم ديني پرداخت و سپس
براي ادامهي تحصيالت به اروپا رفت و دکتراي خود را در رشتهي اقتصاد دريافت کرد.
وي که در زمرهي هواداران علي اکبر داور وزير دادگستري رضاشاه بود نخستين خدمت
دولتي خو د را در وزارت دادگستري با منصب قضاوت آغاز کرد و بعد از انتصاب داور به
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وزارت دارائي به اين وزارتخانه منتقل و به رياست اداره گمرک و بعد از آن به مدير کلي
وزارت دارايي رسيد.2
اميني در شهريور  1320و در آخرين کابينهي فروغي به معاونت وزارت دارايي
گماشته شد .درا ين زمان وزير دارايي دکتر حسن مشرف نفيسي شوهر خواهر او بود .در
کابينهي اول قوام السلطنه نيز ،وي دکتر علي اميني را که داماد برادرش وثوق الدوله بود به
معاونت نخست وزيري برگزيد .اميني پس از چندي به عنوان رئيس هيأت نمايندگي
اقتصادي ايران به آمريكا فرستاده شد و آشنايي و وابستگي او با سياستمداران آمريكايي از
همين زمان آغاز شد.3
قوام السلطنه که در ايران به هواداري از دولت آمريكا (يا نكوفيل) معروف بود
بخش عمدهاي از اين معروف بودن را مديون کوششهاي دکتر علي اميني بود .اميني در
راهاندازي حزب دموکرات قوامالسطلنه نقش اساسي داشت و در عين حال مسائل اقتصادي
دولت با نظر و صالح ديد او حل و فصل ميشد .دبير ملي شوراي عالي اقتصاد و رياست
هيئت مديره بانک صنعتي و معدني ايران از ديگر مناصب او در اين دوره بود .وي در
انتخابات دوره پانزدهم مجلس شوراي ملي در حالي که نايب رئيس انجمن نظارت بر
انتخابات مرکز بود به عنوان نمايندهي دوم تهران انتخاب و در مجلس اقدام به تشكيل
فراکسيون دموکرات کرد .اميني در سال  1328و در کابينهي علي منصور به عنوان وزير
اقتصاد ملي معرفي شد و در کابينهي اول دکتر محمد مصدق نيز همين مسئوليت را عهده
دار گرديد ولي پس از چندماه از همكاري با مصدق منصرف و از وزارت اقتصاد ملي
استعفا داد.4
با پيروزي کودتاي  28مرداد  1332و تشكيل کابينهي کودتايي فضلاهلل زاهدي،
اميني به عنوان وزير دارايي در خدمت اين کابينه قرار گرفت .در اين دوره بود که وي
بزرگترين اشتباه تاريخ زندگي خود را مرتكب شد .وي با ناديده انگاشتن مبارزات ملت
ايران و زير پا گذاشتن قانون ملي شدن صنعت نفت با انعقاد قرارداد کنسرسيوم عمالً نفت
ايران را در اختيار کمپانيهاي نفتي غرب که آمريكا و انگليس بزرگترين سهامداران آن
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بودند قرارداد و در مجلس شوراي ملي و سنا از آن دفاع کرد .اميني در کابينهي حسين عال،
نخست وزارت دارائي را عهده دار و سپس وزير دادگستري شد و پس از آن براي جلب
کمکهاي دولت آمريكا به عنوان سفير کبير عازم واشنگتن شد.
نزديکي اميني به سياستمداران آمريكايي

در ميان دولتهاي ايران پس از شهريور  ،20نخستين دولتي را که ميتوان طرفدار
آمريكا معرفي کرد دولت قوام السلطنه است .قوامالسلطنه پيش از اين تاريخ و در دوران
نخست وزيري اش در زمان احمد شاه نيز در عمل اين طرفداري را نشان داده بود .وي در
اولين کابينهي خود در زمان محمدرضا پهلوي ،دکتر علي اميني را به عنوان معاون نخست
وزير و رئيس هيئت نمايندگي ايران به آمريكا فرستاد .وابستگي اميني به سياستهاي
آمريكايي تقريباً در همين زمان شكل گرفت .وي که در کابينهي زاهدي به عنوان وزير
دارايي و رئيس هيئت نمايندگي ايران براي حل مسئلهي نفت در نظر گرفته شده بود،
سرانجام با عقد قرارداد کنسرسيوم به اين مشكل بينالمللي به نفع بيگانگان خاتمه داد و به
همين دليل نزد خارجيان و به ويژه آمريكائيان موقعيت ويژهاي پيدا کرد.
عالقمندي رهبران سياسي اياالت متحده به اميني باعث شد تا او بعد از اين که
مدتي عهدهدار وزارتخانههاي دارايي و دادگستري در کابينهي عالء بود به منظور جلب
کمک و حمايت بيشتر آمريكا به عنوان سفير کبير عازم اين کشور شود .او در مدت دو
سالهي حضور خود در واشنگتن توانست نظر مقامات آمريكايي را نسبت به خود جلب
کند .5ارتباط و دوستي اميني با سران حزب دموکرات آمريكا و به ويژه شخص جان .اف.
کندي سناتور دموکرات آمريكايي ،جايگاه ويژهاي را براي او ايجاد کرد .اميني در
مالقاتهاي مكرر خود با رهبران آمريكا توجه آنان را به تبليغات گسترده کمونيستها در
ايران و از سوي ديگر ناتواني و فساد دولت هاي ايران در حل مشكالت مردم جلب کرد.
اين گونه رفتارهاي اميني در واشنگتن ،ناخشنودي محمد رضا پهلوي و نخست وزير او
دکتر منوچهر اقبال را به دنبال داشت چرا که آنها از قدرت يابي سياسي اميني که مورد
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حمايت آمريكا ئيان بود به شدت نگران بودند و به همين دليل براي عزل او از مقام سفارت
به دنبال دستاويزي بودند.
در سال  1377/1958دکتر ارسنجاني اصالح طلب فعال در عرصهي اصالحات
ارضي به جرگه ي هواداران دکتر اميني پيوست .وي سازماني را به وجود آورد که هدف
آشكار آن به نخست وزيري رساندن اميني بود .اين طرح با شكست روبه رو شد زيرا رژيم
پهلوي ،اميني را به مشارکت در کودتاي ناکام سرلشكر قرني رئيس رکن دوم ارتش متهم
کرد .اين اتهام بهانههاي خوبي براي عزل اميني از سفارت بود .وي بعد از زنداني شدن
قرني و بازداشت ارسنجاني در فروردين  1337از سمت سفير کبيري ايران در آمريكا
برکنار گرديد.6
اميني بعد از مدتي گردش در اروپا به ايران برگشت اما مورد بي اعتنايي شاه واقع
شد و شاه تنها بعد از دو هفته با اکراه تمام حاضر به پذيرش و مالقات با او شد .با
برگزاري انتخابات رياست جمهوري آمريكا و پيروزي حزب دموکرات و انتخاب کندي به
عنوان رئيس جمهور آمريكا در سال  ،1339/1961اميني به اتكاي دوست ديرينه خود
فعاليتهاي سياسي اش را در ايران گستردهتر کرد و با همكاري گروهي از روحانيون و
بازاريان و از طريق مطبوعات خود را کانديداي نخست وزيري ايران معرفي نمود .اين
مسئله در شرايطي مطرح شد که ايران با بحران شديد اقتصادي و در نتيجه بحرانهاي
متعدد سياسي و اعتصابهاي ناشي از آن مواجه بود و براي حل مشكالت اقتصادي خود
دست به دامن صندوق بينالمللي پول و دولت اياالت متحده شده بود.7
با شروع دوران رياست جمهوري کِ ِندي ،گروههاي زيادي از ايرانيان تصور
مي کردند که کندي ليبرال منتقد استبداد شاه ايران خواهد بود و از انجام اصالحات واقعي
در ايران طرفداري خواهد کرد اما کندي پس از بررسي دقيق ،تصميم به حمايت از شاه
گرفت .البته وي پيشنهادهاي چهارده گانهاي را به شاه ارائه کرد که کاهش بودجه نظامي،
تعديل جوّ اختناق و تظاهر به مبارزه با زمينداران بزرگ از طريق اجراي اصالحات ارضي
در رأس آنها بود .8کند ي که اصالحات ليبرالي (ولو به شكل ظاهري) را بهترين س ّد
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حفاظتي در برابر انقالبهاي کمونيستي مي ديد حاضر بود در برابر اجراي خواسته هايش،
کمک هاي اقتصادي قابل توجهي به ايران بكند .وي در همين راستا خواستار حضور يک
شخصيت ليبرال و طرفدار آمريكا در رأس دولت ايران بود 9و اميني در اين زمان شاخص
ترين اين شخصيتها بود.
محمد رضا پهلوي در عين حال که هيچ تمايلي به کوتاه آمدن در برابر منتقدين
خود نداشت براي جلب رضايت آمريكا اجازه داد تا نامزدهاي مستقل به رهبري اميني و
نيز نامزدهاي جبهه ملي در انتخابات خرداد  1339شرکت کنند .اين انتخابات با تقلب
فراوان برگزار شد و شاه در نتيجهي اعتراضات گسترده ،ناگزير از ابطال انتخابات ،عزل
اقبال و معرفي شريف امامي به عنوان نخست وزير جديد شد .شريف امامي تنها نه ماه در
قدرت باقي ماند زيرا از يک سو در جلب کمکهاي آمريكا ناکام بود و از سوي ديگر با
مخالفت نمايندگان مجلسي که خود انتخابات آن را برگزار کرده بود ،مواجه شد .اعتصاب
فرهنگيان و حوادث ناشي از آن نيز بر ناتواني دولت افزوده بود.
در اين شرايط تنها کسي که ميتوانست به عنوان نخست وزير جديد مطرح باشد
دکتر علي اميني بود که حمايت گستردهي کندي را پشت سر خود داشت .محمد رضا شاه
نه تنها عالقه اي به اميني نداشت بلكه از او متنفر هم بود .اين مسئله ميتوانست داليلي
مختلفي داشته باشد .اميني خويشاوندي نزديكي با سياستمداران قديمي عصر قاجار داشت
و اين موضوعي نبود که محمدرضا از آن خوشش بيايد .در عين حال اميني از ديد
سياستمداران معاصر خود مزايايي داشت که نميتوانست مورد توجه قرار نگيرد .او ضمن
دارا بودن دکتراي اقتصاد ،تجربه فراواني در مسائل اقتصادي به دست آورده بود ،استقالل
فكري خود را در زمان وزارتش در کابينهي مصدق که خويشاوند او نيز بود ،نشان داده بود
و به رغم دادن امتيازات فراوان در قرارداد کنسرسيوم به بيگانگان از آنان هيچ رشوهاي
دريافت نكرده بود .اميني چون از نظر مالي داراي ثروت زيادي بود در برخورد با شخصيت
ها متملق گونه برخورد نميکرد .وي اين رفتار را با محمدرضا شاه نيز داشت و به همين
دليل در نگاه او اميني چهرهاي مطلوب شمرده نميشد .10بر خالف محمدرضا،
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سياستمداران آمريكايي عالقمند به روي کار آمدن اميني بودند .چون اميني عالوه بر سوابقي
که به آن اشاره شد براي جلب حمايت آمريكا مرتب از اصالحات ارضي دم مي زد و از
پيمان سنتو دفاع مي کرد .اين گونه بود که شاه سرانجام ناگزير از دادن پيشنهاد نخست
وزري به اميني شد .وي بعدها در ارتباط با فشار آمريكا براي نخست وزيري اميني در
خاطراتش چنين نوشت:
« ...بدين ترتيب آمريكا هم نفت خود را در اختيار گرفت و هم
عامل داخلي خود را در مقام نخست وزيري ديد .اين فرد کسي جز علي
اميني نبو د .در آن هنگام به ويژه پس از انتخاب کندي به عنوان رئيس
جمهور فشار بر من به قدري افزايش يافت که چارهاي جز تسليم نداشتم.»11
شاه در جاي ديگر نيز در گفتگو با يک خبرنگار آمريكايي انتصاب اميني را به علت
فشار کندي بيان کرده است .12پيتر آوري هم معتقد است که کندي ،اميني را «بهترين
انتخاب از جانب آمريكا براي مواقع بحراني و اضطراري» ميدانست ،13اما جان فوران در
مورد نقش آمريكا در روي کار آوردن اميني نظر ديگري دارد و مينويسد:
«هر چند شواهد در مورد مداخلهي آمريكا در انتصاب علي اميني به
نخست وزيري در سال  1340/1961چندان قانع کننده نيست اما به طور
يقين آن نيز در همين الگو [نفوذ سياسي از طريق کمکهاي اقتصادي] مي
گنجد.»14
به رغم اين ترديد اسناد و مدارک موجود نشان از ارتباط عميق اميني با کندي و
حتي مقامات اسرائيلي داشته و مبين اين نكته است که دستيابي او به منصب نخست
وزير ي ايران يک برنامه از پيش تعيين شده بوده است .برخي از اين اسناد توسط مرکز
بررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعات ايران منتشر شده است .در يكي از اين اسناد در
مورد سوابق ارتباط اميني با آمريكا و اسرائيل که در واقع گزارش اداره کل هفتم ساواک
است ،چنين آمده است:
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« ...طبق سوابق موجود وي [دکتر علي اميني] در سال  1339با
وابسته مطبوعاتي سفارت کبراي [کشور] مزبور در تهران تماس داشته و در
يک مجلس پذيرايي در منزل خود اظهار کرده که هنگام سفير کبيري خود در
واشنگتن با کندي رئيس جمهور آمريكا و همچنين با سفير کبير اسرائيل در
آمريكا روابط نزديک داشته است.»15
دولت اميني و اصالحات مورد نظر آمريكا

اميني که ميدانست شاه چارهاي جز معرفي او به عنوان نخست وزير نداشته براي
پذيرش اين مقام شروطي را مطرح کرد که شاه ناگزيز از قبول آنها بود .نخستين شرط اين
بود که شاه مطابق قانون اساسي فقط بايد سلطنت کند و حق دخالت در امور دولتي را
ندارد .انحالل دو مجلس شوراي ملي و سنا شرط ديگر اميني بود .با اين اختيارات اميني
صاحب اختيارات فوقالعاده شد و در حوزهي قانون گذاري دولتي خود را از زير فشار
ناشي از نظارت مجلس رهانيد .او در آغاز کار اقتصاد ايران را ورشكسته و خزانه را تهي
اعالم کرد و از ملت ايران خواست که کمربندها را سفت ببندند و به همين دليل گروهي به
تمسخر به او لقب نخست وزير کمربندي داده بودند .16وي در ادامه گردبادي از اصالحات
به راه انداخت .سانسور مطبوعات را کاهش داد ،از فشارهاي سياسي و اختناق حاکم
کاست و به نخبگان و جريانهاي سياسي سالهاي پيش اجازه فعاليت داد .17وي در
راستاي نفي استبداد رسماً اعالم کرد شاه مطابق قانون اساسي از مسئوليت مبراست و مطلقًًَا
نبايد در امور دولتي مداخله نمايد .وي در ادامهي اين سياستها سپهبد بختيار اولين رئيس
ساواک را نيز از کار برکنار کرد.18
در کابينهي اميني حداقل سه چهره سرشناسي و جنجالي حضور داشتند :محمد
درخشش به عنوان وزير فرهنگ معرفي شد و توانست با مجموعه اقدامات خود و از آن
ميان ترميم حقوق فرهنگيان ،آنان را آرام کرد .نورالدين الموتي عضو سابق حزب توده
وزارت دادگستري را عهدهدار شد .از همه مهمتر دکتر حسن ارسنجاني به عنوان مغز متفكر
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اصالحات ارضي به وزارت کشاورزي گماشته شد .ارسنجاني که از ياران قوام السلطنه و
مردي سخنور و نويسندهاي جنجالي بود در سالهاي گذشته بارها شاه را مورد انتقاد قرار
داده بود .وي از سالهاي پيش اجراي اصالحات ارضي را گامي اساسي براي انجام
اصالحات در ايران معرفي کرده بود .او در اين کابينه مأموريت داشت که پرسرو صداترين
اقدام دولت اميني را که همان اصالحات ارضي باشد ،کارگرداني کند .البته قبل از اين تاريخ
تالش هايي براي انجام اصالحات ارضي در ايران انجام شده بود .به عنوان نمونه در اواخر
دوره ي نخست وزيري دکتر اقبال نخستين قانون اصالحات ارضي از تصويب مجلس
گذشته بود اما به دليل مخالفت آيت اهلل بروجردي که قانون مزبور را نامشروع و خالفت
شريعت اسالمي دانسته بود ،به مرحله ي اجرا در نيامده بود.19
آن چه در ارتباط با مسئله اصالحات ارضي در اين برهه خاص قابل تأمل است اين
است که اين برنامه صرف ًا در چارچوب اهداف سياسي مطرح شده بود و در آن شرايط فاقد
فوايد اجتماعي و اقتصادي بود .همان گونه که پيشتر به آن اشاره شد دموکراتهاي حاکم
بر آمريكا که نگران بروز ي ک انقالب سرخ در ايران و از سوي ديگر خواستار سرمايه
گذاري در بخش صنعت ايران بودند اين مسئله را مطرح کردند .دولت کندي برنامهي
اصالحات ارضي را پيش شرط موفقيت در اجراي هر گونه برنامهي صنعتي قلمداد ميکرد.
در اين راستا جوليوس هولمز ) (Julius Holmesسفير آمريكا در ايران تأکيد کرده بود
که:
«موفقيت اين رفرم براي منابع ما اهميت زيربنايي دارد و بايد از هر
موقعيتي که در دنبال کردن برنامههاي تقسيم اراضي و نيز بهبود اوضاع
اقتصادي کشور به ما کمک ميکند استفاده کنيم.»20
برنامه اصالحات ارضي مخصوص ايران نبود بلكه دولت مردان آمريكا اين طرح را
براي کليه کشورهاي عقبماندهي وابسته به غرب در نظر گرفته بودند .شعار زمين براي
دهقانان و رفاه و آسايش براي کارگران که در بسياري از اين کشورها طنين افكن شده بود
در واقع برنامهاي براي مقابله با تبليغات کمونيستها بود .ضرورت اجراي اين برنامه در
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ايران بيش از هر کشور ديگري احساس ميشد .البته دولتمردان ايران نيز ميدانستند که
اصالحات ارضي در واقع يک برنامه سياسي است تا يک برنامهي اصالحي .داريوش
همايون مفسر سياسي و يكي از عوامل رژيم پهلوي آشكارا در مقالهاي که در يكي از
مطبوعات وابسته به حكومت چاپ شده ،اصالحات اراضي را «راهي به بيرون از بن بست»
سياسي معرفي کرد.21
دولت اميني بعد از انحالل مجلس ،طرح اصالحات ارضي را تصويب کرد.
اصالحات ارضي مورد نظر اميني سه هدف اصلي را دنبال ميکرد :محدود کردن قدرت
زمين داران بزرگ ،پيوستن نسق داران به جمع مالكان اراضي و فروپاشي ساز و کارهاي
قديمي جامعه روستايي از طريق تحميل سرمايه داري.22
يک ماه پس از تصويب قانون اصالحات ارضي در  20بهمن  1341چتر پاولز
) (Chatr Pavelzمشاور کندي در امور افريقا و آسيا براي حمايت مستقيم از تصويب
قانون اصالحات ارضي وارد ايران شد .وي در بدو ورود به ايران براي نخستين بار عبارت
«انقالب سفيد» را به کار برد .او همچنين در جريان مالقات خود با اميني اعالم کرد:
«اين دولت انجام يک انقالب سفيد را از نظر مصلحت مردم
ضروري تشخيص داده و در پي اجراي کامل آن پس از تصويب قانون
اصالحات ارضي ميباشد».23
اميني براي اجراي اصالحات مورد نظر آمريكا نياز به کمکهاي مالي داشت .دولت
کندي مصمم به حمايت مالي از دولت اميني بود و در همين راستا براي تأمين بخشي از
هزينههاي اصالحات ارضي ،کنسرسيوم نفتي را وادار به افزايش توليد خود کرد .اين
افزايش توليد به گونه اي بود که ايران را به سومين صادر کنندهي نفت جهان تبديل کرد.
برنامه ديگر آمريكا براي تأمين هزينههاي اصالحات ارضي در ايران ،محدود کردن
برنامه هاي فروش اسلحه به ايران و تشويق دولت اميني به کاهش بودجه ي نظامي بود .اين
پيشنهاد بعدها پاشنهي آشيل دولت اميني شد.
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به هر حال مرحلهي اول اصالحات ارضي توسط کابينهي اميني به اجرا در آمد .به
موجب اين برنامه مالكيت بزرگ مالكان حداکثر به يک روستا محدود ميشد و دولت بقيه
ي امالک هر مالک را با در نظر گرفتن ميزان مالياتي که مالک قبالً بابت آنها ميپرداخت،
ميخريد و به دهقاناني که حق نسق داشتند ميفروخت .24اين مرحله اعتراض بزرگ
مالكان را عليه شاه و به جنبش درآمدن دهقانان را به حمايت از اميني و ارسنجاني به دنبال
داشت .شاه در اين شرايط نگران بود که قدرت يابي مردمي اميني او را تبديل به مصدقي
ديگر کند و به همين دليل مصمم شد به هر قيمت ممكن ولو رهبري اجراي بسياري از
اصالحات اجتماعي و اقتصادي پيشنهادي آمريكا ،خود شخصاً ابتكار عمل را به دست
بگيرد .تصميمي که ميتوانست مورد استقبال آمريكا واقع شود و توجهات دولت مردان
آمريكايي را از اميني به شاه معطوف سازد.
از ديگر برنامههاي کابينهي اميني در راستاي انجام اصالحات ليبرالي پيشنهادي
کندي ،کاستن از فشار هاي سياسي و دادن اجازهي فعاليت به جريانهاي سياسي داخل
ايران بود .ناگفته پيداست که اين اصالحات شامل حال نيروهاي چپ وابسته و يا طرفدار
شوروي نمي شد .هدف اصلي اين اصالحات نيز جلوگيري از گرايش سياسي فعالين
سياسي ايران به کمونيسم و شوروي بود.
در اين زمان مهمترين جريان سياسي موجود در ايران که از يک سو با سياست هاي
کمونيستها مخالف بود و از سوي ديگر اصليترين گروه منتقد دولت شمرده ميشد،
جبههي ملي بود .نحوهي برخورد جبههي ملي با کابينهي اميني ميتوانست نقش مهمي در
موفقيت و يا عدم موفقيت اين کابينه داشته باشد .در اين زمان رهبران و گردانندگان جبههي
ملي در برخورد با دولت اميني دچار اختالف نظر شدند :گروهي اعتقاد داشتند که بايد از
اختالفات شاه و اميني بهره جسته و با تحكيم موفقيت نخست وزير شاه را هر چه بيشتر
تضعيف کنند .اما ميانه رويهاي جبههي ملي که اکثر اعضاي شوراي عالي جبههي ملي را
تشكيل ميدادند ،ضمن مبارزه با اميني از حمله به شاه پرهيز ميکردند .25طرفداري و يا
دست کم بيطرفي جبههي ملي به رهبري کساني چون کريم سنجابي ،شاپور بختيار و
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مهدي بازرگان ميتوانست کمک بزرگي به اميني در پيشبرد اصالحات داشته باشد .اميني
در روزهاي نخست شروع به کار کابينهاش با چند نفر از سران جبههي ملي ديدار کرد و در
اين ديدار ،طرفين براي برگزاري ميتينگ طرفداران جبههي ملي در ميدان جالليهي تهران در
روز  28خرداد  1340به توافق رسيدند .در اين تظاهرات حدود صد هزار نفر با رعايت
نظم شرکت داشتند  ،26اما به زودي روند اين همكاري به هم خورد و جبههي ملي منتقد
دولت اميني شد و شروطي را براي همكاري با دولت پيشنهاد کرد .يكي از اين شروط
انحالل سازمان اطالعات و امنيت کشور (ساواک) بود که شاه و اميني حاضر به پذيرش آن
نبودند .البته اعضاي جبههي ملي داليل قابل قبولي براي بياعتمادي به اميني داشتند.
کنارهگيري اميني از کابينهي مصدق و نقش او در انعقاد قرار داد نفتي  1333/1954با
کنسرسيوم از مهمترين اين داليل بود .شرط ديگر جبههي ملي برگزاري انتخابات آزاد بود
اما اميني با اين درخواست نيز به اين دليل که وجود مجلس را مانع از پيشبرد اهداف خود
و به خصوص انجام برنامه اصالحات ارضي ميدانست ،مخالفت کرد.27
شايد يكي از داليل عدم همكاري و سپس مخالفت جبهه ملي با کابينهي اميني اين
بود که آنها تصور ميکردند در صورت کنار رفتن اميني ،شاه و آمريكا براي تشكيل
کابينهي جديد به آنها روي خواهند آورد .تصوري که هيچ گاه به واقعيت نپيوست.
رويارويي آشكار اميني و جبههي ملي در پي مخالفت دولت با برگزاري ميتيگ بر سر مزار
کشته شدگان قيام  30تير  1331به اوج رسيد .به رغم مخالفت دولت ،جبههي ملي مراسم
را برگزار کرد .در پي برگزاري اين مراسم و به دنبال مداخلهي نيروي انتظامي  60تن از
هواداران جبههي ملي دستگير شدند .تهاجم نيروهاي دولتي به دانشگاه در بهمن  1340و
متعاقب آن دستگيري  15تن از رهبران جبههي ملي (چون شاپور بختيار ،دکتر خنجي،
دکتر سنجابي ،مهندس حسيبي ،زيرک زاده و امير عاليي) راه هر گونه مصالحهاي را بين
کابينهي اميني و جبههي ملي بست.28
مخالفتهاي زمين داران بزرگ ،علما و جبههي ملي با برنامههاي دولت اميني ،شاه
ايران را بر سر دو راهي بزرگي قرار داد .وي بنا به نوشتهي ميالني:
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«در وسط عرصه ي تبادل آتش ميان نيروهاي طرفدار و مخالف
اصالحات قرار داشت و ناچار به انتخاب يكي از اين دو گزينه بود .حذر از
خسارتهاي ممكن با کنار زدن اميني يا تشكيل ائتالفي جديد و تداوم
اصالحات.»29
شاه ايران از آن جايي که مطمئن بود دولت آمريكا از بين تداوم اصالحات يا عزل
اميني ،مورد اول را خواهد پذيرفت ،مصمم به تداوم اصالحات بدون اميني شد و بدين
گونه پروژهي عزل اميني با سفر محمد رضا شاه به آمريكا در اوايل سال 1340/1962
کليد خورد.
سقوط كابينهي اميني

محمد رضا پهلوي که عالوه بر ناکامي هاي اميني در پيشبرد برنامههاي ديكته شده
از سوي آمريكا از نظر شخصي نيز با او صميميتي نداشت به خوبي دريافته بود که برکناري
اميني از نخست وزيري ايران بايد در مالقات حضوري با کندي تحقق يابد .البته کندي
نميخواست به راحتي اميني را از صحنه ي سياست ايران حذف کند .او در جريان سفر
محمد رضا شاه به واشنگتن هنگامي که جام خود را به سالمتي شاه ايران بلند کرد با اشاره
به جايگاه اميني چنين گفت:
«ما کامالً درک مي کنيم که اگر نيروي سابقهي شاه و تجسم بهترين
آمال مردم ،مردمي که وي با وزيران اليق و فداکار پيرامون خود آنها را از
دوران تاريخي سراپا دگرگونهاي بيرون ميکشد و به روزگار نو ميآورد،
نبود اين منطقهي داراي اهميت جهاني ... ،سالها و بسيار سالها بود که فرو
ريخته بود.»30
به رغم اين قبيل بيانات کندي ،معلوم بود که وعده هاي متعدد شاه از يک سو و
ناتواني هاي اميني در پيشبرد برنامه هاي اصالحاتي از سوي ديگر ،سردمداران آمريكا را
متقاعد کرده بود که در برابر شاه حمايتي از کابينهي اميني نكنند .بدين گونه و به روال
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برخي از کابينه هاي قبلي که با حمايت بيگانگان آمده و با قطع حمايت آن ها رفته بودند،
معلوم بود که با عدم حمايت آمريكا از اميني ،کابينهي او نيز رفتني است.
عالوه بر عدم حمايت آمريكا ،شرايط و زمينههاي داخلي نيز در ناکامي اميني مؤثر
بودند .شاه در شروع نخست وزيري اميني تحت تأثير بحرانهاي داخلي قدرتي گسترده به
اميني داده بود .ولي بعد از آن که تعادل خود را بازيافته بود تالش ميکرد تا ثابت کند که
حرف اول را در کشور او ميزند .اميني هنگام انتصاب خود خطايي تاکتيكي مرتكب شده
بود که همين خطا باعث سقوط او شد .او مقام نخست وزيري را بر خالفت قانون پيش از
انجام انتخابات پذيرفته بود و اکنون هم بدون مخالفت مجلس در آستانهي حذف از
صحنهي سياست ايران بود .31اميني در حالي که مطابق با برنامههاي قبلي ديكته شده از
سوي آمريكا مصمم به کاهش بودجه نظامي کشور بود با مخالفت سرسختانهي شاه مواجه
شد.32
مخالفت هاي گروه هاي مختلف مردم نيز شاه را در تصميم براي عزل اميني کمک
مي کرد .برگزار نكردن انتخابات ،مشكالت اقتصادي ناشي از انجام برخي اصالحات و
امتناع از تفويض اختيارات ،عدهاي از اهل سياست را از او روي گردان ساخت .33اميني که
با دنيايي شعار و خوش بيني سرکار آمده بود در اثر رفتارهاي غيرمنطقي خود به تدريج
طرفداران و دوستان خود را از دست داد .روزنامه نويساني که از او حمايت کرده بودند از
اطراف او پراکنده شدند و زندانياني که به دستور او دستگير شده بودند به دليل کامل نبودن
پرونده هايشان از زندان آزاد و فعاليت هاي زيادي را عليه او در پيش گرفتند .ارسنجاني که
در آغاز برگ برندهاي کابينه اميني بود به شاه کامالً نزديک شده بود و به اميني اعتنايي
نميکرد .اميني که در هفته هاي آخر نخست وزيريش از برخورد مخالفان به تنگ آمده بود
هم چون سلف خود ـ قوام السلطنه ـ راه تهديد به تبعيد و چماق و اعدام را در پيش گرفت
و اعالم کرد:
« بدون رودربايستي بنده ناچار هستم که با مخالفان با شدت هر چه
تمام تر عمل کنم .هر کس در کار مملكت اخالل بكند ....او را به بندرعباس
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و بوشهر مي فرستم  ...براي رفع بحران فداکاري الزم است ....ولي يک طبقه
هست که آن را قبول نميکند ...به عقيده بنده اين طبقه را بايد مجبور کرد.
چماق براي همين مردم است .بايد با چماق توي سر اشخاصي زد که حرف
حساب سرشان نمي شود ...من اگر سرکار بمانم رحم نخواهم کرد .نود
درصد مردم طرفدارا دولت هستند .آنها منتظرند که تمام اين مردم [مخالف]
اعدام شوند.»34
مجموعه عوامل برشمرده زمينه را براي استعفاي اميني فراهم کرد و او پس از
چهارده ماه نخست وزيري در  27تير ماه  1341استعفاي خود را تقديم شاه کرد .درباره
بهانه ي استعفاي او نظرات متفاوتي ابراز شده است .عبدالحسين انصاري از رجال با نفوذ
عصر پهلوي دليل استعفاي او را نابساماني اوضاع اقتصادي ،اختالف با شاه بر سر کاهش
بودجه ارتش و عدم حمايت مالي آمريكا ميداند .35خود اميني نيز در خاطراتش در مورد
دليل استعفايش چنين نوشته است:
«شاه به سفر آمريكا رفته بود و پس از آن به انگلستان هم سري زد.
در مراجعت شاه روحيهي مطمئن تري پيدا کرده بود ....در کار قوهي مجريه
دخالت ميکرد .درباره بودجه ارتش اختالف نظر پيش آمد .عاقبت تصميم به
استعفا گرفتم».36
برخي دليل استعفاي اميني را پيدايي اختالف بين او و ارسنجاني ميدانند.
ارسنجاني که از شهرت زيادي برخوردار شده بود اعتناي چنداني به اميني نميکرد و اميني
از او به شاه شكايت کرد .شاه به اميني گفت :چرا به ارسنجاني پيشنهاد استعفا نميدهيد؟
اميني گفت :چندبار پيشنهاد دادهام اما قبول نكرده است .شاه به اميني گفته بود راه حل اين
کار خيلي ساده است شما استعفا بدهيد با استعفاي شما ارسنجاني هم برکنار ميشود و بعد
که فرمان مجدد به نام شما صادر شد او را دعوت به کار نكنيد .اميني پذيرفت و استعفاي
خود را تسليم شاه کرد و در انتظار فرمان مجدد نخست وزيرياش نشست .ولي شاه در
روز  28تير  1341فرمان نخست وزيري را به نام اسداهلل علم صادر کرد .37به رغم اين
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نظرات آن چه مشخص است سقوط دولت اميني مولود سازش آمريكا و شاه بود .اين
سازش براي اميني و آمريكا نتايج کامالً متفاوتي داشت .اميني به پايان عمر سياسي خود
رسيد و تالشهاي او در سي سال باقي مانده عمرش تا سال  1372براي دستيابي به
قدرت در ايران هيچ نتيجهاي در بر نداشت .اما آمريكا در نتيجه سازش با شاه ايران
توانست کنترل نهادهاي اقتصادي و نظامي ايران را حداقل به مدت پانزده سال در اختيار
بگيرد و اصالحات را نه آن گونه که صالح ملت ايران بود بلكه آن گونه که مصلحت منافع
خود ايجاب ميکرد به پيش ببرد.

154

پژوهشنامه تاريخ – سال سوم – شماره نهم

يادداشتها

 1ـ فروتن ،غالمحسين ،يادهايي از گذشته (خاطرات دکتر غالمحسين فروتن) ،به کوشش
علي دهباشي ،تهران ،سخن ،1380 ،ص.417
2ـ عاقلي ،باقر ،نخست وزيران ايران از مشيرالدوله تا بختيار ،تهران ،جاويدان،1370 ،
ص.921
 3ـ مرکز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعات ،رجال عصر پهلوي به روايت اسناد
ساواک ،تهران ،مرکز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعات ،1379،ص.15-16
4ـ عاقلي ،همان جا ،ص.921
 5ـ آبراهاميان ،يرواند ،ايران بين دو انقالب ،ترجمه احمد گل محمدي و ابراهيم فتاحي،
تهران ،ني ،1377،ص.519
6ـ آوري ،پيتر ،تاريخ معاصر ايران از کودتاي  28مرداد تا اصالحات ارضي ،ترجمه محمد
رفيعي مهرآبادي ،تهران ،عطايي ،1371،ج سوم ،ص.117
7ـ آبراهاميان ،همان جا ،ص.518
 8ـ ميالني ،محسن ،شكل گيري انقالب اسالمي از سلطنت پهلوي تا جمهوري اسالمي،
ترجمه مجتبي عطارزاده ،تهران ،گام نو ،1381،ص.98-99
9ـ آبراهاميان ،همان جا ،ص.518
10ـ ماليي ،تواني ،عليرضا« ،نهضت امام خميني از اليحه انجمنهاي ايالتي و واليتي تا
تبعيد امام به ترکيه» ،تحوالت سياسي اجتماعي ايران 1357ـ  ،1320به اهتمام مجتبي
مقصودي ،تهران ،روزبه ،1380 ،ص.356
11ـ ميالني ،همان جا،ص .99
12ـ آبراهاميان ،همان جا،ص .521
13ـ آوري ،همان جا ،ص .9
 14ـ فوران ،جان ،مقاومت شكننده تاريخ تحوالت اجتماعي ايران از فويه تا سال هاي پس
از انقالب اسالمي ،ترجمه احمد تدين ،تهران ،رسا ،1377 ،ص.511

زمستان 86

دولت اميني و اصالحات پيشنـهادي آمريكا

155

15ـ مرکز بررسي اسناد تاريخي ،همان جا ،ص.20
16ـ همان جا ،ص.14
17ـ ماليي تواني ،همان جا ،ص.356
18ـ عاقلي ،همان جا ،ص 860و .900
19ـ آوري ،همان جا ،ص.147
20ـ ميالني ،همان جا ،ص.100
21ـ همايون ،داريوش« ،اصالحات ارضي راهي به بيرون از بن بست» ،اطالعات ساالنه،
تهران ،مؤسسه اطالعات ،1342 ،ص.7
22ـ ميالني ،همان جا ،ص.100
23ـ مرکز بررسي اسناد تاريخي ،همان جا،ص .33
24ـ فوران ،همان جا ،ص .473
25ـ کريمي مله ،علي« ،تاريخ چهل ساله جبهه ملي» ،فصل نامه پانزده خرداد ،سال پنجم،
شماره ،21بهار  ،1375ص.42
26ـ مرکز بررسي اسناد تاريخي ،ص .37
27ـ فوران ،همان جا ،ص.538
28ـ ماليي تواني ،همان جا ،ص.357
29ـ ميالني ،همان جا ،ص.101
30ـ له دين ،مايكل و لوئيس ،ويليام ،هزيمت يا شكست رسواي امريكا ،ترجمه احمد
سميعي گيالني ،تهران ،ناشر ،1362 ،ص.37
 31ـ همان جا ،ص .38
32ـ آوري ،همان جا ،ص .148
33ـ له دين ،همان جا ،ص .38
34ـ مرکز بررسي اسناد تاريخي ،همان جا ،ص.40-41

156

پژوهشنامه تاريخ – سال سوم – شماره نهم

35ـ مسعود انصاري ،عبدالحسين ،خاطرات سياسي و اجتماعي مروري بر پنجاه سال
تاريخ ،تهذيب و تلخيص از باقر عاقلي ،تهران ،علمي ،1374 ،ص.913-914
36ـ مرکز بررسي اسنادتاريخي ،همان جا ،ص .41
37ـ همان جا ،ص .42
منابع و مآخذ

ـ آبراهاميان ،يرواند .ايران بين دو انقالب ،ترجمه احمد گل محمدي و ابراهيم فتاحي،
تهران ،ني.1377 ،
ـ آوري ،پيتر .تاريخ معاصر ايران از کوتاي  28مرداد تا اصالحات ارضي ،ترجمه محمد
رفيعي مهر آبادي ،تهران ،عطايي ،1371 ،جلد سوم.
ـ عاقلي ،باقر .نخست وزيران ايران از مشير الدوله تا بختيار ،تهران ،جاويدان.1370 ،
ـ فروتن ،غالمحسين .يادهايي از گذشته ( خاطرات دکتر غالمحسين فروتن) ،به کوشش
علي دهباشي ،تهران ،سخن.1380 ،
ـ فوران ،جان .مقاومت شكننده تاريخ تحوالت اجتماعي ايران از صفويه تا سال هاي پس
از انقالب اسالمي ،ترجمه احمد تدين ،تهران ،رسا.1377 ،
ـ کريمي مله ،علي« .تاريخ چهل ساله جبهه ملي» ،فصل نامه پانزده خرداد ،سال پنجم،
شماره  ،21بهار .1375
ـ له دين ،مايكل و لوئيس ،ويليام ،هزيمت يا شكست رسواي آمريكا .ترجمه احمد سميعي
(گيالني) ،تهران ،نشر ناشر.1362 ،
ـ مرکز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعات ،رجال عصر پهلوي ،علي اميني به روايت
اسناد ساواک ،تهران ،مرکز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعات.1379 ،
ـ مسعود انصاري ،عبدالحسين .خاطرات سياسي و اجتماعي ،مروري بر پنجاه سال تاريخ،
تهذيب و تلخيص از باقر عاقلي ،تهران ،علمي.1374 ،

زمستان 86

دولت اميني و اصالحات پيشنـهادي آمريكا

157

ـ ماليي تواني ،عليرضا « .نهضت امام خميني از اليحه انجمن هاي ايالتي و واليتي تا تبعيد
امام به ترکيه» تحوالت سياسي اجتماعي ايران  ،1320-1357به اهتمام مجتبي
مقصودي ،تهران ،روزبه.1380 ،
ـ ميالني ،محسن .شكل گيري انقالب اسالمي از سلطنت پهلوي تا جمهوري اسالمي،
ترجمه مجتبي عطارزاده ،تهران ،گام نو.1381 ،
ـ همايون ،داريوش« .اصالحات ارضي راهي به بيرون از بن بست« ،اطالعات ساالنه ،تهران،
موسسه اطالعات.1342 ،

