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The Land Reform implemented following Iran’s social, economic, and political changes is 
mentioned as the most important mission of the administrative system before the Islamic 
Revolution and one of the most important environmental governance issues in Iran in the 
contemporary era. This research aims to explain how the land reform program was put 
on the agenda in the 1940s. According to the nature and goals of this research, qualitative 
analysis and case study methods were used to conduct it. Thus, the data collected from 
various sources were first categorized in the framework of Kingdon’s theory of multiple 
streams. Then, analysis was done based on the mentioned theoretical concepts. This ar-
ticle explains the flow of issues, political flow, and policy-making flow in shaping the land 
reform law. The results show that the three streams, while theoretically separate, are 
not completely independent of each other. This research argues that Kingdon’s theory is 
effective despite its limitations in analyzing and explaining the process of approving the 
land reform law. The window of opportunity has been opened due to the co-occurrence 
of currents of land problems and the relationship between owner and farmer, domestic 
political forces and international pressures, and the policy-making process. After that, the 
issue was put on the governance agenda, and policy entrepreneurs used the opportunity 
to approve their proposals and facilitate the change process.
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مقاله پژوهشی
تحليل قانون اصالحات ارضی براساس نظريه جريان های چند گانه کينگدان

، فرشید نادری3  ، ارشک حلی ساز1  ، کیومرث اشتريان2  ، *حنانه محمدی کنگرانی1  احسان تمسکی1 
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دکتر حنانه محمدی کنگرانی

نشانی: بندرعباس، دانشگاه هرمزگان، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه مهندسی منابع طبیعی.  )عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان(  
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یکی از مهم ترین مأموریت های نظام اداری پیش از انقالب اسالمی و مسائل حکمرانی محیط زیست ایران در 
دوران معاصر، اصالحات ارضی است که در پی تغییرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران به اجرا درآمد. 
هدف این پژوهش، تبیین چگونگی در دستور کار قرار گرفتن برنامه  اصالحات ارضی در دهه  40 خورشیدی 
است. با توجه به ماهیت و اهداف این پژوهش، برای انجام آن از شیوه تحلیل کیفی و روش موردکاوی 
استفاده شد. بر این اساس، ابتدا داده های جمع آوری شده از منابع تحقیق در چارچوب نظریه  جریان های 
چندگانه کینگدان دسته بندی و سپس بر اساس مفاهیم تئوریک نظریه مذکور تجزیه و  تحلیل شدند. این 
مقاله به تبییِن جریان مسائل، جریان سیاسی و جریان سیاست گذاری در شکل دهی به قانون اصالحات 
ارضی می پردازد. نتایج نشان می دهد که جریان های 3 گانه در عین منفک بودن به لحاظ نظری، به طور کامل 
مستقل از یکدیگر نیستند. این پژوهش استدالل می کند که نظریه  کینگدان با وجود محدودیت ها در تحلیل 
و تبیین فرایند تصویب قانون اصالحات ارضی کاراست. در واقع، پنجره فرصت در پی هم رخدادی جریان های 
مشکالت ارضی و رابطه مالک و زارع، نیرو های سیاسی داخلی و فشارهای بین المللی و فرایند سیاست گذاری 
گشوده شده  و پس  از آن، مسئله در دستورکار حاکمیت قرار گرفته است و کارآفرینان سیاست از فرصت 

پیش آمده برای تصویب پیشنهاد های خود و  تسهیل روند تغییرات استفاده کرده اند.
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مقدمه 

ایران با گاو و خیش قدم به قرن بیستم گذاشت و با 
کارخانه های فوالد و یک برنامه  هسته ای از آن خارج 
شد )آبراهامیان، 2012(. تا پیش از نیمه دوم قرن 
19، دولت سنتی در ایران مبتنی بر ساختار قدرت 
مطلق گرایانه بود و به عدم وجود مالکیت خصوصی 
و وجود مالکیت اشتراکی دولتی1 تکیه داشت. در واقع، 
قدرت این ساختار استبدادی منوط به ابزار تولید، 

یعنی زمین بود )بشیریه، 2020(. 

در این سیستم، زمین داری2 روالی بوروکراتیک بود و 
حاکم، تیول ها3  را به دیگران اعطا می کرد، اما از آنجا که 
هیچ قراردادی بین حاکم و تیول دار به امضا نمی رسید، 
1983؛  )لمبتون،  بود  موقتی  مالکیت  اعطای  این 
شجیعی، 2004(. در این دوران، فرمانروا مظهر دولت و 
مستقل از جامعه بود و حقی مستقل از شخص او وجود 
نداشت، به این دلیل مالکیت خصوصی به معنای رایج در 
تاریخ اروپا نمی توانست وجود داشته باشد )کاتوزیان، 
دوره  در  به تدریج  2004(. ساختارهای دولتِ  سنتی، 

قاجار از هم پاشید )آبراهامیان، 1974(. 

در عصر ناصری و به ویژه در اواخر سلطنت وی 
و  )عالم  آمد  پدید  زمین داری  نظام  در  تحوالتی 
کاظمی، 2017(، در سال های بعد و با وقوع انقالب 
مشروطه اصالحات ارضی در سطح عمومی مطرح 
اشاعه  برای  تالش هایی  و   )2020 )هوگلند،  شد 
انقالب مشروطه به مناطق روستایی و تغییر جهت 
)ازکیا، 2009(. در  مالکان صورت گرفت  علیه  آن 
دوره دوم مجلس شورای ملی قانون نسخ تیول و 

تیول داری به تصویب نهایی رسید )شریف، 1973(.

1. State-Communual Property
2. Land-Holding
3. اصطالحی  برای  اشاره  به  اعطای  پول  یا زمین  در ایران  پیش  از 

)2014 ،Lambton( دوره  تجدد

در طی سال های 1295 تا 1298 توافقی بر سر 
اعالم اصالحات ارضی بین نیروهای جنبش جنگل 
وجود داشته و بخشی از امالک میان دهقانان تقسیم 
شده است )هوگلند، 2020(. در دولت سیدضیا نیز 
تقسیم اراضی میان روستاییان و ایجاد تغییراتی در 
نظام سهم بری به نفع زارعان به عنوان برنامه هایی 
)بهار،  شده است  پیشنهاد  کشاورزی  احیای  برای 
1992(. بعد از به قدرت رسیدن رضاخان در سال 
1304 پاره ای تغییرات در مناسبات زمین داری به 
وجود آمد که دلیل عمده  آن سیاست بسط قدرت 

مرکزی بود )ازکیا، 2009(. 

حکومت مصدق رسماً بیگاری و سیورسات را لغو 
و از سهم مالکانه در مجموع 20 درصد به نفع زارع 
و روستا کم کرد )سنجابی، 1983؛ مهربان، 2020(. 
با این همه  تا پیش از برنامه  اصالحات ارضی، پایگاه 
اقتصادی اجتماعی رعایا دچار تحول بنیادی نشد و 
تغییر عمده ای در نظام زمین داری به وجود نیامد 

)ازکیا، 2009(.

پس از جنگ جهانی اول تغییرات گسترده ای در 
هسته  نظام اقتصادی جهانی و کشورهای پیرامون رخ 
داد. ایران نیز در این دوره به صنعتی سازی روی آورد 
)غالمی، 2014(، اما شیوه  تولید شهری و روستایی، 
رشد  موانع  از  زمین داری  نظام  و  ایلی  جامعه   بطن 
سرمایه داری صنعتی بود )اشرف، 1980( . با حل و فصل 
جدال نفت ایران و انگلیس در سال های نخست دهه 
40 و افزایش درآمدهای نفتی )آبراهامیان، 2013( 
ایران به فرایند پر شتاب دگرگونی اقتصادی و اجتماعی 

وارد شد )کاتوزیان، 2016(. 

دالرهای نفتی به دولت اجازه داد برنامه توسعه  
اقتصادی و صنعتی شدن کشور را که هدف اصلی و 
اولیه  آن تحوالت صنعتی و تغییر ساختار تولید بود، 
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اجرا کند )اسماعیلی و بیانی، 2010(. این درآمد ها 
ماهیت  کل  در حقیقت  و  سرعت  شکل،  جهت، 
فرایند صنعتی شدن و دگرگونی اجتماعی را تعیین 
می کردند )کاتوزیان، 1979(. با افزایش درآمدهای 
نفتی طی این سال ها و بسط سرمایه داری فروپاشی 
نظام ارباب رعیتی امری محتوم بود و انجام اصالحات 
فرایند  به  گذار  برای  نفت  درآمد  سایه   زیر  ارضی 
تعیین کننده  و  اساسی  مرحله ای  شدن  اقتصادی 

به شمار می رفت )فوران، 1994(. 

را  کشاورزی  تولید  که  برنامه هایی  این  از  یکی 
تغییرات در شرایط  و موجب  داد  قرار  تأثیر  تحت 
شد،  جامعه  ساختاری  و  کشاورزی  بخش  تولید 
برنامه اصالحات ارضی بود )شکوری، 2014(. این 
دگرگون کننده   فرایندهای  از  یکی  به عنوان  برنامه 
سیاست ، اقتصاد و وضعیت اجتماعی ایران )منشادی 
و سرحدی قهری، 2021( به اندازه ای اهمیت داشت 
که ولیان4 آن را مهم ترین وظیفه  نظام اداری در آن 

برهه می داند )ولیان، 1983(. 

پس از اصالحات ارضی، بنه ها5 دیگر آن تشکیالت 
 ،)2020 )هوگلند،  نبودند  قبل  اجتماعی اقتصادِی 
تجاری  کشِت  رفتند،  بین  از  بزرگ  زمین داران 
تشویق و ساختار طبقاتی روستایی اساساً دگرگون 
شد )آبراهامیان، 2013(. این برنامه که واسطه  اصلی 
دگرگونی کاپیتالیستی روستا بود )هالیدی، 1979(، 
خصلت اصلی نظام کشاورزی قبلی، یعنی استثمار 
اکثریت روستانشین را تغییر نداد )قرشی و داوودی، 
2018( و در واقع، مالکیت سرمایه داری را جایگزین 

مالکیت اربابی کرد )سوداگر، 1990(. 

4. عبدالعظیم ولیان؛ وزیر تعاون و امور روستایی )1352تا 1345(
5.  واحد سنتی تولید کشاورزی 

یکی از راه های متداول تبیین و تحلیل تحوالت 
حکمرانی، تبیین آن ها به کمک نظریه هاست. این 
پژوهش می کوشد تا با چارچوب نظریه  جریان های 
ارضی  برنامه  اصالحات  کینگدان،  جان  چندگانه6 
اقتصادی،  اجتماعی  کالن  برنامه   یک  به مثابه  را 
از  یکی  و  همکاران، 2018(  و  )افسری  سیاسی   و 
مهم ترین مسائل سیاست گذاری محیط  زیست معاصر 
ایران )تاماسوکی و همکاران، 2021( تبیین کند. این 
چارچوب، یکی از نظریه های مهم در مطالعه تغییر 
سیاست گذاری عمومی به شمار می رود )زهاریادیس، 
در  اساسی  تغییرات  تحلیل  برای  2003(که 

سیاست گذاری تدوین  شده است )کرو، 2008( .

فرایند  منطق  توضیح  با  کینگدان  نظریه  
موضوع  این  به   )2014 )ساباتیر،  سیاست گذاری 
می پردازد که چرا سیاست گذاران به موضوعی خاص 
توجه و رسیدگی می کنند و موضوعی دیگر را نادیده 
را  اجرای سیاست ها  و  تعیین  کینگدان  می گیرند. 
تلفیق 3 جریان می داند: جریان  و  ترکیب  حاصل 
جریان  و  سیاسی8  جریان  مشکالت7 ،  و  مسائل 

سیاست گذاری9 )عطارزاده، 2019(.

زمانی که این 3 جریان با هم تالقی  کنند، دریچه ای 
برای راه حل مسئله  مورد نظر از طریق اتخاذ تصمیم 
گشوده می شود. این دریچه زمانی باز می شود که مشکل 
ازنظر  یکم (  )جریان  کند  خودنمایی  جدی  به صورت 
سیاسی مطرح شود )جریان دوم ( و راه حل هایی  برای 
پنجره   )توسلی، 2008(.  ارائه شود )جریان سوم(  آن 
سیاست از نگاه کینگدان، مدلی است که باید دگرگونی 

در سیاست را توضیح دهد )عطارزاده، 2019(. 
6.  Multiple Streams Theory
7. Problem Stream
8. Political Stream
9. Policy Stream
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چارچوب جریان های چندگانه استدالل می کند 
که اگرچه جریان ها به طور کامل مستقل از یکدیگر 
دارای مسیر خاص  را  آن ها  می توان  ولی  نیستند، 
فرایند  در   .)2014 )ساباتیر10،  کرد  تصور  خود 
این  سه گانه،  جریان های  بین  و  سیاست گذاری 
»کارآفرینان11« هستند که در پیوند جریان ها، تعامل 
بازیگران و اتخاذ تصمیم ها نقش دارند )دانایی فرد 
و عباسی، 2018(، زیرا نبود توافق بازیگران کلیدی 
باعث تغییر مستمر نظام تدابیر یا تداوم فضای ابهام 

یا سکوت خواهد شد )حاجیانی، 2019(. 

کار آفرینان با صرف منابع خود راه حل مناسب را از 
بین راه حل های موجود بر می گزینند و سعی می کنند 
با مراجعه به تصمیم سازان با آن ها وارد معامله شوند 
)کینگدون و استانو12، 1984(. کینگدان معتقد است 
که راه حل ها در واقع، طرح ها و برنامه هایي هستند که 
افراد و گروه ها براي افزایش منافع خود آماده کرده اند 
و مترصد فرصت اند تا آن ها را به عنوان راه حِل مسائل 
و مشکالت عمومي ارائه دهند. این جوهره،  همان 
تقدم  عنوان  با  آن  از  کینگدان  که  است  چیزي 

راه حل ها بر مسائل نام مي برد )اشتریان، 2002(.

نظریه   به کارگیری  با  سیاستی  فرایند  تحلیل 
و  جریان ها  پیوستن  چگونگی  تبیین  و  کینگدان 
گشایش پنجره  سیاست گذاری در برنامه  اصالحات 
تحقیق  با  تنها  است.  پژوهش  این  مسئله   ارضی 
به  می توان  سیاست گذاری  فرایند  سرشت  درباره 
باعث شد  پاسخ داد که چه چیزی  این پرسش ها 
در زمانی خاص، افراد درون و پیرامون حکومت به 
مسئله  اصالحات ارضی توجه نشان دهند و به مسائل 
دیگر توجه نکنند؟ چگونه و تحت تأثیر چه جریانی 

10. Sabatier
11. Entrepreneurs
 12. Kingdon & Stano

این مسئله در دستور کار حکومت وارد شد و برخی 
موضوعات بالقوه و بعضی از جایگزین های محتمل 

هرگز مورد توجه جدی قرار نگرفته اند؟ 

این مطالعه نوعی تحلیل به منظور سیاست گذاری 
محیط زیست و تولید دانش برای ارتقای حکمرانی13 
توسعه  برای  مبنایی  که  معنا  این  به  است.  آن 
استراتژی های سیاسی در امر مدیریت تغییر سیاست 
فراهم می کند. این مطالعه به صورت اکتشافی با هدف 
شده است  انجام  سیاست گذاری  برای  برنامه ریزی 
و ماهیت بین رشته ای آن می تواند به درک مسائل 
در  و  کند  کمک  معاصر  ایران  در  محیط زیستی 
برقراری ارتباط بین مبحث سیاست عمومی و مسائل 

محیط زیستی کارا باشد.

1. پيشينه پژوهش 

حکمرانی  تغییرات  نظری  وجوه  به  پرداختن 
قرار  توجه  مورد  کم  بسیار  دولت   ها،  محیط   زیست 
گرفته   است )دویت، 2005( و در پژوهش ها درباره 
الگوهای سیاست گذاری و چگونگی تولید، تصویب 
و به   کارگیری آن   ها کمتر توجه شده است. با این  حال، 
تاکنون پژوهش های متعددی با بهره گیری از نظریه   
در  سیاست گذاری  فرایند  بررسی  به  کینگدان 

حوزه های مختلف پرداخته اند. 

زاهاریدیس با بسط تئوری کینگدان، به کار گیری 
آن را برای مطالعات تطبیقی سیاست گذاری و تغییر 
واحد تحلیل از سطح دولت به یک برنامه بررسی کرد. 
نتایج نشان داد سیاست گذاری به تعامل 3 جریان در 
لحظه های فرصت بستگی دارد و فقط ترکیبی از این 
3 جریان در یک  زمان می تواند نتیجه مطلوب به بار 

آورد )زهاریادیس14، 1996(. 

13. Sovereignty
14. Zahariadis
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چارچوبی  به مثابه  کینگدان  نظریه   از  شیبویا 
دستورکار  تدوین  فرایند  درک  برای  تئوریک 
بین المللی در مورد گرمایش زمین استفاده کرد. این 
پژوهش اهمیت جریان مشکل و نقش کارآفرینان 
سیاست را در کمک به قرار گرفتن مسئله گرمایش 

زمین در دستورکار نشان داد )شیبویا، 1997(. 

وان و همکاران از نظریه کینگدان برای بررسی 
در  آب  مدیریت  جامع  طرح  توسعه  نهادی  موانع 
چین استفاده کردند. نتایج نشان داد این مدل در 
شناسایی موانع نهادی موفق است )وان و همکاران، 
2018(. دوالن با تمرکز بر مسئله  تغییر اقلیم به ارائه  
تفسیری بدیع از نظریه  کینگدان پرداخت. وی نشان 
داد چگونه کارآفرینان سیاست می توانند با تمرکز 
از طریق  کوتاه مدت  و  فوری  اهداف  و  بحران ها  بر 
چندین اتصال جزئی جریان های مسئله، سیاست و 

سیاست گذاری را جفت کنند )دوالن، 2021(. 

تبدیل  سیاست  دستورکار  تبیین  با  گوا  و  گائو 
»ذغال سنگ به گاز« در چین با استفاده از نظریه  
کینگدان بیان کردند 3 جریان تعیین کننده  دستورکار 
سیاست بر یکدیگر تأثیر می گذارند، به هم آمیخته 
می شوند و به صورت مرحله ای جریان می یابند )گاُو 
وگوا، 2021(. ستوده فومنی و همکاران در تحلیل 
جنگل های  مورد  در  ایران  سیاست گذاری  تغییر 
هیرکانی از چارچوب جریان های چندگانه کینگدان 
استفاده کردند. نتایج نشان داد این چارچوب با وجود 
کارآمد  سیاست ها  تحیلی  در  محدودیت ها  برخی 

است )ستوده فومنی و همکاران، 2021(. 

اسماعیل زاده و همکاران با ارزیابی سیاست های 
ستاد احیای دریاچه ارومیه به مسئله شناسی خشک 
شدن این دریاچه پرداختند. نتایج این ارزیابی نشان 
این ستاد نسبت مسئله خشکی  می دهد شناخت 

انسانی  مسائل  و  بوده  فنی  عمدتاً  ارومیه  دریاچه 
از  ستاد  این  شناخت  در  چندانی  جایگاه  یادشده، 
مسئله و درنتیجه سیاست های اتخاذشده توسط این 
ستاد نداشته است )اسماعیل زاده و همکاران، 2021(

2. روش شناسی پژوهش 

از دسته  اکتشافی  کیفی  به صورت  پژوهش  این 
مطالعات تحلیل سیاست  گذاری های محیط زیست و 
از نوع مطالعه موردی است که به صورت گذشته نگر 
فرایند تصویب برنامه   اصالحات ارضی را با به کارگیری 
نظریه  جریان های چندگانه  کینگدان تحلیل می کند. 
بر  کینگدان  جان  چندگانه   جریان های  نظریه  
مبنای مدل »سطل زباله15« رفتار سازمانی تدوین 
چارچوب   این   .)1995 )کینگدون،  شده است 
سیاست گذاری  فرایند  محرک های  بررسی  با 
)عطارزاده، 2019( در دامنه وسیعی از عرصه های 
سیاست گذاری کاربرد دارد و در شاخص استناد علوم 
استناد  آن  به  بار  از 80  بیش  اجتماعی16 ساالنه 

شده است )ساباتیر، 2014(. 

منابع  تصویب شده،  قوانین  مبنای  بر  پژوهش  این 
کتابخانه ای و مصاحبه های مربوط به کارگزاران اجرایی 
و نخبگان سیاسی تأثیر گذار بر برنامه  اصالحات ارضی 
)جدول شماره 1( در پروژه های تاریخ شفاهی دانشگاه 
هاروارد و بنیاد مطالعات ایران انجام شده است. مرکز 
اجرای  با  هاروارد17  دانشگاه  خاورمیانه  مطالعات 
از  شماری  خاطرات  ایران18  شفاهی  تاریخ  پروژه 
کارگزاران حکومت پهلوی را ضبط و ثبت کرده است. 
مصاحبه شوندگان این طرح در عصر پهلوی مناصب و 

15. Garbage Can
16. Social Sciences Citation Index

 17. The Center For Middle Eastern Studies- Harvard
University
18. Iranian Oral History Project

احسان تمسکی و همکاران. تحليل قانون اصالحات ارضی براساس نظريه جريان های چند گانه کينگدان



تابستان 1400. دوره 12. شماره 43

136

مقامات متعددی داشته اند، شاهد بسیاری از تحوالت 
و رویدادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بوده اند و 
ناگفته ها و اطالعات مهمی پیرامون برنامه ها، سیاست ها 
دارند  اقتصادی  و  اجرایی  نارسایی های  حتی  و 

)اسکندری فروجی و همکاران ، 2019(. 

پژوهشـی  نهـاد  در  شفاهی  تاریخ  برنامه  
غیرانتفـاعی بنیاد مطالعات ایران19 در سال 1360 
شروع شد. این بنیاد در راستای تولید سند شفاهی با 
طراحی و اجرای برنامـه  تـاریخ شفاهی خود به ضبط 
نوعی در عرصه   به  اقدام کرد که  افرادی  خاطرات 
پهلوی  رژیم  سیاست های  اجرای  و  تصمیم گیری 
نقشی ایفا کرده اند یا شاهد حوادث آن دوره بوده اند 

)منتظرالقائم و همکاران، 2019(. 

شیوه  کیفی که این پژوهش بر مبنای آن انجام 
شده، به طور گسترده در رشته های علوم اجتماعی 
کاربرد دارد )گرینل جی ار و اونراو، 2005؛ مارشال 
و راسمن، 2014( و به فرایندی اشاره می کند که 
شامل سازمان دهی داده ها، تدوین موضوعات، تفسیر 
و نوشتن گزارش است )عباسی و همکاران، 2010(. 

زنجیره ای  گردآوری  ابزار  از  پژوهش  این  در 
به  مربوط  منابع  جمع آوری  برای  )گلوله برفی20( 
اصالحات ارضی استفاده شد، به شکلی که گردآوری 
منابع به صورت زنجیره ای از پژوهشگران این حوزه 
تا زمان رسیدن به مرحله  اشباع نظری21 ادامه  ها 
دسته بندی های یادشده اشباع شود و این زمانی رخ 
می دهد که نظریه   مطالعه شده کامل شود و اطالعات 
جدیدی مرتبط با موضوع مطالعه شده به دست نیاید 

)فتحی واجارگاه و همکاران، 2014(. 

 19. The Oral History Collection of the Foundation for
Iranian Studies
20. Snowball Method
21. Theoretical Saturation

این  داده های  تحلیل  و  تفسیر  جهت  همچنین 
پژوهش در چارچوب نظریه  مذکور از روش تحلیل 
استفاده   )2008 همکاران،  و  )ضیغمی  محتوا 
انجام  اولیه  مفاهیم  ابتدا  بر این اساس،  شده است. 
با چارچوب  منابع تحقیق مطابق  از همه  پژوهش 
نظری استفاده شده )تصویر شماره 1( گردآوری شد. 
سپس با تمرکز بر مفاهیم تئوریک نظریه  کینگدان 
و تعریف 4 ُکد اصلی )جدول شماره 2(، کد های باز 
متون و مصاحبه های مورد مطالعه  مشخص شد و با 
طبقه بندی ُکدهایی که ارتباط معناداری با یکدیگر 
داشتند، کدهای محوری استخراج شد. در نهایت، با 
تعیین کدهای هسته ای و تحلیل آن ها نتایج نهایی 

تحقیق ارائه شد.

3. يافته های پژوهش

نتایج حاصل از تحلیل محتوا و قوانین تصویب شده، 
منابع کتابخانه ای و مصاحبه های کارگزاران اجرایی و 
نخبگان سیاسی تأثیر گذار بر برنامه  اصالحات ارضی 
)جدول شماره 3( نشان می دهد 3 جریان  مسئله، 
کارآفرینان  همراهی  با  سیاست گذاری  و  سیاست 
ارضی،  اصالحات  مسئله  برآمدن  موجب  سیاست 
توجه سیاست گذاران و در نهایت، تصویب و اجرای 
قانون اصالحات ارضی شده است. در ادامه به شرح 

هر یک از جریان های فوق پرداخته می شود.

3. 1. جريان يکم؛ جريان مسئله

 ،40 دهه   ابتدایی  سال های  طی  شاخص ها22: 
سهم نفت چه در درآمدهای ارزی و چه تأثیر آن بر 
واردات به صورت دائمی رو به افزایش گذاشت و از این 
لحاظ نقطه  آغازین روندی بود که تمام شاخص های 
به  را  ایران  فرهنگی و سیاسی  اجتماعی،  اقتصادی، 

22. Indicators 
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جدول 1. منابع استفاده شده جهت تحلیل محتوا

وبگاهتعدادعنوان 

29 مصاحبهپروژه  تاريخ شفاهی دانشگاه هاروارد
https://library.harvard.edu/

collections/iranian-oral-history-
project

10https://fis-iran.org مصاحبهپروژه  تاريخ شفاهی بنیاد مطالعات ايران

پايگاه ملی اطالع رسانی قوانین و مقررات کشور
11 قانون مرتبط
يک اليحه مرتبط

https://dotic.ir

http://qavanin.irسامانه  ملی قوانین و مقررات

https://dotic.irپايگاه ملی اطالع رسانی قوانین و مقررات کشور

18 منبع مرتبطکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی
11 مجله مرتبط

https://www.ical.ir

https://library.razavi.irسازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

)2014 ،ReitabaS( تصویر 1. عناصر  نظریه جریان های 3 گانه کینگدان

10 
 

 
 کینگدان گانهسههای ی جریان. عناصر  نظریه1شکل 

( Sabatier, 2014) 
 

 تحلیل در چارچوب نظریه کینگدان  برای شدهتعریف زیرکدهای و کد .2 جدول
جریان  جریان سیاست جریان مسئله 

 گذاریسیاست
 کارآفرینان سیاست

  کُد
 A B C D اصلی

کُد 
 A3 A2 A1 B3 B2 B1 C2 C1 D3 D2 D1 فرعی

 بازخورد عنوان
رویدادهای 

 برجسته
 هاشاخص

 تغییرات
 و اداری

 گذارانقانون

گرایش 
 ملی

ایدئولوژی 
 حزبی

پذیری امکان
 فنی

مقبولیت 
 ارزشی

هااستراتژی  دسترسی منابع 

 
 های پژوهشیافته

های مربوط به کارگزاران اجرایی و نخبگان ای و مصاحبهکتابخانهمحتوا قوانین تصویب شده، منابع  تحلیل از حاصل نتایج
گذاری با مسئله، سیاست و سیاست که سه جریان دهدمی نشان( 2 جدول) ی اصالحات ارضیسیاسی تاثیر گذار بر برنامه

پیوستن جریان ها و 
پنجره ی 

سیاست گذاری

جریان یکم؛ جریان مسئله 
شاخصه ها

رویدادهای برجسته
بازخورد

جریان دوم؛ جریان سیاست
ایدئولوژی حزبی

گرایش ملی
تغییرات اداری و قانون گذاران

جریان سوم؛ جریان 
سیاست گذاری
مقبولیت ارزشی

امکان پذیری فنی
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عنصر نفت آلوده کرد. سهم نفت در صادرات کشور که 
در سال 1338 حدود 74/2 درصد بود، در سال 1341 
به 80 درصد و در سال 1346 به 83 درصد رسید 

)اکبری و لیالزمهرآبادی، 2010؛ سروش، 1967(. 

بر اساس آمار بانک مرکزی سهم بخش کشاورزی 
بدون در نظر گرفتن درآمد بخش نفت در تولید ملی 
تا پیش از اجرای اصالحات ارضی در سال 1338 
معادل 36/8 درصد بود )سوداگر، 1990(. همچنین 
طبق سرشماری کشاورزی سال 1340، حدود 60 
درصد از خانوارهای کشاورزی را فقیرترین طبقات 
تشکیل می دادند که زمینی نداشتند یا کمتر از 2 
هکتار در اختیارشان بود )شکوری، 2014(. تا پیش 
از اصالحات ارضی، نزدیک به 65 درصد از ساکنان 
ایران در مناطق روستایی )ایران، 1993( و تقریباً در 

66756 روستا زندگی می کردند. 

مالِک  خانواده،   37 تنها  تخمین  یک  بر اساس 
19 هزار روستا، یعنی در حدود 38 درصد از کل 
سال  در   .)2009 )ازکیا،  بودند  ایران  روستاهاي 
1340، اراضی دولتی 10 درصد، اراضی سلطنتی 4 
درصد، اراضی وقفی 4 درصد و اراضی خصوصی 76 
درصد از کل اراضی را تشکیل می دادند و شیوه  تولید 

در بیش از 60 درصد از زمین های کشور به شیوه  
سهم بری بود )شکوری، 2014(. 

زمین  اعطای  مسئله  برجسته23:  رویدادهای 
به کشاورزان یکی از اصولی بود که بعد از انقالب 
کمونیستی 1917 روسیه، همواره از طریق احزاب 
کمونیست جهان مطرح و کوشش می شد تا از این 
طریق کشاورزان و دهقانان کشورهای جهان سوم 
و  )قرشی  یابند  گرایش  کمونیستی  ایدئولوژی  به 
داوودی، 2018(. از سال 1950 میالدی به بعد نیز 
قطعنامه های مکرری از جانب مجمع عمومی سازمان 
و  سازمان  این  اجتماعی  و  اقتصادی  شورای  ملل، 
سازمان خواروبار و کشاورزی صادر شد که هر کدام 
به نوعی، اصالحات ارضی را در مسائل دهقانی توصیه 

می کردند )امامی خویی و ضیایی، 2008(. 

و رشد شتابان  پایان جنگ جهانی دوم  از  پس 
همکاران،  و  )پیج  توسعه یافته  کشورهای  اقتصاد 
گسترش  درصدد  سرمایه داری  نظام   ،)1961
برآمد.  جهان  کشورهای  سایر  بر  خود  استیالی 
در تاریخ 5 ژوئن 1947 طرحی موسوم به »طرح 

23. Focusing Events

جدول 2. کد و زیرکدهای تعریف شده برای  تحلیل در چارچوب نظریه کینگدان

کارآفرينان سياستجريان سياست گذاریجريان سياستجريان مسئله

ُکد  
ABCDاصلی

A3A2A1B3B2B1C2C1D3D2D1ُکد فرعی

عنوان

بازخورد

رويدادهای 
برجسته

ص ها
شاخ

تغییرات اداری 
و قانون گذاران

ش ملی
گراي

ايدئولوژی 
حزبی

امکان پذيری 
فنی

مقبولیت ارزشی

استراتژی ها

منابع

دسترسی
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ه
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کد 
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کد 
سته ای

ه

A1

ش سهم نفت در صادرات کشور
افزاي

ص های اقتصادی
وضعیت معیشتی روستايیان  و شاخ

B1

مسئله زمین  در تفکر روشنفکران و نهضت های 
سیاسی میانه و چپ پايگاه قدرتمندی داشت

 اتفاق نظر  بین احزاب و جريان های سیاسی

C1

تصور سیاست گذاران اين بود که  ساخت اجتماعی ده 
و کشاورزی دهقانی  فاقد انعطاف پذيری الزم برای 

ش تولید و بهبود  زندگی روستايیان است
افزاي

تناسب و سازگاری بین تصور و تفکر سیاست گذاران داخلی، الگوها و طرح های پیشنهادی خارجی 

D1

نخست وزيری علی امینی

قرار گرفتن امینی در مقام نخست وزيری و ارسنجانی در مقام وزير کشاورزی 

خانوارهای کشاورز فقیرترين 
طبقات را تشکیل می دادند

حمايت جامعه  سوسیالیست ها از 
اصالحات ارضی

س 
ش افراطی به اقتبا

گراي
تکنولوژی غرب

نظرات و پیشنهادهای مشاوران 
آمريکايی و سفیر وقت اياالت 

متحده  به نخست وزير

 65 درصد از ساکنان ايران 
در مناطق روستايی ساکن بودند

حزب توده خود را اولین سازمانی 
می دانست که در زمینه  مسئله زمین 

پیشقدم شده است

س عظیم
ايجاد مزارع در مقیا

جلب اعتماد آمريکايی ها توسط امینی 
و  رابطه خوب وی با رهبران جبهه  

ملی

60 درصد تولید کشاورزی زمین های کشور به 
شیوه  سهم بری بود

الگوی توسعه  پیشنهادی آمريکا

امینی از اواسط دهه  1320 به همراهی  
ش ابوالقاسم امینی به گروه قوام پیوسته 

برادر
بود و از اصالحات ارضی پشتیبانی می کرد
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A1

ک 37 خانواده بود
38 درصد از کل روستاهای کشور در تمل

ص های اقتصادی
وضعیت معیشتی روستايیان  و شاخ

B1

جريان های اسالم گرا و نهضت آزادی  از مخالفین اين اصالحات به شمار 
می رفتند، اما  جبهه  ملی به طور مشروط سیاست اصالحات ارضی را تأيید کرد

 اتفاق نظر  بین احزاب و جريان های سیاسی

C1

مملکت نفتی است و بايد مونوکولتور داشته باشد

تناسب و سازگاری بین تصور و تفکر سیاست گذاران داخلی، الگوها و 
طرح های پیشنهادی خارجی

D1

ک اين 
ارسنجانی تا سال 1340 اطالعات وسیعی از مناطق روستايی و در

جوامع داشت

قرار گرفتن امینی در مقام نخست وزيری و ارسنجانی در مقام وزير 
کشاورزی

س از پیوستن به کابینه  علی امینی، اجرای قانون اصالحات ارضی را عهده دار شد و  
ارسنجانی پ

س از عهده دار شدن پست وزارت کشاورزی، اليحه  اصالحی قانون اصالحات  ارضی را 
8 ماه پ

تهیه کرد و به تصويب رساند
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A1C2

ش از اصالحات ارضی
نظام سلسله مراتبی پی

بهره گیری از نسق در نبود حدنگاری 

D2

ک های آمريکا قدرت اقتصادی و نظامی محمدرضا 
ش درآمد نفت و کم

افزاي
ش داد

شاه و در نتیجه قدرت سیاسی وی را به زيان زمین داران افزاي

ک های مالی 
وضعیت درآمدهای نفنی و شروط آمريکا برای کم

A2

اعطای زمین به کشاورزان بعد از انقالب 
کمونیستی 1917 روسیه

همسويی رخدادهای بین المللی، منطقه ای و 
داخلی 

شاه دريافته بود که مساعدت مالی آمريکايی ها 
به پیگیري سیاست هاي دولت آمريکا منوط است

قطعنامه های مکرر سازمان های بین المللی 
مبنی بر ضرورت اصالحات ارضی

س 
س از اصالحات بر اسا

ساخت اجتماعی پ
نظام پیشین 

ک خواهد کرد که 
آمريکا به کشورهايی کم

به اجراي رفرم هايی از قبیل اصالحات ارضی 
دست زده باشند
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رشد اقتصادی کشورهای توسعه يافته 
 

گ جهانی دوم
س از جن

پ

نظام ارباب رعیتی، نظامی فئودال است و ارباب، 
استثمارگر است

ش از اجرای قانون اصالحات ارضی، دولت ِکنِدی 
پی

ک 85 میلیون دالری را مشروط به اين 
پرداخت کم

کرد که شاه لیبرال ها را وارد کابینه کند

طرح مارشال
برنامه اصل 

چهار

خذف ارباب

ش  نظام حاکمیتی غرب برای 
تال

ش حوزه نفوذ خود در کشورهای 
افزاي

جهان سوم
کودتای نظامی مرداد 1337 در عراق

B2

راهبرد  جديد  شاه به عنوان ابزار کلیدی 
نظم نوين اقتصادی اجتماعی 

ش نسبتاً وسیعی از جمعیت 
ش بخ

گراي
کشور  به اصالحات ارضی

در ايران حدنگاری وجود نداشت
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احتمال سلطه  
کمونیسم در ايران و 

نگرانی 

ش شاه برای 
تال

جلب حمايت از 
روستايیان و دهقانان

بنیان تقسیم اراضی 
بر نسق گذاشته شد

رشد نهضت های دانشجويی 
و حرکت های کارگری و 

دهقانی در ايران

ش برای تبديل دهقانان  
تال

به نیروی اجتماعی  اساسًا 
محافظه کار

انقالب سفید 
شاه و ملت

تغییر اساسی در 
راستای غربی 
کردن کشور

A3

ص سهم 20 
ناکامی مصدق در  تخصی

درصدی روستا از محصول و اعالم 
معافیت روستايیان از  بیگاری

بازخورد  برنامه های  پیشین موجب 
توجه به مسئله اصالحات ارضی 

تقابل با نفوذ ايدئولوژی های چپ در 
میان مردم

حذف  اصالحات ارضی از برنامه سوم عمرانی کشور 
با دستور شاه

B3

تصويب قانون اصالح امور اجتماعی و عمران دهات 
س نوزدهم

در مجل

س 
تصويب  قانون اصالحات ارضی با  انحالل مجل
بیستم و فرمان شاه به نخست وزير جديد

D3

امینی در دوران مبارزات انتخاباتی با اقبال، برنامه ای 
ک داشت

برای ايجاد خرده مال

جلب حمايت روستايیان و توسعه  کشاورزی و 
صنعت با  برنامه  جامع اصالحات ارضی 
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تأکید  و فشار دولت آمريکا بر شاه برای  تغییر در 
ک و زارع

روابط مال

س بیستم با فرمان شاه، 
س از انحالل مجل

پ
وی اعالم کرد به موجب قانون اساسی از حق 

قانون گذاری برخوردار است

ارسنجانی به زير و بم نظام ارباب رعیتی واقف بود و 
نظام نسق را می شناخت

در دولت های اقبال و شريف امامی 
لوايحی مشروح و تفصیلی در ارتباط با 

س ارائه شد
اصالحات ارضی به مجل

فرمان شاه به امینی برای اجرای قانون 
اصالحات

استراتژی آمريکا در جهت زمینه سازی 
و نوسازی به نفع امپريالیسم

»قانون اصالحات ارضی در 8 فصل 
و 38 ماده در 19 دی 1340 به 

تصويب هیئت دولت رسید

استراتژی تشويق بورژوازی شهری 
به سرمايه گذاری در صنعت 

استراتژی تشويق مالکان به  
سرمايه گذاری در اقتصاد شهری 
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مارشال24« توسط وزیر خارجه  وقت ایاالت متحده 
ارائه شد. متعاقب اجرایی شدن این طرح و رضایت 
دولتمردان ایاالت متحده طرح ها و برنامه های مشابه 
در دستورکار قرار گرفت. پس  از آن هری ترومن، 
رئیس جمهور ایاالت متحده در نطق خود به تاریخ 5 
ژانویه 1949، موضوع کمک های فنی به دولت هایی 
را مطرح کرد که از نظر اقتصادی توسعه نیافته اند و 
چون قسمت چهارم نطق او درباره  این نوع کمک ها 
بود به »برنامه اصل چهار25« شهرت یافت )رفیعی راد 

و محمدی، 2017(. 

نظام حاکمیتی غرب، به ویژه ایاالت متحده درصدد 
اجرای برنامه هایی در کشورهای جهان سوم نظیر 
ایران بود تا ضمن افزایش حوزه  نفوذ خود، زمینه 
را برای ورود نظام سرمایه داری فراهم کند )خرم شاد 
ازنظر  شاه  ارضی  اصالحات   .)2017 مسی نژاد،  و 
مطبوعات غربی، مقدمه ای برای ایجاد یک جامعه  
پیشرفته از نوع غربی بود که باید بانی آن را به عنوان 
و  )امامی خویی  نامید  ترقیات  پرچم دار  و  قهرمان 

ضیایی، 2008(. 

در   1337 مرداد  نظامی  کودتای  از سوی دیگر، 
که  شد  حکومتی  رسیدن  قدرت  به  موجب  عراق 
شوروی  به  و  داشت  سوسیالیستی  گرایش های 
نزدیک بود و تحوالت سیاسی داخل کشور به سمتی 
حرکت های  و  دانشجویی  نهضت های  که  می رفت 
کارگری و دهقانی در حال رشد بودند و تعامل آنچه 
در عرصه داخلی و خارجی روی داد، ممکن بود ایران 
را به سوی التهاب و سلطه کمونیسم براند )غفاری و 

رادمرد، 2017(. 

24. Marshall Plan 
25. Point Four Program

 بازخورد26: پس از ناکامی تالش های جریان های 
 30 و   20 دهه های  در  روشنفکران  و  سیاسی 
خورشیدی،  ستیز بین المللی دولت ایران در قضیه 
ملی شدن صنعت نفت، تالش های مصدق در ارتباط 
تخصیص  از  بود  عبارت  که  را  ارضی  اصالحات  با 
سهم 20 درصدی روستا از محصول و اعالم معافیت 
روستاییان از بیگاری به محاق برد )مهربان، 2020(. 

در ابتدا، قرار شد که برنامه  اصالحات ارضی در 
و  طرح ریزی  کشور  عمرانی  سوم  برنامه  چارچوب 
دفتر  بر همین اساس،  )شکوری، 2014(.  شود  اجرا 
)افخمی،  بود  کرده  ورود  زمینه  این  در  اقتصادی 
2002(، اما پهلوی دوم قائل به نوعی امتزاج میان 
قدرت طلبی خود و الگوبرداری از ایاالت متحده بود، 
رویکردی که با اهداف سازمان برنامه و بودجه همسو 
ازاین رو، شاه حاضر نشد اصالحات ارضی در  نبود. 
و  )غفاری  شود  آورده  کشور  عمرانی  سوم  برنامه  

رادمرد، 2017(. 

مسئله   خورشیدی   1338 سال  حوالی  در 
اصالحات ارضی و تغییر روابط مالک و زارع مورد 
توجه و تأکید دولت ایاالت متحده قرار گرفت و فشار 
بر شاه و دولت های اقبال و شریف  امامی از هر طرف 
دولت های  در  فشارها  این  نتیجه   در  می شد.  وارد 
اقبال و شریف امامی لوایحی مشروح و تفصیلی به 
مجلس ارائه شد که رسیدگی به آن ها تا سال 1339 
ادامه داشت. اگر چه این الیحه ها در مجلس نوزدهم 
در نهایت با عنوان »قانون مربوط به اصالحات ارضی« 
به آن ها  اما آن قدر  به تصویب رسید،  در 38 ماده 
تبصره و شرط و شروط اضافه شد که اصل تقسیم 
امالک را منتفی کرد )مهربان، 2020؛ رحمان زاده 

هروی، 2018(.

26. Feedback

احسان تمسکی و همکاران. تحليل قانون اصالحات ارضی براساس نظريه جريان های چند گانه کينگدان



تابستان 1400. دوره 12. شماره 43

146

3. 2. جريان دوم:  جريان سياست

ایدئولوژی حزبی؛ مسئله  زمین، پایگاه قدرتمندی 
در تفکر و تصور روشنفکران و نهضت های سیاسی 
برای  آن ها  ارضی  میانه و چپ داشت و اصالحات 
اعتبار  مورد  در  آن  به وسیله   که  بود  معیاری 
انقالبی دولت ها و پای بندی شان به توده ها قضاوت 
جامعه   ضیایی، 2008(.  و  )امامی خویی  می کردند 
از  را  خود  حمایت  قبل  از  چون  سوسیالیست ها 
زمین داری  نظام  برابر  در  وابسته  سرمایه داری 
)ارباب رعیتی( اعالم کرده بود، با این طرح موافقت 
با  توده  حزب  برخورد   .)1985 )افراسیابی،  کرد 
این  در  حزب  جبهه گیری های  ارضی  و  اصالحات 
قبال به شدت تحت تأثیر جناح بندي درون حزبی و 

ارتباط حزب با شوروي بود )افشار، 1985(.

حزب توده که خود را اولین سازمانی می دانست 
که در زمینه مسئله  زمین پیشقدم شده است )نیری، 
2018(، در ابتدا اصالحات مزبور را مردود دانست، 
برابر حکومت و  به مرور یک جریان 2گانه در  اما 
اصالحاتش در درون حزب پدیدار شد که در نشریات 
حزب )روزنامه مردم و مجله دنیا( نیز انعکاس یافت. 
و  کام بخش  رادمنش،  از  متشکل  جریانی  بنابراین 
کیانوری به نفی اصالحات پرداختند و جریانی دیگر 
به رهبری ایرج اسکندری، این اصالحات را مقید و 

مترقی  دانست )کیانوری، 1993(. 

فدائیان  جریان  از جمله  اسالم گرا،  جریان های 
داوودی،  و  )قرشی  اسالمی  مؤتلفه  حزب  اسالم، 
2018( و هیئت مدرسین )هریسون، 2003( با توجه 
ایرانی  به نفوذ اجتماعی گسترده ای که در جامعه 
داشتند، به طور کلی از مخالفین این اصالحات به شمار 
می رفتند )قرشی و داوودی، 2018(. همچنین نهضت 
پس  سیاسی مذهبی،  تشکل  یک  به عنوان  آزادی 

از دیدار با مراجع قم و صدور اعالمیه ای اصالحات 
ارضی را حاصل نفوذ  ایاالت متحده دانست و با آن 

مخالفت کرد )آموزگار، 1977(. 

اما جبهه  ملی به طور مشروط سیاست اصالحات 
ارضی را تأیید کرد )امامی خویی و ضیایی، 2008(. 
انقالب  مفاد  با  به خودي خود  حزب  ایـن  اعضـاي 
سفید و اصالحات ارضی موافق بودند و تنها از رژیم 
اصالحات  این  انجام  مجریان  و  حاکم  دیکتاتوري 
اعالم نارضایتی می کردند )قرشی و داوودی، 2018(.

گرایش ملی27: مسئله  اصالحات ارضی برای تغییر 
در بنیان دولت اساسی و مهم بود )لمبتون، 2015(. 
سیاسی  نارضایتی   1339 سال  اقتصادی  شرایط 
وضعیت  در  را  شاه  که  به گونه ای  کرد،  تقویت  را 
شاه  شرایطی،  چنین  در  داد.  قرار  آسیب پذیری 
راهبرد جدیدی را به عنوان ابزار کلیدی نظم نوین 
اقتصادی اجتماعی به  کار بست تا حمایت بسیاری از 
روستاییان و دهقانان را جلب کند )کدی و ریچارد، 
1981(. اصالحات ارضی و تقسیم اراضی ابزاری بود 
که دهقانان را از حالت منبع بالقوه  انقالب به یک 
نیروی اجتماعی اساساً محافظه کار تبدیل می کرد، 
پس استواری حکومت تا اندازه ای به توانایی اش در 
پیشبرد اصالحات روستایی و ارضی بستگی داشت 

)امامی خویی و ضیایی، 2008(. 

اوایل  سیاسی  و  اجتماعی اقتصادی  شرایط 
دهه  1340 شاه را در موقعیتی دشوار قرار داده و 
مجبورش کرده بود برای تضمین استمرار حکومت 
خود گامی غیر متعارف بر دارد. انقالب سفید به مثابه 
کشور،  کردن  غربی  راستای  در  کلی  تغییر  نوعی 
سازوکاری برای نیل شاه به این هدف بود )فقیهی و 
دانایی فرد، 2006( و برنامه  اصالحات ارضی به عنوان 

27. National Mood
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بود که شاه  انقالب، چیزی  این  و کانون  جان مایه 
از آن با نام » انقالب اجتماعی عظیم« یاد می کرد 

)رحمان زاده هروی، 2018(.

دوره   نوزدهمین  قانون گذاران،  و  اداری  تغییرات 
قانون گذاری در تاریخ 10 خرداد 1335 افتتاح شد، 
مسائل  با  ارتباط  در  مجلس  این  اقدامات  از جمله 
ارضی می توان به قانون اصالح امور اجتماعی و عمران 
دهات مصوب 26 تیر 1335 و قانون اصالحات ارضی 
اشاره کرد28، دوران   اردیبهشت 1339  مصوب 26 
تاریخ 19 خرداد 1339 به  این مجلس در  4 ساله 
مجلس  بین  فترت  دوران  خالل  در  رسید.  پایان 
نوزدهم و بیستم که قریب به 9 ماه طول کشید، 
مبارزات انتخاباتی بین این 3 گروه در جریان بود؛ 
حزب ملّیون به رهبری نخست وزیر وقت منوچهر 
اقبال، حزب مردم به رهبری اسداهلل علم و حزب 
منفردان به رهبری چند تن، از جمله علی امینی، 
سید جعفر بهبهانی، ارسالن خلعتبری و فتح اهلل فرود 

در جریان بود.

دوره  بیستم قانون گذاری متشکل از احزاب ملّیون 
و مردم و نماینده ای از جبهه  ملی باالخره در روز 2 
اسفند 1339 افتتاح شد، اما عمر آن دیری نپایید و 
در تاریخ 19 اردیبهشت 1340 با استعفای مهندس 
شریف امامی و آغاز حکومت امینی به فرمان شاه 
منحل شد )شجیعی، 2004(. شاه در آبان 1340 در 
پی تعطیلی مجلس شورای ملی و سنا اعالم کرد به 
موجب قانون اساسی از حق قانون گذاری برخوردار  
است )اوری، 1992(؛ بنابراین در فرمانی به امینی 
لزوم  صورت  در  را  ارضی  اصالحات  قانون  اجرای 

به شکل اصالح شده صادر کرد. 

28.  این قانون در 24 اسفند 1338 به تصویب مجلس شوراي ملي 
و در تاریخ ذکر شده به تصویب سنا رسید.

در نهایت، الیحه ای که ازنظر اجرایی صرفاً اصالح 
قانون 26 اردیبهشت 1339 محسوب می شد، ولی 
در واقع، قانونی جدید بود )لمبتون، 1983( که پس 
از کش وقوس های فراوان با عنوان » قانون اصالحات 
ارضی« در 8 فصل و 38 ماده در 19 دی ماه 1340 
اصالحات  )قانون  رسید  دولت  هیئت  تصویب  به 

ارضی، 1961(.

3. 3. جريان سوم:جريان سياست گذاری

   مقبولیت ارزشی29: پیش از اجرای اصالحات 
کشاورزی  بالقوه  امکانات  از  شناخت  نبود  ارضی 
ایران تصویر غیر واقع بینانه ای از این نظام در ذهن 
ایران  کشاورزی  سیاست گذاری  دست اندرکاران 
اجتماعی  ساخت  که  بدین معنا  بود.  کرده  ترسیم 
روستا و کشاورزی دهقانی فاقد انعطاف پذیری الزم 
و ظرفیت کافی برای افزایش تولید و بهبود زندگی 
گرایش  موجب  تفکر  این  رسوخ  است.  روستاییان 
مزارع  ایجاد  و  غرب  تکنولوژی  اقتباس  به  افراطی 
اقلیمی،  شرایط  به  توجه  بدون  عظیم  مقیاس  در 
ساخت  و  مدیریت  ظرفیت،  کاربردی،  تحقیقات 

اجتماعی شد )عجمی، 1981(. 

برای  متحده  ایاالت  پیشنهادی  توسعه   الگوی 
بر اساس  ایران  از جمله  سوم،  جهان  کشورهای 
نظرات والت ویتمن روستو، مشاور جان اف کندی، 
اعتقاد  به  و  تهیه شد  ایاالت متحده  رئیس جمهور 
برخی دولت ایران برنامه  اصالحات ارضی را بر مبنای 
آن پیش برد )خرمشاد و مسی نژاد، 2017(. سپهری 
تصریح می کند طرح اصالحات ارضی از طرف دولت 
شده است  پیشنهاد  شاه  به  مؤکداً  متحده  ایاالت 

)سپهری، 1988(. 

29. Value Acceptability
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طرح روستو سلسله ای از اصالحات اقتصادی، به ویژه 
اصالحات ارضی و توسعه  و رشد کشاورزی صنعتی را 
برای کشورهای آمریکای جنوبی، خاورمیانه و آسیای 
جنوب  شرقی پی ریخت )مهربان، 2020(. فریور در 
مورد نقش و هدف آمریکایی ها از اصرار بر اصالحات 
ارضی این گونه می گوید: » من نمی گویم آمریکایی ها 
که این پروژه را داده بودند، به شاه سوءنیت داشتند. 
نه! شرایط ایران را نمی دانستند.... اگر فهمیده بودند که 
عمداً می خواستند تولید از بین برود، برای اینکه ایران 
محتاج باشد. مملکت نفتی است و باید مونوکولتور 
داشته باشد. مونوکولتور، یعنی هیچ چیز دیگر نداشته 

باشد غیر از نفت، بعید نیست.« )فریور، 1984(.

امکان پذیری فنی30: تا پیش از اصالحات ارضی 
یک نظام سلسله مراتبی در روستا وجود داشت که 
صاحب  واسطه های  اصلی،  مالکین  از  بود  عبارت 
وام، نسق داران و زارعان. این تقسیم از پیش موجود 
اگرچه منشأ ماقبل سرمایه داری داشت، چارچوبی را 
که اصالحات ارضی در آن انجام شد، فراهم کرد و تا 
حد زیادی خصلت ساخت اجتماعی پس از اصالحات 

را نیز تعیین کرد )هالیدی، 1979(.

تفکر اساسی در طرح ریزی قوانین اصالحات ارضی 
این بود که نظام ارباب رعیتی نظامی فئودال است و 
انجام هیچ کار  ارباب، استثمارگری است که بدون 
و کافی  برداشت می کند  از محصول رعیت  مهمی 
است که ارباب را حذف کنیم تا رعیت آزاد شده به 
یک کشاورز خودمختار تبدیل شود )سوداگر، 1990(. 
بنیان تقسیم اراضی در قانون اصالحات ارضی به دلیل 
نسق  بر  نداشت،  وجود  حدنگاری31  ایران  در  آنکه 

گذاشته شد )امینی، 1983؛ امینی، 1986(. 

30. Technical Feasibility
 31. Cadastre

3. 4. کارآفرينان سياست

شریف  امامی،  استعفای  با  شاه  دسترسی: 
نخست وزیری را به شخص مورد نظر ایاالت متحده، 
یعنی علی امینی واگذار کرد )آبراهامیان، 2013(. 
امینی به همراه حسن ارسنجانی با الهام از نظرات 
وقت  سفیر  و  آمریکایی  مشاوران  پیشنهادهای  و 
ایاالت متحده در تهران جولیس هولمز در اجرای 
سیاست اصالحات ارضی کوشیدند )گوئررو و گوررو، 
2016(. امینی که در اوایل دهه  1330 سفیر ایران 
در واشنگتن بود، ضمن جلب اعتماد آمریکایی ها از 
با  این وزیر دارایی مصدق بود،  از  آن رو که پیش 
بیشتر رهبران جبهه  ملی رابطه خوبی داشت. وی که 
از اواسط دهه  1320 به همرامی  برادرش ابوالقاسم 
امینی به گروه قوام پیوسته بود و از اصالحات ارضی 
پشتیبانی می کرد )آبراهامیان، 2013(، می دانست 
که مجلسی مملو از مالکان، برنامه  اصالحات ارضی 
و  )کاتوزیان، 2016(  کرد  نخواهد  پشتیبانی  را  او 
پس از به قدرت رسیدن  در انحالل مجلس کوشید 
)آبراهامیان، 2013(، با انحالل مجلسین، امینی چون 
قادر مطلق به حکومتش ادامه داد )الموتی، 1983(. 

از سوی  دیگر، ارسنجانی که تا سال 1340 اطالعات 
جوامع  این  درک  و  روستایی  مناطق  از  وسیعی 
داشت )لمبتون، 1983( با مغتنم شمردن  فرصتی 
ایجاد  سیاسی  نیروهای  و  جریان ها  به واسطه   که 
پیوستن  از  و پس  بخشید  آن شکل  به  بود،  شده 
به کابینه امینی که از سوی ایاالت متحده حمایت 
می شد، اجرای قانون اصالحات ارضی را عهده دار شد 
)کسرایی، 2002(. ارسنجانی 8 ماه پس از عهده دار 
شدن پست وزارت کشاورزی، الیحه  اصالحی قانون 
اصالحات  ارضی را تهیه کرد و به تصویب رساند و 12 
روز پس از مهلت قانونی  در 12  اسفند 1340 آن در 

مراغه به اجرا درآورد )ارسنجانی، 2000(.
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ایاالت   کمک های  و  نفت  درآمد  افزایش  منابع: 
متحده قدرت اقتصادی و نظامی محمدرضا شاه و 
در نتیجه قدرت سیاسی وی را به زیان زمین داران 
افزایش داد )کاتوزیان، 2014(. دولتمردان آمریکایی 
به خصوص  سرمایه گذاری،  از طریق  می کردند  فکر 
در  خود  سیاست های  نفع  به  کشاورزی  عرصه   در 
می توانند  ایران  از جمله  سوم،  جهان  کشورهای 

تحولی اساسی پدید آورند )حیدری، 2019(. 

مساعدت  هرگونه  که  بود  دریافته  به وفور  شاه 
دولت  سیاست هاي  پیگیري  به  آمریکایی ها  مالی 
چستر  را  مفهوم  این  است.  وابسته  متحده  ایاالت 
»ایاالت  بود  اعالم کرده  ِکِندي  ارشد  پاولز، مشاور 
متحده به کشورهایی کمک خواهد کرد که به اجراي 
رفرم هایی از قبیل اصالحات ارضی و مالیات بر درآمد 
اقدام کرده باشند« )زاهد، 2015(. پیش از اجرای 
قانون اصالحات ارضی، دولت ِکِندی پرداخت کمک 
85 میلیون دالری را مشروط به این کرد که شاه 
لیبرال ها را وارد کابینه کند و برای اجرای اصالحات 

ارضی گام های اساسی بردارد )آبراهامیان، 2013(.

دوران  در  می کند  تصریح  امینی  استراتژی ها: 
ایجاد  برای  برنامه ای  اقبال،  با  انتخاباتی  مبارزات 
خرده مالک داشته است که بعدها با تشکیل کابینه و 
انتخاب ارسنجانی به عنوان وزیر کشاورزی این برنامه 
به اصالحات ارضی تبدیل شده است )امینی، 1983؛ 
امینی، 1986(. ارسنجانی به زیرو بم نظام ارباب رعیتی 
بنابراین آن را  واقف بود و نظام نسق را می شناخت؛ 
پایه اصالحاتی قرار داد که در کنار رویکرد اصالحی، از 
خواست ایاالت متحده در جهت زمینه سازی و نوسازی 
 .)2020 )مهربان،  کند  تبعیت  امپریالیسم  نفع  به 
ارسنجانی به دنبال جنبش نسبتاً خود مختار تعاونی بود 
که به دست کشاورزان اداره شود )اعتماد مقدم، 1996( 
و به اتفاق نخست وزیر معتقد بود که یک برنامه  جامع 

اصالحات ارضی همراه با پرداخت غرامت به مالکان و 
ایجاد مالکیت کوچک زمین، حمایت روستاییان را به 
دست خواهد آورد و توسعه  کشاورزی را ممکن خواهد 
تشویق  را  پیشین  مالکان  حال  همان  در  و  ساخت 
خواهد کرد که در اقتصاد شهری سرمایه گذاری کنند 
و بورژوازی شهری را نیز به سرمایه گذاری در صنعت 

تشویق می کند )کاتوزیان، 2016(. 

3. 5. پيوستن جريان ها و پنجره  سياست گذاری

گشوده  پنجره ها  وقتی  کینگدان  نظریه   بر اساس 
می شوند که 3 جریان در لحظات حساسی به هم گره 
می خورد )کینگدون، 1995(، به نظر می رسد در مورد 
قانون اصالحات ارضی هم رخدادی جریان های مسئله، 
سیاست و سیاست گذاری که موجب باز شدن پنجره های 
فرصت شد در حوالی سال 1340 رخ داده است. در پی 
تغییرات اقتصادی و اجتماعی ایران در حوالی دهه  40 
خورشیدی کارگزاران دولتی، نخبگان سیاسی و در رأس 
آن ها شاه در موقعیتی دشوار تحت فشارهای داخلی و 
خارجی، در پیوندزنی جریان ها برای اجرای اصالحات 
برای  را  این وضعیت می تواند مدلی  ارضی کوشیدند. 
دگرگونی در سیاست گذاری اصالحات ارضی تبیین کند. 

فرصت  از  شاه  بهره برداری  درباره   مجیدی32 
ایجاد  شده می گوید: »ُخب در یک مملکتی  زمانی 
که می خواهد اصالحات ارضی بشود از 6 ماه یا 1 
بودجه ای،  ازنظر  حداقل  بایستی  آن  از  قبل  سال 
آن  اجرای  وسایل  و  اعتبارات  تأمین  برنامه ریزی، 
تصویب  برنامه  در حالی که  می شد.  حاصل  آمادگی 
شئون،  تمام  در  عمده ای  تغییر  ناگهان  بود،  شده 
به وسیله اصول 6 گانه انقالب 6 بهمن به وجود آمد« 

)مجیدی، 1985(. 

32. عبدالمجید مجیدی؛ وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و 
بودجه ایران )1351 تا 6531(
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برنامه  اجرای  از  پس  که  دیداری  در  ارسنجانی 
دستوری  به  داشت  ضیایی33  با  ارضی  اصالحات 
بودن برنامه اصالحات ارضی اذعان و از آن با عبارت 
»مطلبی که باید می شد« یاد می کند. همچنین از 
پتانسیل  یاد می کند که  تنها کسی  به عنوان  خود 

پیشبرد این برنامه را داشته است )ضیایی، 1988(. 

4. بحث و نتيجه گيری

از محصوالت مهم  بررسی تالش کرد یکی  این 
چارچوب  یک  کمک  با  را  معاصر  ایران  سیاستی 
نظری مدّون )نظریه کینگدان( تبیین کند. جدا از 
نتایج نظری اکتشافی که شرح آن گذشت، مناسب 
و  دانش  مألوف  رویکردهای  با  هم راستا  است 
تحقیقات سیاست گذاری، نتایج عملیاتی و ملموس 
نیز در قالب حداقل یک توصیه  سیاستی ارائه شوند. 
از  شاید بتوان مهم ترین پیشنهاد سیاستی مأخوذ 
نسبی  پذیرش  کرد:  را چنین خالصه  بررسی  این 
کارایی نظریه کینگدان در بازشناسی جایگاه قانون 
اصالحات ارضی کمک می کند تا مختصات »پنجره 
یا پنجره های سیاستِی« محتمل امروز را در ارتباط 
با رابطه  بخش های مختلف تولید با محیط زیست، 
مواضع جریان های سیاسی داخلی نسبت به منابع 
طبیعی، محیط زیست و گفتمان حاکم بین المللی 

پیرامون محیط زیست بهتر درک کرد. 

در این بررسی، تمرکز اصلی بر اثرگذاری شیوه 
تولید کشاورزی در تدوین قانون اصالحات ارضی قرار 
گرفت. به عبارتی، گذار از غالبیت تولید کشاورزی به 
صنعتی در چهره  تدوین و تصویب و اجرای قانون 
اصالحات ارضی نمایان شد. با توجه به تغییر نقش 
زمین و سایر منابع طبیعی )آب و خاک( در روند 
تبدیالت ساختاری صورت گرفته، بروز و نمود شکل 

33. طاهر ضیایی؛ وزیر صنایع و معادن )1339 تا 1341(

آینده   در  مرتبطه   قوانین  و  سیاست ها  از  جدیدی 
نه چندان دور گریزناپذیر است. پس شاید مهم ترین 
مأموریت اداری ایران در حوزه  محیط زیست، منابع 
طبیعی و کشاورزی در شرایط کنونی، فراهم کردن 
بستری برای تسهیل گذار از قانون اصالحات ارضی 
و  منابع  جدید  نقش  است  قرار  که  گذاری  باشد. 
فرایندهای تولیدی برآمده از آن ها را مطابق با شرایط 
و  منطقه ای  ملّی،  محلی،  مقیاس  در  تولید مصرف 

بین المللی کند. 

بروز جدل ها و مباحثات گوناگون پیرامون تدوین 
قوانین جدید مرتبط با منابع طبیعی و محیط زیست 
جنگل های  از  صیانت  جامع  )برنامه  کشاورزی  و 
خاک  حفاظت  قانون   ،)1382( کشور  شمال 
)1398(، ویرایش نخست الیحه قانون آب )1399(( 
و تغییر ساختارهای تشکیالتی مرتبط )قانون تشکیل 
وزارت جهاد کشاورزی )1379(، طرح های واصله به 
هیئت رئیسه  مجلس برای ادغام نهادهای مرتبط با 
و  و محیط زیست در سال های 1392، 1395  آب 
طبیعی  منابع  سازمان های  ادغام  پیشنهاد   1400
تعیین  برای  تالش  و   ))1400( محیط زیست  و 
متعدد  نام گذاری های  قالب  در  جدید  هویت های 
)تغییر نام سازمان جنگل ها و مراتع کشور به سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور )1381(، تغییر 
نام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به 
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری )1400(( همگی 
نشان جست وجوی پیوسته و مداوم 3 جریان مذکور 
سیاستی  پنجره   یافتن  برای  کینگدان  نظریه   در 

مغتنم است. 

مجلس  نمایندگان  وصول چندین باره  طرح های 
نامعلوم و مبهم آن ها  شورای اسالمی و سرنوشت 
سیاستی  پنجره   این  هنوز  که  دارد  آن  از  نشان 
کشف نشده، اما آشکارا تالش برای یافتن آن ادامه 
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دارد. ارائه طرح آبخیزداری و آبخوانداری )1400( و 
موافقت اکثریت اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس 
با آن )1400( و هنوز به سرانجام نرسیدن این طرح، 
گویای آن است که اجماع نهایی بر سر یک پنجره  
سیاستی، دچار نزاع های مختلف در سطوح 3 گانه  
پنجره  این  آنکه  از  جدا  پس  هستند.  کینگدانی 
شواهدی  شود،  باز  چشم انداز  کدام  به  رو  باالخره 
وجود دارد که نشان می دهد همان اشتباهات جریان 
دادن  رخ  حال  در  ارضی  اصالحات  قانون  برآمدن 
است. این اشتباه رویکرد »انهدام ساختارهای گذشته 
بدون توجه به درهم تنیدگی نقش های چندگانه  انواع 

این ساختارها« است.  

سیاست ها  مهم ترین  از  ارضی  اصالحات  برنامه  
در حوزه  محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی 
ایران بوده است. این برنامه در پی تغییرات اجتماعی، 
در دهه  40 خورشیدی  ایران  و سیاسی  اقتصادی 
و   )1983( ولیان  نظر  با  همسو  و  درآمد  اجرا  به 
می توان  آن  از   )2021 همکاران،  و  )تامسوکی34 
در  ایران  اداری  نظام  مأموریت  مهم ترین  به عنوان 
یکی  و   1332 مرداد   28 وقایع  از  پس  سال های 
ایران  محیط زیست  حکمرانی  مسائل  مهم ترین  از 
در دوران معاصر نام برد. این برنامه  عالوه بر تغییر 
ساختار طبقاتی روستایی، چنانکه فوران )2020(  و 
)2014( شکوری نیز بیان کرده اند، موجب گسترش 
مناسبات  تقویت  شهری سازی،  خصوصی سازی، 

کاالیی و قواِم نظام سرمایه داری در ایران شد. 

در این پژوهش، ضمن بررسی تحوالت، عوامل و 
رویدادهای مؤثر بر در دستورکار قرار گرفتن برنامه  
قالب  در  آن  بر  مؤثر  جریان های  ارضی،  اصالحات 
چارچوب نظریه  کینگدان تبیین و تحلیل شده است. 

34. Tamassoki

اگر چه اصالح رابطه  مالک و زارع از انقالب مشروطه 
به عنوان یک مسئله در سطح عمومی مطرح شد، اما 
به نظر می رسد که برآمدن آن تحت لوای »اصالحات 
ارضی« در دهه  40 خورشیدی بیش از آنکه ریشه در 
فوریت مسئله داشته باشد، چنانکه )پَیج، 1961( و 
)رفیعی راد و محمدی، 2017( بیان کرده اند، برگرفته 
از تغییر رویکرد اقتصادی قدرت های جهانی در قبال 
کشورهای پیرامونی و استیصال دولت پهلوی است. 
می کند  اشاره   )2002 )اشتریان،  چنانکه  در واقع، 
می توان گفت در مورد مسئله  اصالحات ارضی این 
راه حل ها بودند که بر مسئله تقدم داشتند و آن را به 

شیوه  مورد نظر خود پیش بردند.

ارائه  می کند  بیان   )2013 )آبراهامیان،  چنانکه 
و پیشنهاد برنامه  اصالحات ارضی به مثابه ستون و 
شاکله  انقالب سفید، فرصتی بود که غرب و در رأس 
آن دولت ایاالت متحده به دولت پهلوی دوم داد تا 
با تکیه بر ثروت حاصل از فروش نفت و کمک های 
خارجی ضمن مقابله با نفوذ کمونیسم خود را با نظام 
با  برنامه  این  سازد.  سرمایه داری جهانی هماهنگ 
تمرکز بر انهدام شیوه های کهن تولید کشاورزی و 
گسست جامعه  روستایی و با ابزار عاملیتِ سازمان های 
رسمی در صدد خصوصی سازی و شهری سازی جامعه  

ایران برآمد که از این حیث به اهداف خود رسید. 

خورشیدی،   40 دهه   ارضی  انقالب  از  پیش  تا 
نقش  جهانی،  سرمایه داری  نظام  در  ایران  کشور 
اقتصاد  با رشد  است.  داشته  را  منابع  تأمین کننده  
جهان پس از جنگ جهانی توجه کشورهای هسته  
نظام سرمایه داری بر منابع سهل الوصول تر جلب شد 
به عنوان  را  ایران اهمیت خود  و قلمرو سرزمینی 
تأمین کننده  منابع از دست داد. از آن پس، در کشوری 
به گستردگی، جمعیت و درآمد های نفتی ایران  بر 
نقش های  2 گانه  تولید و مصرف تأکید شد، به شکلی 
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که از نیروی کار ارزان قیمت کشور در بخش تولید 
و از جمعیت آن به عنوان مصرف کننده استفاده شود. 
بنابراین همسو با نظرات )هالیدی، 1979(، )سوداگر، 
1990( و )شکوری، 2014( می توان گفت که یکی 
از مأموریت های قانون اصالحات ارضی تبدیل جامعه  
روستایی ایران به یک جامعه  تولیدی و مصرفی بوده 

است.

همسو با یافته های )ساباتیر، 2014( و )خدایاری 
زرنق و همکاران، 2016( و )گاُو و گوا، 2021(  این 
پژوهش نشان می دهد جریان های 3 گانه کینگدان 
با اینکه به لحاظ نظری قابلیت تفکیک دارند، به طور 
کامل از یکدیگر مستقل نیستند. این پژوهش همسو 

با )ستوده فومنی و همکاران، 2021( نشان می دهد 
محدودیت ها  برخی  وجود  با  کینگدان  نظریه   که 
ارضی  برنامه  اصالحات  فرایند  تبیین  و  در تحلیل 
به عنوان یکی از مسائل سیاست گذاری محیط زیست 
ایران کاراست. در واقع، هم رخدادی 3 جریاِن مسائل 
دهقانان و رابطه  مالک و زارع، جریان های سیاسی 
سیاست گذاران  و  بین المللی  فشارهای  و  داخلی 
به گشوده شدن پنجره  فرصت منجر شده و پس 
 از آن مسئله در دستورکار حاکمیت قرار گرفته و 
اجرا شده است. از این حیث این پژوهش با یافته های 
)عباسی و همکاران، 2010(، )کیانی و تجور، 2018( 
و )رستمی شهرجی و همکاران، 2018( همسو است 

)جدول شماره 4(. 
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جدول 4. تناظر عناصر نظریه کینگدان با یافته های پژوهش

عناصر ساختاری 
نظريه کينگدان

زير عنصرهای 
يافته پژوهشنظريه

جريان مسئله

وضعیت معیشتی روستايیان  و شاخص های اقتصادیشاخص ها

همسويی رخدادهای بین المللی، منطقه ای و داخلیرويدادهای برجسته

بازخورد برنامه های پیشین موجب توجه به مسئله  اصالحات ارضی شدبازخورد

جريان سیاست

اتفاق نظر بین احزاب و جريان های سیاسیايدئولوژی حزبی

گرايش بخش نسبتاً وسیعی از جمعیت کشور  به اصالحات ارضیگرايش ملی

تغییرات اداری و 
قانون گذاران

تصويب  قانون اصالحات ارضی با  انحالل مجلس بیستم و فرمان شاه به نخست وزير 
جديد

جريان سیاست گذاری
تناسب و سازگاری بین تصور و تفکر سیاست گذاران داخلی و الگوها و طرح های مقبولیت ارزشی

پیشنهادی خارجی

بهره گیری از نسق در نبود حدنگاریامکان پذيری فنی

کارآفرينان سیاست

قرار گرفتن امینی در مقام نخست وزيری و ارسنجانی در مقام وزير کشاورزیدسترسی

وضعیت درآمدهای نفنی و شروط آمريکا برای کمک های مالیمنابع

جلب حمايت روستايیان و توسعه  کشاورزی و صنعت با  يک برنامه  جامع اصالحات ارضیاستراتژی ها
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و  جریان ها  غلبه   از  حکایت  پژوهش  این  نتایج 
یکی  »مسئله شناسی«  در  بر  کالن  رویکردهای 
دارد.  ایران  معاصر  دوران  چالش های  مهم ترین  از 
تحلیل فرایند تصویب قانون اصالحات ارضی نشان 
مسائل  و  سیاست گذاران  مسائل  بین  که  می دهد 
اصلی کشور ارتباط متناظری برقرار نبوده است، زیرا 
بیش از فوریت و اهمیت اصالحات ارضی، رخدادهای 
بین المللی و شرایط کشور در برآمدن مسئله و توجه 

و راهکارهای سیاست گذار اهمیت داشته است. 

پیش نیاز  که  گرفت  نتیجه  می توان  از این رو، 
منطقی  اجماعی  به  رسیدن  ایران  مسائل  حل 
بحران های  و  چالش ها  »مسئله شناسی«  در 
ارائه   از  پیش  که  می شود  پیشنهاد  است.  پیش رو 
راهکارهای سیاستی با بهره گیری ازنظر خبرگان، به 
مسئله شناسی بحران ها و چالش ها پرداخته شود و 
پس از تبیین مکاتب و رویکردهای فکری و نظری 
مسلط، راهکارهای بهینه احصا و اولویت بندی شود. 
به نظر می رسد پرداختن به ساختارها، ارائه  راهکارهای 
سازمان  محور و تزریق قانون بر حکمرانی محیط زیست 
ایران، پیش از شناخت و وفاق دولت ملت بر مسائل،  

موجب پیچیدگی مسائل و مشکالت  می شود.  

توصیه  سیاستی این پژوهش آن است که از اتخاذ 
و  مدرن  ساختارهای  از  »یک شبه«  گذار  رویکرد 
سنتی گذشته به ساختار جدید پرهیز شود. به شکل 
ملموس و عملیاتی، این پرهیز جز با تجمیع قوانین 
محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی کشور و قرار 
دادن آن ها ذیل چتر 1 بسته  سیاستی واحد به دست 
نمی آید. در صورت ادامه  این روند و بدون داشتن 
سیاستی  پنجره   جامعی،  سیاستی  بسته   چنین 
بازشده، پنجره ای خواهد بود که نماد توّفق جریان 
دوم در نظریه کینگدان نسبت به 2 جریان دیگر 

است )جریان مسئله و جریان سیاست گذاری(. 

اخراج این 2 جریان، تحت فشارهای جریان دوم، 
تولید  بستر  تخریب  روند  تشدید  به  منجر  نه تنها 
پایدار در کشور خواهد شد، بلکه با توجه به خاصیت 
برگشت ناپذیری طبیعت در مقیاس زمانی متوسط 
و کوتاه، سالمت و امنیت غذایی و حیاتی ساکنان 
بوم در خطر قرار خواهد گرفت. فراهم  این مرز  و  
 کردن فضای عرض اندام برای جریان های مسئله و 
سیاست گذاری و برآمدن پنجره سیاستی که به جای 
تأمین منافع جریان دوم، سالمت و پایداری منابع در 

بلند مدت را تأمین کند، از ضروریات است. 

تجمیع  هدفی،  چنین  به  نیل  برای  اول  قدم 
از به دام  قوانین مرتبط زیر چتری واحد و پرهیز 
و  ساز  )هولی  نهادی«  تله »سوء مصرف  در  افتادن 
بخش  در   )2019 اشتریان،  2021؛  خانی،  صفی 
قوانین و تشکیالت است. از آنجا که شناخت نقش 
کارآفرینان سیاست، جریان ها، عوامل اصلی و الگوی 
تغییر سیاست در مسئله  اصالحات ارضی می تواند 
به تبیین فرایندهای سیاستی حوزه  محیط زیست 
ارتقای  و  سیاست ها  تدوین  زمینه ساز  و  بیانجامد 
محیط زیست  حکمرانی  در  سیاست گذاری  سطح 
تبیین های  تولید  به منظور  شود، پیشنهاد می شود 
نظریه های  سایر  ارضی  اصالحات  مسئله   از  بدیل 
همچنین  شود.  بررسی  نیز  سیاست گذاری   فرایند 
بررسی  قابلیت نظریه کینگدان در تبیین مسائل 
سیاست گذاری محیط زیست  ایران  حوزه  کالن 
هوا«  »آلودگی  و  »جنگل«  » آب«،  مسائل  ازقبیل 
به عنوان موضوع پژوهش های آتی پیشنهاد می شود.
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مالحظات اخالقی

پيروی از اصول اخالق پژوهش

همه اصول اخالق پژوهش در این مقاله رعایت 
شده است. صداقت و امانت داری در تحلیل و توصیف 
یافته های این پژوهش به همراه حفظ اصالت متون 

رعایت شده است.

حامی مالی

این تحقیق هیچ کمک مالی از سازمان های مالی 
در بخش های عمومی، تجاری یا غیر انتفاعی دریافت 

نکرد.

مشارکت نويسندگان

همه نویسندگان به طور یکسان در تهیه این مقاله 
مشارکت داشتند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع 
ندارد.

احسان تمسکی و همکاران. تحليل قانون اصالحات ارضی براساس نظريه جريان های چند گانه کينگدان
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