
مقدمه
محمدرضا پهلوی در 
اصالحات  مقطــع  دو 
ارضــی را مطرح کرد. 
مقطــع اول در دوران 
بود  بروجردی  آيت اهلل 
که صورت عمل به خود 
نگرفــت و مقطع دوم، 
دوران بعــد از وفــات 
ايشــان بود که به اجرا 

درآمد، اگرچه با مخالفت شديد امام خمینی)ره( 
روبه رو شد.

در اواخــر دهة 30 و با فشــار جان .اف.کندی 
رئيس جمهور دموکرات آمريکا، موضوع اصالحات 
در ايران مطرح شــد و هــدف از آن جلوگيری از 
پيروزی کمونيســت ها در ايران بود. در اين مقاله 
پرسش اصلی اين اســت که موضع گيری آيت اهلل 
بروجردی دربارة اصالحات ارضی چگونه بوده است.

کلیدواژه ها: آيت اهلل بروجردی، اصالحات ارضی، 
کندی

زمینه های 
سیاسی

برنامه های  از  يکــی 
حکومت پهلوی اجرای 
اصالحات ارضی بود. اما 
آيــت اهلل بروجردی که 
مرجــع تقليد و رئيس 
علمية  حــوزة  وقــت 
قم بــود با آن موافقت 
نکرد. بــا پايان يافتن 
جنگ جهانی دوم در ســال 1945 م شــرايط 
جديدی در عرصة جهانی به وجود آمد. سال های 
پس از جنگ، دورة بيداری ملت های استعمارزده 
و بروز انقالب ها و جنبش هــای آزادی خواهانه در 
کشورهای جهان سوم بود. همچنين پس از جنگ، 
شــوروی به عنوان يک قدرت سياســی ـ نظامی 
در عرصه سياســت بين الملل ظهور کرد و دارای 
اقماری به عنوان بلوک شرق شد. بعد از آن رقابت 
شــديدی بين بلوک شرق )شوروی( و بلوک غرب 

)آمريکا( به وجود آمد.
در دورة جنگ ســرد کمونيســم )شــوروی( با 

عبدالرضا آقایی
دبير تاريخ، ازنا

آيت اهلل بروجردی 
و اصالحات ارضـی

تاریخمعاصرایران
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تبليغات گســترده در ميان کشورهای عقب مانده، 
شروع به فعاليت کرد و در مقابل، غرب )آمريکا( در 
معارضه با آن قرار گرفت تا از يک طرف مستعمرات 
سنتی خود را به شکل نوينی حفظ کند و از طرف 
ديگر، نفوذ شوروی را در ميان کشورهای مستعمره 
در جهــت اهــداف غــرب خنثی ســازد. در پی 
موفقيت های ظاهری شوروی و جاذبه ای که شعار 
مبارزه با امپرياليســم در ميان برخی از کشــورها 
ايجاد کرده بود، آمريکايی ها به اين نتيجه رسيدند 
که بايد در کشورهای زير سلطه خود برنامه هايی را 
به اجرا درآورند تا شعارهای کمونيستی بی جاذبه يا 
کم جاذبه شود. )سير مبارزات امام خمينی )ره( در 

آيينة اسناد به روايت ساواک، 67:1386(
اقدامات آمريکا بــرای جلوگيری از حرکت  های 
استقالل طلبانه و گسترش کمونيستم عبارت  بود 

از:
1. اجــرای طرح روزولت به نام طرح نو، که در 

خود کشور آمريکا اجرا شد؛
2. اجرای طرح مارشال در اروپا به ويژه در کشور  
آلمان برای جلوگيری از گرايش به سوی کمونيسم؛

3. اجــرای طرح ترومن )رئيس جمهور آمريکا( 
به ويژه اصل 4، که از همان آغاز متوجه کشاورزی و 

مسائل ارضی کشورهای در حال گذار شد. بنابراين 
اصالحات ارضی به شــکلی با »اصل چهار ترومن« 

پيوند پيدا کرد.
تا قبل از انقالب چين، نظر غربی ها به ويژه آمريکا 
اين بود که کمونيسم تنها در ميان کارگران جهان 
جاذبه دارد، ولــی پس از انقالب چين توجه آن ها 
به کشــاورزان نيز جلب شد، و چون در ايران اکثر 
مردم به کشــاورزی و دامپروری اشتغال داشتند، 
اولين برنامه آمريکايی ها برای ايران، روی اصالحات 

ارضی تمرکز يافت.

کندی
از آنکــه در ســال 1959م )1338ش(   بعــد 
جــان. اف. کنــدی به عنــوان ســی و پنجمين 
رئيس جمهور آمريکا در کاخ سفيد بر مسند قدرت 
نشست، سياســت خارجی دولت خود را در برابر 
کشورهای توسعه نيافته جهان سوم و خاورميانه، 
اجرای اصالحات از باال به پايين با هدف پيشگيری 
از انقالب های قهر آميــزی مثل انقالب های کوبا و 

ويتنام قرار داد.
اين سياســت با عنوان »اتحاد برای پيشــرفت« 
در کشورهايی که در معرض کمونيسم بودند اجرا 

چون در ایران 
اکثر مردم 

به کشاورزی 
و دامپروری 

اشتغال داشتند، 
اولین برنامه 
آمریکایی ها 

برای ایران، روی 
اصالحات ارضی 

تمرکز یافت



می شــد، بی آنکه نظام ديکتاتوری و استبدادی 
حاکم بر آن کشورها تغيير يابد، حتی، در صورت 
مقاومت مردم، توســل به نيــروی نظامی برای 
اجرای آن پيش بينی شــده بود. )نجاتی، 1379، 

ج1: 132(
اجرای اين سياســت در مورد ايران از اهميت 
ويژه ای برخــوردار بود، زيرا رژيم دست نشــانده 
محمدرضا پهلوی وابســته و متحد آمريکا بود و 
به دليل همســايگی با اتحاد جماهير شوروی و 
موقعيت ممتاز جغرافيايی ـ سياســی خود، در 
وضعيتی حساس و تعيين کننده قرار داشت. در 
همان زمان، کارشناســان مسائل ايران در وزارت 
خارجــه آمريکا، گزارش هايی از وضعيت فســاد 
حکومت محمدرضا پهلوی و ســرکوب مخالفان 
سياســی رژيم تهيه کرده بودند که نشان می داد 
وجود يک سلسله اصالحات اقتصادیـ  اجتماعی 

در ايران ضروری است.
عالوه بر اين، صنايع و اقتصاد آمريکا و کشورهای 
غربی نيازمنــد بازارهای مصرفی جديدی بود در 
حالی که کشــورهای خاورميانه، به علت ساختار 
اقتصادی مبتنی بــر رژيم اربابـ  رعيتی، امکان 
جذب و مصرف توليدات آن ها را نداشتند. به باور 
زمامداران آمريکا، اصالحات اقتصادیـ  اجتماعی 
در ايران می توانســت ضمن جلوگيری از انقالب 
ســرخ و کاهش خطر کمونيســم در اين کشور، 
زمينة ايجاد يک انقالب سفيد يا بدون خونريزی 
را فراهم آورد و از گســترش فعاليت های مردمی 
عليه حکومت های ديکتاتور و دست نشاندة آمريکا 

جلوگيری کند )همان: 133-140(.

مخالفت های آیت اهلل بروجردی
بعد از آنکه انجام اصالحات ارضی به محمدرضا 
پهلوی ابالغ شــد، موضع گيری های مختلفی در 
ايران به وجود آمد. حســن حضرتی می نويسد: 
»در داخل هيئت حاکمه موضع گيری ها متفاوت 
بود. اين طبقه که بيشــتر در سلطه زمين داران 
و مالکين بــود، چندان رضايتــی از اين مقوله 
نداشــتند و در رأس آن ها خود شاه به عنوان يک 
مالک بزرگ به حساب می آمد. آنچه مسلم است 
اين که شاه اگرچه بزرگ ترين مالک کشور بود، 
ولی نمی توانست با اصالحات ارضی مخالفت کند، 
به اين دليل که اين مســئله يــک امر جهانی و 
تحميل شــده از خارج بود و شاه که خودش را از 
پيشروان تجددگرايی مطرح می کرد، در صورت 

مخالفــت با آن ضربــه جبران ناپذيری به حيثيت 
خود وارد می  کرد. به اين خاطر با اصالحات ارضی 
مخالفــت نکرد.« )حضرتی، آيــت اهلل بروجردی و 

اصالحات ارضی(
غير از مالکين و زمين داران، اکثريت نمايندگان 
مجلسين شورای ملی و سنا نيز که از مالکين بزرگ 
بودند، با اين اصالحــات مخالف بودند. همچنين 
مردم ايران که اکثراً در امور اقتصادی تابع قوانين 
شــرع بودند، می بايست تقسيم اراضی را با قوانين 
شرع سازگار می يافتند، لذا بايد نظر مراجع تقليد 
زمان يعنی آيت اهلل بروجردی هم حاصل می شــد 
)ســير مبارزات امام خمينی)ره( در آيينة اسناد به 

روايت ساواک، 67:1386(.
محمدرضا پهلوی برای اجرای اصالحات ارضی و 
موافق نشان دادن مردم، گروه هايی از کشاورزان را 
دعوت می کرد که اجتماع کنند تا از برنامه هايش 
ـَداّل، 172:1378( زمانی که وی  حمايت کنند. )بـُ
تصميم گرفت اصالحات ارضی را اجرا کند، بعضی 
از آقايان خدمت آيــت اهلل بروجردی رفتند، تا در 
مورد اصالحات ارضی با ايشان گفت وگو کنند. در 
يکی از روزها آقای سیدجالل تهرانی به همراه 
آقــای بهبودی و صدراالشــراف و قائم مقام 
رفیع، خدمت آيــت اهلل بروجردی رفتند تا زمينه 
را مســاعد کننــد. وقتی حرف هايشــان را زدند، 
آيت اهلل بروجردی گفتند: »حاال چه  کار می خواهيد 
بکنيد؟« گفتند:»ما می خواهيم اصالحات ارضی را 
شروع کنيم.« ايشــان فرمودند: »خيلی اصالحات 
هست که توی مملکت بايد صورت بگيرد. اول بايد 
از آنجا شروع کنيم! فقط اصالحات ارضی نيست، 
خيلی مسائل هست، بايد از قانون اساسی مملکت 
شــروع کنيم. آن کســی که می خواهد اصالحات 
ارضی بکند، چه کســی است؟ گفتند: محمدرضا 
پهلــوی! فرمودند: »اين آدم، خــودش پايه هايش 
سست اســت، برای اينکه مردم او را نياورده اند، او 
را تحميل کرده اند و کسی که حکومتش تحميلی 
باشد، نمی تواند برای اين مملکت کار مثبت انجام 

دهد.« )مجله ياد، 41:1366(
آيــت اهلل بروجردی برای نشــان دادن مخالفت 
خود با اصالحات ارضــی محمدرضا پهلوی را به 
قيام و خارج شــدن از ايران تهديد کرد. آیت اهلل 
جعفر همدانی در اين مورد می گويد که: »روزی 
محمدرضا پهلوی قائم مقام و صدراالشراف را نزد 
آيت اهلل بروجردی فرســتاد. آن هــا نزد آقا آمدند، 
ضمن توضيح لوايح ششــگانه از قول محمدرضا 

حسن ارسنجانی
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پهلوی به آيت اهلل بروجردی گفتند: دخالت در اين 
امور در شأن شما نيست، بهتر است در اين ماجرا 
وارد نشويد. آقای بروجردی در پاسخ فرمودند: به 
ايشــان بگوييد کاری نکنيد که عصايم را بردارم 
و عمامــه ام را بر ســر بگذارم و تــاج و تختت را 
ويران کنم.« )فقاهت، 58:1379( همچنين وقتی 
آيت اهلل بروجردی باخبر شد که محمدرضا پهلوی 
می خواهد اصالحات ارضــی را اجرا کند، فرمود: 
»اگر اين ها می خواهند ايــن کار را انجام بدهند، 
گذرنامة مرا آماده کنند تا من از اين کشور بروم.« 

)همان، به نقل از آيت اهلل شيخ مجتبی اراکی(.
روش آيت اهلل بروجردی نشــان می دهد که وی 
نمی خواســت حکومت پهلوی را برانــدازد، بلکه 
می خواســت با اين کارها محمدرضا پهلوی را از 
انجام اقدامات خالف شــرع باز دارد؛ به طوری که 
خود آيت اهلل بروجردی گفته بود: »قصة ما داستان 
مشــک آب خالی و پرهيز اســت.« گاهی تشر به 
دربار می زنيــم، اما می دانيم که مــردم آمادگی 
ندارند و اگر تهديد و فشــاری پيش بيايد، شــانه 
خالی می کنند، اين گونه نيســت که تا پای جان 
بايستند.« )چشم و چراغ مرجعيت، 130:1379(

مهم ترين سخنی که به طور سنتی دربارة دليل 
مخالفــت آيت اهلل بروجردی بــا اصالحات ارضی 
مطرح می شــود، تأکيد وی بر حديث پيامبر)ص( 
يعنی »الناس مســلطون علی اموالهم و انفسهم« 
می باشد که براساس آن گرفتن زمين مردم غصب 
و حرام است. به گفتة علی دوانی، مخالفت علما 
با اصالحات ارضــی به دليل تعارض آن با يکی از 
باب های مهم علم فقه به نام »شــبهة محصوره و 
شــبهة غيرمحصوره« بوده است. زيرا معلوم نبود 
که کدام يکی از زمين ها واقعاً  غاصبانه بوده است 
و کدام يک غاصبانه نبوده اســت، در اين صورت 
بايد دســت نگه داشــت و اجتناب کرد، مبادا به 
اشکال شرعی برخورد کند. وظيفه افراد در شبهة 
محصــوره اجتناب و دوری اســت در حالی که در 
شــبهة غيرمحصوره اجتناب الزم نيست )فوزی، 
رهبران مذهبی و مدرنيزاســيون در ايران، دوره 

پهلوی دوم(
اليحــه اصالحــات ارضی در دولــت تهيه و به 
مجلس داده شــد و در اوايل ســال 1339 مورد 
بحث نمايندگان قــرار گرفت. آیت اهلل سلطانی 
طباطبایی در اين مــورد می گويد: »محمدرضا 
پهلوی اليحه اصالحات ارضــی را به مجلس داد 
و ســپس راهی اهواز شد. وی دســتور داده بود 

که مجلس در اســرع وقت اليحــه را به تصويب 
برســاند و در بازگشت تحويل وی شود. همين که 
آيت اهلل بروجردی مطلع شدند، نامه ای نوشتند به 
رئيس مجلس شورای ملی )سردار فاخر حکمت( 
و نامه ای هم نوشــتند برای آقای ]ســيدمحمد[ 
بهبهانی که پيگير نامة ايشــان به رئيس مجلس 
باشد... و به خود آقای بهبهانی هم نصيحت کرده 
بودند که: شما در اين رابطه مسئوليت داريد، پدر 
شما ]سيدعبداهلل بهبهانی[ خون بهای مشروطيت 
اســت. درباريان و مجلســيان بايد از شما اطاعت 
کنند. شما در امور خالف شرع بايد حساس و فعال 

باشيد.« )چشم و چراغ مرجعيت، 32:1379(
در نامــه آمده بود که: »از نمايندگان مســلمان 
باعث تعجب است که در غياب محمدرضا پهلوی، 
اليحه خالف اســالمی را طرح کــرده و درصدد 
تصويب آن هســتند. اين اليحه خالف اســالم و 
شريعت است. من تا زنده هستم، نخواهم گذاشت 
چنين خالفی در اين مملکت اجرا شود« )همان( 

اين نامه باعث شد، اين اليحه مسکوت بماند.
پس از اين نامه، ســردار فاخر و صدراالشــراف 
)رئيس مجلس ســنا( به اهواز رفتند و محمدرضا 
پهلوی را در جريان مخالفــت آيت اهلل بروجردی 
گذاشتند. ايشــان در پاســخ به اعتراض آيت اهلل 
بروجــردی، نامــه ای بــه اين مضمون نوشــت: 
»اصالحات ارضی در ممالک اســالمی هم انجام 
گرفته اســت، مانند ترکيه، پاکســتان و... مصالح 
کشــور را بايد رعايت نمود، نه خواســتة عده ای 
مال پرست را. ما دســتور داده ايم اصالحات ارضی 
مثل ساير ممالک اجرا شود.« )همان، مصاحبه با 

آيت اهلل ُبَداّل: 107(
آيت اهلل بروجردی در واکنش به نامه محمدرضا 
پهلوی، چندتن از بزرگان حوزه، از جمله: آیت اهلل 
گلپایگانی)ره(، آیــت اهلل خمینی)ره( و آقا 
شیخ عبدالنبی اراکی را که به تعبير آيت اهلل 
ُبَداّل »قلب تپنده« )ُبَداّل، 174:1378( حوزه بودند، 
دعوت کردند. در اين جلســه آيت اهلل بروجردی با 
افراد شرکت کننده به مشورت پرداختند. آيت اهلل 
بروجردی در آن جلســه در اعتراض به اصالحات 
ارضی گفتند: »محمدرضا پهلوی به من اظهار کرده 
است که اصالحات ارضی در ممالک اسالمی عملی 
شده و ما هم به ناچار بايد در مملکت خودمان به 
آن تن در دهيم و شــما نبايد به مخالفت چند تن 
زمين خوار و طمعکار اعتنا کنيد و بايد با اکثريت 
ملت ايران و دهقانان که با اين امر موافقت کرده اند، 

آیت اهلل بروجردی 
برای نشان دادن 

مخالفت خود با 
اصالحات ارضی، 
محمدرضا پهلوی 
را به قیام و خارج 

شدن از ایران 
تهدید کرد
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همصدا شويد، لذا ما امر کرديم...« )همان(
آيت اهلل بروجردی نظر افراد شرکت کننده در اين 
جلسه را جويا شدند. آقای شيخ عبدالنبی اراکی به 
علت عدم احساس امنيت، نظر خود را بيان نکرد، 
اما امــام خمينی)ره( در اين جلســه به صراحت 
نظــر خود را بيان داشــتند و گفتند: »محمدرضا 
پهلوی در نامه اش نوشــته اســت که چون قضيه 
اصالحات ارضی در ممالک اســالمی انجام شــده 
است و برای اينکه ما از قافله عقب نمانيم، »دستور 
داديم« که اين برنامه در ايران هم انجام شــود.... 
در اين مملکت حکومت مشــروطه است و اينکه 
»ما دســتور داديم« بی معناست. جا دارد شما به 
محمدرضا پهلوی اعتراض کنيد که تو حق نداری 
دســتور بدهی! جواب های ديگری هم اگر داريد، 
می توانيد به انتخاب خودتان بگنجانيد. ضمنًا قرار 
شد اصالحات ارضی را با مطالب ديگری رفراندوم 

کند.« )همان: 74 و 75(
آيــت اهلل بروجردی در روز ديگــری، همه افراد 
آن جلســه را احضار کردند، تــا متن جوابيه نامه 
محمدرضا پهلوی را برای آنان بخوانند. متن جوابيه 
اين بود: »شما که می گوييد در ممالک اسالمی قانون 
اصالحات اجرا شده است آن ممالک اول جمهوری 

شدند بعد اصالحات ارضی اجرا شد.« )همان(
اهميت موافقت و مخالفــت آيت اهلل بروجردی 
به حدی بود که محمدرضا پهلوی نمی توانســت 
آن را ناديده بگيرد. بــه هرحال، مخالفت آيت اهلل 
بروجــردی با اصالحات ارضی باعث شــد که اين 
برنامــه به قول نيکی کدی به يک کاغذپاره تبديل 

شود. )کدی، 293:1386( 
پس از فوت آيت اهلل بروجردی محمدرضا پهلوی 
اصالحات ارضی را آغاز کرد و در مورد سابقة اين 
امر در جايی نوشــت: »اين برنامه را سال ها پيش 
می خواستم انجام دهم، ولی يک مقام غيرمسئول 
که اطالعی از ترقيات دنيا نداشــت سد راه بود.« 
)کرباسچی، 202:1380( منظور محمدرضا پهلوی 

از يک مقام غيرمسئول آيت اهلل بروجردی بود.
برخی از افــراد معتقدند کــه مخالفت آيت اهلل 
بروجردی با اصالحــات محمدرضا پهلوی بود که 
باعث مرگ مشــکوک او شــد. آیت اهلل فاضل 
لنکرانی در ايــن مورد می گويــد: »من حدس 
نزديک به يقين دارم که ايشان به مرگ طبيعی از 
دنيا نرفته است. بلکه توطئة محمدرضا پهلوی بود 
که به وســيلة برخی از دکترها اجرا شد.« )چشم 
و چــراغ مرجعيــت، 161:1379( وقتی آيت اهلل 

بروجــردی هم رحلت کردنــد، بلندگوهای نظام 
اعالم کردند: »موانع از سر راه اصالحات برداشته 
شد و به همين زودی برنامه اصالحات آغاز خواهد 
شد.« )همان، مصاحبه با آيت اهلل جعفر سبحانی: 

)189
يحيی فوزی معتقد اســت که رهبران و مراجع 
دينی )در ســال های 1320 تا 1357ش( برنامه 
 نوســازی و اصالحــات حکومت را مــورد انتقاد 
قــرار می دادند. آنان اواًل بــه دليل مبانی نظری و 
اعتقادی خود )مبتنی بر انديشــه امامت( دولت 
نوساز را دولت مشروعی نمی دانستند، ثانيًا اعتقاد 
داشتند که دولت وابسته و يا آلت دست استعمار 
و مأمور اجرای برنامه اصالحی ديکته شده از سوی 
آنان است، و از آنجا که نگرش بسيار منفی دربارة 
اســتعمار و عملکرد آن در جهان اسالم داشتند، 
هرگونه اقدام دولت را با ديدة ترديد می نگريستند 
و با اقدامات فراقانونی دولت برای انجام اصالحات 
به شــدت مخالفت می کردند. ثالثًا علی رغم اينکه 
آنان به دليل مبانی عقالنی فقه اصولی شــيعی، 
مخالفتی با اصل اصالحات نداشــتند، ولی نحوة 
اجــرای اصالحات توســط دولــت را غيربومی و 
غيرمنطبق با شــرايط خاص کشور می دانستند و 
پيامدهای نامطلوب آن را برای مصالح کشور مورد 

انتقاد قرار می دادند« )فوزی: همان(
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غیر از مالکین 
و زمین داران، 

اکثریت 
نمایندگان 

مجلسین شورای 
ملی و سنا نیز که 
از مالکین بزرگ 

بودند، با این 
اصالحات مخالف 

بودند
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