انقالب سفید
* روز ششم بهمن ماه در تاریخ زندگیِ ما ایرانیان و زندگی محمدرضاشاه پهلوی روز ِمهینی )مهمی( به شمار می َرَود.
 امسال ،ششم بهمن ،برابر است با بیست و ششم ژانویه.* برای اینکه ایرانیان از یک زندگی بهتر برخوردار شوند ،محمدرضاشاه پهلوی ،در روِز ششم بهمن ساِل  ،۱۳۴۱دیدگاه ها و
ی همگان گذاشت.
نوآوری های خود را به نام انقالب سفید به رای گیر ِ
 در این همه پرسی که در تاریخ ششم بهمن ماه ساِل  ۱۳۴۱انجام گرفت بیشترین مردم به ِشش نخستین نهاِد )اصل( انقالب
سفید  ۵۵۹۸۷۱۱ ،تن رای آری دادند و  ۵۲۱۱۰۸تن هم رای نه دادند .برای نخستین بار در تاریخ ایران ،زنان کشورمان نیز
توانستند رای بدهند .برپایه ی آمارهای بیرون داده شده ،در تهران  ۱۶۴۳۳رای و در شهرستان ها  ۳۰۰۰۰۰تن رای خود را به
ِمجری )صندوق(ها انداختند.
* پیش از هر سخنی باید بگویم که نمی دانم چرا ،من با واژه ی انقالب سِرناسازگاری دارم .شاید از آنجا که آرمان های من همه
ی
ی آشوب ،بو ِ
و همیشه با آرامش و دوستی هماهنگی داشته و از تندخویی بیزاری جسته ام .از واژه ی انقالب ،بوی شورش ،بو ِ
ی بِد ناخوشایندی و ناخشنودی برمی خیزد!
بهم ریختگی ،بوی ویرانی ،کوتاه سخن بو ِ
 به هر یک از انقالب های بزرگ جهان ،انقالب فرانسه ۱۷۸۹ - ۱۷۹۹ ،یا انقالب  ۱۹۱۷روسیه که نگاهی بیندازیم ،این دستآورد به دستمان می آید که آن انقالب ها با کشتار و خونریزی پیروز شدند.
 شاید هم چرای این بد آمدن را در چیرگی جمهوری اسالمی بر سرزمین اهورایی مان باید جست .زیرا می بینیم این ساِزگان)رژیم( ویران کننده جز کشتار و خونریزی ارمغان دیگری برایمان نداشته و زیِر نام انقالب بر سرزمین ما چنگ انداخته و بر آن
فرمان می راند.
 بهر روی چه من دوست داشته ،چه دوست نداشته باشم ،نوآوری ها و دگرگونی هایی که در زمان پادشاهی محمدرضاشاهپهلوی رخ داد ،همه زیِر نام انقالب سفید انجام شدند.
* بهمانگونه که در باال یادآور شدم ،در آغاز انقالب سفید دارای شش نهاد )اصل( بدینگونه بود:
 - ۱نهاد یکم  :اصالحات ارضی و الغاء رژیم ارباب و رعیتی،
 - ۲نهاد دوم  :ملی کردن جنگل ها و مراتع،
 - ۳نهاد سوم  :فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه ی اصالحات ارضی،
 - ۴نهاد چهارم  :سهیم کردن کارگران در سوِد کارخانه ها،
ن حق رای به زنان و حقوق برابِر سیاسی با مردان،
 - ۵نهاد پنجم  :اصالح قانون انتخابات ایران به منظور داد ِ ِ
 - ۶نهاد ششم  :ایجاد سپاه دانش.
سپس نهادهای دیگری به آن افزوده شد تا به نوزده نهاد )اصل( رسید.
 - ۷نهاد هفتم  :ایجاد سپاه بهداشت،
 - ۸نهاد هشتم  :ایجاد سپاه ترويج و آبادانی،
 - ۹نهاد نهم  :ایجاد خانه های انصاف و شوراهای داور،
 - ۱۰نهاد دهم  :ملی کردن آب های کشور،
 - ۱۱نهاد یازدهم  :نوسازی شهرها و روستاها با کمک سپاه ترويج و آبادانی،
 ۱۲نهاد دوازدهم  :انقالب اداری و انقالب آموزشی،
گ صنعتی یا قانون گستر ِ
 - ۱۳نهاد سیزدهم  :فرو ِ
ش مالکیت واحدهای تولیدی،
ش سهام به کارگراِن واحدهای بزر ِ
 - ۱۴نهاد چهاردهم  :مبارزه با تورم و گران فروشی و دفاع از منافع مصرف کنندگان،
 - ۱۵نهاد پانزدهم  :تحصيالت رایگان و اجباری،
 - ۱۶نهاد شانزدهم  :تغذیٌه رایگان برای کودکان خردسال در مدرسه ها و تغذیٌه رایگان شیرخوارگان تا دو سالگی با مادران،
 - ۱۷نهاد هفدهم  :پوش ِ
ش بیمه های اجتماعی برای همه ی ایرانیان،
 -۱۸نهاد هجدهم  :مبارزه با معامالت سوداگرانه ی زمین ها و اموال غیر منقول،
 - ۱۹نهاد نوزدهم  :مبارزه با فساد ،رشوه گرفنت و رشوه دادن.
* شماری از آخوندها بر این باور بودند که برنامه های انقالب سفید ،با بنیادهای شرعیت اسالم جور در نمی آیند.
سرشناس ترین آنها روح اهلل خمینی بود که همه پرسی را نامشروع خواند و نبایستیِ آن را بایسته دانست .وی در دهم اسپند
ماه  ۱۳۴۱در نامه ای به شاه از او خرده گیری می کند که چرا به زنان حق رای داده است و اینکار را با اصول قرآن و اسالم
می خوانید:
ناهمخوان می داند .پاره ای از سخنان روح اهلل خمینی در باره ی انقالب سفید را در زیر
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 در قوانني ایران همه پرسی پیش بینی نشده است، معلوم نیست چه مقام صالحیت دارد همه پرسی نماید و این امری است که باید قانون معین کند، لوایح ششگانه مبهم هستند و فاصلٌه اعالن آن ها تا زمان برگزاری همه پرسی ،اندک است و مردم مهلت اندیشیدن درباره ی آنها را ندارند،
 اکثریت جامعٌه ایران قوهٌ تشخيص فهم این اصول را ندارند، رای دادن باید در محيط أزاد باشد و این در ایران عملی نیست .ک* گفتیم نخستین نهاد از شش نهاِد آغازین ،اصالحات ارضی و الغاء رژیم ارباب و رعیتی ،بود،
 پیش از آن در ایران  % ۵۰از زمین های کشاورزی در دس ِت زمینداراِن بزرگ  % ۲۰ -در دست اوقاف  % ۱۰ -از زمین ها
دولتی و  % ۲۰هم از آِن کشاورزان بود.
 سالیاِن درازی بود که ،در اندیشه ی محمدرضاشاه پهلوی کاِر اصالحات ارضی در ایران ،جان گرفته بود .ولی هر بار درمی شد َپس بنشیند .او به خوبی می دانست آنها از چنین داتی )قانونی(
برابر فشار زمینداران بزرگ و آخوندها ناچار
سرپیچی خواهند کرد.
 ولی سرانجام در  ۲۴آبان ماه سال  ۱۳۴۰شاه فرمانی به نخست وزير آن روزها ،علی امینی می دهد و از او می خواهد تاالیحه ی اصالحات ارضی را به آگاهی همگان
رسانده و در پیاده کردِن آن بکوشد.
 خمینی از کارهای علی امینی ،نخست وزير ،از آن میان از کشور داری او  ،از آموزش دانش آموزان خرده گیری می کند.به ویژه یادآور می شود که دبستان ها و
دبیرستان ها تنها کافر پرورش می دهند.
 پس از این سخناِن خمینی ،شاِه ایران محمدرضاشاه پهلوی می گوید:آکنون شما ماسك چهره تان را برداشته اید .این مرتجعین سیاه بدتر از انقالبیون سرخ هستند
 در دی ماه  ۱۳۴۰برابر با  ۹ژانویه  ۱۹۶۲دولت امینی ،فرمان محمدرضاشاه پهلوی را برای برچیدِن نظام ارباب رعیتیدستینه )امضاء( کرد .محمدرضاشاه پهلوی در
همایش )کنگره( ملی کشاورزان که در دی ماه  ۱۳۴۱برپاشده بود چنین می گوید:
نت رعی ِ
» هیچ عملی بیش از کارهایی که امروز انجام می دهیم ،از جمله آزاد ساخ ِ
ت اسیر و بدبخت ایران از زنجیِر اسارت و مالك
کردِن  ۱۵میلیون جمعی ِ
ت این کشور در زمینی
ِ
که در آن کار می کنند ،مورد پسند خدا و آئمه اطهار نخواهد بود .هیچ چیز خداپسندانه تر از عدالت اجتماعي و رفع ظلم
نیست«.
 دارایی های اوقاف ،از آن میان زمین های آن هم که همه در دست آخوندها بود ،آخوندها را در میان زمینداران جای می داد .ازاینرو آخوندها با اصالحات ارضی که شاه
آنرا انجام داد ،به سختی سِر ناسازگاری برداشتند و به بهانه ی اینکه کشاورزان سرمايه و توانایی اداره ی زمیِن خود را
نخواهند داشت ،از باالی ا َفزار )منبر(ها در راه انجام
این برنامه سنگ اندازی می کردند.
* سرانجام هم همان خمینی که مزدوری بیش نبود و به سود بیگانگان کار می کرد ،از بی خردی و ناآگاهی برخی از مردم ایران
سود برده و بر سرزمینی چیره شد ،که راِه آبادی
و آزادی را در پیش گرفته بود.
* نا آگاهی و ناِبخردی مردم به آن اندازه بوده و هست که با همه ی خوارداشتی که خمینی به آنها روا می داشت و با گفنت این
فراز
اکثریت جامعٌه ایران قوٌه تشخيص فهم این اصول را ندارند،
باالترین ناسزا را به مردم ایران گفته بود ،باز هم به دنبال او سینه زدند و او را بر تخت فرمانروایی نشاندند!!
گردآورنده  :ژاله دفتریان
بهمن ماه  ۲۵۸۰ایرانی
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