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  به نام خدا

  مروجين كشاورزي و فداكاري هاي ايشان در جريان اصالحات ارضي 
  دكتر عباس نوروزي 

 عضو هيأت علمي مركز آموزش عالي امام خميني
  مقدمه

سال اخير ايران قلمداد صد بدون ترديد اصالحات ارضي را بايد يكي از مهم ترين اتفاقات يك   

و به  1340در ارديبهشت سال ار آمدن دولت دكتر اميني تحولي كه به صورت گسترده با روي ك. كرد

اگرچه . نزديك به يك دهه ادامه يافت همت وزير كشاورزي كابينه وي مرحوم دكتر ارسنجاني آغاز و تا

ل در دولت باقي و وزير كشاورزي دولت وي نيز فقط نزديك به دو سا iعمر دولت دكتر اميني كوتاه

iماند iدر جريان . كننده دكتر ارسنجاني در اين مهم كمتر ترديدي وجود داردتعيين  ، اما، در جايگاه

وزارت كشاورزي به ويژه در رده هاي ميداني و به خصوص مروجين كشاورزي كاركنان اصالحات ارضي 

تا به صاحب زمين شدن رعاياي صاحب نسق كمك ايثار و فداكاري زيادي را از خود به نمايش گذاشتند 

  . نمايند

ان با اشاره به گرفتاري هاي مبتالبه كشور پس از اصالحات ربرخي از صاحب نظ ممكن است  

ارضي و از جمله وابستگي كشور به محصوالت مختلف كشاورزي و سيل گسترده مهاجرت هاي روستايي 

اصالحات ارضي را تحولي منفي و كارگزاران درگير در آن را هم فاقد هر گونه ارزش گذاري خدمتي 

اما، فارغ از نتايج مثبت و منفي مترتب بر اصالحات ارضي نمي توان خدمت افراد گمنامي را . تلقي نمايند

ضمن آن كه اين واقعيت را نيز نبايد ناديده . كه با اخالص تمام كمر همت به انجام آن بستند، ناديده گرفت

ون بسياري گرفت كه اصالحات ارضي در يكي دو سال آغاز آن در مسير درستي حركت كرد و بعد همچ

  . و به بيراهه رفت هديگر از برنامه هاي توسعه كشور دچار انحراف شد
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  ناگفته هايي از اصالحات ارضي

گزارش شادروان منوچهر خلخالي مجري اصالحات ارضي در منطقه مراغه كه برنامه اصالحات   

ي خارج از عرف دارد ارضي از آنجا شروع شد و در حضور شاه ارائه گرديد، حكايت از پاره اي فعاليت ها

به عنوان مثال مي . كه شايد در كمتر منابع نگاشته شده در مورد اصالحات ارضي به آنها اشاره شده باشد

توان به فعاليت دفاتر اسناد رسمي در خارج از ساعات اداري به منظور تسريع فرآيند انتقال اسناد مالكيت 

به طوري كه مطابق گزارش . شاره كرداز دولت به رعايا ااراضي تقسيم شده از مالكين به دولت و متعاقباً 

در دفترخانه  ]1341سال[اسفند  11 "دو بعد از نيمه شب روز جمعه"اولين امالك مازاد ساعت "فوق 

اسفند اولين سند انتقال به زارعين وسيله  17روز  30/14مراغه به دولت منتقل و ساعت  7رسمي شماره 

اين فعاليت غير متعارف ). 419، ص 1379ارسنجاني، ( مراغه امضا گرديد درجناب آقاي وزير كشاورزي 

در باال مورد اشاره قرار گرفت، اثر هم افزايي بر كاركرد ساير مجريان و دست اندركاران نمونه كه به عنوان 

  .ظام اداري كشور را ممكن مي ساختبرنامه داشت، تا جايي انجام امور خارج از عرف و ن

فته ها در مورد اصالحات ارضي بايد از حقيقت عدم دريافت حقوق توسط دكتر از ديگر ناگ  

بهمن سال   11ارسنجاني به عنوان تنها وزير كابينه دكتر اميني كه اين گونه بود، نام برد كه در شماره مورخ 

  ). 542، ص 1379ارسنجاني، ( مجله روشنفكر مورد تأكيد قرار گرفته بود 1341

  و كاركنان آن قعيت وزارت كشاورزياصالحات ارضي و مو

نبايد از آن غافل گشت، نقش اصالحات ارضي در جريان اصالحات ارضي نكته مهمي كه در 

به عبارت ديگر، به . ترفيع موقعيت وزارت كشاورزي در دولت و كاركنان آن در ميان كاركنان دولت است

در اين جريان خوش  ختلف آن قدرن آن در رده هاي منظر مي رسد كه وزارت كشاورزي و كارگزارا

  . متمايز از ساير كاركنان حقوق بگير دولت شدندكه و آثار به ياد ماندني از خود به جا گذاشتند درخشيدند 
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وي مي  "شبه خاطرات" نورالدين ارسنجاني به نقل قولي از دكتر بهزادي از كتابدر اين مورد 

ارسنجاني خود را ": زارت دكتر ارسنجاني مي گويدوي در مورد آثار و. پردازد كه در خور توجه است

مدافع زارعان معرفي كرده بود، وزارت كشاورزي وزارت خانه سوگلي دولت شده بود و كارمندان آن هم 

   ).114، ص 1379ارسنجاني، ("سوگلي كارمندان دولت شده بودند

iهمچنين، اسداله علم كه خود مدتي در كسوت وزير كشاورزي خدمت كرده بود i i  در خاطرات

ارسنجاني زماني از كار بر كنار شد كه توانسته بود وزارتخانه بي ارزش ": خود اين چنين نگاشته است

  ). 535، ص 1379ارسنجاني، ( كشاورزي را به صورت مركز قدرت و فعاليت مملكت در آورد

وان در موقعيت ستودني وزارت كشاورزي و كاركنان آن در آن سال ها را مي تشاهد ديگر بر 

اظهارات دكتر شهبازي كه خود از نزديك شاهد و ناظر و درگير در موضوع در منطقه اي ديگر از كشور 

: وي در اين مورد با اشاره به مخدوش شدن جنبه آموزشي فعاليت هاي كاركنان ترويج مي گويد. بود،يافت

كار مي كردند، وارد  خيلي از كساني كه در ترويج چه در سطوح كارشناسي و چه در سطوح مروجي "

درصدشان خوب عمل كردند و شاخص شدند،  90اصالحات ارضي شدند و در اصالحات  ارضي تقريباً 

به طوري كه تعدادي از كارشناسان ترويج كه به خدمت اصالحات ارضي درآمده بودند در اولين انتخابات 

iمجلس شوراي ملي آن زمان كه پس از اصالحات ارضي برگزار شد vنوروزي، ("نده مجلس شدند، نماي

  .  )50-51، صص 1388

  ارضيجايگاه ترويج در اصالحات 

به نظر مي رسد كه برخورداري نهاد سازماني ترويج از وجود مروجين كشاورزي كه قريب يك   

و داراي تجربه الزم در كسب دهه در سطح روستاها در حال آموزش دادن به روستائيان و كشاورزان بودند 

را بايد مهم طريقه برقراري ارتباط با كشاورزان را مي دانستند ار نزد روستائيان بوده و يا الاقل وجهه و اعتب
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ضمن آن كه وجهه و اعتبار آنها در نزد . ترين عامل دخالت ايشان در اصالحات ارضي قلمداد كرد

ك نكته در اما، از ي. مخاطبانشان مي توانست به تسهيل و تسريع عمليات اصالحات ارضي كمك نمايد

خواسته يا ناخواسته تعريف نقش جدي براي مورجين كشاورزي در اين مهم نبايد غافل ماند و آن هم نقش 

برادر مرحوم دكتر (در اين مورد نورالدين ارسنجاني  . مدير كل وقت سازمان ترويج كشاورزي است

  : مي گويد به نقل از رهبر ) ارسنجاني

وزارت كشاورزي ه وزارت به چهار نفر از صاحب منصبان بنابراين در همان اول اشتغال ب "

در آن تجديد نظر و اشكاالت اجرايي مأموريت داد تشكيل جلسه داده و قانون مصوب مجلسين را مطالعه و 

آن را مرتفع و نظريات وزير كشاورزي جديد را به خصوص در قسمت شركت هاي تعاوني و ايجاد 

مرحوم مهندس . كه ملكشان تقسيم مي شود، در آن ملحوظ دارند جانشيني مالكانيتشكيالتي به منظور

مدير كل اقتصاد وزارت كشاورزي، مرحوم  ،ارفع، مدير عامل وقت سازمان جنگل، مهندس امير پرويز

كه در آن زمان مدير بنگاه  ]رهبر[، مدير كل وقت سازمان ترويج كشاورزي و من vمهندس گلسرخي

نظريات و تغييراتي كه اساسي و مهم بود به نظر دكتر . براي اين كار انتخاب شديم خالصجات بودم،

به اين ). 433، ص1379ارسنجاني، ("ارسنجاني مي رسيد و گاهي هم ايشان در جلسه شركت مي كردند

ترتيب با حضور مدير كل سازمان ترويج كشاورزي مي توان ايفاي وظيفه جدي از سوي مروجين 

  .تظار داشتكشاورزي را ان

  مصائب مترتب بر حضور مروجين كشاورزي در اصالحات ارضي

با شروع اصالحات ارضي در ايران قريب به يك دهه از تأسيس سازمان ترويج كشاورزي در ايران   

دوران طاليي ترويج  1330متخصصان ترويج كشاورزي در ايران بر اين باور هستند كه دهه . مي گذشت

چرا كه در اين مقطع مروجين كشاورزي فارغ از امور اجرايي به آن چه بايد مي  كشاورزي در ايران است،
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نكته اي كه در اين مورد بايد مورد . پرداختند كه همانا آموزش و ارشاد كشاورزان باشد، مشغول بودند

ه در توضيح بيشتر بايد گفت ك. عيتي بر كشاورزي كشور استر –توجه قرار گيرد، غالب بودن نظام ارباب 

به دليل روابط حسنه بزرگ مالكان و حاكميت و يا حتي حضور عمده مالكان در حاكميت در قالب نماينده 

مجلس و مديران ارشد دولتي و  عدم مغايرت فعاليت مروجين كشاورزي با منافع اين عده، آنها نه تنها 

  . نيز بودندپيش روي كاركرد مروجين كشاورزي نبودند، بلكه احتماالً تسهيل كننده  يمانع

به عبارت . مقابل يكديگر ايستادن بودند الحات ارضي اين دو گروه ناگزير ازاما، با شروع اص  

اين امر . ديگر، از مروجين توقع كاري مي رفت كه در نهايت منافع بزرگ مالكان را به مخاطره مي انداخت

رفت و حتي وظايف ر ميبر صعوبت و دشواري آنچه كه از مروجين در جريان اصالحات ارضي انتظا

 .متعارف آنها كه مشاوره و راهنمايي  كشاورزان بود، مي افزود و شرايط سختي را به ايشان تحميل مي كرد

شرايط كاري مروجين در منطقه مراغه كه با نقل قولي از مخبر روزنامه اطالعات در اين مورد ارسنجاني 

  : توصيف مي كنداين گونه را  ه بوداز آنجا آغاز شد 1341اصالحات ارضي در اسفند سال 

آنها را نخست به ده راه نمي . مأمورين ترويج دهكده ها را به معني درست كلمه فتح كرده اند"  

مالكان كه حتي ... مأمورين دولتي از فكر فرستادن آنها به ده هراسان بودند، مبادا نظم را بر هم زنند. دادند

يشان كشيده شود از راه يافتن اين نمايندگان زندگي نوين به درون حاضر نيستند كه راهي به دهكده ملك

بسياري از مأمورين . مردم ده از ترس مالك با بي خبري آنها را طرد مي كردند. تيرگي ده دلخوش نبودند

يكي از . ترويج تا مدت ها پناهگاهي جز قهوه خانه يا مسجد و در يكي دو مورد حتي گروستان نداشتند

گذاشت، اندك اندك اعتماد پس از آنكه در گورستان ده بر جسد مرده اي نماز ميت ) اردبيلي آقاي(آنها 

پس از يك هفته كوشش بيهوده كه در محيط خصمانه و ) آقاي حق نظر(ديگري. مردم را جلب كرد
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شترك ناموفق به سردفتر ده پناه برد، مراتب دينداري خود را بر او عرضه داشت، يك مجله مذهبي را كه م

بعضي ديگر داروهايي با خود . و از احساسات ديني او استمداد كرد است و همراه خود دارد، به او نشان داد

. آن گاه مقاومت رعايا اندك اندك تخفيف مي يافت .مي بردند و به ياري روستائيان بيمار مي شتافتند

قبيل خود ساكنان ده ها مي شناختند،  مأمورين ترويج را در چهره واقعي آنان، مردم ساده و خوش نيت يا از

  ). 478، ص 1379، يارسنجان( "به اندرز آنان توجه مي كردند و روح همكاري در ده زنده مي شد

نقش تعيين كننده مروجين كشاورزي در اصالحات ارضي مورد توجه و تأييد وزير كشاورزي نيز   

پيش از خلخالي و قبل از اينكه من به اين منطقه اما، " :ارسنجاني در اين مورد مي گويد. قرار گرفته بود

بيايم و اميد زيادي به اجراي قانون در اين منطقه پيدا كنم، سربازهايي را فرستاديم كه اين جبهه را به  ]مراغه[

اين سربازان راستين مروجين كشاورزي بودند كه براي ورود به دهات . عنوان اولين سنگر فتح كردند

راهشان نمي دادند، اذيت و آزارشان مي كردند، اهانت مي كردند و دست آخر . ماجراها داشته اند

آنها درست مانند سرباز كه هدفش روشن است در ناگوارترين وضع ايستادند، . تهديدشان مي كردند

در سرما و گرما با پاي پياده ده ها بار بين دهات را طي . مقاومت كردند، فداكاري كردند، جان كندند

  ).426، ص 1379ارسنجاني، (راهي را پيدا كننده ا براي نفوذ به دكردند ت

  سخن پاياني
شايد توقعي بعيد و دور از انتظار باشد كه منتظر . در اين كه زمانه عوض شده است، ترديدي نيست  

باشيم كه مروجين امروزي آن تالشي را كه در جريان اصالحات ارضي به نمايش گذاشتند، دگر بار انجام 

اما، اميدوار هستيم كه مديران ارشد وزارت جهاد كشاورزي داراي آن چنان ظرفيتي بوده كه قادر . دهند

باشند فعاليت هايي درخور توجه را براي كاركنان خود تعريف نموده كه موقعيتي همچون همكاران خود 
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كشاورزي هستند،  سال گذشته را بتوانند كسب نموده و از اينكه حقوق بگير و كارمند وزارت جهاد 40در 

  . بر خود ببالند

  منابع و مأخذ 
  .صفحه 592. انتشارات قطره. تهران. دكتر ارسنجاني در آئينه زمان). 1379.(ارسنجاني، نورالدين -

گفتگو با دكتر اسماعيل . تاريخ شفاهي ترويج كشاورزي در ايران). 1388. (نوروزي، عباس -

  . صفحه 207. شهدانتشارات جهاد دانشگاهي م. مشهد. شهبازي

  پي نوشت ها
  

                                                 
i  ماه بر سر كار بود 14به مدت  1341لغايت تير  1340 تدولت دكتر اميني از ارديبهش.  

ii   وزير كشاورزي كشور ) ماه 22مجموعاً (ماه در دولت اسداله علم  8ماه در دولت دكتر اميني و  14دكتر ارسنجاني
  .)1341تا اسفند  1340ارديبهشت (بود
iii  نصور وزير در كابينه هاي محمدساعد مراغه اي و رجب علي م) 1329لغايت تير  1328اسفند (ماه  4اسداله علم به مدت

  . كشاورزي ايران بود
iv   1346افتتاح و در مهر  1342ماه فترت، در مهر  5مجلس شوراي ملي است كه پس از دو سال و تقريباً  21منظور دوره 

  . خاتمه يافت
v  مهندس ناصر گلسرخي كه در جريان اصالحات ارضي معزول و به جاي وي مهندس موسي فكري به سمت مدير كل

  .)51نقل از تاريخ شفاهي ترويج كشاورزي در ايران، ص (كشاورزي منصوب شد سازمان ترويج


