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  در ايران اصالحي آن ةحيقي قانون اصالحات ارضي و اليتطب بررسي
  

 2، اسماعيل شهبازي1عباس نوروزي

  9/2/1399 :يرشپذ تاريخ    25/7/1397: يافتدرتاريخ 
  

  چكيده
ترين وقايع تاريخ معاصر ايران اسـت. اهميـت ايـن     مهم اصالحات ارضي از ،بدون ترديد

هـاي   از ديـدگاه  در ايـن زمينـه  ررسـي و تحقيـق   مختلـف را بـه ب  هـاي   موضوع متخصصان حـوزه 
اصـالحات   »قـانون « ةمقايس حاضر، با هدفتحليلي  -توصيفي مطالعةمختلف جلب كرده است. 

الحي قـانون  اص »اليحه«با  1339و  1338 هاي سنا در سال و مليمجلسين شوراي  ارضي مصوب
ترين وجوه افتراق و  همم ، در پي شناسايي1340در سال وزيران  هيأتاصالحات ارضي مصوب 

                                                                                                                                                   
   .نويسندة مسئول و استاديار مركز آموزش عالي امام خميني، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، كرج، ايران -1

(anorozi66@yahoo.com) 
هاي نوين، دانشگاه شهيد بهشتي،  دانشكدة مهندسي فناوريستاد علوم آموزش، ترويج و توسعه، گروه آباداني روستاها، ا -2

  ايران. ،زيراب



 91شمارة   ،23روستا و توسعه، سال 

٩٨ 

نندگان ك اي مطمح نظر تهيه گونه به »اليحه«تهيه و تدوين  ،نتايج بررسيبر پاية د. ها بواشتراك آن
اجراي آن را مطابق با شـرايط و عـرف حـاكم بـر روسـتاهاي       ،ممكن قرار گرفته بود كه تا جاي

تر رعايـا و  متضمن منافع بيشـ  »نقانو«در مقايسه با  »اليحه«كشور تسهيل كند. عالوه بر اين، مواد 
بيشـتر منـافع مـالكين را مـورد توجـه داشـت تـا         »قانون«مواد در حالي كه  زارعين بود تا مالكين،

اعطاي اختيارات بيشتر به وزارت كشاورزي در اليحه نيز يكي ديگر از وجوه تمايز اليحه رعايا. 
عدم شمول اراضي يحه نسبت به قانون، عنوان امتيازات ال برابر نكات يادشده بهدر و قانون است. 

  توان از نقاط قوت قانون نسبت به اليحه دانست. مي وقفي را
  

  اليحه اصالحي قانون اصالحات ارضي، ايران. اصالحات ارضي، قانون  :ها كليدواژه
  

  مقدمه
رخدادهاي تاريخ معاصر ايران قلمـداد كـرد. بـه    ترين  مهماصالحات ارضي را بايد يكي از 

از زمـان انقـالب مشـروطه در     ،كـه در ايـران  بود  اي حادثهترين  مهمتون، اصالحات ارضي زعم لم
تنها روسـتاها و   دي كه دامنه و گسترة تبعات آن نهرويدا)، Majd, 2005( به بعد رخ داد 1906سال 

رعيتـي و رشـد نظـام     - ام اربـاب مضمحل شـدن نظـ   اسبات ميان رعايا و مالكان را در پيتغيير در من
دنبال داشت، بلكه مناطق شـهري   برداري غالب در روستاها به عنوان گروه بهره مالكانِ جديد به خرده

برنامـه   طـرح و اجـراي   بـه شـهرها متـأثر سـاخت.    روسـتاييان  گسـترده  هـاي   را هم در پيِ مهـاجرت 
محتلـف  هـاي   نظـران در حـوزه   صـاحب  توجهجا اهميت داشت كه آن اصالحات ارضي در ايران تا

و ايـن  كـرد  و ... را بـه خـود جلـب     لـوم اجتمـاعي، علـوم سياسـي، اقتصـاد، فرهنـگ      كشاورزي، ع
و پيامدهاي آن پرداختند. و علل و يا نتايج ها  گاه خود به تحليل زمينهداز دي كدامهر  نظران صاحب

 »قانون« ميان ،از مطالعات محققان در مورد اصالحات ارضي در ايران كدام در هيچ ،اما، در اين بين
بـه  اصـالحي آن كـه از تصـويب دولـت گذشـت و       »اليحـه «و  ينحات ارضي مصوب مجلساصال
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بعـدي واقـع    عمليـات رسيد و مـالك   ينبه تصويب مجلس نيزبعدها اجراي سراسري گذاشته شد و 
  د.  شوآشكار دو برنامه هاي  و قرابتها  تفاوت تااست  هصورت نگرفت اي مقايسه ،شد

  
  ادبيات نظري
ــر ايــن باورنــد كــه از اواخــر ســلطنت   )Alam and Kazemi, 2017( و كــاظمي علــم ب

ام و ادغـ  سـو  از يـك  ،دليل فـروش امـالك خالصـه    به مالكيت خصوصي در ايران، ،ناصرالدين شاه
، از سـوي ديگـر،   داشت) دنبال داري در كشور را به فوذ سرمايه(كه ن اقتصاد ايران در اقتصاد جهاني

كـه چنـد سـال     ملـي دوره اول مجلس شوراي  از سويداري  لغو تيول ،دنبال آن كرد. به رشد بسيار
  .مالكي را در پي داشت گخصوصي در قالب بزر مالكيتبعد حادث شد، به ميزان بيشتري رشد 

 در حـق رعايـا   ،از يـك سـو و ظلمـي كـه در ايـن امـالك       ،گسترش امالك خصوصـي 
ايا توسط انديشـمندان و  انديشه تقسيم اراضي ميان رعديگر، زمينه را براي طرح  سوي از ،شد مي

زاده  از عبدالرحيم طالب )Adamiyat, 1984(ت آدمي ن داخلي و خارجي فراهم كرد.روشنفكرا
امـالك ايـران را بايسـتي هيـأت     «هجـري قمـري نوشـت:     1323بـرد كـه در سـال     مي تبريزي نام

سـاط  شـان را بـه اق   و صـاحبان امـالك قيمـت اراضـي     ت تقسـيم تقويم كنند و ميان رعياي  موثقه
ـ  سي ك باشـد. همـه   الساله و به ضمانت دولت دريافت دارند. خالصه بعد از اين نبايد در ايران م

. همچنـين، آدميـت بـه سلسـله     »تبعـه فروختـه شـود    بـه خالصه ديواني و شخصي بايد با  اراضي
كنـد كـه بـه     مي اشاره يتغاي نظام ارباب و رعيدر ال 1325مقاالت روزنامه صوراسرافيل در سال 

نوان مترجم منتشر شده بود. نويسـنده روسـي مقـاالت بـر      (علي اكبر دهخدا) به » ع. ا. د.«مضاي ا
 ).Adamiyat, 1984( بايد فروش اجباري انجام شـود  ،اين باور بود كه در مورد امالك شخصي

مخالف تقسـيم اراضـي در ايـران    اي  مقارن با انقالب مشروطه، عدههاي  در همان سال ،در مقابل
ت خـود در  توان به عبداله مستوفي اشاره كرد. وي در بيـان نظـرا   مي . از اين دست از افرادبودند

المللي جغرافيا در مورد تقسيم اراضي در ايـران در حـدود    مصاحبه با فردي از اعضاي انجمن بين
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، موضـوع تقسـيم   اسـت  ت در ايران با مالـك شـريك  كه رعي عااد اين خورشيدي، با 1288سال 
  ).Mostofi, 2009( تفي دانسته بوداراضي را من

عنـوان   موضوع تقسـيم اراضـي ميـان رعايـا بـه     از ها  برخي دولتانقالب مشروطه، پس از 
تـا جـايي كـه مقولـه تقسـيم       ،در ميان توده مـردم بهـره بردنـد   ابزاري براي كسب وجهه و اعتبار 

 طرح هايي از پي، نمونهدر  مورد توجه قرار دادند. كرده،در برنامه دولت خود برجسته را اراضي 
  .شود يادآوري مي اين ادعا

 هبـا عنـوان بيانيـ   اي  بيانيـه ، 1299پس از كودتـاي سـوم حـوت     ،سيد ضياءالدين طباطبائي
چنين آمده است:  ، اينعنوان اولين برنامه عمل در بخشي از آن، به كند كه مي رئيس الوزرا منتشر

تقسـيم خالصـجات و اراضـي     ،بايد به عمل آيـد .... براي حصول اين مقصود، اولين اقدامي كه «
ع را از امـالك اربـابي بيشـتر    كـه زار  ]اسـت  [ وضـع قـوانيني   ،طـور  و هميندولتي مابين دهقانان 

تعديلي شود و موجبات صـحي و زنـدگي آنـان را     ،مند سازد و در معامالت ارباب با دهقان بهره
   ).Mostofi, 2009» (تأمين كند
  

  روش تحقيق
بـه مقايسـه    ،ين منظـور دشـده و بـ   ه و ارائـه تحليلي تهيـ  -ر به روش توصيفيحاضمطالعه 

 1339ارديبهشـت   26و  ملـي مجلـس شـوراي    1338اسفند  24اصالحات ارضي مصوب  »قانون«
وزيـران   هيـأت  1340دي  19اصـالحات ارضـي مصـوب    اصالحي قـانون   »اليحه«مجلس سنا و 

  د. كنو تحليل ارائه  ،استخراجرا  هاتا وجوه اشتراك و افتراق آن است پرداخته
  

  نتايج و بحث
 1339 و 1338هاي  ب سالتر قانون اصالحات ارضي مصو دقيق براي ايجاد امكان مقايسه

 1340دي 19ب ة اصـالحي قـانون اصـالحات ارضـي مصـو     و سنا بـا اليحـ   مليمجلسين شوراي 
بـراي سـهولت   منظور و به همين ده است. شاين دو  مادهبه  مادهمبادرت به مقايسه  ،دولت هيأت
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اليحـه اصـالحي قـانون     و از »قـانون « ها، از قانون اصالحات ارضي با عنواندر مرور و مطالعة آن
 اسـت،  مـاده  38فصـل و   هشتمشتمل بر  »قانون«شود.  مي ياد »اليحه« اصالحات ارضي با عنوان

دهـد كـه تـا فصـل      مـي  تر نشان است. بررسي دقيق ماده 38فصل و  نُهشامل  »اليحه«كه  در حالي
 -از: فصـل اول  انـد  عبـارت  ،ترتيـب  وده و بـه مشـترك بـ   »اليحـه «و  »قانون«ششم، عناوين فصول 

؛ رات مربـوط بـه آن  اراضي قابل تقسيم و مقـر  -م؛ فصل سومالكيتحدود  -متعاريف؛ فصل دو
و  ؛رات مربوط به تقسيم و تحويل اراضيمقر -ارزيابي و پرداخت بها؛ فصل پنجم -فصل چهارم

نـد از:  ا عبارت »قانون«دو فصل پاياني عناوين شده.  رات مربوط به اراضي تقسيممقر -صل ششمف
ي و حمايـت  فنـ هـاي   مقـررات مربـوط بـه كمـك     -و فصـل هشـتم   ؛رات مـالي مقر -فصل هفتم

 -نـد از: فصـل هفـتم   ا عبـارت  »اليحـه «پايـاني  كشاورزان و زارعين. در مقابل، عناوين سـه فصـل   
هـاي   رات مربوط بـه كمـك  مقر -و فصل نهم ؛مقررات مالي -هشتمفصل روابط زارع و مالك؛ 

پـس از شـش فصـل، فصـلي بـا       ،»اليحـه «ين ترتيـب، در  دفني و حمايت كشاورزان و زارعين. ب
رسد كه بـا   مي نظر وجود ندارد. به» قانون«افزوده شده است كه در  »روابط زارع و مالك«عنوان 

تلويحي سعي شـده اسـت كـه رجحـان     اي  گونه ، به»اليحه« در قرار دادن واژه زارع قبل از مالك
  .زارع بر مالك مورد تأكيد قرار گيرد

  
  تعاريف -لفصل او

اسـت. ايـن بنـدها     شـده  هارائـ بند، تعـاريف مـورد نظـر     نُهدر قالب  ،»قانون«نخست  مادهدر 
. در بنـد  ند از: كشاورزي، كشاورز، كمك كشاورز، زارع، رئيس خانوار، خـانوار و مالـك  ا عبارت

 هفـت زمـين تعريـف شـده و انـواع آن      هـم  9در بند  وبه اشخاص حقيقي و حقوقي اشاره شده  ،8
سـتان و بـاغ ميـوه ذكـر شـده اسـت. در       مباير، موات، مرتع، زمين آبي، زمين ديم، بيشـه يـا قل   ةدست

 1بنـدهاي  پرداخته شده اسـت.   تعاريفارائة به  ،بند يازدهدر قالب  ،»اليحه«نخست  مادهمقابل، در 
ند از: زراعت، زارع، گاوبنـد، برزگـر، كـارگر كشـاورزي، رئـيس خـانوار،       ا عبارت ،ترتيب ، به8تا 

از حقيقـي و   مـراد از اشـخاص در ايـن قـانون اعـم      تأكيد شده است كـه  ،9و مالك. در بند  خانوار
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 11هـم ده يـا قريـه و زمـين تعريـف شـده اسـت. در ذيـل بنـد           11و  10حقوقي است. در بنـدهاي  
 )باغ ميوه - و د ،بيشه يا قلمستان - مرتع، ج - آيش، ب - الف(دسته  چهار(زمين)، انواع زمين شامل 

  تعريف شده است.  نيز 
 بايد به زارع اشاره شـود. در حـالي   ،نخست مادهدر  »اليحه«و  »قانون«از عناصر مشترك 

ق بـه  ن متعلـ ه مالـك زمـين نيسـت و در زمـي    زارع كسي اسـت كـ  «آمده است كه  »قانون«كه در 
صـورت نقـدي يـا جنسـي بـه مالـك        كنـد و مقـداري از محصـول را بـه     كشاورزي مـي  ،ديگري

توسـط زارع و انجـام زراعـت     »عتـي رايك يا چنـد عامـل ز   بودن دارا« بر ،»اليحه«در  ،»دهد مي
ين ترتيب، در حالي كـه  دبخانواده تأكيد شده است.  ط شخص خودش يا با كمك اعضايتوس
  دارايي وي مورد توجه قرار گرفته است.  ،»اليحه«در  ،دارا نبودن زارع تأكيد شدهبر  ،»قانون«در 

  
  مالكيتحدود  -دومفصل 

كـه فصـل    در حـالي دانسـت.   »اليحه«و » قانون«وجه تمايز ترين  اين فصل را بايد برجسته
 »انونقـ « دوم مـاده . اسـت  مـاده  چهـار دربردارندة  »اليحه« دوم، فصل دارد ماده پنج »قانون« دوم

زيـر  ( هكتـار زمـين آبـي    چهارصـد تواند در تمام كشور حداكثر  مي تصريح دارد كه هر شخص
ديم (زير كشت و آيش) و باير و يا تلفيقي از آبـي و  زمين هكتار  صد هشتكشت و آيش) و يا 

ي كـه  ا گونه ، بهديم و باير با احتساب هر هكتار زمين آبي معادل دو هكتار زمين ديم داشته باشد
تأكيـد دارد   »اليحـه « دوم مـاده  ،موع آنها از حداكثر زمين ديم و باير تجاوز نكند. در مقابـل مج

دانـگ خواهـد بـود.     كشاورزي هر شـخص در تمـام كشـور يـك ده شـش      مالكيتاكثر كه حد
 بـراي توانند بـه ميـل خـود ده مـورد نظرشـان را       مي نيزدانگ  داراي بيش از يك ده شش نمالكا

  ند. كنانتخاب  مالكيتحفظ 
وقـف  «، 1»اليحه«دارد كه تا تقديم ن دسته از اراضي داباشاره  »قانون« 2ماده  تبصره يك

 وقـف خـاص  صـورت   يك به مادهر در دارد كه اين اراضي تا ميزان مقر اند و تأكيد شده» خاص
                                                                                                                                                   

  ي.خورشيد 1338آذر  14تاريخ تقديم اليحه اصالحات ارضي به مجلس:  -1
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شـود.   مي باقي مانده و وجوه حاصل از مازاد آن با نظارت اداره اوقاف صرف خريد مال ديگري
، مجمـوع  شـود  وقف خاص مي ،ي كه پس از تاريخ تقديم اين اليحهيها در مورد زمينن، همچني

يك بيشتر باشد. عالوه بر اين، در  مادهدر  يادشدهص نبايد از حدود خهر ش اراضي وقف خاص
، از مجمـوع  دشـو  مـي  خـاص وقـف   ،ين ترتيـب دهايي كه بـ  آمده است: زمين تبصره اين انتهاي
ود، ش مي گونه كه مالحظه د. همانماند، كسر خواهد ش مي مالك باقي تلكياي كه در مهاي زمين

لك اين اجـازه  به ما سو،ن در اين تبصره حفظ شده است. از يك به انحاي گوناگون منافع مالكا
سـوي  د و از كنـ  خـاص ي پس از تاريخ ارائه اليحه، اراضي خود را وقف داده شده است كه حت

هكتار زمين ديم  صد هشتهكتار زمين آبي و  چهارصدتا  ،شده ديگر، پس از كسر اراضي وقف
  و باير را براي خود نگهدارد. 

ل دازد. اين تبصره فقط شامل بخـش او پر مي خاصبه اراضي وقف  »اليحه«تبصره چهار 
، 14/9/1338ي اسـت كـه تـا تـاريخ     هـاي  زمـين ه ، متوجـ سخن ديگر به ؛است »قانون«تبصره يك 

بـاقي مانـده و    خـاص صـورت وقـف    رد كه اراضي يادشـده بـه  اند و تصريح دا شده خاصوقف 
دانـگ) بـا نظـارت اداره اوقـاف،      (يـك ده شـش   خـاص وجوه حاصل از فروش مازاد موقوفات 

ايـن تبصـره    ،شـود  مـي  گونـه كـه مالحظـه    شـود. همـان   مـي  اختصاص به خريد مال ديگري داده
روي  5نيسـت. تبصـره    قائـل  1338آذر  14پس از تاريخ  خاص موقوفمشروعيتي براي اراضي 

 ) بـا 1340دي  19اريخ تصـويب اليحـه (  گرفتـه از تـ   انجام معامالت صورتبودن  »كان لم يكن«
  كند.  مي عناوين نقل و انتقال و صلح و وقف تأكيد

بـه   ،بنـد  دهدر قالـب   ،»قـانون «دارد. در  دوم مـاده ات از سـوم اختصـاص بـه مسـتثني     ماده
اسـت و   ئاتاسـتثنا  بنـد مخـتص   دوفقط  ،»اليحه«كه در  اليدر ح ات پرداخته شده است،مستثني
دهـد.   مـي  را نشـان  »قـانون «نسـبت بـه    »اليحـه «مراتب كمتر موارد استثنا در  نكته گسترة بههمين 
هايي كه عرصه و اعيـان آن   اند از: باغات ميوه و قلمستان عبارت »قانون«موارد استثنا در ترين  مهم

شوند؛ باغات  مي اراضي دهاتي كه با آب متعلق به مالك آبياريتعلق به مالك داشته باشد؛ كليه 
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(تـا سـقف    شود مي به وراث مالك منتقل ،»قانون«هايي كه تا دو سال پس از تصويب  و قلمستان
؛ ابنيه و تأسيسات واقع در اراضي مشمول كه ربطـي بـه   هكتار ديم) 1200هكتار آبي و  صد شش

؛ مـدارس و مؤسسـات علمـي؛ اراضـي مكـانيزه (از       ...از قبيل خانـه شخصـي    ،كشاورزي ندارند
اراضـي  شـده بـدون شـركت زارع؛     ؛ اراضي باير مكانيزه»)قانون«حداقل دو سال قبل از تصويب 

يافته به امور خيريه و يا  و امالك اختصاص ق به آستان قدس رضوي، مسجد گوهرشاد، و ...متعل
حجـم وسـيع   در مقابـل  . ه بـه فاريـاب  شـد  رورش؛ و اراضـي بـاير و يـا آيـش تبـديل     آموزش و پ

هـايي   باغات ميوه و چاي و قلمستان -1ند از: ا عبارت »اليحه«ات دو بند مستثني ،»قانون«مستثنيات 
از  ،»اليحه«ه اراضي كه در تاريخ تصويب كلي -2و  ؛ق به مالك باشداعيان آنها متعل كه عرصه و
 بـرداري قـرار   رگر كشاورزي مـورد بهـره  وسيله كا اعت مكانيزه بدون شركت زارع و بهطريق زر

تقسـيم و انتقـال خـارج    از شـمول   ،كـار شـوند  و صـورت مكـانيزه كشـت    ي كه بهگيرد، مادام مي
ن را اراضـي ميـان زارعـا   تـر   تقسيم وسـيع  ،با تعداد استثناهاي كمتر »اليحه«خواهند بود. بنابراين، 

  مطمح نظر داشت.
و  »قـانون «انتقـال اراضـي از تـاريخ تصـويب      معطوف به نقـل و  »اليحه«و  »قانون« 4 ماده

صـراحت هرگونـه انتقـال و يـا فـروش اراضـي        ، به»اليحه« 4 مادهاست. در حالي كه در  »اليحه«
 4 مـاده شـود، در   مـي  ) ممنوع اعـالم 1340ديماه  19( »اليحه«مازاد هر شخص از تاريخ تصويب 

ايل به فروش اراضي مازاد خـود و  شود كه در صورت تم مي اين اجازه به اشخاص داده ،»قانون«
درصد  50عوارض عمراني معادل «بتوانند با پرداخت  »قانون«قانوني خود از تاريخ تصويب  ةورث

  بفروشند.  آن را به دولت »بهاي ملك
ين موضـوع  دبـ  ،»قـانون « مـاده ايـن   در وجـود نـدارد.   »اليحه«در  »قانون« 5 مادهموضوع 

دولـت،   توسـط تقسـيم اراضـي مـازاد     عمليـات ل از شـروع  اشاره شده است كه چنانچه مالك قب
د، كنـ ن شـاغل در همـان اراضـي    ازاد خود بـه نـرخ عادالنـه بـه زارعـا     مبادرت به انتقال اراضي م
  نخواهد شد.  4 مادهمشمول عوارض عمراني 



.....و ارضي اتاصالح قانون تطبيقي بررسي    

١٠٥ 

 

از تاريخ اجراي  ،مادهين مشترك است. مطابق ا »اليحه« 5 مادهو  »قانون« 6 مادهموضوع 
وع امـالك متعلـق بـه يـك شـخص از      چنانچه در نتيجه هرگونه معامله، مجمـ  ،»اليحه« / »قانون«

بيشـتر باشـد، اراضـي مـازاد بـه رايگـان در اختيـار دولـت/          »اليحـه «/ »قانون«اكثر مذكور در حد
  گيرد. مي سازمان اصالحات ارضي براي تقسيم قرار

  
  رات مربوط به آناراضي قابل تقسيم و مقر -فصل سوم
 هـاي  زمـين  - كند: الف مي در سه دسته ذكر شوند، مي را كه تقسيمهايي  زمين »انونق« 7 ماده

 ةبايري كـه در نتيجـ  هاي  زمين -ج موات، وهاي  زمين -نصاب مالك يا مالكين، ب حدمازاد بر 
 توجـه نيز مـورد   »اليحه«شوند. همين سه دسته اراضي در  مي قابل كشت ،عمراني دولت عمليات

بـاير) منـوط بـه اقـدامات     هـاي   (زمـين  م اراضـي ا اين تفاوت كه تقسيم دسته سوب ،اند قرار گرفته
وجود دارد و در اي  ، تبصره»قانون« در مادهدر ذيل اين  ،عمراني دولت نشده است. عالوه بر اين

  .است تأكيد شده است كه اراضي خالصه مشمول تقسيم و فروش قانون خالصجات ،آن
وزيـر و   بـه رياسـت نخسـت   » ارضـي ت عـالي اصـالحات   هيأ«تشكيل  ،»قانون« 8 مادهدر 

سه نفر از نمايندگان منتخـب شـوراي   ت وزراي دادگستري، كشاورزي، كشور، دارايي و عضوي
دو  مـاده در  مقـرر نصـاب   حـد از  ،مركز كه ميزان زمين آنها در موقع تشـكيل هيـأت   كشاورزي

شـوراي اصـالحات   «، ايجـاد  »اليحـه « 7 مـاده در  ،در مقابـل بيني شـده اسـت.    تجاوز نكند، پيش
مـورد  و تركيب آن نيز با تركيب هيأت عـالي اصـالحات ارضـي     هقرار گرفت توجهمورد  »ارضي

وزير كشاورزي در  ،ي كه در تركيب شوراي اصالحات ارضيا گونه ، بهاستمتفاوت نظر قانون 
فـر از  اصـالحات ارضـي و چهـار ن   حكم رئيس بود و ساير اعضا عبارت بودند از رئيس سـازمان  

ترتيـب،   يندي يـا مـدير عـاملي. بـ    اقل سـمت مـدير كلـ   حدمنصبان وزارت كشاورزي با  صاحب
مانـد و هيـأت    مـي شوراي اصالحات ارضي كامالً در تيول و اختيارات وزارت كشاورزي بـاقي  

ك بـر آن، محـدوديت زمـين در تملـ     لتي نداشت. عـالوه گونه دخادولت در تصميمات آن هيچ
   .استه قيد نشد »اليحه« 7 مادهدر  اعضاي شورا
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بات و اجــراي مصــو ،جــود دارد. در تبصــره يــكدو تبصــره و ،»قــانون« 8 مــادهدر ذيــل 
عنوان مدير عامل و با سـمت معـاون    تصميمات هيأت عالي اصالحات ارضي بر عهده يك نفر به

در حـالي   د،وش مي كه با پيشنهاد هيأت و حكم شاه منصوب استوزارت كشاورزي قرار گرفته 
، تشـكيل  اجراي تصـميمات شـوراي اصـالحات ارضـي     ، براي»اليحه« 7 ماده ه در تبصره يكك

كـه رئـيس آن بـه پيشـنهاد وزيـر كشـاورزي و بـا         استبيني شده  سازمان اصالحات ارضي پيش
 وزيـر  اتاختيـار  جـزو . بنابراين، انتصاب رئيس سازمان نيز يردگ مي حكم شاه در اين سمت قرار

همچنين، اختيـارات رئـيس    ند؛رالتي در اين زمينه نداوزير دخ نخست و دولت و استكشاورزي 
كـه در   در حـالي  ،واگـذار شـده  وزيـر كشـاورزي    بـه سازمان اصالحات ارضي و تشكيالت آن 

  . استنشده  مهم نكتة يندباي  گونه اشاره ، هيچ»قانون«
كـل   رضـي در هـر اسـتان و فرمانـداري    به تشكيل كميسـيون اصـالحات ا   »قانون« 9 ماده

يا قائم مقام او بر عهده داشـت و   فرماندار كلپرداخته است. رياست اين كميسيون را استاندار يا 
 كشــاورزي يــا نماينــده او، رئــيس يون هــم عبــارت بودنــد از: رئــيس كــلســاير اعضــاي كميســ

د و امالك اسـتان يـا   يا يك نفر قاضي، رئيس اداره ثبت اسنادادگستري استان يا فرمانداري كل 
ورزي مركـز اسـتان يـا فرمانـداري     يا قائم مقام او و سه نفر به معرفي شوراي كشا نداري كلفرما
 مقـرر نصـاب   حـد در موقع تشكيل كميسيون از  اعضاي كميسيون بايد مقدار مالكيت زمين .كل
نامـه مصـوب    يف و حدود اختيارات كميسـيون طـي آيـين   ظادو تجاوز نكند. سازمان، و مادهدر 

كـه تقسـيم    اسـت بيني شـده   ، پيشمادهاين  ةشود. در ادام مي نت ارضي معيهيأت عالي اصالحا
اراضي در هر منطقه بـا پيشـنهاد وزارت كشـاورزي و تصـويب هيـأت عـالي اصـالحات ارضـي         

در اولويـت   ،در تقسـيم  ،دانگي كه مالك آنها مقيم ده نباشد دهات شش ،خواهد بود و همچنين
در  ،ين ترتيـب دوجـود نداشـت و بـ    »قـانون « 9 مـاده اظر بـا  متنـ اي  ماده، »اليحه«خواهند بود. در 

ايـن اقـدام را   ي از اعراب نداشت. ون اصالحات ارضي در هر استان محلتشكيل كميسي ،»اليحه«
  و تسهيل فرآيند تقسيم اراضي دانست. ساالري ديوانتوان گامي در راستاي كاهش  مي هم
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، موضـوع  شـود  مـي  اراضـي شـروع  در هـر منطقـه كـه تقسـيم      ،»قانون« 10 ماده بر اساس
ي، روزنامـه رسـمي   كثيراالنتشار محلي، ساير وسايل معمول و مناسـب محلـ  هاي  امهوسيله روزن به

پايتخت آگهي و اعالم خواهد شد. ظرف سه مـاه از تـاريخ   تشار كشور و يكي از جرايد كثيراالن
در  مقـرر نصـاب   اشخاصي كه ميزان اراضي آنهـا از حـد  نشر آخرين آگهي در روزنامه رسمي، 

ر دسـترس  در اظهارنامه چـاپي كـه از سـوي وزارت كشـاورزي د     ندا موظف كند،تجاوز  2 ماده
چه از تسـليم اظهارنامـه   همچنين، چنانند. كناعالم ت امالك خود را وضعي ،شود مي آنها گذاشته

 خالف حقيقـت قيـد كننـد، بـه پرداخـت     و يا عالماً و عامـداً مطلبـي بـر   خودداري  مقررت در مد
 8 مـاده از مـوارد قابـل تمـايز در    . صد هزار ريال محكـوم خواهنـد شـد    جريمه از ده هزار تا يك

رساني،  العدر آگهي و اط -1د: كرارد اشاره ين مودتوان ب مي ،»قانون« 10 مادهنسبت به  »اليحه«
ني ده روز حذف شد و تعداد دفعات آگهـي بـه دو دفعـه بـا فاصـله زمـا       »روزنامه رسمي كشور«

تـاريخ نشـر آخـرين آگهـي      زمان در اختيار افراد مشمول به يـك مـاه از   تمد -2 يش يافت؛افزا
هزار ريال) براي افراد مورد نظر در  صد يك( »قانون«مبلغ جريمه سقف مبلغ  -3 كاهش يافت؛ و

مربوط به تقسـيم اراضـي صـرف    هاي  هزينه براياين مبلغ  است كهنظر گرفته شده و تأكيد شده 
  خواهد شد. 

قيـد نشـده اسـت. در     »اليحه«كه در  رددو تبصره نيز وجود دا ،10 مادهو ذيل  »قانون«ر د
تأكيد شده است كه در امالك مشاع، هر يك از مالكين به نسبت سـهم خـود و در    ،تبصره يك

منـد هسـتند. در    وظيفـه  10 مـاده غّار و محجورين، سرپرست قانوني آنها نسـبت بـه مفـاد    مورد ص
(مورد اختالف) تا تاريخ تقديم اليحه قانوني بـه   »متنازع فيها«خصوص امالك  تبصره دو نيز در

صـورت   بايـد بـه  » اصـحاب دعـوي  «كـه هـر يـك از     اسـت ) تأكيد شـده  1338آذر  14مجلس (
  .جداگانه نسبت به تنظيم و تسليم اظهارنامه اقدام كنند

نيـز معطـوف بـه امـالك      مادهاست. اين  »اليحه«ة متناظر در نيز فاقد ماد »قانون« 11 ماده
تأكيـد شـده اسـت     ،11 ماده. در استن پرداخته بدا 10 ماده كه بخشي از تبصره يك بودهمشاع 
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تقسيم صـورت   قسيم در منطقهماه پس از شروع عمل ت ششكه در اراضي مشاع، چنانچه ظرف 
 اسـتحقاقي تمـام  هـاي   ت مـالكين زمـين  ينگيرد، كميسيون اصالحات ارضي طبق نظر موافق اكثر

   د.كرمشاع جدا و مابقي را تقسيم خواهد هاي  مالكين را از زمين
 مـاده اسـت. در  اي  بوده و مربوط به اراضي اجـاره  »اليحه« 9 مادهمتناظر  »قانون« 12 ماده

اراضي مشمول تقسيم كه در تـاريخ تقـديم اليحـه قـانوني بـه       قرارداد آمده است كه »قانون« 12
 »اليحـه « 9 مـاده  .است سال معتبر پنجتا حداكثر مي باشند، ) در اجاره رس1338آذر  14مجلس (
  است.  »قانون« 12 مادهنيز مشابه 
  

    ارزيابي و پرداخت بها -فصل چهارم
ارزيـابي و پرداخـت   «، فصل چهـارم بـا عنـوان    »اليحه«ة ماد نُهو  »قانون« ةماد دوازدهپس از 

شود. در ذيل اين فصـل   مي آغاز »اليحه« و »قانون« متمايزهاي  بخشترين  مهميكي از  در قالب »بها
  خورد.   مي چشم ) به14تا  10(مواد  ماده پنجهم  »اليحه«) و در 17 تا 13(مواد  ماده پنج، »قانون«در 

كميســيون ارزيــابي از طــرف كميســيون  تصــريح شــده اســت كــه ،»قــانون« 13 مــادهدر 
تعيين كنـد. در   »عادله«به نرخ  اصالحات ارضي استان تعيين شده تا بهاي امالك مورد تقسيم را

وظيفه تعيين بهاي امـالك مـورد تقسـيم بـر عهـده اداره كشـاورزي        ،»اليحه« 10 مادهمقابل، در 
اداره كشاورزي بايد بر مبناي ماليات مزروعي و با در نظر گـرفتن   ،ين منظوردنهاده شده است. ب

شـده از چهـار   ضريب ياد كند.ص ، بهاي امالك مورد تقسيم را مشخ»ضريب معامالت امالك«
زي، نوع زراعت، طرز تقسيم محصول و حقوق مالكانه براي هـر  پذيرد: تاريخ ممي مي متغير تأثير

آمده است كه پس از تعيين قيمت ملك مورد تقسيم، اداره كشـاورزي   مادهاين  ةمنطقه. در ادام
ويض اختيار كميسيون به ين ترتيب، تفدب د.كنبه مالك ابالغ  »اليحه« 13 مادهبايد قيمت را طبق 
ينـد تقسـيم   آو تسـهيل فر  ساالري ديوانيند كاهش آتوان اقدامي ديگر در فر مي اداره كشاورزي

  قلمداد كرد.   اراضي
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شـده بـه اقسـاط     ، به پرداخـت بهـاي ملـك تقسـيم    »اليحه« 11 ماده و »قانون« 14 ادهمدر 
تأكيـد   »قـانون « 14 مـاده ت كـه در  با اين تفاو ساله از سوي دولت به مالكان اشاره شده است، ده

 ،»اليحـه «و در  دكنـ را تـأمين   »قانون«ف است اعتبار الزم براي اجراي شده است كه دولت موظ
وسـيله بانـك كشـاورزي از طـرف      ف بودن دولت، پرداخت بهـاي ملـك بـه   بدون اشاره به موظ

  دولت مورد تأكيد قرار گرفته است. 
بند الف  د. درندارتبصره و يك  »ب«و » الف«و بند د »اليحه« 12 مادهو  »قانون« 15 ماده

معـامالت  «، 1338آذر  14در آن دسته از اراضي كـه قبـل از تـاريخ     :آمده است »قانون« 15 ماده
ت معاملـه و تعيـين مالـك    صورت گرفته است، پس از انقضـاي مـد   »استرداد حق«و يا با  »رهني

و در مـورد   اسـت تـر   تفصـيلي  »اليحـه » 12 مـاده ات عمل خواهد شد. بند الـف  مقررقطعي، طبق 
نرسـيده باشـد، آن موعـد     »دائـن «در صورتي كه موعد پرداخت طلب  :گويد مي اراضي يادشده

باشـد و پـس از انجـام تقسـيم در زمـان تنظـيم سـند         مي مالك ارزيابي در حضور دائن و مديون
اكثر حـد بدهي مالك را انتقال، اگر مالك دين خود را نپرداخته و ملك آزاد نشده باشد، دولت 

پـردازد و در صـورتي كـه قيمـت      مـي  تا ميزان بهاي دهات به دائـن و مـازاد بـر آن را بـه مالـك     
وي كفايت ننمايد،  »خسارات قانوني«و  »عاتمتفر«اي پرداخت تمام طلب دائن و شده بر ارزيابي
  تواند براي دريافت مابقي طلب خود از طريق قانوني اقدام نمايد.  مي طلبكار

ن دسته از اراضي پرداخته شده است كـه پـس از تـاريخ    داب ،»قانون« 15 ماده »ب«در بند 
تمـام و  كه در صورتي  ،استرداد هستند. مطابق اين بند در رهن يا معامالت با حق ،1338ذر آ 14

استرداد باشـند،   يادشده در رهن يا معامالت با حق يا قسمتي از اراضي مورد تقسيم پس از تاريخ
ماه پس از شروع تقسـيم در منطقـه، عـين اراضـي مرهونـه را از       ششف است ظرف موظ مالك

اكثر تـا ميـزان   حـد شود بدهي مالـك را   مي ددولت متعه ،در غير اين صورت سازد؛رهن خارج 
 »ب«آزاد و تقسيم شوند. در بنـد   يادشده) به دائن بپردازد تا اراضي 13 مادهبهاي اراضي (مطابق 

در ايـن اسـت كـه تأكيـد شـده       آن تنها تفاوت شود؛ مي يز همين عبارات ديدهن »اليحه« 12 ماده
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تقسيم ملـك نسـبت بـه مبلـغ مـورد معاملـه بيشـتر         برايشده  : در صورتي كه قيمت ارزيابياست
  شود.  مي به مالك پرداخت 11 مادهباشد، تفاوت قيمت طبق 

مـورد تقسـيم و   هـاي   ينينـد اعـالم قيمـت زمـ    آبـه فر  »اليحـه « 13 ماده و »قانون« 16 ماده
اصالحات ارضي استان قيمـت  كميسيون  ،»قانون« 16 مادهپردازد. مطابق  مي نمالكاهاي  اعتراض
شده اراضي مورد تقسيم را به مالكين و بر اساس آدرس ايشان كه در اظهارنامه قيد شده،  ارزيابي

صـب اطالعيـه در نقـاط    ن ،چنـين ي و هممحلـ هـاي   بر اين، از طريق روزنامهاعالم نموده و عالوه 
راضي مورد تقسيم يا بهاي ت اقيمگيرد. مالكيني كه به  مي رساني الزم صورت العمورد لزوم، اط

مراتـب   ،اكثر ظرف دو ماه از تاريخ آگهيحدتوانند  مي ،ملك خود اعتراض دارند ةشد ارزيابي
 »قـانون «در  ه ده روزبـ  »اليحـه «اين زمان دو ماهـه در  اعتراض خود را به كميسيون اعالم نمايند. 

ن شده اسـت. كـاهش   اداره كشاورزي تعيي »اليحه«محل شكايت در  ،تقليل يافته است. همچنين
توان  مي را هم »قانون«نسبت به  »اليحه«ششم در  بازه زماني اعتراض مالكان به بهاي ملك به يك

   اقدامي ديگر در راستاي تأمين منافع رعايا تلقي كرد.
از قطعـي شـدن   ) آمـده اسـت كـه پـس     17 مـاده ( »قـانون «چهـارم   فصل مادهدر آخرين 

مالـك را بـراي انتقـال سـند بـه نـام        تصميمات مراجع مربوط، كميسيون اصالحات ارضي استان
 صـورت كتبـي و از طريـق آگهـي در محـل      ت كشاورزي) و دريافت بهاي ملك به(وزار دولت

ي مالك يا نماينده قانوني وي، براكند. در صورتي كه ظرف دو ماه از تاريخ آگهي، دعوت مي
نه عوارض عمراني را به دولت پرداخـت  ف خواهد بود كه ساالد، وي مكلانتقال سند حاضر نشو

جـاي   ، بـه »اليحـه « 14در حالي كه در مـاده   ريال بابت هر هكتار زمين آبي، 1500از جمله  ،ندك
زمـان دو ماهـه بـه     تمداصالحات ارضي قرار گرفته است؛ كميسيون اصالحات ارضي، سازمان 

 بـراي روز تقليل داده شده است و در صورت عدم حضور مالـك يـا نماينـده قـانوني وي      پانزده
تأكيـد شـده اسـت كـه     ، نه (اراضي آبي، ديـم و بـاير)  جاي پرداخت عوارض ساال ، بهانتقال سند

شـين  الع دادستان شهرسـتان يـا جان  ينده سازمان اصالحات ارضي ظرف مدت يك هفته با اطنما
 ن، مالكـا »قـانون «بنـابراين، در  د. كروي به نمايندگي از طرف مالك، سند انتقال را امضا خواهد 
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در  كننـد، توانستند مالكيت خود را با عدم انتقال سند به رعايا و بـا پرداخـت عـوارض حفـظ      مي
  اين امكان وجود نداشت. »اليحه«حالي كه در 

  
  اراضي ات مربوط به تقسيم و تحويلمقرر -فصل پنجم
كـرده اسـت كـه اراضـي انتقـالي را بـه افـراد مشـمول          موظـف دولت را  »قانون« 18 ماده

سال بـه اقسـاط مسـاوي     دهت شده واگذار و بهاي آن را طي مد داريدريافت زمين به بهاي خري
جاي دولت، وزارت كشـاورزي ايـن وظيفـه را پيـدا كـرده       ، به»اليحه« 15 مادهد. در كندريافت 

 دهاكثر حد ةعالو شده به به افراد مشمول به بهاي خريداري »بالفاصله«انتقالي را است كه امالك 
بانـك كشـاورزي دريافـت     توسطنه پانزده سال به اقساط مساوي ساال مدتدرصد واگذار و در 

ده درصـد  سال افـزايش يافـت و    پانزدهسال به  دهبازپرداخت اقساط از  مدتين ترتيب، دد. بكن
  د.شصاحب نَسق افزوده  تحويل به كشاورز برايشده از مالك  يدارينيز به بهاي ملك خر

بـه رئـيس خـانوار    ، تأكيد شـده اسـت كـه انتقـال امـالك واگـذاري       »قانون« 19 مادهدر 
زارعـين ده كـه در زمـين     -1ين صورت ذكر شده اسـت:  دم واگذاري نيز بصورت گرفته و تقد

اكثر يك سال قبـل از آغـاز   حدزارعيني كه اث ور -2 عت نموده و مقيم ده باشند؛واگذاري زرا
شده بـراي   اقل تعيينحدكشاورزاني كه كمتر از  -3 ري زمين در منطقه فوت كرده باشند؛واگذا

هـا   و دبيرستانها  آموختگان دانشكده دانش -4؛ زمين داشته باشند »قانون« 21 مادههر منطقه طبق 
كشاورزي كـه از  هاي  كنندگان دوره يدامپزشكي و طهاي  رزي و دانشكدهو دانشسراهاي كشاو

، زمـين  21 مـاده اقل مـذكور در  حـد ت شناخته شده و فاقد زمين بـوده يـا از   رسمي سوي دولت به
  داوطلبان كار كشاورزي.  -6 ؛ وكمك كشاورزان مقيم منطقة تقسيم -5 ؛كمتر داشته باشند

م پنج گروه در تقـد به رئيس خانوار، ضمن اشاره به واگذاري زمين  ،»اليحه« 16 مادهدر 
 »قـانون « دومو  اولهـاي   همچـون گـروه   دومو  اولهـاي   انـد. گـروه   ري زمين قرار گرفتـه واگذا
گروه چهارم  زراعت اشتغال دارند، قرار دارند؛ برزگراني كه در ده به امر ،سومدر گروه  هستند؛

زان جـاي كمـك كشـاور    و بـه  پزشكي) حذف شـدند آموختگان كشاورزي و دام (دانش »قانون«
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و در اولويـت پـنجم نيـز     ؛انـد  ن كشاورزي مـورد تأكيـد قـرار گرفتـه    مقيم منطقه تقسيم، كارگرا
  باشند.  مي داوطلبان كار كشاورزي
 ششتأكيد شده است كه در تقسيم زمين در هر يك از  ،»قانون« 19ماده  در تبصره يك
ت واگذاري برخـوردار  ولويداشته باشند، از ا، كساني كه عائله بيشتري مادهگروه مذكور در اين 
گيـرد. در مقابـل، در    مـي  كشـي صـورت   ، در صورت تساوي شرايط، قرعهخواهند بود. همچنين

نفـع ايـن اسـت     ذيافـراد   توسـط ، تأكيد شده كه شرط دريافت زمين »اليحه« 16 ماده تنها تبصره
گزيني ين ترتيـب، جـاي  دبـ كه قبل از واگذاري زمين عضو شـركت تعـاوني همـان ده شـده باشـند.      

مـورد   »اليحـه «مالك توسط شركت تعاوني از طريق الزام رعايا به عضويت در شركت تعـاوني در  
    بيني نشده بود. ، جايگزيني براي مالك پيش»قانون«توجه قرار گرفت و در 

دارد كـه اشـخاص مشـمول     مي اشعار مادهندارد. اين  »اليحه«، نظيري در »قانون« 20 ماده
زي كشـاور  كمك اعضـاي خـانوادة خـود بـه     يا با و ايران بوده و شخصاً دريافت زمين بايد تبعه

  د به كار كشاورزي بشوند. اشتغال داشته باشند و يا متعه
به مقتضـيات   توجهتأكيد دارد كه واگذاري زمين به افراد حائز شرايط با  »قانون« 21 ماده

عـاش يـك خـانوار    ه بـراي م ت زمـين و جـنس خـاك، بـه ميزانـي كـ      منطقه، نوع زراعت، موقعي
اقل ميـزان زمـين بـراي هـر     حـد گيـرد. همچنـين،    مي د، صورتكناالمكان كفايت  يكشاورز حت

عــالي  هيــأتن اصــالحات ارضــي اســتان و تصــويب خــانوار در هــر منطقــه بــا پيشــنهاد كميســيو
ينـد تقسـيم و واگـذاري    آبـه فر  ،»اليحـه « 17 مادهدر  ،در مقابل شود. مي اصالحات ارضي تعيين

 ين شـرح دواگذاري اراضي به افراد حـائز شـرايط بـ    ،مادهرداخته شده است. مطابق اين اراضي پ
صورت مشاعي به  بندي شده و به م بر اساس نَسق زراعي موجود سهم: اراضي ده مورد تقسياست

شود و در مواردي كـه سـازمان اصـالحات ارضـي ضـروري تشـخيص بدهـد،         مي رعايا واگذار
ق      ت و نـوع زراعـت قطعـه   اساس موقعيـ  و بربرداري شده  نقشه ده اراضي بنـدي و بـه تناسـب نَسـ

را بنابراين، توجه بـه عـرف محـل     شود. مي صورت جداگانه به زارعين واگذار ، بهزراعي موجود



.....و ارضي اتاصالح قانون تطبيقي بررسي    

١١٣ 

 

و » قـانون «تـوان از مقايسـه ايـن دو مـاده متنـاظر       مـي  ،كه پيامد آن تسهيل فرآيند واگذاري است
  دريافت.  »اليحه«

متناظر آن وجود ندارد.  ماده ،»اليحه«وجود دارد كه در   22 ماده ،»نونقا«در فصل پنجم 
كننده زمـين تمـام يـا بخشـي از زمـين       شده است كه چنانچه زارعين دريافتتأكيد  ،مادهدر اين 

د دريافـت  توانند تقاضاي مجـد  ست بدهند، نميواگذاري را معامله و يا به هر عنوان ديگري از د
   زمين كنند.

  
  شده ات مربوط به اراضي تقسيممقرر -فصل ششم

 »قـانون « 23 مـاده اسـت. در   مادهداراي دو  ،»اليحه«و هم در  »قانون«فصل ششم، هم در 
شود، سند انتقال به  مي تقسيم و به اشخاص انتقال داده ،ات اين قانونمقرربنا به  آنچه :آمده است
ارضـي اسـتان بـه مالـك جديـد       گيرنده صادر و به دستور رئيس كميسـيون اصـالحات   نام انتقال
عنوان وثيقه وصـول اقسـاط در رهـن بانـك كشـاورزي       (ملك) به شود و مورد انتقال مي تحويل
ين موضوع با اين تفاوت پرداخته شده اسـت كـه دسـتور    دنيز ب »اليحه« 17 مادهماند. در  مي باقي

وثيقـه در   ،كشـاورزي جـاي بانـك    ، بهمرجعي براي تحويل زمين، مورد نياز نبوده و عالوه بر آن
  شود.  مي رهن وزارت كشاورزي گذارده

كـه  شده ونه معامله نسبت به اراضي واگذارگ، تأكيد شده است كه هر»قانون« 24 مادهدر 
را در  21 مـاده شده براي هر منطقـه طبـق    اقل تعيينحدتر از  تجزيه آن اراضي به قطعات كوچك

اث نتوانند بـراي  كه كشاورز فوت نموده و ورصورتي  پي داشته باشد، ممنوع و باطل است و در
اقل يادشده بـه ديگـران بفروشـند.    حدتوانند سهم خود را با رعايت  مي اداره ملك توافق نمايند،

 تواند مي گيرد. همچنين، هر كشاورز مي پرداخت بقيه اقساط را بر عهده ، خريداردر اين صورت
كشاورزي  ةشد كه شخصاً در اراضي خريداريرا به شرط آن برابر سهم تقسيم در هر محل پنجتا 

يا دامداري نمـوده و يـا تبـديل بـه بـاغ نمايـد، خريـداري كنـد و اگـر كشـاورزي توانـاييِ كـار             
به كشاورز ديگري  مادهاين  واند اراضي خود را با رعايت مفادت مي كشاورزي را از دست بدهد،
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به همين موضـوع   ،»اليحه« 19 مادهدر الع دهد. تب را به اداره كشاورزي استان اطبفروشد و مرا
اقل هر قطعه حد -1توان در موارد زير ذكر كرد:  مي را مادهاين دو هاي  اشاره شده است. تفاوت

اختيار هر زارع براي خريد ملك  -2 شود؛ مي وزارت كشاورزي تعيين توسطزمين در هر منطقه 
راي هـيج شـرط و شـروطي بـ     ،»قانون« خالفبوده و بر شده از اراضي ده اقل تعيينحدتا دو برابر 

اي  از دست دادن تواناييِ كار كشاورزي اشـاره  ةبه مقول -3 اين منظور در نظر گرفته نشده است؛
   نشده است.

دو تبصـره   ،»اليحـه «يك تبصره و در ذيـل مـادة متنـاظر آن در     ،»قانون« 24 مادهدر ذيل 
آن  :ندارد، تأكيـد شـده اسـت    »قانون« كه نظيري در »اليحه« 19 مادهآمده است. در تبصره يك 

دسته از زارعيني كه زمين به آنها واگذار شده، در صورتي كه قادر نباشـند طبـق برنامـه شـركت     
د، بـا تشـخيص   له را انجام بدهنعمراني مشاركت نموده و وظايف محوتعاوني در امور توليدي و 
شـده بـه ايشـان، طبـق     ارد اراضـي واگذ ت شركت خارج شده و در مورشركت تعاوني از عضوي

: آمـده اسـت   »قانون« 24 مادهشود. در تنها تبصره  مي رفتار »اليحه« 28 مادهقسمت مورد نظر در 
شده كاربري ديگري غير از زراعت پيـدا نمايـد كـه درآمـد آن بـيش از       تقسيمهاي  گاه زمينهر

 و فـروش را پس از رسيدگي، اجازه تجزيـه   ،كشاورزي باشد، كميسيون اصالحات ارضي استان
رسيدگي و اجازه تجزيه و فـروش بـه وزارت    ،»اليحه« 19 ماده دودر تبصره  ،دهد. در مقابل مي

  كشاورزي داده شده است. 
  

  روابط زارع و مالك   -فصل هفتم
گونـه   همان وبه موضوع روابط زارع و مالك پرداخته شده است  ،»اليحه«در فصل هفتم 

به موضوع روابـط   ،»اليحه«ي از اعراب ندارد. در محل »نونقا«د، اين فصل در تر گفته ش كه پيش
  ) پرداخته شده است. 25 تا 20(مواد  ماده ششزارع و مالك در قالب 

انفـرادي و  روابط زارع و مالك و نحوه تقسيم محصـول و وظـايف    ،»اليحه« 20 مادهدر 
 ،1340دي  19ريخ از تـا كـه   شـده اسـت   تأكيدمالك و زارع مورد توجه قرار گرفته و اشتراكي 
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كـه نسـق    جـا همچنـين، از آن  شده باشد.و رعايا بايد بر اساس موارد ذكر روابط دو گروه مالكين
 ،1340دي  19شود كه از تـاريخ   مي كيدأاين ماده ت زراعي مبناي واگذاري زمين بود، در تبصره

  تغيير نسق زراعي در دهات ممنوع است.
پـردازد   مي بين زارع و مالك در انجام وظايفي به موضوع بروز اختالف »اليحه« 21 ماده

موقـع تمـام و يـا قسـمتي از      ، در صورتي كه مالك بـه مادهآمده است. مطابق اين  20 مادهكه در 
) »اليحـه « 33 مـاده (مورد اشاره در  اختالف ننمايد، زارع با حكم هيأت حلِ وظايف خود را ايفا

دهـد. در   مـي  زد و رأساً امور زراعتـي را انجـام  پردا مي الزم راهاي  در حدود بضاعت خود هزينه
گيرد و ايـن   مي قبه مالك تعل »دو درصد كلِ محصول«فقط  ،ستفاده از زميناين صورت، بابت ا
شده از طـرف زارع را نپـردازد و وظـايف خـود را      انجامهاي  ة هزينهلك كليروال تا زماني كه ما

اخـتالف   حـلِ هاي  د كه هيأتكن مي تأكيد مادهاين  باشد. تبصره مي انجام ندهد، جاري و برقرار
  خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و حكم صادر خواهند كرد. 

ه زارعينـي  گويـد: كليـ   مـي  ز زارعين برآمده وديگر در دفاع ااي  گونه به »اليحه« 22 ماده
ه ان دباشند، ساكن هم مي در زمين هر ده به كشت و كار مشغول ،»اليحه«كه در تاريخ تصويب 

ندارد كـه ايـن دسـته از زارعـين را بـه هـيچ عنـوان از ده و يـا از          شناخته شده و هيچ مالكي حق
  اراضي مورد كشت و كار خود اخراج نموده و يا در زراعت آنها خللي وارد نمايد. 

در صـورتي كـه زارع از كشـت و كـار در اراضـي كـه در        :تأكيـد دارد  »اليحه« 23 ماده
منـدرج اسـت، رفتـار     »اليحـه «خالف وظـايفش كـه در   ايد و يا بـر ، خودداري نماختيارش است
مراجعـه و چنانچـه    »اليحـه « 33 مادهاختالف مورد اشاره در  تواند به هيأت حل مي نمايد، مالك

اخـتالف زمـين را از يـد وي    شت و كار نداشته باشد، هيأت حلِ هي براي عدم كزارع عذر موج
   خارج كند.
پردازد كه همچنان در اختيـار مالـك بـاقي     مي ي)(روستاهاي ن دسته از دهاتيداب 24 ماده

رف  تأكيد شده است كه تقسيم محصول از هر نوع ز ،مادهمانده است. در اين  راعت بر اساس عـ
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در سراسـر   ،»اليحـه «بـين مالـك و زارع صـورت گرفتـه و از تـاريخ تصـويب        و عادت هر محل
درصـد از درآمـد خـالص     ، پـنج و ده ترتيـب  ، بـه آبي و ديـم هاي  كشور، مالكين بايد در زراعت

ين ترتيب، ايـن مـاده   دبمالكانه جنسي خود را با هدف ازدياد سهم زارع به وي پرداخت نمايند. 
عنوان رعيت  دانگي مالكين همچنان به سعي در حمايت از منافع زارعيني دارد كه در دهات شش

  مشغول به فعاليت بودند.
 كـه در اختيـار مالـك بـاقي     هـايي  زمـين بـه   ديگـر اي  و تبصره ذيـل آن از جنبـه   25 ماده

شده  احداث »هاي زراعتياعياني«به زارع داده است كه  را اخير اين حق مادهپردازد.  مي ماند، مي
هاي جديد دريافت نمايد. ولي احداث اعياني مالكيتاز قبل را به نام خود به ثبت رسانده و سند 
در دهـاتي كـه    :آمـده اسـت   25 مـاده  ست. در تبصـره منوط به جلب رضايت كتبي مالك شده ا

هـاي  ت زارعـين آن دهـات بخواهنـد خانـه    يـ مشمول تقسيم اراضي نيستند، در صورتي كـه اكثر 
راع جهـت  متـر مربـع بـراي هـر ز     پانصـد شده است تـا   موظفجديدي را احداث نمايند، مالك 

ام، ي ساختمان مسجد، حمراضي كافي براا ،نگهداري دام و همچنين ساخت خانه و انبار و محل
اني در صورت مجـ  ص اداره كشاورزي محل بهمناسب به تشخياي  مدرسه و امثال آن در محوطه

  مند قرار دهد.  اختيار زارعين عالقه
  

  ات ماليمقرر -فصل هشتم
اختصاص دارد. اين فصل در  »ات ماليمقرر«به  »قانون«و فصل هفتم  »اليحه«فصل هشتم 

) 29تـا   26(مـواد   مـاده  چهـار شـامل   »اليحـه «) و در 29تا  25(مواد  ماده جپنمشتمل بر  ،»قانون«
و از جمله پرداخت  »قانون«دارد كه اعتبار الزم براي اجراي اين  مي اشعار »قانون« 25 ماده است.

اصالحات اراضـي   عملياتمربوط به سازمان و هاي  اقساط اراضي تقسيم شده به مالكين و هزينه
متناظر  مادهگيرد.  مي منظور و در اختيار هيأت عالي اصالحات ارضي قرار كشور در بودجه كل

عبـارت   ،جـاي هيـأت عـالي اصـالحات ارضـي      ، بهاست كه در آن 26 ماده »اليحه«در  مادهاين 
پرداخـت  «كـه عبـارت   خـورد، ضـمن آن   مـي  چشم به(سازمان اصالحات ارضي)  »سازمان مزبور«
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 نيـز  »اليحـه « 26 مـاده ، در است رد اشاره و تأكيد قرار گرفتهمو »قانون«كه در  »اقساط به مالكين
  خورد.  چشم نمي به

با نظر هيأت عالي اصالحات  كه ف شده است، بانك كشاورزي مكل»قانون« 26 مادهدر 
ارضي، اقساط بدهي كشاورزان بابت بهاي زمين را وصول و به حسـاب خزانـه واريـز نمايـد. در     

ين موضوع پرداختـه شـده اسـت. در ايـن     دتر ب تفصيلياي  گونه ، به)»اليحه« 27 مادهمتناظر ( ماده
ة قبوض و اقساط اراضي فروخته شده به صورت امانت در اختيـار بانـك   آمده است كه كلي ماده

است  فوكالت از طرف وزارت كشاورزي مكل شود و بانك يادشده به مي كشاورزي قرار داده
مزبور پرداخته و در صـورت عـدم    وصول و از محل را بابت بهاي زميناقساط بدهي كشاورزان 

كشـور منظـور خواهـد     ساله در بودجـه كـل   ه مقدار آن همهتكافو، با استفاده از كمك دولت ك
  شد، مطالبات مالكين را بپردازد.  

 توسـط تأكيد شده كه در صورت عـدم پرداخـت سـه قسـط بـدهي       ،»قانون« 27 مادهدر 
صـدور  ل شـده اسـت و بـا    بـه بانـك كشـاورزي محـو     كه تشخيص آنه زارع و بدون عذر موج

ف در مقابـل بـدهي   تي نيز حاضر به پرداخت اقساط معوقه نگـردد، ملـك مـورد تصـر    ه ثباجرائي
ف ايام تصـر  »المثل اجرت«قبلي كشاورز نيز شدة  ه دولت منتقل شده و اقساط پرداختكشاورز ب

خـورد و فقـط    مي چشم ين مضامين بهنيز هم »اليحه« 28 مادهدر  ،شود. در مقابل مي ملك قلمداد
تأكيد شده است كه ملك در مقابل بقيه بدهي كشاورز به وزارت كشاورزي  ،28 مادهدر انتهاي 

كشاورز نيـز   ةشد شود، ضمن آنكه تكليف اقساط پرداخت مي جهت واگذاري به ديگري منتقل
  معلوم نشده است. 

در  »قانون« 17 و 4از اجراي مواد تأكيد شده است كه وجوه حاصل  ،»قانون« 28 مادهدر 
متمركـز و در اختيـار هيـأت عـالي اصـالحات ارضـي        ب مخصوصي در خزانه دارايي كـل حسا

  است.  »اليحه«متناظر در  مادهفاقد  مادهاين  شود. مي گذاشته »قانون«اجرايي هاي  جهت هزينه



 91شمارة   ،23روستا و توسعه، سال 

١١٨ 

 شـده  ضـي تقسـيم  ثبتـي و نقـل و انتقـال ارا    عمليـات بـه   ،»اليحـه «و  »قـانون «، در 29 ماده
ثبتي مربوط به نقل و انتقال اراضي كه يـك   عملياتة ، كلي»قانون«در  مادهپردازد. مطابق اين  مي

از  ، اجـرا، اخطـار و غيـره، مجـاني بـوده و     مالكيـت طرف آن دولت باشـد، اعـم از صـدور سـند     
د قـه بـه سـردفتران اسـنا    وارض معاف است. پرداخت حقـوق متعل الثبت و ع پرداخت هرگونه حق

طـرفين   ةبـر عهـد   »بالمناصـفه «صورت  قانون ثبت به 135 مادهمندرج در  خاصرسمي و سرمايه 
فقـط در انتهـاي    وعيناً همين عبارات مورد اشـاره قـرار گرفتـه     ،»اليحه« 29 مادهمعامله است. در 

   حذف شده است. »قانون ثبت 135 مادهمندرج در  خاصسرمايه «عبارت  ،ماده
  
  و حمايت كشاورزان و زارعين فنيهاي  بوط به كمكات مرمقرر -فصل نهم

و حمايـت   فنـي هـاي   ات مربوط به كمـك مقرر«، »قانون«عنوان هشتمين و آخرين فصل 
فصـل نهـم آمـده اسـت. ايـن فصـل هـم در         در قالب ،»اليحه«كه در  بوده »كشاورزان و زارعين

كـه   »اليحه«و  »قانون« 30 مادهر . داست )38 تا 30(مواد  ماده نُه، شامل »اليحه«و هم در  »قانون«
يم زمـين در هـر منطقـه،    تقسـ  عمليـات شده است كه ضمن انجام  موظفدولت  است، مشابه هم

تـأمين   ،چنـين اصـيل و هم هـاي   ه و توزيـع بـذر و نهـال و دام   ز كشاورزي بـراي تهيـ  سازمان مجه
زي نوين ج كشاورو بازرگاني محصوالت كشاورزي و نيز تروي تسهيالت الزم براي اعطاء اعتبار

  د.كنمنطقه ايجاد  هر در
ق بـه مـالكين اسـت.    در خصوص ابنية زارعين در اراضي متعلـ  »اليحه«و  »قانون« 31 ماده

گـاه خانـه   شـود، هر  مي ي) كه زمين تقسيمي(روستاها در دهاتي :كند مي تصريح »قانون« 31 ماده
 صـورت زيـر عمـل    ، بـه ن باشـد ف زارعـي بيل طويله و انبـار و غيـره در تصـر   ه از قمسكوني و ابني

صـورت   بور متعلق به مالك باشد، عرصه بهدر صورتي كه عرصه و اعياني ابنية مز -شود: الف مي
هزار ريال بيشتر  بيستچنانچه بهاي آن از  شود؛ مي اني به زارع واگذار شده و اعياني ارزيابيمج

تواننـد   مـي  شـود و كشـاورزان   مـي  باشد، مازاد بر مبلغ فوق از زراع دريافت و به مالك پرداخت
در صـورتي كـه اعيـاني متعلـق بـه زارع باشـد،        كننـد؛ و به نام خود  مالكيتتقاضاي صدور سند 
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در مورد مسكن كشاورزاني كه صاحب قسمتي از زمـين   -ب و شود؛ مي اني به زارع واگذارمج
خواهد عرصه ك بشود. در صورتي كه مال مي رفتار »الف«طبق بند  ،شوند مي دهات مورد تقسيم

ف اسـت بـه مقـدار الزم و بـه تشـخيص كميسـيون       و اعياني اين ابنيه را براي خود نگهدارد، مكل
اصالحات ارضي استان، اراضي مجاور قسمت مسكوني ده را براي ايجاد ساختمان به قيمتي كـه  

اد در اختيار كشاورزان قرار دهد و معـادل هزينـه ايجـ    ،شود مي از طرف كميسيون ارزيابي تعيين
 31 مـاده در  ،بـه وي بپـردازد. در مقابـل    ،كه قبالً در اختيارش بـوده اسـت   را اعياني مشابه اعياني

، در مـورد خانـه   »اليحـه «اخيـر   ماده، اين موضوع خيلي كوتاه تعيين تكليف شده است. »اليحه«
 تصـريح  ،ف زارعـين در اراضـي دهـات مـورد تقسـيم     ابنيه و طويله و انبار مورد تصرمسكوني و 

ق بـه مالـك باشـد، عرصـه و اعيـاني بـه زارع       گاه عرصه و اعياني ابنيـة يادشـده متعلـ   كند: هر يم
  كنند.  مالكيتتوانند به نام خود تقاضاي صدور سند كشاورزان مي شود و مي واگذار

شده از قبيـل   تقسيمهاي  آمده است كه امور مشترك كشاورزي زمين »قانون« 32 مادهدر 
 توسـط ، »قـانون « 21 مـاده  دوبـه اسـتثناي تبصـره     ،آالت و ... ده از ماشـين نوات و انهـار و اسـتفا  ق

زمـين در صـورتي كـه عضـو شـركت       ةكننـد  شود و اشـخاص دريافـت   مي شركت تعاوني انجام
تعاوني منطقه خود نباشند، شركت تعاوني از سوي آنها مخارج الزم براي انجـام امـور مشـترك    

كشاورز از پرداخت و تأديه آن خـودداري كنـد،    ده و در صورتي كهكركشاورزي را پرداخت 
كنـد. دولـت    مـي  ه صـادر اجرائيـ  ت به بدهي كشاورز، اداره ثبت محلبنا بر تقاضاي شركت نسب

 32 مـاده در  ،نمايـد. در مقابـل   مـي  تعـاوني را مبـذول  هاي  الزم براي تأسيس شركتهاي  كمك
ز قبيـل نگاهـداري قنـوات و ...    اجماالً تأكيد شده است كه امور مشـترك كشـاورزي ا   ،»اليحه«

  شود.  مي تعاوني انجامهاي  شركت توسط
 فوزارت كشاورزي را مكل مادهاست. اين  »اليحه«متناظر در  مادهفاقد  »قانون« 33 ماده

ــي ــد م ــه كن ــس از تصــويب   شــشاكثر ظــرف حــد ك ــاه پ ــانون«م )، 1339ارديبهشــت  26( »ق
ب از نماينـدگان وزارت  كميسـيوني مركـ   توسطمربوط به روابط مالك و زراع را هاي  نامه آيين
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دادگستري، وزارت كشور، وزارت كشاورزي، يك نفر نماينده شوراي كشاورزي مركز و يك 
ر هـر نـوع زراعـت در هـر منطقـه و      نفر نماينده زارعين با در نظر گرفتن ارزش عوامل زراعتي د

، س از تصويب هيـأت دولـت  و پ كنده ربوط به حقوق كم كشاورزان را تهينامه م ، آيينچنينهم
بـر عهـده وزارت كشـاورزي     »قـانون « مـاده رسد تكليفي كه اين  مي نظر به مورد اجرا بگذارد. به

 تـا  20و مـواد   »و مالـك  روابـط زارع «در قالب فصل هفتم با عنوان  ،»اليحه«در  ،قرار داده است
  ق شده باشد. آن محق 25

پـردازد. مـواد    مـي  ختالف بـين مالـك و زراع  به رفع ا »اليحه« 33 مادهو  »قانون« 34 ماده
كنند كه رفـع   مي گونه تفاوتي تصريح صورتي مشابه و بدون هيچ به »اليحه«و  »قانون«مذكور در 

 صـورت  »اخـتالف كشـاورزي   هيـأت حـلِ  « توسـط اختالف بين افراد فوق در امـور كشـاورزي   
  گيرد.  مي

دارد: تا زماني كـه   مي اشعار ماده. اين ندارد »اليحه« متناظري در مادهنيز  »قانون« 35مادة 
(معطوف به روابـط مالـك و زراع) تصـويب و اجـرا نشـده       »قانون« 33 مادهنامه يادشده در  يينآ

ر منطقه بايـد ادامـه يابـد. مـالكين و     باشد، روابط فعلي مالكين و زارعين در امور كشاورزي در ه
رداخـت سـهم مالكانـه و يـا سـهم زارع      رفتـار نمـوده و يـا از پ    مـاده خالف ايـن  زارعيني كـه بـر  

ا ريـال تـ   دويست، به پرداخت غرامت نقدي از ايند، عالوه بر پرداخت سهم مربوطخودداري نم
شوند. تصـميمات هيـأت    مي اختالف كشاورزي محكوم هزار ريال از طرف هيأت حلِ صد يك

اطمينـان   ،يـن مـاده  ين ترتيـب، مطـابق ا  دبـ شـود.   مي قطعي بوده و بالفاصله به مورد اجرا گذاشته
نامـه   يـين شـود كـه در صـورت اهمـال وزارت كشـاورزي در تهيـه آ       مـي  خاطري به مالكين داده

اري بـوده و  همچنان رويه سابق ساري و جـ  ،اجرايي مورد اشاره و تصويب آن در هيأت وزيران
  گيرد. تقسيم اراضي صورت نمي

را  »اليحـه « 34و  »نقـانو « 36 تخلفات مأمورين مجري اصالحات ارضي، محتـواي مـواد  
جداگانـه   صـورت  ات اداري مأمورين مجـري بـه  تخلفبه جرم و  »قانون« 36 مادهدهد.  مي تشكيل
گويـد:   مـي  »قـانون « 36 مـاده اين دو بـا هـم آمـده اسـت.      ،»اليحه«در حالي كه در  ،كرده توجه



.....و ارضي اتاصالح قانون تطبيقي بررسي    

١٢١ 

 

 »قانون«ات مقررهستند، هرگاه در اجراي  »قانون«مأمورين دولت و كساني كه مأمور اجراي اين 
بينـي شـده    بـراي آن جـرم در قـوانين ديگـر پـيش      اكثر مجازاتي كهحدمرتكب جرمي شوند، به 

 تخلـف مرتكـب   »قـانون «همچنين، چنانچه مأمورين دولـت در اجـراي    شوند؛ مي است، محكوم
ي در صورت ارتكاب جرم براي نخستين بـار  تواند مرتكب را حت مي دگاه ادارياداري شوند، دا

قيـد شـده اسـت كـه      ،»اليحـه « 34 مـاده انفصال از خدمات دولتي محكوم نمايد. در  به مجازات
گاه در انجام قانون اي قانون اصالحات ارضي هستند، هرمأمورين دولت و كساني كه مأمور اجر

اكثر مجازاتي كـه بـراي آن جـرم در قـوانين ديگـر      حداداري شوند، به  تخلفمرتكب جرم و يا 
  به انفصال از خدمات دولتي نشده است. اي  شد و ديگر اشاره است، محكوم خواهند مقرر

در  پـردازد.  مي »اسماعيل قشقايي ةخريد امالك ورث«به  »اليحه«و  »قانون«بعدي در  ماده
 ةامـالك ورثـ  در مـورد خريـد    1337ب سـال  ات قانون مصومقررقيد شده كه  ،»قانون« 37 ماده
صراحت آمده است  ، به»اليحه« 35 مادهدر  ،قابلدر م اعيل قشقايي به قوت خود باقي است؛اسم

الحي ات قانون اصـ مقررمشمول  1340دي  19اسماعيل قشقايي از تاريخ  ةكه خريد امالك ورث
اراضـي بيشـتري مشـمول تقسـيم      ،»اليحه«و با درج اين ماده در  باشد مي قانون اصالحات ارضي

  شود. مي اراضي ميان زارعين
تصـريح دارد كـه معـامالت     مـاده اسـت. ايـن    »قانون«نظير در  همادفاقد  »اليحه« 36 ماده

اصالحي  »هاليح«موجب  چنين، حدود وظايفي كه بهگذشته و آينده بانك كشاورزي ايران و هم
بـر   اعتبارات مربوطو تعيين امتيازات و  شود مي به بانك يادشده واگذار ،قانون اصالحات ارضي

  خواهد بود.رسد،  مي به تصويبكه در هيأت وزيران اي  نامه يينطبق آ
قيـد   ،معرفـي و در ادامـه   »قـانون «دولت مأمور اجراي  ،)38 ماده( »قانون« مادهدر آخرين 
بـه   1338اسفند  24تبصره بوده و در تاريخ نوزده و  ماده 38مشتمل بر  »قانون«شده است كه اين 

ائه بـه مجلـس سـنا    اصالحات ارضي پس از ار »قانون«رسيده است.  مليتصويب مجلس شوراي 
قبـل آخـر   ما مـاده در  ،د. در مقابـل يرسـ  به تصـويب مجلـس سـنا    1339ارديبهشت  26در تاريخ 



 91شمارة   ،23روستا و توسعه، سال 

١٢٢ 

كشـاورزي،  هـاي   وزارت جـاي دولـت،   ، به»قانون« 38 مادهمتناظر  ماده مثابه ) به37 ماده( »اليحه«
 وظـف مفـوق  هـاي   خانـه قانوني معرفـي شـده و وزارت   »هاليح«دادگستري و كشور مأمور اجراي 

 »اليحـه « مـاده ه و به تصويب هيأت وزيران برسانند. آخـرين  الزم را تهيهاي  نامه اند كه آيين شده
سـين، تنفيـذ ايـن قـانون     ف اسـت پـس از افتتـاح مجل   كند كه دولـت مكلـ   مي ) تصريح38 ماده(

  مجلسين را تحصيل نمايد.  1339ارديبهشت  26ب اصالحي مصو
  

  و پيشنهادها گيري نتيجه
توان در موارد زيـر   مي قانون و اليحه اصالحي اصالحات ارضي راهاي  تفاوتترين  مهم

  برشمرد:
 ن در قـانون و اليحـه اصـالحات ارضـي    ي كـه مالكـا  مالكيتحداكثر  :نمالكا مالكيتسقف  - 

 صـد  هشـت هكتار اراضي آبـي و يـا    ، چهارصدترتيب ، بهتوانستند براي خود حفظ كنند مي
رسد كه با تبـديل   مي نظر دانگ در اليحه بود. به ده ششيك  هكتار اراضي ديم در قانون و

كشت  زيرمقدار نَسقِ  »يِعرف« صورت به ،در قانون »كمي« صورت به مالكيتمقدار  حداكثر
برنامه اصـالحات ارضـي   تر  تر و سهل كنندگان اليحه به اجراي سريع تنظيم ،در اليحه و كار

مسـتلزم  مورد نظر در قـانون   مالكيت ر، تعيين حداكثسخن به ديگركردند.  چشمگيركمك 
همـراه داشـت و از    اي قابل توجه را براي دولت بـه  هزينهسو،  مساحي اراضي بود كه از يك

  كرد. مي ناپذير ن فرآيند اجراي برنامه را اجتنابطوالني شد ،سوي ديگر

 اصالحات ارضي در اختيارات وزارت كشـاورزي و  اليحهو  قانون تفاوت عمده ديگر ميان - 
شخصـيت حقـوقي   تـرين   عـالي  ،»اليحـه « ي كـه در ا گونـه  ، بهشخص وزير كشاورزي است

آن را وزيـر كشـاورزي بـر    بود كه رياسـت   »شوراي عالي اصالحات ارضي« گيرنده تصميم
خـاب وزيـر   شـوراي عـالي اصـالحات ارضـي بـه انت      همچنين، ديگـر اعضـاي   عهده داشت؛

هيـأت  «ايـن   ،»قـانون «در حالي كه در  ،منصبان كشاورزي بودند كشاورزي بود و يا صاحب
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شـوراي عـالي اصـالحات    موقعيـت   بود كـه  وزير به رياست نخست» عالي اصالحات ارضي
 اين هيأت بود.  داشت و وزير كشاورزي يكي از اعضايرا ارضي 

 »اليحـه « و تسهيل و كاهش فرآيند اجرايي برنامه اصالحات ارضي در ساالري ديوانحذف  - 
 10مـاده   در راي نمونـه، بـ . رود شـمار مـي   بـه ز ديگر وجـوه تمـايز ايـن دو    ا »قانون«نسبت به 

و تنظـيم اظهارنامـه    اقـدام  براين از تاريخ درج آخرين آگهي سه ماه فرصت مالكا ،»قانون«
هد ديگـر حـداكثر   شابه يك ماه تقليل يافته بود.  ،»اليحه« 8ماده  ولي اين مدت در ،داشتند

 ،»اليحه« 13ماده  دو ماه و در ،»قانون« 16ماده  مين خود درن به قيمت ززمان اعتراض مالكا
 21تعيين ميزان زمين واگذاري به هر زارع اسـت كـه در مـاده     اي ديگر نمونهده روز است. 

حداقل زمين واگذاري با پيشنهاد كميسيون اصـالحات ارضـي و تصـويب     ، قرار بود»قانون«
نسق زراعـي   ،»اليحه« 17ه در ماده در حالي ك مشخص شود،هيأت عالي اصالحات ارضي 

  هر زراع مالك ميزان زمين واگذاري قرار گرفت.

ن را بايـد از ديگـر وجـوه تمـايز قـانون اصـالحات       عيين قيمت امالك واگذاري بـه زارعـا  ت - 
هيچ سازوكاري بـراي تعيـين    ،»قانون«ارضي و اليحه اصالحي آن دانست. در حالي كه در 

اين وظيفـه بـر عهـده     »قانون« 13ده بود و صرفا مطابق ماده بهاي امالك واگذاري تعيين نش
 ،»اليحـه «نهـاده شـده بـود، در     كميسيون ارزيابي زير نظر كميسيون اصالحات ارضي استان

تعيين بهاي امالك بر مبناي ماليات مزروعي با در نظر گرفتن ضريب معـامالت بـود و اداره   
اشاره  )، باLambton, 2016( تونبلم ،ورددر اين م عهده داشت.كشاورزي اين وظيفه را بر 

بـود، ايـن رويـه را     آسـان ماليـات مزروعـي    كه تعيـين بهـاي امـالك بـر مبنـاي      نكته به اين
را نپرداختـه   آن دسـته از مالكـاني كـه ماليـات خـود      وي، تأكيد داند؛ بنا به ميمنصفانه نغير

را تأديـه كـرده بودنـد،     كه ماليـات خـود  هايي آوردند، ولي آن ميدست  بودند، مبلغ كمي به
 آوردند.  ميدست  خود به مبلغي باالتر از بهاي ملك
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بـه  اسـت.   اصالحات ارضـي  قانون و اليحههاي  تعديل شرايط به نفع رعيت از ديگر تفاوت - 
بيشـتر  » اليحـه «، و بـرعكس  ؛ن بـود مدافع منافع مالكـا » اليحه«از  بيش» قانون«، سخن ديگر

 تتــوان بــه افــزايش مــد مــي ،وان شــاهدي در ايــن زمينــهعنــ بــه. ن بــودمتوجــه منــافع زارعــا
 15مـاده   سـال در  به پـانزده » قانون« 18ماده  سال در دهبازپرداخت بهاي ملك واگذاري از 

سـازي روابـط مالـك و     ، كه به شفافآن هاي و تبصره »اليحه« 20ماده  اشاره كرد.» اليحه«
اير حقـوقي را كـه   از دو گروه، س كدامبا تعريف و تعيين وظايف هر  ،زارع اختصاص دارد
اين نتيجه همسـو   كند. مي منتفي اعالم ،ن بر عهده داشتند (نظير بيگاري)رعايا در قبال مالكا

كــه برنامــه  ، اســت1340اســتاندار آذربايجــان شــرقي در ســال بــا اظهــارات علــي دهقــان، 
 اسـتان  در همـين  از روستاي ورجو در اطراف مراغـه اصالحات ارضي در اسفند همان سال 

 ...«گويـد:   مـي  نـوزدهم ن در مجلـس  اين مورد با اشاره بـه حضـور مالكـا    . وي درآغاز شد
اضـافه كردنـد كـه     قانون اصـالحات ارضـي  و بند و تبصره بر اين اليحه  اماقدر اگر و  آن

از صـافي مجلـس چيـزي بيـرون      ،پيدا كرد و در نتيجـه  »اشكم ]و  [ يال و دم حكم شير بي«
 »تــي خاتمــه دهــدنمايــد و بــه نظــام كهنــه اربــاب رعي  ارع بــدبخت را دوانيامــد كــه درد ز

)Dehghan, 1999.(  

شـرط عضـويت در    پـيش «اصـالحات ارضـي    وجوه تمايز قـانون و اليحـه  ترين  مهميكي از  - 
زمين است كـه  ك و تملاز شرايط دريافت  يبرخوردار براي» تعاوني روستاييهاي  شركت

ين دشـرطي بـ   اشاره قرار گرفته بود، در حالي كه هيچ پيشمورد » اليحه« 16تبصره ماده  در
جايگزيني را بـراي  » قانون«ين ترتيب، در حالي كه دبيني نشده بود. ب پيش» قانون«منظور در 
مالـك در   ةكننـد  نقش تعيين آگاهي ازبا  »اليحه«كنندگان  بيني نكرده بود، تهيه مالك پيش

و  بديلي براي جـايگزيني نقـش مالـك بودنـد    مناسبات ميان ارباب و رعيت، درصدد يافتن 
را ايفـا كننـد؛   ايـن نقـش    تواننـد  ميتعاوني روستايي هاي  دند كه شركتكر چنين تصور مي

قـادر   تعـاوني روسـتايي  هـاي   د كـه شـركت  ده ميگرفته نشان  البته، غالب مطالعات صورت
تعـاوني  هـاي   ركتت شيعدم موفقعلل مورد در ند. كنخوبي ايفا  نبودند كه اين وظيفه را به
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تعـاوني  هـاي   مـرتبط بـا شـركت   هـاي   نارسـايي ترين  مهم )Salour, 1997( سالورروستايي، 
برد: عدم اختصاص  مي ين شرح نامدرا بدر جريان اجراي برنامه اصالحات ارضي روستايي 

هـاي   فقدان ارائه آموزش تعاوني از سوي دولت؛هاي  منابع مالي الزم و مورد نياز به شركت
 ،نسـبت بـه كشـاورزان   ها  هيأت مديره شركت اعتنايي اعضاي بي ها؛ به اعضاي شركتالزم 
و ســرعت و شــتاب در  اعتمــادي هــر دو گــروه نســبت بــه يكــديگر بــود؛ پيامــد آن بــيكــه 
هـم پيامـد نـاتواني     )Hosseini Kazerouni, 1983( ها. حسيني كازروني اندازي شركت راه

رعيتي،  -ارباب كه در نظامرا منابع مالي مورد نياز  تعاوني در تأمين اعتبارات وهاي  شركت
و ايـن بـار توسـط    روسـتاييان  اسـتثمار كشـاورزان و    ،ن بر عهـده داشـتند  اين وظيفه را مالكا
  كند. مي ذكر »سوداگران روستايي«گروهي با عنوان 

اسـت.   اصالحات ارضـي  از ديگر تمايزات برجسته اليحه و قانونورود به اراضي وقف عام  - 
كـه بنـد نهـم آن اراضـي وقفـي       ات اشاره شدهبه مستثني ،بند دهدر قالب  ،»قانون« 3 ماده در
معطوف به اراضي  »اليحه«از  كدام از دو بند موارد استثنا هيچ ،»اليحه«در حالي كه در  بود،

وقفــي نبــود. ورود اليحــه اصــالحي قــانون اصــالحات ارضــي بــه اراضــي وقفــي تحريــك  
ها نسبت به اصالحات ارضـي را  آن ار كشور و بدبيني و سوءظنرخي اقشاحساسات مذهبي ب

در ايـن  گيرنـد.  ة مخالفان اصالحات ارضي قـرار  و موجب شد برخي در زمر دنبال داشت به
مدعي است كه تا پايان مرحله نخست اصالحات ارضي كـه   )Salour, 1997( سالور ،زمينه

امه اصالحات ارضـي در مـورد   وي رياست سازمان اصالحات ارضي را بر عهده داشت، برن
وي تقسـيم اراضـي وقـف     ؛ البته،اعم از وقف عام و يا وقف خاص اجرا نشد موقوفهاراضي 

 در مـورد ورود برنامـه  هـايي   اين مهم حكايـت از نگرانـي   .كند مي در مراحل بعدي را تأييد
 بانـك مركـزي   گـزارش  كه در همـين راسـتا،   اصالحات ارضي به اراضي وقف دارد، چنان

)CBIRI, 2007( اسـت حاكي از فـروش اراضـي وقفـي در جريـان اصـالحات ارضـي        نيز. 
پـس از انقـالب    ،جـا بـود كـه در مـواردي    آن مغايرت تقسيم اراضي وقفي با شرع اسـالم تـا  



 91شمارة   ،23روستا و توسعه، سال 
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تـوان بـه    مـي  ،نمونـه  رايشده باطل اعالم شـد. بـ   ، اسناد اراضي تقسيم1357سالمي در سال ا
جريــان ني در شــهر ري اشــاره كــرد كــه در بخشــي از موقوفــات حضــرت عبــدالعظيم حســ

 ،بـا فرمـان امـام خمينـي     ،و پـس از انقـالب   ه بودن فروخته شداصالحات ارضي به مستأجرا
 ).Bakhtiary, 2013بازگردانده شد ( باطل و به جايگاه اصليها اسناد آن
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