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*1316 تا1309 ظهور و افول کشاورزی صنعتی در عصر رضاشاه
1

سید حسن شجاعی دیوکالئی
چكیده

اقتصاد کشاورزی ایران در دورۀ قاجاریه درپی ادغام در مناسبات بازارجهانی نظام سرمایهداری از شیوۀتولید معیشتی به شیوۀتولید
 تجاری شدن شیوۀتولید کشاورزی در ایران که سرنوشت محتوم اقتصادی بسیاری از جوامع توسعهنیافته.تجاری تغییر کارکرد داد
 این وقفه ناشی از تغییر ش��یوۀ تولید کشاورزی ایران از کشاورزی تجاری به. دچار وقفه ش��د1316 تا1309  طی س��الهای،بود
 شاهد ظهور و افول شیوۀ1316تا1309  برای نخستینبار طی سالهای، بدین ترتیب اقتصاد کشاورزی ایران.کشاورزی صنعتی بود
 مقالۀ پیشرو در صدد است تا با استفاده،بر این اساس.تولیدی جدیدی بود که میتوان از آن به عنوان کشاورزی صنعتینام برد
به بررسی چرایی و چگونگی،از روش تاریخی و با به کارگیری اسناد و مدارک آرشیوی و روزنامهها و مجالت عصر پهلویاول
 دستاوردهای این پژوهش نشان میدهد که گرایش حکومت. بپردازد1316 تا1309 ظهور و افول کشاورزی صنعتی در سالهای
به ایجاد صنایع ماشینی جهت تولید کاالهای مصرفی موجبات ظهور کشاورزی صنعتی با هدف توسعه کشت مواد اولیه کشاورزی
 افول کشاورزی صنعتی نیز نتیجه الزام ایران به صدور مواد اولیۀ کشاورزی. و توتون گردید، پنبه، چای، مانند چغندر،مورد نیاز صنایع
. درپی انعقاد پروتکلهای محرمانه مبادالت تجاری میان دو کشور بود،مورد نیاز صنایع آلماننازی
. عصر رضاشاه،کشاورزی صنعتی، مواد اولیۀ کشاورزی، اقتصاد:واژگان کلیدی

The Rise and Fall of Industrial Agriculture in the Reign of
Reza Shah
Seyed Hassan Shojaee_divkalaee2
Abstract
The agricultural economy in Iran underwent a change, from daily living production to
commercial one, after joining the world market of capitalism during the Qajar Dynasty.
Commercialization of agricultural production in Iran—which was the doomed economic
destiny of most undeveloped societies—suffered from interruption from 1309 to 1316. This
interruption was due to the change in ways of production from commercial agriculture to
industrial one. So, for the first time agricultural economy of Iran experienced the rise and fall of
a new way of production from 1309 to 1316 that can be called ‘industrial agriculture’. On the
basis of this idea, the present article, through using archive documents and newspapers of
the reign of Pahlavi I,will study why and how the rise and fall of industrial agriculture happened.
The result of this survey shows that he tendency of government for establishing mechanized
industry in order to produce consumer goods paved the way for the emergence of industrial
agriculture which aimed at development of cultivation of primary agricultural products needed
for industry like beetroot, tea, cotton and tobacco. Failure of industrial agriculture forced Iran
to export primary agricultural products which were necessary for Nazi Germany`s industry
after termination of secret commercial protocols between the two countries.
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مقدمه
ش��یوۀ تولید در اقتصاد کش��اورزی ایران ،قرنها تا پی��ش از ادغام اقتصاد ایران در مناس��بات بازار
جهانی نظام س��رمایهداری ،معیشتی بود.در کشاورزی معیشتی ،هدف تولید تأمین نیازهای روزانه از
طریق مصرف محصوالت تولید شده توسط کشاورز و یا فروش آن در بازارهای محلی و خرید سایر
مایحتاج زندگی بود .این ش��یوۀتولید از دورۀ قاجار و در نتیجه ادغام اقتصاد ایران در مناس��بات بازار
جهانی نظام سرمایهداری ،تغییر کرد .نتیجۀ این تغییر ظهور شیوۀ جدید در تولید کشاورزی ایران بود
و از آن با عنوان کش��اورزی تجاری نام برده میش��ود .هدف اصلی تولید در کشاورزی تجاری تهیه
و صدور مواداولیه کشاورزی مورد نیاز صنایع جوامع سرمایهداری صنعتی است .تجاری شدن شیوۀ
تولید کش��اورزی در ایران عصر قاجار ،همانند اقتصاد کش��اورزی س��ایر جوامع توسعهنیافته در قرن
نوزدهم ،امر ارادی و خود خواس��ته نبود .بلکه این ش��یوۀ تولید از طریق سازوکار حاکم بر تقسیمکار
بازارجهانی نظامسرمایهداری و در نتیجۀ وابستگی بر ایران تحمیل شد.
پیامد وابس��تگی اقتصادی برای ایران ،همانند س��ایر جوامع توسعهنیافته ،دچار شدن به وضعیت
بازتولید وابس��ته به بازارجهانی نظامس��رمایهداری بود .دچار شدن به وضعیت بازتوليد وابسته به بازار
جهان��ی موجب میش��ود تا عوامل عمدۀ تولی��د و تصمیمگیری در خصوص نوع و ش��یوۀ تولید ،در
جوامع توس��عهنیافته به طور عمده از طريق بازارجهاني نظام س��رمایهداری مشخص شود .در نتیجۀ
دچار ش��دن به این وضعیت ،تولید اقتصادی در جوامع توس��عهنیافته ،نه بر اساس نیازهای بازارهای
داخلی ،بلکه براس��اس نیازهای بازارجهانی نظام س��رمایهداری صورت میگیرد .در این میان آنچه
موجب تش��دید وضعیت بازتولید وابس��ته به بازار جهانی میشود ،تبدیل شدن جوامع توسعهنیافته به
تولیدکنندگان مواد اولیه در چهارچوب تقسیمکار بازارجهانی نظامسرمایهداری است .این مواد به طور
کلی قابل تقسیمبندی به مواد اولیه کشاورزی ،دامی ،و معدنی هستند که جوامع توسعهنیافته هریک
بر اس��اس ساختارهای طبیعی و جغرافیائی و پتانسیلهای اقتصادي خود به تولید کنندۀ نوع خاصی
از مواد اولیه تبدیل میشوند.
در نتیجۀ چنین س��ازوکاری ،تجاری شدن ش��یوۀتولید کشاورزی ایران و تبدیل شدن کشور به
تولیدکننده مواد اولیۀ کش��اورزی ،براساس ساختار طبیعی و جغرافیائیاش ،پس از ادغام درمناسبات
بازارجهانی نظام سرمایهداری امری محتوم بنظر میرسید .اما اقتصاد کشاورزی ایران ،طی سالهای
1309تا  1316ظهور ش��یوۀ جدید تولید را در خود تجربه کرد .در این شیوه جدید تولید ،محصوالت
کشاورزی نه با هدف تولید مواد اولیه جهت صدور به بازارهای جهانی ،بلکه با هدف تولید مواداولیه
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برای صنایع نوپای کش��ور بود .تحت چنین ش��رایطی بود که تولید برخی از محصوالت کشاورزی،
مانند چغندر ،چای ،پنبه و توتون که تغذیه کنندۀ صنایع نوپای کش��ور بودند ،علیرغم س��ابقۀ نسبت ًا
طوالنی تولید تجاری بعضی از آنها مانند پنبه و توتون ،جنبه صنعتی پیدا کرد و برای نخس��تینبار
سومین شیوۀ تولید کشاورزی که همان کشاورزی صنعتی است در کشور ظهور کرد.
کشاورزیصنعتی کوتاه زمانی بعد از ظهور خود دچار افول شد .سرآغاز این افول ،در سال ،1316
از س��رگیری مجدد گرایش به کش��اورزی تجاری را به همراه داشت .بر اساس چنین فراز و فرودی،
مقاله حاضر در صدد است تا با استفاده از روش تاریخی به این پرسش پاسخ دهد که ظهور و افول
کش��اورزی صنعتی در دورۀ پهلویاول طی س��الهای  1309تا  1316چرا و چگونه صورت گرفته
است؟
در خصوص پیش��ینۀ تحقیق باید عنوان کرد که ایدۀ ظهور و افول کش��اورزی صنعتی در دورۀ
زمانی مورد بحث برای نخس��تینبار در این مقاله مطرح میش��ود و ازاینرو ،پیشینه تحقیقی ندارد و
ناگزیر ،اتکای مقالۀ حاضر بر اسناد و مدارک آرشیوی و نشریات اقتصادی دورۀ زمانی مورد تحقیق
است.

اهمیت و جایگاه کشاورزی تجاری در اقتصاد عصر پهلوی اول
درآمد حکومت پهلویاول تا س��ال  1307که پیامدهای بحران اقتصادی .1929م گریبانگیر ایران
نش��ده بود عمدت ًا بر صدور مواداولیه مخصوص ًا مواداولیه کش��اورزی استوار بود .میزان کل صادرات
ایران در س��ال  1307به عنوان س��ال اوج رونق اقتصاد جهانی پیش از سرایت بحران رقمی معادل
 482552727ریال بود 3که از این میزان 208126246ريال س��هم حاصل از درآمدهای صدور تنها
5
هشت محصول کشاورزی برنج ،پنبه ،برگتنباکو ،تریاک ،کتیرا ،کنفخام انواع صمغها 4و خشکبار
بود .تحصیل تقریب ًا نیمی از درآمدهای صادراتی از محل صدور تنها هشت محصول کشاورزی نشان
از اهمیت و جایگاه صادرات این مواداولیه کشاورزی و کشاورزی تجاری در اقتصاد حکومت پهلوی
تا سال  1307داشت .این روند درآمدزائی از محل صدور مواداولیه کشاورزی از سال  1308در نتیجه
پیامدهای بحران اقتصادی .1929م دچار نوسان و کاهش شد.
 .3مجله اطاق تجارت ،س چهارم ،شماره  15( 52آذر  ،)1311ص.26
.4همان ،ص .18-26
 .5مجلۀ اطاق تجارت ،س نهم ،شمارۀ  16( 182خرداد  ،)1317ص .6
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بحران اقتصاد در نخس��تین س��الی که پیامدهای بحران گریبانگیر ایران گردید موجب کاهش
درآمدهای حاصل از صدور مواداولیه مخصوص ًا هش��ت محصول بزرگ صادراتی کش��اورزی شد .به
گونهای که میزان صادرات این مواد از 208126246ريال در س��ال  1307به  200609186ريال در
س��ال  1308و  184338038ريال در س��ال  1309رس��ید 6.به این ترتیب درآمدهای ایران در سال
 1308از محل فروش این مواد  %4نس��بت به س��ال.1307ش کاهش داش��ته است .این کاهش در
سال  1309نسبت به سال .1307ش  %34و به میزان  23788208میلیون ريال بود .کاهش صدور
مواداولیه تنها به اقالم عمده صادرات کشاورزی ایران محدود نمیشد .بلکه در سایر اقالم کوچکتر
مانند سقز ،حنا ،علوفه ،غالت سبز ...هم وضعیت به همین صورت بود 7.درپی چنین کاهشی بود که
میزان کل درآمدهای صادراتی ایران در سالهای 1308تا  1309در مقایسه با سال  1307با کاهش
ملموس��ی مواجه ش��د .این کاهش میزان کل درآمدهای صادراتی براساس احصائیه ادارهکل تجارت
از  482552727ریال در س��ال  1307به میزان  473853758ریال در س��ال  1308و 449642534
8
ريال در سال  1309بود.
کاهش درآمدهای حکومت از محل صدور مواداولیه کش��اورزی عالوه بر تأثیر مس��تقیم برروند
درآمدزائی حکومت به طور غیر مس��تقیم هم در کاهش درآمدهای حکومت نقش داشت .این نقش
ناش��ی از وجود رابطه میان صدور مواداولیه کش��اورزی و واردات کاالهای ساختهش��دهمصرفی بود.
حکومت پهلویاول از آنجا که همواره به دنبال آسانترین راه برای کسب بیشترین درآمد بود واردات
انحصاری برخی از کاالهای س��اخته ش��ده مانند قند ،ش��کر و چای را در اختیار خود گرفت9بخشی
از مناب��ع مالی مورد نیاز برای واردات این کاالها از محل صادرات مواداولیه کش��اورزی و همچنین
درآمدهای گمرکی حاصل از صدور مواداولیه کشاورزی به دست میآمد.
در چنین ش��رایطی کاهش درآمد حاصل از صدور مواداولیه کش��اورزی با کاهش درآمد حاصل
از واردات انحص��اری کاالهایساختهش��ده هم��راه ب��ود .از آنجا که ایران بخ��ش اعظم کاالهای
مصرفی خود را از کش��ورهای صنعتی و از طریق درآمدهای حاصل از فروش مواداولیه کش��اورزی
بهدس��ت میآورد؛ کاهش درآمدهای حاصل از فروش این م��واد تأثیر زیادی در کاهش توان خرید
 .6مجله اطاق تجارت ،س چهارم ،شماره 15( 52آذر ،)1311ص.18 -26
 .7همان ،ص.24
 .8همان ،ص.26
 .9ق��وه قضائيه روزنامه رس��مي كش��ور ،مجموعه قوانين و مقررات س��الهاي  1300-1320ش ،ج ( 1تهران :روزنامه رس��مي
جمهوري اسالمي ايران ،)1388 ،ص .114-115
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کاالهایس��اختهشده مصرفی داش��ت .کاهش قدرت خرید و واردات برخی از کاالهای پرمصرف بر
اساس احصائیه ادارهکل تجارت ایران در سالهای  1309و  1310در مقایسه با سال  1308به عنوان
سال اوج واردات این کاالها پیش از تأثیرگذاری بحران اقتصادی بر روند واردات به این ترتیب بود.
واردات پارچه از 289742845ريال در سال  1308به  19996663ريال در سال  1309و 12998692
ريال در س��ال 1310کاه��ش یافت .واردات قند و ش��کر از  115578714ريال در س��ال  1308به
 104917130ريال در س��ال  1309و  68797758ريال در س��ال  1310کاهش یافت .واردات چای
هم از  69953659ريال در سال  1308به  65592939ريال در سال  1309و  41860196ريال در
10
سال  1310کاهش یافت.
چنین به نظر میرسد که کاهش قدرت خرید کاالهای مصرفی در شرایط بحران و در وضعیتی
ک��ه حکومت با کاهش درآمد مواجه بود ،برای اقتصاد کش��ور مفید باش��د .زی��را باعث صرفهجوئی
اقتصادی ،مخصوص ًا صرفهجویی در ارز میشد .اما این مسأله با سیاست حکومت برای کسب درآمد
هرچه بیش��تر از آسانترین منبع مغایرت داشت .زیرا ،همانگونه که پیشتر گفته شد ،یکی از منابع
درآمد حکومت از محل عواید گمرکی از طریق تحصیل عوارض از واردات کاالها مخصوص ًا کاالها
مصرف��ی ب��ود که در این میان عوارض حاصل از قند ،ش��کر ،و چای به عن��وان تأمین کنندۀ اصلی
هزینه س��اخت راهآهن جایگاه ویژهای داشت 11.در چنین ش��رایط اقتصادی بود که حکومت پهلوی
در واکن��ش به کاهش درآمدهای حاصل از صدور مواداولیه کش��اورزی و واردات کاالهای مصرفی
سیاست صنعتیسازی را با هدف تولید کاالهای مصرفی در داخل کشور در پیش گرفت.

اجرای سیاست صنعتیسازی مقدمهای بر شکلگیری کشاورزی صنعتی
صنعتیس��ازی ب��ا هدف تولید کااله��ای مصرفی با اتخاذ نوعی اس��تراتژی صنعتیس��ازی صورت
میگرف��ت ک��ه از آن به عنوان اس��تراتژی جایگزین واردت نام برده میش��ود .این نوع اس��تراتژی
صنعتیس��ازیمعمو ًال در شرایطی اجرا میشود که یک کش��ور در زمینه واردات کاالهای ساختهشده
مخصوص ًا کاالهای مصرفی با مش��کل مواجه شود .این استراتژی رایجترین استراتژی صنعتیسازی
در کش��ورهای توسعهنیافته در نیمه اول قرن بیستم بود .بحران اقتصادی 1929یکی از عواملی بود
که روند ورود کاالهای ساختهش��ده را به کش��ورهای توسعهنیافته با مش��کل مواجه کرد .درپی این
 .10مجله اطاق تجارت ،س چهارم ،شماره ( 53اول دی ماه  ،)1311ص .25-29
 .11مجموعه قوانين و مقررات سالهاي  .1300-1320ش ،ج ،1ص.114
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بحران برخی از کشورهای توسعهنیافته ازجمله کشورهای آمریکایالتین12،و ترکیه13صنعتیسازی با
استراتژی جایگزین واردات را به منظور تولید کاالهای مصرفی درپیش گرفتند.
این وضعیت در مورد ایران هم صادق بود .مقایسۀآمار واردات ایران در سالهای 1308تا1310
نش��ان میدهد که روند واردات کاالهای مصرفی با کاهش محسوس��ی مواجه ش��د .در این شرایط
بود که لزوم بهکارگیری اس��تراتژی صنعتیسازی جایگزین واردات با هدف تولید کاالهای مصرفی،
مخصوص ًا ارقام پرمصرف آن مانند قند ،ش��کر ،چای،و انواع پارچه ،در کش��ور احس��اس ش��د.درپی
بهوجود آمدن چنین ضرورتی بود که تقریب ًا از سال 1309رجال سیاسی و اقتصادی کشور و همچنین
روزنامهها و مجالت بر لزوم صنعتیسازی با این استراتژی تأکید کردند.
در فروردین  1309رضاش��اه در خصوص ضرورت تولید کااله��ای مصرفی مخصوص ًا پارچه در
داخل کش��ور عنوان کرد« :تا آنجا که به کارخانۀ پارچهبافی مربوط اس��ت ،من میدانم که ما باید
در داخل کشور خودمان پارچه فراهم کنیم و از واردات بپرهیزیم 14».عالوهبر این ،وی در 31خرداد
 1310هنگام دیدار با نمایندگان مجلس ش��ورایملی در کاخ س��عدآباد،ضمن تأکید بر لزوم تأسیس
کارخانج��ات صنعت��ی و تأمین احتیاجات کش��ور در داخل به آنان اعالم کرد«:الزم اس��ت تا مردم،
سرمایهدارن و تجار به تأسیس کارخانجات صنعتی تشویق شوند و رفته رفته صنایع داخلی مملکت
توسعه وترقی داده ش��ده احتیاجات داخلی حتیاالمکان توسط خودمان تأمین شود 15».همچنین دو
سال بعد رضاشاه با همین رویکرد در مراسم افتتاحیه مجلس نهم به نمایندگان اعالم کرد« :آرزوی
16
ما این است که احتیاجات مملکتی حتیاالمکان در داخله مملکت و توسط خود اهالی تهیه شود».
در نتیجه چنین ابراز تمایالتی از جانب رضاشاه بود که برخی از نشریات مخصوص ًانشریات اقتصادی
مروج اندیشه صنعتیسازی با استراتژی جایگزین واردات شدند.مجلۀ مهر17،مجلۀ تجارت18و روزنامۀ
 .12عبدالناصر همتی ،مشكالت اقتصادي جهان سوم (تهران :سروش ،)1366 ،ص  .46و ال .اس .استاوريانوس ،جامعه شناسي
تاريخي تطبيقي جهان سوم ،ج ،2ترجمۀ رضا فاضلي (اراك :دانشگاه آزاد اسالمي اراك ،)1385 ،ص .193
.13چارلز عيس��وي ،تاریخ اقتصادی خاورمیانه و آفریقای ش��مالی ،ترجمۀعبداهللکوثری (تهران :انتش��اراتپاپیروس ،)1368،ص
.196
 .14ویلم فلور ،صنعتی شدن ایران و شورش شیخ احمد مدنی  ،1925-1900ترجمۀ ابولقاسم سری (تهران :توس ،)1371 ،ص .55
 .15روزنامۀ اطالعات ،س ششم شماره ( 1348سهشنبه 1تیر  ،)1310ص .2
 .16روزنامۀ اطالعات ،س هفتم ،شماره ( 1864سهشنبه 15فروردین  ،)1312ص.1
 .17مجله مهر ،س دوم ،شماره اول (خرداد  ،)1313ص.43 -48
 .18مجله تجارت ،دوره س��وم ،شماره ( 29اس��فند  ،)1310ص 12-13؛ و مجله تجارت ،دوره سوم ،شماره( 30فروردین ،)1311
ص .9-11
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اطالعات 19از جمله این نشریات بودند.
بدی��ن ترتی��ب با توجه به ش��رایط بوجود آمده بواس��طه بحران و به دلی��ل کاهش قدرت خرید
کاالهای س��اخته ش��ده ،مخصوص ًا کاالهای مصرفیتالش برای صنعتیسازی با استراتژی جایگزین
واردات با هدف تولید کاالهای مصرفی در کش��ور بهوجود آم��د .در نتیجۀ همین تالش بود که 17
کارخانه با س��رمایهگذاری حکومتی طی س��الهای  1309تا  1316تأسیس شد 20.در کنار مجموعه
اقدامه��ای حکوم��ت ،بخش خصوصی هم طی س��الهای  1309تا  1316در س��رمایهگذاریهای
صنعتی مش��ارکت کرد .براس��اس آمارهای موجود از صنایع ایران صدوس��یوچهار کارخانه توس��ط
س��رمایهگذاران بخش خصوصی ایجاد ش��ده بود .تمامی این کارخانههای ایجاد شده توسط بخش
21
خصوصی به تولید کاالهای مصرفی اشتغال داشتند.
در ای��ن میان نکت��ه حائز اهمیت ،نیاز صنایع جدیدبه مواداولیه ،مخصوص ًا مواداولیۀ کش��اورزی،
بود تا بتوانند به ادامۀ فعالیت بپردازند .از هفده کارخانۀ ایجاد ش��ده توس��ط دولت س��یزده کارخانه
از جمله هش��ت کارخانۀ قند و ش��کر ،دو کارخانۀ چایس��ازی ،دو کارخانۀ نساجی 22و یک کارخانۀ
دخانیات23نیازمند مواداولیه کش��اورزی از جمله چغندر ،برگ سبز چای ،پنبه و توتون بودند .در مورد
کارخانههای ایجاد ش��ده توس��ط بخش خصوصی نیز وضع به همین منوال بود .از صدوسیو چهار
کارخانه ایجاد ش��ده توس��ط بخش خصوصی هشتاد و شش کارخانه محصوالتی تولید میکردند که
نیازمند مواداولیۀ کش��اورزی بودند .بیشتر این کارخانهها به تولید محصوالتی در زمینۀ نساجی ،اعم
24
از ریسندگیوبافندگی ،دخانیات ،و موادغذائی ،اشتغال داشتند.
نیاز اکثر کارخانههای تأسیس شده در سالهای1309تا 1316به مواداولیه کشاورزی موجب شد
تا حکومت در کنار تمرکز بر اجرای سیاست صنعتیسازی به ناچار بخش کشاورزی را نیز مورد توجه
 .19روزنامۀ اطالعات ،س پنجم ،ش��ماره ( 1165دوش��نبه  28مهر  ،)1309ص1؛ و روزنامۀ اطالعات ،س هش��تم ،شماره 2164
(یکشنبه  26فروردین  ،)1313ص .1313
 .20سازمان اسناد ملی ایران ،سند شماره ،240001436محل در آرشیو 808ب  5آ آ ا ،ص.76
 .21سازمان اسناد ملی ایران سند شماره  ،240001436محل در آرشیو  808ب  5آ آ  ،1ص .63-75و سازمان اسناد ملی ایران،
سند شماره  ،240019182محل در آرشیو  201آ  1ب آ  ،1ص.44-68
 .22سازمان اسناد ملی ایران ،سند شماره ،240001436محل در آرشیو 808ب  5آ آ ا ،ص.76
 .23محمود پورش��الچي ،قزاق عصر رضاش��اه پهلوي ،براس��اس اسناد وزارت خارجه فرانس��ه ،ترجمۀ محمود پورشالچي (تهران:
مرواريد ،)1384 ،ص .754
 .24س��ازمان اس��ناد ملی ایران ،سند شماره  ،240001436محل در آرش��یو  808ب  5آ آ  ،1ص  .65و سازمان اسناد ملی ایران،
سند شماره  ،240019182محل در آرشیو  201آ  1ب آ  ،1ص .63-75
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قرار دهد .برخالف ادوار گذش��ته مخصوص ًا در دورۀ قاجار که سیاس��ت حکومت و بخش خصوصی
25
متمرکز بر کش��اورزی تجاری با هدف تولید و صدور مواداولیه کش��اورزی به بازارهای جهانی بود؛
اینبار توجه به بخش کش��اورزی برای نخس��تین بار با هدف تأمین مواداولیه صنایع نوپای کش��ور
صورت میگرفت .بر این اس��اس میتوان ادعا کرد که کش��اورزی صنعتی با هدف تأمین مواداولیه
مورد نیاز صنایع ایران برای نخستین بار به صورت جدی و رسمی در بخش کشاورزی اقتصاد کشور
ظهور کرد و بعنوان ش��ق س��ومی از شیوۀ تولید در بخش کش��اورزی در کنار کشاورزی معیشتی و
کشاورزی تجاری رایج گردید .چگونگی رایج شدن این شیوۀ تولید کشاورزی در ایران طی سالهای
 1309تا  1316مسألهای است که در ذیل به آن خواهیم پرداخت.

ظهور کشاورزی صنعتی  1309تا 1316
همانگونه که پیش��تر گفته ش��د صنایع ایجاد ش��ده در جریان اجرای اس��تراتژی جایگزین واردات
نیازمند مواداولیه کشاورزی بودند .تهیه این مواد برایصنایع جدید اصلیترین عامل ظهور کشاورزی
صنعتی به عنوان شق سوم تولید در اقتصاد کشاورزی ایران بود .در حالی که در جوامع سرمایهداری
صنعتی مواداولیه مورد نیاز صنایع بیش��تر از جوامع توسعهنیافته تهیه میشود؛ در جوامع توسعهنیافته
صنعتیش��ونده مواداولیه مورد نیاز صنایع به دلیل ش��یوه تاریخی تولید این جوامع و همچنین کمبود
س��رمایه و ارز به ناچار در داخل خود کش��ور تهیه میش��وند .به این ترتیب در کنار تولیدات صنعتی
شیوههای دیگر تولید از جمله کشاورزی با هدف تولید مواداولیه مورد نیاز صنایع به ناچار باید مورد
توجه قرار گیرد.
ایران عصر رضاش��اه ،از این قائده صنعتیسازی مس��تثنی نبود .بیشتر صنایع ایجاد شده در این
دوره را صنای��ع مصرفی تش��کیل میدادن��د .تمامی این صنایع برای ادام��ۀ فعالیتهای خودنیازمند
مواداولی ه کشاورزی بودند .به همین دلیل ضروری بود تا در کنار صنعتیسازی به افزایش تولید برخی
از محصوالت کش��اورزی توجه ویژه ش��ود .با توجه به چنین ضرورتی بود که روزنامۀ اطالعات در
سرمقالۀ خود بر لزوم توجه به تولیدات کشاورزی ،به عنوان الزمۀ صنعتیسازی ،اینگونه تاکید کرد:
« پس از چند مقاله که در موضوع صنعت و تاسیس کارخانجات نوشته شد بیموضوع نیست قدری
ه��م در اط��راف مواداولیه محصوالت فالحتی صحبت کنیم .جای تردید نیس��ت که کارخانجات در
 .25برای مطالعه بیش��تر ،نک :قباد منصوربخت«،کش��اورزی تجاری در دوره قاجار »،فصلنامه تاریخ ایران ،شماره  3پیاپی 61/5
(تابستان  ،)1388ص.123-150
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پرتو فالحت و مواداولیه بوجود میآید و تا مواداولیه وجود نداشته باشد ،صحبت آوردن کارخانه هیچ
منطق ندارد 26».وجود چنین ضرورتی موجب میشد تاحکومت به منظور تولید مواداولیه کشاورزی
م��ورد نیاز برخ��ی از کارخانهها مانند کارخانههای قند ،چای ،نس��اجی و دخانیات گامهائی در زمینه
توسعه کشت چغندر ،چای ،پنبهو توتون بردارد.
به منظور تأمین مواداولیه مورد نیاز کارخانههای قند توسعهکشتچغندر در دستور کار حکومت قرار
گرفت .برای تحقق این هدف وزارت مالیه پس از افتتاح کارخانه قند کرج در سال  1311اراضی اطراف
کرج را به کشت چغندر مورد نیاز این کارخانه اختصاص داد27.عالوهبر اینپسازافتتاحکارخانهقندورامین
28
در س��ال 1312ام�لاک خالصهورامینجهتکشتچغندربهمدتپانزدهس��البهادارهکلصناعتواگذار ش��د.
همچنین از طرف اداره کل فالحت و بر اس��اس تصویب این اداره کل در اردیبهش��ت س��ال 1315
امالک س��اوجبالغ نیز بواس��طه نزدیکی به کارخانه قند کهریزک الزام ًا میبایس��ت به کشت چغندر
اختصاص مییافت تا چغندر مورد نیاز این کارخانه تأمین شود .این الزام تا بدان اندازه بود که شرکت
سهامی پنبه از اداره کل فالحت دستور یافت تا از اعطای مساعده به کشاورزانی که قصد تولید پنبه
29
در این امالک داشتند خوداری کند.
عالوهبر اختصاص امالک مختلف ،اعم از امالک خصوصی و دولتی ،به کشت چغندر مورد نیاز
کارخانههای قند ،وزارت مالیه در فروردین سال  1312شصتوشش هزار کیلو بذر مرغوب چغندر از
30
اروپا برای کشت چغندر مورد نیاز کارخانههای دولتی خریداری کرد.
در کنار توس��عه کشت چغندر ،توسعه و ترویج کش��ت چای هم به منظور تأمین برگ سبز چای
م��ورد نیاز کارخانههای چایس��ازی نیز مورد توجه حکومت قرار گرفت .در طی س��الهای1309تا
 1313براس��اس مصوبات مجلس پنج نفر متخصص خارجی برای توس��عه و ترویج کش��ت چای به
اس��تخدام دولت درآمدند 31.عالوهبر این ،برای توسعه کشت چای ،دو مؤسسۀ چایکاری در گیالن
در مناطق الهیجان و الکاندر س��ال  1313تأس��یس ش��د .در این موسسهها که توسعه کشت چای
بخش مهمی از اهداف آنها بود ،بانک فالحتی مبلغ  749200در موسس��ه کشت چای الهیجان و
 .26روزنامۀ اطالعات ،س ششم ،شماره ( 1509پنجشنبه  9دی  ،)1310ص.1
 . 27فهرست اسناد و مدارک سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و قضائی ،ج 3اسناد اقتصادی ( تهران :سازمان برگزار کننده آئین ملی
بزرگداشت پنچاه سال شاهنشاهی پهلوی ،) 1352 ،ص .212
 .28مجموعه قوانین و مقررات سالهای 1320 -1300هجریشمسی،ج،1ص .849
 .29سازمان اسناد ملی ایران ،سند شماره  ،24046125شناسه بازیابی  ،13/1/46125ص.4
 . 30سازمان اسناد ملی ایران ،سند شماره  ،240001426محل در آرشیو  718ب  5آ آ  ،1ص.4
 . 31مجموعه قوانین و مقررات سالهای 1320 -1300هجریشمسی،ج ،1فهرست مصوبات ص .54-22
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 694300در موسسه کشت چای الکان سرمایهگذاری کرد.
پس از انجام این اقدامات ،در راس��تای توسعه کشت چای بود که روزنامه اطالعات در فروردین
سال  1314در خصوص ضرورت و اهمیت ایجاد این مؤسسات برای توسعه کشت چای نوشت:
32

چای یکی از احتیاجات مبرم داخلی ماست .چای در اقالم واردات مملکتی مطابق احصائیه مملکتی بعد
از منسوجات پنبه و وسائط نقلیه و قندوشکر در درجه اول میباشد و هرگاه اقدامات دولت را بهطورکلی

برای رفع احتیاجات داخلی از واردات مذکور در نظر بگیریم ،یعنی متوجه شویم که با چه کیفیت منظم
قدمهای متین و اساسی برای تاسیس کارخانجات قندسازی و زارعت چغندر برداشته شده درک خواهیم

کرد که توسعه زراعت چای و تاسیس موسسات الزم و احداث باغهای چایکاری نمونه در سواحل بحر

خزر که در س��نوات اخیر به عمل آمده اس��ت مبتنی بر همان اطالحات ریش��هدار است که اقدام مذکور
ایجاب نموده است.

33

اقدامهای بانک فالحتی و صنعتی برای توس��عه کش��ت چای تنها محدود به سرمایهگذاری در
این موسس��ات کش��ت چای نبود .بلکه این بانک که اساس ًا حکومت آن را جهت توسعه کشاورزی و
صنعت درخرداد س��ال  1312تأسیس کرده بود 34برنامه اساسیتری برای توسعه کشت چای ترتیب
داده بود .این برنامه مش��تمل بر برنامهای دهساله برای توسعه کشت چای بود که بانک در نخستین
س��ال تأسیس خود تدوین کرده بود .بر اس��اس این طرح بانک فالحتی و صنعتی مبلغی بالغ بر 28
میلیون ریال جهت توس��عه کشت چای طی ده سال اختصاص داده بود 35.در سایه چنین اقدامهائی
بود که سطح زمینهای زیر کشت چای با هدف تأمین برگ سبز مورد نیاز کارخانههای چایساز در
کش��ور که تعداد آنها تا سال 1316به ش��ش کارخانه رسیده بود ،افزایش چشمگیری پیدا کرد و از
36
پانصد هکتار در سال  1310به دوهزار و چهارصد هکتار در سال  1316رسید.
در کنار توس��عه کشت چای توسعه کش��ت پنبه نیز اینبار نه با هدف صادرات آن بلکه با هدف
تأمی��ن پنبه مورد نیاز کارخانههای نس��اجی مورد توجه حکومت قرار گرف��ت .تولید و صدور پنبه به
بازارهای جهانی از دوره ناصرالدینش��اه یکی از نش��انههای ادغام بخش کشاورزی اقتصاد ایران در
درون مناس��بات نظام س��رمایهداری و همچنین یکی از شاخصههای اصلی تجاری شدن کشاورزی
 .32سازمان اسناد ملی ایران .سند شماره  .24016708شناسه بازیابی ،13/1/16567ص.27
 . 33روزنامۀ اطالعات ،س نهم ،شماره  ( 2462شنبه سی فروردین  ،)1314ص .1
 .34مجموعه قوانین و مقررات سالهای 1320 -1300هجری شمسی ،ج ،1ص.831
 .35سازمان اسناد ملی ایران ،سند شماره  ،24019125شناسه بازیابی  ،13/1/18983ص.45
 .36مجله بانک ملی .شماره  ( 19دی  ،)1316ص .12-13
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ای��ران بود .در نتیجه این وضعی��ت صدور پنبه یکی از اقالم مهم صادرات مواداولیه کش��اورزی در
دورۀ قاج��ار 37و همچنی��ن یک��ی از منابع مهم درآمد حکومت در دورۀپهل��ویاول تا پیش از بحران
اقتصادی 1929بود 52680120 .ريال از  208126246ريال درآمد حاصل از صدور هشت محصول
بزرگ صادراتی کش��اورزی در س��ال  1307کشور از صادرات پنبه بهدست میآمد که پس از تریاک
دومین رقم بزرگ صادراتی محصول کش��اورزی در این س��ال و پیش از س��رایت پیامدهای بحران
اقتصادی به کش��ور بود 38.اما بحران کاهش قابل توجهی در صادرات پنبه و کس��ب درآمد ناشی از
آن ایجاد کرد .صادرات پنبه در دومین س��ال سرایت بحران به ایران در سال  1309به 31252825
کاهش یافت 39.علیرغم چنین کاهشی حکومت سیاست توسعه کمی و کیفی کشت پنبه را با هدف
تأمین پنبه مورد نیاز صنایع نساجی در پیش گرفت.
در این میان یکی از اقدامهای حکومت برای بهبود کمی و کیفی کش��ت و تولید پنبه خریداری
تخمه��ای پنبه مرغوب ب��ود .اداره مالیه تهران در فروردین س��ال  1309درص��دد خرید تخم پنبه
امریکائ��ی برآمد 40.همی��ن اداره در فروردین  1310نیز به برای کش��ت پنبه مرغوب در خالصجات
ورامین و خوار نود خروار تخم پنبه فیلستانی از شرکت پنبه روس و ایران خریداری کرد 41.همچنین
در آبان س��ال  1312رضاش��اه به منظور تأمین نخ مورد نیاز کارخانههای داخلی از پنبههای مرغوب
تولید شده در کشور ادارهکلصناعت را مأمور خرید تخم پنبه آمریکائی و تقسیم آن در میان زارعان
42
کرد.
عالهب��ر اق��دام به خرید تخ��م پنبه با هدف تولید پنب��ه مرغوب ،حکومت دو اق��دام دیگر برای
افزای��ش کمی و کیف��ی تولید و زراعت پنبه انج��ام داد .این دو اقدام عبارت بودند از  -1اش��اعه و
ترویج آموزشهای فنی و  -2افزایش س��طح زمینهای زیر کش��ت پنبه .به منظور اش��اعه و ترویج
آموزشهای فنی وزارتداخله در خرداد س��ال 1312بنابر درخواس��ت ادارهکل صناعت دستورالعملی
به ایاالت و ش��هرهای مختلف کش��ور صادر کرد که در آن ضمن درخواست برای تشویق زارعان به
کشت تخم پنبه فیلستانی و آمریکائی متحدالمالی شش صفحهای صادر کرد که شامل اطالعاتی در
 .37منصوربخت ،ص .132-135
 .38مجله اطاق تجارت ،س چهارم ،ش��ماره 15( 52آذر ،)1311ص .18 -26آمار میزان صادرات خشکبار برگرفته از :مجلۀ اطاق
تجارت ،س نهم ،شمارۀ  16( 182خرداد  ،)1317ص .6
 .39مجله اطاق تجارت ،س چهارم ،شماره  15( ،52آذر  ،)1311ص.18 -26
 .40سازمان اسناد ملی ایران ،سند شماره  ،230577بدون شناسه بازیابی ،ص.76
 . 41همان ،ص .33
 .42سازمان اسناد ملی ایران ،سند شماره  ،230000914محل در آرشیو 505پ3آح ،1ص.2
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خصوص چگونگی کشت پنبه شامل مواردی چون اقسام پنبه ،آب و هوای مناسب کشت پنبه ،زمین
مناس��ب کش��ت پنبه ،چگونگی آماده کردن زمین ،چگونگی کشت بذر ،چگونگی آبیاری ،چگونگی
مراقبت از بوته ،انواع آفت پنبه و نوع مبارزه با آن و چگونگی براش��ت محصول بود 43.همچنین در
آبان س��ال  1315از طرف شرکت سهامی آبیاری ایران ادارهکل فالحت یک مهندس کشاورزی به
شوشتر اعزام شد تا با بررسی وضعت نهر داریان این منطقه به بررسی امکان استفاده از آب این نهر
44
برای گسترش سطح زمینهای زیر کشت در این منطقه بپردازد.
در کنار اش��اعه و ترویج آموزشهای فنی افزایش سطح زمینهای زیر کشت پنبه نیز در دستور
کار حکومت بود .در خرداد س��ال  1315وزارت مالیه از والی خوزس��تان درخواس��ت کرد تا با اتخاذ
تدابیری س��طح زمینهای زیر کشت پنبه این استان را از هفت هکتار به ده هکتار افزایش دهد و با
هماهنگی ناظر مالیه و رئیس اداره فالحت سه هکتار اضافه سطح زیر کشت را در نواحی این استان
مش��خص و تنظیم کند45.همچنین وزارت مالیه در خرداد همین س��ال طی تلگرافی دیگر به رئیس
حکومت ایالت عراق درخواس��تی مبنی بر افزایش س��طح زیر کشت زمینهای این استان از دوهزار
هکتار به چهارهزار هکتار صادر کرد .در این تلگراف درخواس��ت ش��ده بود دوهزار اضافه سطح زیر
46
کشت با حضور نماینده وزارت مالیه و اداره فالحت در نواحی مختلف این ایالت تقسیم گردد.
در کنار تالش برای بهبود کمی و کیفی تولید پنبه برای مصرف صنایع نس��اجی داخلی ،تشویق
و حمای��ت زارعان و کش��تکاران پنبه به صورت نقدی و غیر نق��دی از دیگر اقدامات حکومت برای
افزایش تولید پنبه بود .اداره مالیه تهران به منظور تش��ویق زارعان به پنبهکاری در خالصجات خوار
و ورامین در اس��فند  1309بیستهزارتومان مساعده نقدی و ششصد خروار گندم برای مصرف آنها
تخصیص داد 47.همچنین ادارهکل فالحت در آبان س��ال  1315با اعزام نماینده به استان خوزستان
ضمن اعالم ممنوعیت کش��ت ش��لتوک و تریاک در برخی از شهرهای این استان مانند ایذه و داران
به زارعان وعدۀ اعطای مس��اعده چهارصد ریالی در صورت کش��ت پنبه به جای شلتوک و تریاک را
48
داد.
 .43سازمان اسناد ملی ایران ،سند شماره  ،2912819بدون شناسه بازیابی ،ص .12-19
 .44سازمان اسناد ملی ایران ،سند شماره  ،2406016بدون شناسه بازیابی ،ص.12
 . 45همان ،ص .18
 .46همان ،ص .24
 .47سازمان اسناد ملی ایران ،سند شماره  ،230577بدون شناسه بازیابی ،ص ص .89
 .48سازمان اسناد ملی ایران ،سند شماره  ،2406016بدون شناسه بازیابی ،ص .10
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انجام چنین اقداماتی در جهت افزایش س��طح زیر کش��ت و افزایش کمی و کیفی کشت و تولید
پنبه درحالی صورت میگرفت که صدور پنبه از ایران به بازارهای جهانی با کاهش مواجه شده بود.
در این ش��رایط این پرسش مطرح میشود که هدف افزایش تولید پنبه در کشور چه بود؟ پاسخ این
پرس��ش را باید در نیاز صنایع نساجی داخلی به پنبه جستجو کرد .با اوجگیری تأسیس کارخانههای
نس��اجی اعم از نخریس��ی ،پارچه بافی ،جوراببافی و کشبافی در سالهای  1314و  1315نیاز این
صنایع به پنبه روافزون میش��د .طی ماههای آبان1314تا  15اردیبهشت 1315یعنی در حدود شش
ماه و نیم ،شش کارخانه ریسندگی و بافندگی موجود در استان اصفهان حدود 4170تن پنبه را برای
تولید نخ و پارچه مصرف کردند 49.بر اس��اس گزارش شرکت سهامی پنبه ،پشم و پوست در شهریور
س��ال 1315مصرف کارخانه نخریسی خوزستان برای مدت یک ماه و نیم  94تن پنبه بود 50که این
میزان در طول یک س��ال به  752تن میرس��ید .مصرف پنبه دو کارخانه ریس��ندگی شهر یزد طی
51
فاصله زمانی  15اردیبهشت تا پایان آبان  1315حدود  583تن بود.
نیاز روزافزون صنایع نس��اجی ایران به پنبه مخصوص ًا در س��الهای  1314و  1315کمبودها و
نگرانیهائی را در زمینه تأمین پنبه مورد نیاز صنایع نساجی کشور ایجاد کرده بود .نمونه این کمبود
و نگرانی را در تلگراف  21شهریور سال  1315وزارت مالیه به اداره مالیه اهواز میتوان مشاهده کرد
که در آن عنوان شده بود «با توجه به اینکه موجودی شرکت پنبه از محصول سال  1314به دلیل
کاهش تولید پنبه ناکافی اس��ت تصمیم بر این گرفته ش��ده به منظور رعایت تساوی موجودی پنبه
و احتیاجات کارخانهها طبق صورتجلس��ههای دقیق تعیین و ش��رکت پنبه موجودی خود را با تعدیل
52
ساعت کار کارخانهها متساوی ًا بین آنها تقسیم نماید».
در نتیج��ه ای��ن کاهش و نگرانیهای ناش��ی از آن بود ک��ه وزارت مالیه تعهد ف��روش پنبه به
کارخانههای داخلی را برعهده گرفت و در تالش��ی برای به حداقل رساندن کاهش موجودی پنبه ،با
صدور متحدالمالی در 12اس��فند  1314به احتکار کنندگان پنبه هشدار داد تا ظرف دو روز پنبههای
53
احتکاری خود را به نمایندگان شرکت پنبه و پشم و پوست بفروشند.
ایجاد صنایع در کش��ور عالوهبر پنبه رویکرد به کش��ت توتون را نیز نیز دچار تغییر کرد و کشت
 .49سازمان اسناد ملی ایران ،سند شماره  ،24016856شناسه بازیابی ،13/1/16724ص.16
 .50سازمان اسناد ملی ایران ،سند شماره  ،2406016بدون شناسه بازیابی ،ص.15
 .51سازمان اسناد ملی ایران ،سند شماره  ،24016856شاسه بازیابی ،13/1/16724ص .11
 .52سازمان اسناد ملی ایران ،سند شماره  ،2406016بدون شناسه بازیابی ،ص .14
 .53سازمان اسناد ملی ایران ،سند شماره  ،24021619بدون شناسه بازیابی ،ص.1
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توت��ون را مانند پنبه که از زمان قاجار و در نتیجه ادغام در مناس��بات بازار جهانی جنبۀ تجاری پیدا
کرده بود جنبۀ صنعتی بخشید .شاید به جرأت بتوان ادعا کرد که کشت هیچ محصول کشاورزی به
اندازه توتون جنبه تجاری نداش��ت و همچنین میتوان ادعا کرد که کشت هیچ محصول کشاورزی
به اندازه توتون نماد و نش��انه تغییر فاز کش��اورزی ایران از کشاورزی معیشتی به کشاورزی تجاری
در نتیجه ادغام در مناس��بات بازار جهانی نظام س��رمایهداری نبود .واگذاری امتیاز انحصاری خرید و
فروش توتون و تنباکو در زمان ناصرالدینش��اه به عنوان تنها امتیاز اقتصادی واگذار ش��ده در بخش
کشاورزی در دوره قاجار خود دلیلی بر این مدعا است.
علیرغ��م چنین ویژهگیای کش��ت توت��ون در کوتاهترین زمان ممکن پس از اجرای سیاس��ت
صنعتیس��ازی توس��ط حکومت پهل��ویاول کارک��رد تجاری خود را از دس��ت داد و دس��ت ِکم در
سیاس��تگذاریهای رجال اقتصادی ایران کارکرد صنعتی پیدا کرد .ش��اهد این مدعا پاسخ به نامه
درخواس��ت استعالم ادارهتفتیش��کلمالیهوزارتمالیه در خصوص وضعیت دخانیات کشور از رئیس کل
انحصار دولتی دخانیات ایران و پاس��خ رئیس کل دخانیات کش��ور به این درخواست در تاریخ  8مهر
 1309است که در آن از صادرات سیگار به عنوان کاالی ساخته شده و نه صادرات توتون به عنوان
مواد اولیه کش��اورزی س��خن به میان میآید .در این نامه آمده اس��ت « :موسسه در نظر دارد وسیلۀ
جلب متخصصین خارجی برای جور نمودن و تدارک سیکار و سیکارت اعالی باب خارجه از این راه
54
صادرات مهمی تدارک نماید .فع ً
ال موضوع تحت اقدام و قریب ًا متخصص استخدام خواهد شد».
بر پایه چنین هدفی میتوان ادعا کرد که کش��ت توتون و تنباکو از سال  1309جنبه صنعتی به
خود گرفت .این درحالی اس��ت که پیش از این رویکرد حکومت به کش��ت این محصول رویکردی
تجاری بود و بر اس��اس همی��ن رویکرد بود که حکومت قانون انحصار دولتی دخانیات را در س��ال
56
 1303وضع کرد 55و این قانون را در سال  1307در راستای تحکیم این انحصار تغییر داد.
قانون انحصار دولتی دخانیات بار دیگر در س��ال  1310اینبار در راستی صنعتی شدن کشت این
محصول تغییر کرد وبر اس��اس آن مجلس با ملغی کردن قانون انحصار دولتی دخانیات سال 1307
قانون جدیدی را در این خصوص به تصویب رس��اند که بر اس��اس آن مقرر ش��د تجارت داخلی و
خارجی و تهیه و نگهداری کاالهای دخانی در تمام کش��ور منحصر به دولت شود و کلیه کارخانهها
 .54سازمان اسناد ملی ایران ،سند شماره  ،24012114شناسه بازیابی  ،13/1/12102ص .4
 .55سازمان اسناد ملی ایران ،سند شماره  ،2409871شناسه بازیابی  ،13/1/9860ص .4
 .56برای مطالعه بیشتر نک :سازمان اسناد ملی ایران ،سند شماره  ،2407816شناسه بازیابی  ،13/1/7806ص .14
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و ادوات مرب��وط به تهیه محصوالت دخانی را بنگاه انحصار دخانیات از اش��خاص خریداری کند.
همچنین بر اس��اس این قانون اداره انحصار دولتی دخانیات موظف گردید عالهبر تولید محصوالت
دخان��ی در کارخانهها ،اقداماتی در خصوص تکمیل س��اختمان کارخانههای دخانیات از یک س��و و
اقدامات��ی در خصوص کش��ت محصوالت دخان��ی مانند نظارت بر زمینهای کش��ت و تهیه انبار و
58
اقداماتی در زمینه کشت توتون و تهیه توتون سیگار انجام دهد.
ب��ا تصویب این قانون حکومت گامهای عملی خود را در راس��تای تحقق اهداف صنعتی خود از
کشت توتون برداشت .این گامها در دو زمینه اعطای کمکهای مالی و اشاعه و ترویج آموزشهای
فنی برداش��ته شد .نخستین گام در راس��تای اعطای کمکهای مالی در جهت توسعه کشت توتون
توسط بانک فالحتی و صنعتی برداشته شد .این بانک در 1312برنامهای سه ساله در راستای اعطای
کمک مالی به توس��عه کش��ت توتون تدوین کرد که بر اساس آن مبلغی معادل شش میلیون پانصد
59
هزار ريال برای کشت و آمادهسازی توتون در کنار پنبه و کتان تخصیص اعتبار داده شد.
عالوهبر بانک فالحتی و صنعتی ش��رکت دولتی س��هامی توتون هم پس از تأس��یس در اسفند
 1313با هدف بسط و ترویج زراعت انواع توتون مرغوب سیگار اعطای قرضه به توتونکاران و تأدیه
قیمت توتون خریداری ش��ده از زارعان را به منظور اعطای کمکهای مالی در جهت توس��عه کشت
توتون در اساس��نامه گنجاند 60.در کنار بانک فالحتی و صنعتی و ش��رکت س��هامی توتون ،ادارهکل
انحصار دخانیات نیز سیاس��ت اعطای کمکهای مالی را در جهت توس��عه کش��ت توتون در پیش
گرفت .در خرداد  1315ادارهکل انحصار دخانیات برای کشت هر هکتار زمین زیر کشت توتون چپق
61
مساعدهای پانصد ريالی برای زارعان زمینها زیر کشت این محصول تخصیص داد.
اما در کنار اعطای کمک و مس��اعدهای مالی اش��اعه و ترویج آموزشهای فنی با هدف توسعه
کش��ت توتون گام بعدی حکومت در راس��تای تحققاهدافصنعتیکشتتوتونبود .نخستین گام در تحقق
این هدف اس��تخدام متخصصین خارجی کشت توتون بود .اس��تخدام کنستانتین اوجواغلی از یونان
در آب��ان  131162در همین راس��تا صورت گرف��ت .همچنین در بهمن س��ال 1311ملکیان یکی از
57

 .57سازمان اساد ملی ایران ،سند شماره  ،2409871شناسه بازیابی  ،13/1/9860ص .4
 .58همان.
 .59سازمان اسناد ملی ایران ،سند شماره  ،24019125شناسه بازیابی  ،13/1/1898ص .57-63
 .60سازمان اسناد ملی ایران ،سند شماره  ،24016538شناسه بازیابی  ،13/1/16397ص.2-6
 .61سازمان اسناد ملی ایران ،سند شماره  ،24057676شناسه بازیابی  ،13/1/57676ص .46
 .62سازمان اسناد ملی ایران ،سند شماره  ،24043703شنابازیابی  ،13/1/43703ص .10
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متخصصین خارجی اسس��تخدام ش��ده توسط مؤسس��ۀ انحصار دخانیات کتابچهای همراه با عکس
جهت آموزش کشت توتون به سفارش این موسسه تهیه کرد که در این عکسها چگونگی مراحل
کشت توتون از شخم و خزانه کردن بذر توتون تا خشک کردن آن جهت آموزش زارعان به تصویر
درآمده بود 63.عالوهبر این ،حکومت در راس��تای ترویج و اش��اعه آموزشهای فنی در جهت توسعه
64
کشت توتون مزرعههای آزمایشی توتون طوالش را در سال  1315تأسیس کرد
تحت چنین ش��رایطی میتوان ادعا کرد که کش��ت چغندر ،چای ،پنبه و توتون به دلیل ضرورت
تأمین مواداولیه کارخانههای قند ،چایسازی ،نساجی و دخانیات جنبه صنعتی پیدا کرد .این در حالی
است که تا پیش از آغاز سیاست صنعتیسازی کشت چای و چغندر به دلیل نبود کارخانههای قند و
چای به صورت جدی مورد توجه حکومت و بخش خصوصی نبود و این دو محصول کش��اورزی به
صورت محدود در کشور کشت میشد .کشت پنبه و توتون هم از دوره قاجار به دلیل ادغام اقتصاد
ایران در بازار جهانی نظام س��رمایهداری جنبه تجاری پیدا کرد و با هدف صادرات در کش��ور کشت
میش��د .اما در دوره زمانی مورد بحث مقاله کشت و تولید این محصوالت کشاورزی برخالف دوره
ل اول اقتدار رضاخان در ایران به منظور تأمین مواداولیه صنایع نوپای کشور که به
قاجار و هفتسا 
تولید کاالهای مصرفی اشتغال داشتند جنبه صنعتی پیدا کرد.
اما صنعتی ش��دن کش��اورزی ایران در نتیجه اجرای سیاست صنعتیسازی توسط حکومت عمر
طوالنی پیدا نکرد و از سال  1316کشاورزی صنعتی در کشور رو به افول گذاشت .افول کشاورزی
صنعتی ایران محصول خارج ش��دن صنعتیس��ازی از اولویت سیاس��تهای اقتصادی حکومت بود.
خارج ش��دن صنعتیس��ازی از اولویت سیاستهای اقتصادی حکومت در سال  1316با مقدمهای در
س��ال  1314آغاز شد .این مقدمه آغاز روابط اقتصادی ایران و آلماننازی بود که پیامدهای ناشی از
آن ضمن خارج کردن صنعتیس��ازی از اولویت سیاس��تهای اقتصادی حکومت ،کشاورزی صنعتی
شکلگرفته ناشی از آن را از ضرورت و اهمیت خارج کرد و دچار افول نمود.

افول کشاورزی صنعتی
برقراری روابط اقتصادی میان ایران و آلماننازی که مقدمۀ افول کشاورزی صنعتیگردید بر اساس
قرارداد تصفیه محاس��بات تجاری ایران و آلمان در مهر  1314آغاز شد .مهمترین هدف این قرارداد
 .63سازمان اسناد ملی ایران ،سند شماره  ،24051342بدون شناسه بازیابی ،ص .4-6
 . 64کشت و صنعت توتون در ایران (بیجا :بینا ،بیتا) ،ص .185
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بیس��ت مادهای فراهم کردن مباالت تجاری پایاپای میان دو کش��ور بود 65.پس از انعقاد این قرارداد
حضور هیأت ایرانی در آلمان به منظور توسعه و تحکیم روابط تجاری با این کشور نه ماه دیگر ادامه
پیدا کرد 66.انعقاد پروتکل محرمانه مبادالت تجاری ایران و آلمان در بهمن 1314نتیجه فعالیتهای
67
اعضای این هیأت بود.
پروتکل محرمانه مبادالت تجاری که درپی انعقاد قرارداد تس��ویه محاس��بات تجاری به امضاء
رسید زمینهساز خارج شدن سیاست صنعتیسازی از اولویت برنامههای اقتصادی حکومت گردید که
نتیجۀ آن افول کشاورزی صنعتی و گرایش مجدد به کشاورزی تجاری با هدف صادرات مواداولیه
کشاورزی بهآلمان بود .براساس مادۀ اول این پروتکل ایران اجازه میداد اجناس آلمانی طبق صورت
رس��می س��همیه آزاد وارد ایران شود .در مقابل و بر اساس مادۀ دوم پروتکل دولت آلمان به صورت
نامحدود اجازه میداد برخی از اجناس ایرانی به این کش��ور وارد ش��ود .این اجناس عبارت بودند از:
قالی ،گردو ،خش��کبار ،گندم ،جو ،ارزن ،برنج ،پنبه خ��ام ،میوه و برگ و گیاهائی که مصرف داروئی
داش��تند ،زیره صحرائی ،خزهها ،تمبرهندی ،کاسیای خام ،میوه ،برگ ،گیاه و ساقههائی که مصرف
طبی داش��تند ،پوست درخت برای دباغی ،انگور ،س��ندروس ،انواع صمغها ،موم زنبور عسل و سایر
مومهای حشره به صورت طبیعی ،پشم خام گوسفند ،کرک شتر به صورت خام و جوشیده ،موی بز
به صورت خام و جوشیده ،پیله ابریشم ،پوست و چرم خام ،پوستخام برای مصارف لباس (از روباه،
خز ،گرگ ،شغال ،سگآبی ،گربهکوهی و راسو) ،روده گوسفند ،مستخرجات حیوانات ،عصاره دباغی،
68
فضوالت ابریشم شانه نشده و پوست و چرم بره ،گوسفند ،بز و بزغاله.
لیس��ت اجناس مورد درخواس��ت آلمان بیشتر ش��امل مواداولیه کش��اورزی بود .تمایل آلمان به
واردات مواداولیه کش��اورزی و تعهد ایران به صدور این مواد بر اس��اس پروتکل محرمانه مبادالت
تجاری موجب ش��د تا در سیاس��تهای اقتصادی حکومت در بخش اقتصاد کش��اورزی تغییر ایجاد
شود .زیرا این تعهد ایران را ناچار میکرد به جای توجه و تمرکز بر توسعه کشاورزیصنعتی با هدف
تولید مواداولیه مورد نیاز صنایع نوپای کش��ور به کش��اورزی تجاری با هدف تأمین مواد اولیه مورد
نیاز آلمان توجه و تمرکز کند .این تغییر سیاس��ت به منزله بازگش��ت ای��ران به ایفای نقش خود در
راس��تای تقسیمکار بازارجهانی نظام سرمایهداری بعنوان تولیدکننده مواداولیه کشاورزی برای جوامع
 . 65سازمان اسناد ملی ایران ،سند شماره  ،240020687محل در آرشیو  703پ  2ب آ  ،1ص.114 -116
 . 66عبدالحسین مسعود انصاری ،زندگانی من و نگاهی به تاریخ سیاسی ایران و جهان ،ج( 2تهران :ابنسینا ،)1351 ،ص.321
 . 67سازمان اسناد ملی ایران ،سند شماره  ،240012023محل در آرشیو  704ع  3آ آ  ،1ص .5
 . 68همان ص.5 -6
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صنعتی بود.
گرای��ش و تمرکز بر توس��عه کش��اورزی تجاری ب��ا افزایش تقاضاهای آلم��ان در پروتکلهای
مبادالتی بعدی در س��الهای 1317و  1318تشدیدشد .آلمان در پروتکل مبادالت تجاری  27مهر
 1317خود با ایران بر میزان و تنوع مواداولیه مورد درخواس��ت خود افزود .توتون ،میوههای خش��ک
ش��ده خوراکی ،برگه زردآلو و هلو ،خرما ،تریاک ،هس��ته زردآلو ،کتیرا ،خاک سرخ ،شلتوک ،کنف و
میوهها و برگها با مصارف صنعتی اجناس��ی بودند که بر لیس��ت واردات آلمان در پروتکل مبادالتی
س��ال  1317افزوده ش��دند 69.در ادامه این روند آلمان در پروتکل مبادالتی  14مهر  1318بر میزان
مواداولیه مورد درخواس��ت خود از ایران افزود .این افزایش بر اس��اس مادۀ دوم پروتکل سال 1317
صورت میگرفت که در آن مقرر شده بود تا دولت ایران تالش خود را برای افزایش میزان اجناس
صادراتی به آلمان بهکارگیرد 70.در راستای همین توافق بود که در پروتکل مبادالتی سال  1318بر
71
میزان صادرات پنبه از 10000تن به  22500تن و کتیرا از  300تن به  500تن افزوده شد.
تمایل روبهافزایش دولت آلمان برای خرید مواداولیه موجب میشد تا ایران برای تأمین مطالبات
این کش��ور در صدد افزایش تولید این مواد برآید .ضرورت انجام چنین کاری هنگامی بیشتر میشد
که ش��رکتهای تجاری و صنعتی آلمان هم در راس��تای سیاستهای اقتصادی رژیم نازی درصدد
72
برآمدند قراردادهای جداگانه با دولت و شرکتهای ایرانی برای تهیه مواداولیه منعقد کنند.
در چنی��ن ش��رایطی اتخاذ تدابیری از جان��ب حکومت برای افزایش تولید مواداولیه کش��اورزی
ضروری بود .بر این ضرورت رضاش��اه در اس��فند  1315هنگام بازدید از نمایش��گاه کاالهای فارس
اینگونه تأکید کرد:
مسلم ًا هر كس به دنبال كار فالحت يا صناعت برود كامياب خواهد شد .به فالحت بايد بيشتر از صناعت
توجه شود .زيرا موادخام و محصوالت فالحتي ما طرف توجه دنياست ... .نظر من بیشتر متوجه فالحت

اس��ت یک موقعی صنعت زیاد ش��د و اکنون هم میگویم باید زیاد ش��ود اما به نسبت احتیاج و تناسب.
نباید همه یک راه را دنبال کنند .مث ً
ال اگر نخ محصول دو کارخانه بهصورت پارچه در بیاید خوب است.

ولی باز هم دایر کردن کارخانه نخریس��ی بیش از احتیاج کش��ور میباشد و ممکن است مضر به اقتصاد
کشور گردد .پنبهکاری باید خیلی توسعه یابد .پنبه متاعی است که بازارش ضعیف نمیشود و روز به روز
 . 69اسناد ملی ایران ،سند شماره  ،240012022محل در آرشیو  703ع  3آ آ  ،1ص.7 -9
 . 70همان ،ص .6
 . 71سازمان اسناد ملی ایران ،سند شماره  ،240022148محل در آرشیو  109ث  4ب آ  ،1ص .5
 . 72برای مطالعه بیشتر نک :بسازمان اسناد ملی ایران ،سند شماره  ،240013416محل در آرشیو  202ف  2آ آ  ،1ص .49
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احتیاج به این محصول زیادتر میگردد و خوش��بختانه پنبه ایران عموم ًا خوب اس��ت و انتظار دارم سعی

کامل نمائید پنبه و نوع آن و هر قسم محصول فالحتی و صادراتی زیادتر شود.

73

درپی این اظهار نظر بود که توسعه کشاورزی تجاری با هدف کسب درآمد بیشتر از بازار جهانی
فروش مواداولیه دوباره در اولویت سیاستهای اقتصادی حکومت قرار گرفت .درنتیجۀ چنین اولویت
یاب��ی بود که مطبوعات اقتصادی بر ضرورت و لزوم توجه به این مس��أله تاکید کردند .بعنوان مثال
روزنامه اطالعات در لزوم توجه به این اقدام نوشت:
ما باید بدین نکته متوجه باش��یم که ایران برای تولید مواداولیه عرصه پهناوری اس��ت و دنیا نیز برای

خرید محصوالت آن بازار شایس��ته و خوبس��ت و ما میتوانیم با جزئی دقت در امر فالحت منافع و سود
سرشاری برده ثروتمند شویم ... .آری باید به فالحت بیشتر اهمیت داد .زیرا مواد خام از قبیل پنبه ،کتیرا،

و همچنین خش��کبار مورد احتیاج ملل صنعتی اروپایی اس��ت و مشتری فراوان دارد .ما باید در فالحت

سعی کنیم و بر صادرات فوق بیفزائیم و  ...به اقتصاد کشور کمک کنیم.

74

همین روزنامه با تأکید مجدد بر لزوم اولویت یافتن کشاورزی با هدف صادرات میآورد «:برای
هر کش��وری فالحتی یا صنعتی تفاوت ندارد ،این مس��أله اهمیت دارد که پس از تأمین نیازمندیهای
داخلی کشور از محصوالت و موالید فالحتی ،فکر تجارت صادراتی خود را بکند .و این فکر همیشه
توام اس��ت با فکر و دقت اینکه بازارهای جهانی چه احتیاجی داشته و چه میخواهد .تولید کننده در
75
هر کشوری همیشه ناگزیر از متابعت میل خریداران در بازازجهانی است».
عالوهبر روزنامه اطالعات ،مجله اطاقتجارت هم بر ضرورت و اهمیت توسعه کشاورزی تجاری
با توجه به اظهارات رضاشاه و نیازهای بازار جهانی تأکید کرد « :اندکی توجه به اوضاع و احوال دنیا
بیش از پیش ما را متوجه اهمیت معنای فرمایش��ات ملوکانه در بسط فالحت و تکثیر تولید موادخام
مینماید و نیازمندیهای بازار دنیا به موادخام فالحتی قدر و ارزش فالحت را در نظر ما بزرگ خواهد
ساخت76» .در چنین شرایطی بود که با توجه به تحوالت بازار جهانی مخصوص ًا تمایل آلمان به خرید
مواداولیه کشاورزی از ایران تمایل به توسعه کشاورزی تجاری اولویت یافت و از اهمیت و اولویت
صنعتیسازی و به دنبال آن کشاورزیصنعتی در سیاستهای اقتصادی دولت کاستشد.
خارج شدن صنعتیسازی و کشاورزی صنعتی از اولویت برنامههای اقتصادی حکومت ،در حالی
 .73مجله اطاق تجارت ،س هشتم ،شماره ( 156 -155یکماه فروردین  ،)1316ص.1 -2
 . 74روزنامۀ اطالعات ،س یازدهم ،شماره ( 3098پنجشنبه  19فروردین  ،)1316ص .2
 . 75روزنامۀ اطالعات ،س دوازدهم ،شماره ( ،3323عصر یکشنبه هفتم آذر  ،)1316ص .1
 . 76مجله اطاق تجارت ،س هشتم ،شماره ( 156 -155یکماه فروردین  ،1316ص .1
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صورت میگرفت که هنوز اهداف مورد نظر از اجرای این سیاستهای اقتصادی که تولید کاالهای
مصرفی در کشور بود ،محقق نگردیده بود .علیرغم تالش حکومت تا سال 1316برای تولید ارقام پر
مصرف کاالهای ساخته شده مانند قند ،شکر ،چای و پارچه ،این کاالها همچنان ارقام باالی واردات
ایران را تش��کیل میدادند و در برخی مواقع رقم واردات برخی از این کاالها از س��ال ( 1308پیش
از اجرای سیاس��ت صنعتیسازی) بیش��تر بود .به عنوان نمونه میزان واردات چای علیرغم تأسیس
دو کارخانۀ چایس��ازی توس��ط دولت 77و چهار کارخانه توس��ط بخش خصوصی 78از 69953659
ريال در س��ال  130879به  95324000ريال در س��ال اقتصادی  1316-1315رسید80.میزان واردات
پارچه علیرغم تأس��یس دو کارخانه نس��اجی توسط حکومت 81و دهها کارخانه نساجی توسط بخش
84
خصوصی 82از 289742845ريال در س��ال  130883به  155000000ريال در س��ال  1317رسید.
و میزان واردات قند و ش��کر علیرغم تأسیس هشت کارخانه توسط حکومت 85از115578714ريال
87
سال در سال  130886همچنان  100000000ریال در سال  1317بود.
ای��ن ارقام نش��ان میدهد که چگونه علیرغ��م تالشهای صورت گرفته جه��ت ایجاد صنایع
مصرفی طی س��الهای 1309تا  1316هنوز واردات کاالهای مصرفی همانند زمان پیش از اجرای
سیاست صنعتیسازی رقم قابل توجهی از واردات کشور را تشکیل میداد .براین اساس ادامه اجرای
سیاست صنعتیسازی با استراتژی جایگزینی واردات جهت رفع نیاز داخلی به کاالهای مصرفی و به
دنبال آن توجه و تمرکز به توسعه کشاورزی صنعتی با هدف تولید مواداولیه مورد نیاز صنایع به لحاظ
اقتصادی منطقی و ضروری به نظر میرس��ید .اما بر خالف چنین ضرورتی توجه و تمرکز حکومت
 .77سازمان اسناد ملی ایران ،سند شماره  ،240001436محل در آرشیو  808ب  5آ آ  ،1ص.76
 .78روزنامۀ اطالعات ،س یازدهم ،ش��ماره ( 2855یکش��نبه  4مرداد  ،)1315ص .1و س��ازمان اس��ناد ملی ایران ،س��ند ش��ماره
 ،240019182محل در آرشیو  201آ  1ب آ  .1ص .50-68
 .79مجله اطاق تجارت ،س چهارم ،شماره ( 53اول دی ماه  ،)1311ص .25
 . 80روزنامۀ اطالعات ،س دوازدهم ،شماره ( ،3379دوشنبه چهارم بهمن  ،)1316ص .1
 .81سازمان اسناد ملی ایران ،سند شماره  ،240001436محل در آرشیو  808ب  5آ آ  ،1ص .65
 .82سازمان اسناد ملی ایران ،سند شماره  ،240019182محل در آرشیو  201آ  1ب آ  .1ص .44-68
و سازمان اسناد ملی ایران سند شماره  ،240001436محل در آرشیو  808ب  5آ آ  ،1ص.63-75
 .83مجله اطاق تجارت ،سال چهارم ،شماره  ،53اول دی ماه  ،1311ص .25
 .84مجله اطاق تجارت ،سال نهم ،شماره  ،188 -187شهریور ،1317ص.6 -18
 .85سازمان اسناد ملی ایران سند شماره  ،240001436محل در آرشیو  808ب  5آ آ  ،1ص .65
 .86مجله اطاق تجارت ،س چهارم ،شماره  (53اول دی ماه  ،)1311ص .25
 .87مجله اطاق تجارت ،س نهم ،شماره  (188 -187شهریور ،)1317ص.6 -18
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از س��ال  1316بجای کشاورزی صنعتی بر کشاورزی تجاری معطوف و متمرکز شد .در سال 1315
هشتمین و آخرین کارخانه قند توسط دولت در میاندوآب تأسیس شد 88و پس از آن علیرغم میزان
باالی واردات قند و ش��کر ،دولت برای س��اخت کارخانه قند تالش��ی نکرد .در زمینه صنایع نساجی
ه��م علیرغ��م میزان باالی واردات پارچ��ه ،فعالیت دولت تنها به اقدام برای س��اخت یک کارخانه
چیتس��ازی در تهران در س��ال  1317محدود ماند که تاس��یس این کارخان ه هم بواسطه بروزجنگ
جهانی دوم نیمهکاره رها شد 89.در این میان نکته جالب توجه حجم باالی صادرات پنبهخام به آلمان
بر اساس پروتکلهای مبادالت تجاری سالهای  131791 90،1314و  131892علیرغم حجم باالی
واردات پارچه پس از سال  1317است.
سرنوش��ت کشت صنعتی توتون با هدف تأمین مواداولیه مورد نیاز صنایع دخانیات هم به همین
منوال بود .در حالی که توتون تولید ش��ده در داخل کش��ور با توجه به اینکه وزارت مالیه اعالم کرده
بود که از آذر  1316انحصار کامل تهیه س��یگار و اجناس دخانیه را در کش��ور برعهده میگیرد 93و
این صنعت میتوانس��ت با تبدیل توتون به س��یگار عالوهبر تأمین نیازهای داخلی سیگارهائی برای
صادرات تولید کند(هدفی که وزارت مالی از س��ال  1309به دنبال تحقق آن بود )94.اما در پروتکل
مبادالت تجاری سالهای  1317و  1318توتون هم جزء اقالم صادراتی به آلمان قرار گرفت.
حال با توجه به چنین ش��رایطی این پرس��ش مطرح میش��ود که چرا علیرغم برطرف نش��دن
نیازهای کشور به کاالهایساخته شده مصرفی ،حکومت از توسعه کشاورزی صنعتی با هدف تأمین
مواداولیه مورد نیاز صنایع تولید کننده کاالهای مصرفی دس��ت کش��ید؟ پاسخ این پرسش را باید در
دو عامل جستجو کرد -1 :بهبود شرایط مبادالت مواداولیه در بازارجهانی که عالمت این بهبودی را
ایران بیش��تر از طریق مطالبات آلمان لمس میکرد .و  -2تمایل حکومت به کسب باالترین میزان
درآمد از آس��انترین و کمهزینهترین راه .در نتیجه این دو عامل سیاس��ت توسعه کشاورزی صنعتی
با هدف تولید مواداولیه کشاورزی مورد نیاز صنایع و کارخانههای داخلی تغییر کرد و از سال 1316
جای خود را به کش��اورزی تجاری با هدف تولید و صدور مواداولیه کش��اورزی به بازارهای جهانی
 .88سازمان اسناد ملی ایران ،سند شماره ،240001436محل در آرشیو 808ب  5آ آ ا ،ص.76
 . 89حسین محبوبي اردكاني ،تاريخ موسسات تمدني جديد در ايران .ج ( 3تهران :دانشگاه تهران ،)1376 :ص .149
 .90سازمان اسناد ملی ایران ،سند شماره  ،240012023محل در آرشیو  704ع  3آ آ  ،1ص .5
 .91اسناد ملی ایران ،سند شماره  ،240012022محل در آرشیو  703ع  3آ آ  ،1ص.7 -9
 .92سازمان اسناد ملی ایران ،سند شماره  ،240013416محل در آرشیو  202ف  2آ آ  ،1ص .49
 .93سازمان اسناد ملی ایران .سند شماره  .24022974بدون شناسه سند .ص.2
 .94برای مطالعه بیشتر نک :سازمان اسناد ملی ایران ،سند شماره  ،24012114شناسه بازیابی  ،13/1/12102ص .4
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مخصوص�� ًا آلمان داد .روزنام��ه اطالعات بر لزوم انجام چنین تغییری در س��ال 1316اینگونه تاکید
میورزید:
تولید پش��م ،ابریش��م ،چغندرقند ،و کنف ازجمله محصوالتی هس��تند که خوراک صنایع جدید کش��ور

را فراهم میآورند .به اس��تثنای چغندرقند که مورد نیاز کارخانههای قندس��ازی کش��ور میباش��د .سایر

محصوالت فالحتی مزبور را هر اندازه بیشتر بشود تولید کرد عامل توسعه تجارت خارجی کشور و سبب
افزای��ش ص��ادرات خواهد بود  ...به همان اندازه که بتوانیم بیش��تر و بهت��ر محصوالتی را که مورد نیاز

بازارهای تجارت دنیاس��ت تولید کنیم به همان اندازه در توس��عه صادرات و بزرگ کردن حجم تجارت

خارجی و داد و س��تد خود با بازارهای خارجی توفیق خواهیم یافت .احتیاج به این اس��تدالل نداریم که
هر اندازه در زندگانی پیشرفت و ترقی نمائیم نیازمندیهای زندگی مترقی ما بیشتر میشود و چون کمتر

کش��وری زندگانی خود را خودش تامین میکند پس بهناچار بایس��ت آنچه را که خود نمیتوانیم تدارک
کنیم از خارج وارد کنیم و از این راه بسط و توسعه تجارت حاصل گردد .و باید آن اندازه تولید کنیم که
تأمین احتیاجات وارداتی ما را بکند و از آنجا که بزرگترین چش��مه تولید ثروت کش��ور فع ً
ال محصوالت

فالحتی میباشد بنابراین حتم ًا باید تکان شدیدی بفالحت کشور داده شود.

95

نتیجه
ادغام اقتصاد ایران در مناسبات بازار جهانی نظام سرمایهداری از دوران قاجار بخش کشاورزی اقتصاد
ایران را با تغییری بزرگ در ش��یوهتولید مواجه کرد .در نتیجه این تغییر کش��اورزی معیش��تی ایران
تبدیل به کشاورزی تجاری شد .از این پس بخش عمدهای از کشاورزی ایران و فعاالن آن تولید را
نه برای رفع نیازیهای روزانه معیشتی خود بلکه براساس مطالبات بازارجهانی نظام سرمایهداری و
به طور اخص برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع جوامع سرمایهداری تولید میکردند.
این تغییر ش��یوه تولید بخش مهمی از پروس��ه تبدیل شدن ایران به جامع توسعهنیافته و وابسته
بود که بر اساس تقسیمکار بازارجهانی نظام سرمایهداری صورت میگرفت .بر اساس این تقسیمکار
ایران همانند سایر جوامع توسعهنیافته وابسته ملزم به تولید مواداولیه برای جوامع سرمایهداریصنعتی
و تهیه کاالهای س��اخته ش��ده مصرف��ی از این جوامع برپایه س��ازوکار حاکم ب��ر بازارجهانی نظام
سرمایهداری شد.
چنین تغییراتی که پس از جنگهای ایران و روس به تدریج در ایران آغاز ش��د تقریب ًا یک قرن
 .95روزنامۀ اطالعات ،س دوازدهم ،شماره ( 3287سهشنبه  27مهر  ،)1316ص .1
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بعد و در نتیجه سرایت پیامدهای بحران اقتصادی  1929به ایران دچار وقفه کوتاه مدت شد .بحران
اقتصادی  1929که موجب کاهش درآمدهای ایران از محل صدور مواداولیه کشاورزی به بازارهای
جهانی از یک سو و کاهش واردات کاالهای ساخته شده مصرفی از سوی دیگر گردیده بود به ناچار
حکومت پهلوی اول را از سال  1309به اجرای سیاست صنعتیسازی با هدف تأمین کاالهای ساخته
شده مصرفی مورد نیاز کشور از قبیل قند ،شکر ،چای ،پارچه ،محصوالت دخانی  ...سوق داد.
اجرای سیاست صنعتیسازی اگرچه سیاستی در بخش صنعت اقتصاد کشور بود اما پیامدی مهم
در بخش کش��اورزی اقتصاد کشور داش��ت .این پیامد مهم ظهور کشاورزی صنعتی به عنوان شیوه
جدید تولید در بخش کشاورزی در کنار شیوه تولید معیشتی و تجاری بود .در این شیوه هدف بخش
کش��اورزی تولید مواداولیه اینبار نه برای تأمین نیازهای صنایع جوامع سرمایهداریصنعتی بلکه به
منظ��ور تأمین مواداولیه م��ورد نیاز صنایع داخلی بود .این نیاز در نتیج��ه گرایش حکومت پهلوی و
بخش خصوصی اقتصاد کش��ور جهت ایجاد صنایع مصرفی در کش��ور طی سالهای 1309تا1316
ایجاد ش��ده بود .زیرا ،بخش اعظمی از صنایع ایجاد ش��ده طی این سالها به منظور تولید کاالهای
مصرفی مانند قند و ش��کر ،چای ،پارچه و محصوالت دخانی به مواداولیه کش��اورزی مانند چغندر،
چای ،پنبه ،توتون ...نیاز داشتند .در نتیجه این نیاز بود که حکومت از سال  1309همزمان با اجرای
سیاست صنعتیسازی توسعه کمی و کیفی تولید محصوالت کشاورزیای را که مواداولیه این صنایع
را تأمین میکردند در دس��تور کار خود قرار داد و بدین ترتیب بود که کشاورزی صنعتی در کشور به
عنوان سومین شیوۀ تولید در بخش کشاورزی اقتصاد کشور ظهور کرد.
کش��اورزی صنعتی با هدف تولید مواداولیه مورد نیاز صنایع کشور عمری کوتاه به اندازه اجرای
سیاست صنعتیسازی در کشور داشت .تمایل نداشتن حکومت به تداوم اجرای سیاست صنعتیسازی
از سال  1316به صورت خودکار ضرورت توسعه کشاورزی صنعتی را هم برای حکومت پهلویاول
از اولویت خارج کرد .انعقاد پروتکلهای محرمانه مبادالت تجاری میان دو کشور ایران و آلماننازی
در س��الهای  1317 ،1314و  1318ک��ه بر اس��اس آنها ایران ملزم به تأمی��ن مواداولیه مورد نیاز
صنایع آلمان مخصوص ًا مواداولیه کش��اورزی میش��د در ابتدا سیاس��ت صنعتیسازی و متعاقب آن
توسعه کشاورزی صنعتی را از اولویت برنامههای اقتصادی حکومت خارج کرد.
خارج ش��دن صنعتیس��ازی از اولویت برنامههای اقتصادی به این دلی��ل صورت میگرفت که
حکومت پهل��وی در نتیجه انعقاد پروتکلهای محرمانه مبادالت تجاری با آلماننازی میتوانس��ت
بر مش��کالتی که بحران اقتصادی  1929پیش روی اقتصاد کش��ور گذاشته بود عبور کند و با صدور
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مواداولیه کش��اورزی به آلمان از یک س��و مفری برای کاهش صادرات مواداولیه خود پیدا کند و از
س��وی دیگر کاالهای مورد نیاز خود را از این کش��ور تأمین کند .این امر برای حکومت پهلوی که
همواره برای تامین منابع مالی خود به دنبال آس��انترین و سهلالوصولترین راه بود مطلوب مطلوب
به نظر میرس��ید .به همین خاطر بود که از س��ال  1316کش��اورزی صنعتی به نفع سیاست توسعه
کش��اورزی تجاری با هدف تامین مواداولیه کش��اورزی مورد نیاز صنایع آلمان از اولویت برنامههای
اقتصادی حکومت خارج شد و برخی از محصوالت کشاورزی تولید شده در ایران مانند پنبه و توتون
علیرغم اینکه میتوانس��تند در خدمت تولید صنایع ایران باش��ند در لیست اقالم صادراتی به آلمان
قرار گرفت.
خارج ش��دن صنعتیسازی از اولویت برنامههای اقتصادی دولت در سال  1316در حالی صورت
میگرفت که علیرغم رشد شتابان ایجاد صنایع مصرفی توسط بخش دولتی و خصوصی نیاز ایران
به کاالهای مصرفی از طریق تأمین آن در داخل کش��ور برطرف نش��ده بود و ضرورت تداوم اجرای
سیاست صنعتی و به دنبال آن توسعه کشاورزی صنعتی همچنان وجود داشت .این ضرورت در سال
 1316از آنجهت بیش��تر احساس میش��د که واردات برخی از این کاالها مانند قند و شکر ،چای و
پارچه از س��ال  1308پیش از اجرای سیاستصنعتیسازی بیشتر شده بود و یا اینکه در همان سطح
باقی مانده بود.
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اطالعات .سال هفتم .شماره  .1864سهشنبه 15فروردین .1312
اطالعات .سال یازدهم .شماره  .2855یکشنبه  4مرداد .1315
اطالعات .سال یازدهم .شماره  .3098پنجشنبه  19فروردین .1316
بانک ملی .شماره  .19دی .1316
پورشالچي ،محمود .قزاق عصر رضاشاه پهلوي :براساس اسناد وزارت خارجه فرانسه .ترجمۀ محمود پورشالچي.
تهران :مرواريد.1384 ،
تجارت .دوره سوم ،شماره  ،29اسفند .1310
تجارت .دوره سوم ،شماره،30فروردین .1311
سازمان اسناد ملی ایران .سند شماره  .230000914محل در آرشیو 505پ3آح.1
سازمان اسناد ملی ایران .سند شماره  .230577بدون شناسه بازیابی.
سازمان اسناد ملی ایران ،سند شماره  ،240012022محل در آرشیو  703ع  3آ آ .1
سازمان اسناد ملی ایران .سند شماره  .240019182محل در آرشیو  201آ  1ب آ .1
سازمان اسناد ملی ایران .سند شماره .24012114شناسه بازیابی .13/1/12102
سازمان اسناد ملی ایران .سند شماره  .24016538شناسه بازیابی .13/1/16397
سازمان اسناد ملی ایران .سند شماره  .24016708شناسه بازیابی .13/1/16567
سازمان اسناد ملی ایران .سند شماره  .24016856شناسه بازیابی .13/1/16724
سازمان اسناد ملی ایران .سند شماره  .24019125شناسه بازیابی.13/1/18983 .
سازمان اسناد ملی ایران .سند شماره  .24021619بدون شناسه بازیابی.
سازمان اسناد ملی ایران .سند شماره  .24022974بدون شناسه بازیابی.
سازمان اسناد ملی ایران .سند شماره  .24043703شنابازیابی .13/1/43703
سازمان اسناد ملی ایران .سند شماره  .24046125شناسه بازیابی.13/1/46125 .
سازمان اسناد ملی ایران .سند شماره  .24051342بدون شناسه بازیابی.
سازمان اسناد ملی ایران .سند شماره  .24057676شناسه بازیابی .13/1/57676
سازمان اسناد ملی ایران .سند شماره  .2407816شناسه بازیابی .13/1/7806
سازمان اسناد ملی ایران .سند شماره  .2409871شناسه بازیابی .13/1/9860
سازمان اسناد ملی ایران .سند شماره  ،240001426محل در آرشیو  718ب  5آ آ .1
سازمان اسناد ملی ایران .سند شماره  ،240012023محل در آرشیو  704ع  3آ آ .1
سازمان اسناد ملی ایران .سند شماره  ،240013416محل در آرشیو  202ف  2آ آ .1
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سازمان اسناد ملی ایران .سند شماره  ،240020687محل در آرشیو  703پ  2ب آ .1
سازمان اسناد ملی ایران .سند شماره  ،240022148محل در آرشیو  109ث  4ب آ .1
سازمان اسناد ملی ایران .سند شماره  .2406016بدون شناسه بازیابی.
سازمان اسناد ملی ایران .سند شماره  .2912819بدون شناسه بازیابی.
سازمان اسناد ملی ایران .سند شماره ،240001436محل در آرشیو 808ب  5آ آ ا.
ت پاپیروس،
هلل کوثری .تهران :انتشارا 
عيس��وي ،چارلز .تاریخ اقتصادی خاورمیانه و آفریقای شمالی .ترجمۀ عبدا 
.1368
فلور ،ویلم .صنعتی ش��دن ایران و شورش شیخ احمد مدنی .1925-1900 :ترجمۀ ابولقاسم سری .تهران :توس،
.1371
فهرس��ت اس��ناد و مدارک سیاس��ی ،اجتماعی ،اقتصادی و قضائی .ج .3تهران :س��ازمان برگزار کننده آئین ملی
بزرگداشت پنچاه سال شاهنشاهی پهلوی.1352 ،
قوه قضائيه روزنامه رس��مي كش��ور .مجموعه قوانين و مقررات س��الهاي  1300-1320هجري شمس��ي .ج.1
تهران :روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران.1388 ،
کشت و صنعت توتون در ایران .بیجا ،بینا ،بیتا.
مجلۀ مهر .سال دوم .شماره اول .خرداد  .1313ص ؟؟
محبوبي اردكاني ،حسین .تاريخ موسسات تمدني جديد در ايران .ج .3تهران :دانشگاه تهران.1376 :
مس��عود انصاری ،عبدالحس��ین .زندگانی من و نگاهی به تاریخ سیاس��ی ایران و جهان .ج .2تهران :ابنس��ینا،
.1351
منصوربخت ،قباد«.کشاورزی تجاری در دوره قاجار».فصلنامه تاریخ ایران .شماره 3پیاپی  .61/5تابستان .1388
ص.123-150
همتی ،عبدالناصر .مشكالت اقتصادي جهان سوم .تهران :سروش.1366 ،

