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مقدمه

در نیمه دوم قرن نوزدهم به دلیل گسترش مبادالت تجاری، به  تدریج اقتصاد 
ایران با نظام ســرمایه داری بین المللی پیوند خورد. با تجاری شدن محصوالت 
کشــاورزی، تولیــد محصوالت نقدی گســترش یافت و تولیــد برای عرضه 
به بازارهای خارجی جایگزین تولید معیشــتی سنتی شــد. در نتیجه، تولید و 
صادرات برخی از محصوالت کشــاورزی به نحو بی سابقه ای گسترش یافت و 
ایران تا حدی به تولیدکننده مواد خام برای کشورهای هسته نظام سرمایه داری و 
وارد کننده کاالهای صنعتی مصرفی تبدیل شد. با اینکه در این دوره ساختارهای 
ســنتی کشــاورزی تا حدودی بدون تغییر باقی ماند و تقریبــا هیچ گونه اقدام 
حمایتی جدی از سوی دولت برای اصالح بخش کشاورزی و سایر بخش های 
اقتصادی جامعه صورت نگرفت، امــا پیامدهای نظام اقتصادی به تدریج باعث 
رشد تولید برخی محصوالت کشاورزی خاص شد و قطب بندی جدید منطقه ای 
را برای تولید برخی محصوالت متناســب با تقاضای خارجی فراهم آورد. در 
مقابل، به میزان افزایش صادرات برخی از مواد خام کشاورزی، واردات کاالهای 
فراوری   شده از همین محصوالت فزونی گرفت و برخی از صنایع داخلی مرتبط 

با این محصوالت کشاورزی از جمله صنایع بافندگی از بین رفت.
عالوه بر این، افزایش تولیدات کشــاورزی غیــر غذایی به منظور صادرات و 
فقدان برنامه ریزی مشــخص دولت، گاهی منجر به کاهش شــدید مواد غذایی 
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و قحطی های پیاپی می شــد. در نتیجه، رشد صادرات محصوالت کشاورزی در 
کل نمی توانست کمبودهای اقتصادی ایران را جبران کند. بنابراین، کشور ایران 
در پایان حکومت قاجار از لحاظ اقتصادی به طور چشــمگیری نسبت به سایر 

کشورهای خاورمیانه فقیرتر بود.
به هرحــال، ناتوانی دولت های پس از مشــروطه بــرای بازگرداندن نظم و 
امنیــت به جامعه و تامیــن حداقل رفاه اجتماعی مردم، انتظار تشــکیل دولت 
مقتدر مرکزی به رهبری شــخصیتی نیرومند که بتواند عقب ماندگی های کشور 
را جبران کند، در میان طیف وســیعی از روشنفکران و نخبگان، جامعه را قوت 
می بخشــید.  به دنبال این خواسِت طبقه فعاِل جامعه بود که دولت جدید ابتکار 
عمــل برنامه ریزی های اقتصادی را هر چند با آزمون و خطا، اما با جدیت دنبال 
کرد. بنابراین، با تشکیل حکومت پهلوی و با دخالت دولت تغییرات گسترده ای 
در تمام ســطوح اقتصادی و اجتماعی ایران آغاز شــد. از این جهت، حکومت 
جدید دست کم بیشتر خواســته های اقتصادی روشنفکران این دوره را اجرا یا 

برآورده کرد.
در پژوهش های انجام شــده در مــورد تحوالت ایــن دوره، بخش اقتصاد 
کشــاورزی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین در ارزیابی های کلی از 
اقتصاد این دوره، تحت تاثیر جریانات سیاسی دوره های بعد و تبلیغات شدیدی 
که اشــغالگران ایران در جنگ جهانی دوم برای پنهان کردن اقدامات غارتگرانه  
و کمبودهــای به وجود آمده انجام دادند، کارنامه اقتصاد کشــاورزی ایران در 
فاصله دو جنگ جهانی کامال منفی ارزیابی شــده و گفته می شود که کشاورزی 
به طور کل قربانی صنعتی کردن ایران شــد. حتــی در پاره ای از پژوهش ها، کل 
برنامه ریزی هــای اقتصادی ایــن دوره، نابخردانه و زیانبــار و حتی در حالت 
افراطی تــر، توطئه ای از پیش طراحی شــده برای خدمت بــه منافع بیگانگان و 

جلوگیری از رشد سرمایه های ملی معرفی شده است.
هدف این پژوهش، بررســی جایگاه اقتصاد کشاورزی ایران در چارچوب 
تحوالت سیاســی- اقتصادی داخلی و خارجی سال های 1300 تا 1320 است. 
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در نتیجه به بررســی این ســؤاالت پرداخته می شود که؛ کشــاورزی ایران در 
برنامه های نوســازی دوره پهلوی اول چه جایگاهی داشــت و اقدامات دولت 
در زمینه توســعه صنایع، انحصار تجارت خارجی، ثبت اسناد و امالک، اسکان 
عشایر و توسعه فعالیت های راه ســازی چه تاثیری در اقتصاد کشاورزی ایران 
داشــت؟ تحوالت جهانی چه تاثیری در سیاست گذاری های اقتصادی داشت و 
برنامه ریزی هــای اقتصادی دولت ایران تا چه میزان در برابر اثرات نظام اقتصاد 
جهانی موفقیت آمیز بود؟ بنابراین برای پاسخ به این پرسش ها مباحث مختلفی 
در زمینه تحوالت اقتصاد جهانی، سیاست گذاری اقتصادی، بازرگانی داخلی و 
خارجی، نظام مالیاتی، نظام زمین داری و غیره، طرح و بررســی شده و امکانات 
و محدودیت های موجود و نگرش ها و دســتاوردهای مربوط به آن مورد نقد و 

ارزیابی قرار گرفته است.
فرضیه اصلی پژوهش این است که تحوالت جدید این دوره به طور مستقیم 
و غیر مســتقیم بر بخش کشاورزی تاثیر گذاشته است. برخی از اقدامات دولت 
مانند صنعتی سازی جایگزین واردات، توسعه راه ها، انحصار تجارت خارجی، 
معامالت پایاپای، سیاســت های بازرگانی کشــاورزی و شــرکت های سهامی 
کشــاورزی، مســتقیما تحت تاثیر تحوالت اقتصاد جهانــی صورت گرفت و 

هرکدام از این اقدامات به نحوی بر کشاورزی ایران تاثیر گذاشت. 
به طور مشخص بخشــی از فعالیت های راه سازی به منظور توسعه صادرات 
کشــاورزی برای عرضه به بازارهای جهانی صورت گرفت و توســعه صنایع 
کشــاورزی نیز گزینه دیگری بود که پــس از بحران اقتصادی 1930 در جهت 
عکس راه حل قبلی طراحی شده بود. سایر برنامه های عمرانی و تحول نهادهای 
اداری و سیاست های مالی هرکدام به نوعی بر اقتصاد کشاورزی ایران تاثیرگذار 
بود. برخی از این اقدامات مانند صنعتی سازی جایگزین واردات و اسکان عشایر 
نتایج فوری تری داشت. اما برخی طرح ها مانند فعالیت های راه سازی و عمرانی 
به رغم ســرمایه بر بودن آنها مدت زمان بیشتری طول می کشید تا اثرات آنها در 
کشــاورزی و کلیات اقتصادی کشور نمایان شود. در نهایت، دولت در داخل با 
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محدودیت های فرهنگی، جغرافیایی و اقتصادی زیادی از جمله ساختار پیچیده 
نظام زمین داری، اقتصاد فئودالی، کمبود جمعیت و ناپیوستگی سرزمینی مواجه 

بود، که حل تمامی این موانع در فاصله کوتاه تقریبا امکان پذیر نبود. 
گذشــته از این، تنگناهای اقتصــاد جهانی در فاصلــه دو جنگ جهانی و 
بحران اقتصادی دهه 1930 عرصه فعالیت دولت را محدودتر می کرد. بنابراین، 
برنامه ریزی اقتصاد کشــاورزی نیز همانند سایر بخش های دولت مدرن، به دلیل 
عدم تجربه و الگوی پیشــینی و نیز تغییرات نظام اجتماعی در داخل و خارج، 
با تجربه و خطا همراه بود. اما در کل چارچوب نســبتا استواری برای تحوالت 
بعدی فراهم کرد و به میزانی که نهاد دولت رشد می کرد از جامعیت و پختگی 

بیشتری برخوردار می شد.
تاکنون هیچ بررســی جامعی درباره کشــاورزی ایران در این دوره صورت 
نگرفته است، اما در پژوهش هایی که به طورکلی در زمینه تاریخ و اقتصاد ایران 
پرداخته اند، به صورت گذرا به بعضی از مسائل کشاورزی این دوره اشاره شده 
است. بنابراین، غالب دیدگاه های موجود در این منابع تکراری و سطحی است. 
مطالب اصلی این پژوهش در درجه اول متکی بر اسناد آرشیوی و گزارش های 
رسمی است و کوشش شده تا از طریق تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک موجود، 
جایگاه اقتصاد کشاورزی و تحوالت مربوط به آن در فضای جهانی روشن شود. 
بنابراین، عالوه بر روش توصیفی و ذکر جزئیات، تالش شده تا حداکثر با ارائه 
نمونه های کمی و آماری، اطالعات جمع آوری شــده بر اساس مدل نظری نظام 
اقتصاد جهانی و رویکرد دولت مدرن در یک افق کلی پردازش و مستدل شود.

مدل نظری تحقیق 

در این کتاب با بهره گیری از مباحث توسعه اقتصادی به بررسی مطالب پرداخته 
شده و به طور عمده دو نظریه نوسازی دولت مدرن و نظام اقتصاد جهانی مورد 
توجه قرار گرفته است که در ادامه به طور مختصر چارچوب نظری دولت مدرن 

و نظام اقتصاد جهانی معرفی خواهد شد.
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نظریه نظام جهانی امانوئل والرشــتاین در مــورد پیدایش اقتصاد جهانی 
سرمایه داری اروپا در قرن شانزدهم که به نوعی توسعه نظریه وابستگی در مقیاس 
تاریخ جهانی اســت، در یکی دو دهه اخیر مورد توجه بعضی از پژوهشــگران 
تاریخ و مســائل اجتماعی در ایران قرار گرفته اســت. طبق نظریه والرشــتاین 
از قرن شــانزدهم به بعد در نتیجة اکتشــافات جغرافیایی و تقسیم کار جهانی، 
برخی از کشــورهای قدرتمند در مرکز نظام اقتصاد جهانی قرار گرفتند و سهم 
قابل توجهی از مازاد اقتصاد کشورهای دیگر را به خود اختصاص دادند. در این 
مدل از لحاظ جغرافیایی کشورها به سه گروه تقسیم می شوند؛ منطقه هسته ای، 
منطقه نیمه پیرامونی و منطقه پیرامونی یا حاشــیه ای. منطقه هسته ای بر اقتصاد 
جهانی تســلط دارد و مازاد تولید اقتصادی سایر مناطق را جذب می کند. منطقه 
نیمه پیرامونی در عین اینکه توسط مرکز استثمار می شود، ممکن است که خود به 
استثمار منطقه پیرامونی بپردازد. اما منطقه پیرامونی صرفا به تهیه مواد خام برای 
مناطق هسته ای و نیمه پیرامونی می پردازد و به شدت مورد استثمار قرار می گیرد. 
 از لحاظ تقســیم کار بین المللی و نظارت بر کار نیز سه الگوی متفاوت شکل 
گرفت. منطقه مرکز از نیروی کار آزاد استفاده می کرد. درحالی که منطقه نیمه پیرامونی 
کانون کشاورزی سهم بری بود و منطقه پیرامونی از نیروی کار اجباری استفاده می کرد. 
منطقه هسته ای نظام جهانی در قرن شــانزدهم در کشورهای اروپای غربی شکل 
گرفت؛ از ویژگی های آن توسعه صنایع، گسترش شهرها و نیروی کار متخصص 
بود. اما کشــورهای منطقه پیرامونی به سمت تولید محصوالت کشاورزی خام و 
تک محصولی برای تامین نیاز کشورهای هسته تبدیل شدند. از لحاظ سیاسی نیز از 
ســده شانزده تا هجده، در مناطق مرکزی دولت هایی مطلقه سر  برآوردند که نقش 
اساســی در تحول سرمایه داری را بر عهده داشتند، درحالی که در مناطق حاشیه ای 
دولت های ضعیفی شکل گرفتند. با وجود این، والرشتاین یک عرصه خارجی را در 
نظر می گیرد که در قرن شانزده و اوایل قرن هفدهم هنوز بخشی از اقتصاد جهانی 

(Walerstein, 1974) .اروپا نبودند
چارچوب نظری والرشــتاین شاید در مورد ایران قرن شانزدهم به طور کل قابل 
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تعمیم نباشد، اما این واضح است که در نیمه دوم قرن نوزدهم به دلیل گسترش مباالت 
بازرگانی وارد منطقه پیرامونی اقتصاد جهانی شد. تولید مواد خام برای بازارهای مرکز 
ســرمایه صنعتی افزایش یافت و ایران هم از سوی کشورهای هسته سرمایه و هم 
از سوی کشورهای نیمه پیرامونی مانند روسیه به شدت مورد استثمار قرار گرفت. از 
لحاظ سیاسی هم حکومت ضعیفی داشت و اگرچه به ظاهر مستعمره نبود، اما در 

توان ایجاد نظم و اداره داخلی کشور هم ناتوان بود.
در این پژوهش با بهره گیری از چارچوب نظری والرشتاین، اقتصاد کشاورزی 
ایران در فاصله بین دو جنگ جهانی بررسی شده است. بنابراین، در فصل های 
مختلف پیامدها و اثرات اقتصاد جهانی در تولید و صادرات کاالهای کشاورزی 
ایران و سیاست گذاری های دولت مورد بحث قرار گرفته است. برای درک بهتر 
اثرات نظام اقتصادی جهانی، در بعضی موارد نیز به بررســی تطبیقی تحوالت 
ایران با کشورهای مشابه خاورمیانه پرداخته و نمونه هایی از این تغییرات اشاره 

شده است.

نظریه نوسازی و دولت مدرن

احساس عقب ماندگی در بسیاری از کشورهای آسیایی بعد از جنگ اول جهانی 
موجب بروز ناسیونالیسم شدید در این کشورها شد و ضرورت دخالت دولت 
در اقتصاد را افزایش داد. در کشــورهای نسبتا پیشرفته اروپایی و آسیایی مانند 
ژاپن، روســیه، ایتالیا و آلمان نیز شــالوده جدیدی از اقتصاد فاشیستی طرح و 
دولت تنها مرجع پیشرفت و توســعه اقتصاد ملی تشخیص داده شد. از لحاظ 
عملی، دولت در مفهوم هگلی آن مظهر عقل و مصلحت عمومی شناخته شده و 
مسئول اصالح و نوسازی جامعه و اقتصاد معرفی می  شد. بنابراین، در برداشتی 
فایده انگارانه دولت وســیله ای برای تامین رفاه عمومی جامعه تلقی می شــد و 
این مســئله تنها از طریق کاربست آمریت دولت می توانست تحقق یابد. از این 
لحاظ تجدد آمرانه آن گونه که اکنون مذموم پنداشــته می شــود، در آن زمان، نه 
امری نامشــروع و قابل نکوهش، بلکه قابل ستایش هم بود و طرفداران زیادی 
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در میان روشــنفکران و دولتمردان ایرانی داشت. تجدد آمرانه در ایران، ترکیه، 
روسیه، ژاپن و جاهای دیگر هرکدام برای رسیدن به هدف اصالح و نوسازی، 

با ابزارهای خاصی دنبال شد.
 بنابراین پس از جنگ اول جهانی، توجه به نقش محوری دولت در مباحث 
نظری توسعه اقتصادی اهمیت بیشتری یافت. در ایران نیز همانند سایر کشورهای 
دیگر، به دلیل احساس شدید عقب ماندگی و اشغال ایران در جنگ اول جهانی، 
موجی از ناسیونالیســم به وجود آمد. ناسیونالیسم پرحرارت ایرانی شاید برای 
برنامه ریزی های اقتصادی جدید، درون مایه ای وزین از اندیشــه های اقتصادی 
نوین به همراه نداشت، اما خواستار پیشرفت سریع اقتصادی و نوسازی کشور 
از طریق دخالت مســتقیم دولت و کاربست آمریت آن بود و با شدت تمام این 

مسئله را دنبال می کرد.
به طور کل با توجه به وضعیت بعد از جنگ، در ابتدا نظریه های توسعه بر این 

نکات بیشتر تاکید داشتند:
1( دخالت مستقیم دولت در فعالیت های اقتصادی؛

2( اعطای کمک های مستقیم به صنایع و بنگاه های داخلی؛
3( ایجاد تعرفه های گمرکی سنگین به منظور کمک به صنایع داخلی؛

4( کنترل شدید واردات توسط دولت.
با بحران اقتصــادی دهه 1930 ضرورت دخالت دولت در برنامه ریزی های 
اقتصادی بیش از پیش اهمیت یافت. تفکر ملی گرایی اقتصادی با تکیه بر اندیشه 
مکتب اقتصادی آلمان از جمله فردریک لیست و با روشی که بعدا کینز پیشنهاد 
می کرد، در تمام کشورها رواج یافت. به هرحال، دولت جدید با ابزارهای کنترلی 
خاصی که در اختیار داشت، با مفهوم قدیمی آن تفاوت بارز یافت. بنابراین، طبق 
این مدل نظری دولت های مدرن در رویارویی با نظام اقتصاد جهانی آن گونه که 
پنداشته می شود، نه تنها موجودی کامال دست بسته و منفعل نبوده اند، بلکه اینها 
در دوره جدید با در اختیار داشــتن ابزارهای مالی و قانونی اثرات منفی اقتصاد 
جهانی را خنثی کرده یا آگاهانه تالش کرده اند تا با ایجاد پیوندی هدایت شــده 
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و گزینشی با نظام سرمایه داری جهانی، آن را به خدمت بگیرند. بنابراین، از این 
نظر توسعه وابسته اساسا امری نامطلوب به حساب نمی آید.

 از نظر والرشــتاین نیز موقعیت کشــورهای پیرامونی نظام سرمایه داری در 
هنگام بحران های اقتصاد جهانی و ســقوط شدید قیمت مواد اولیه، می توانند با 
راهبردهــای مختلف موقعیت خود را از جایگاه پیرامونی به نیمه پیرامونی، و از 
 (Wallrestine, 1979:p.76) .نیمه پیرامونی به هسته ســرمایه جهانی ارتقا دهند
مثال کشــور روســیه بعد از جنگ اول جهانی، جایگاه خود را از منطقه تقریبا 
پیرامونی به نیمه پیرامونی ارتقا داد و کشــور آلمان از موقعیت نیمه پیرامونی به 

هسته سرمایه نزدیک شد.
 در این پژوهش تالش شــده تا کنش متقابل میان نظــام اقتصاد جهانی و 
سیاســت های دولت ایران، و تاثیر آن بر اقتصاد کشاورزی کشور بین دو جنگ 
جهانی بررســی شود. چنان که در فصل های مختلف این پژوهش گفته می شود، 
دولت ایران با سیاست گذاری های جدید مالی و صنعتی کردِن جایگزیِن واردات، 
تالش می کرد تا از برخی اثرات نامطلوب نظام اقتصادی جهان جلوگیری کرده 
یا حداقل خود را با شرایط اقتصاد جهانی پس از جنگ اول جهانی تطبیق دهد. 
برای نمونه دولت به هر طریقی می کوشــید تا با ایجــاد بازار مصرف داخلی، 
از صادرات مواد خام کشــاورزی جلوگیری کرده و از میزان وابســتگی خود 
به محصوالت فراوری شــده کشــاورزی مانند قند، پارچه و... بکاهد. بنابراین، 
در فصل های مختلف جلد اول ایــن کتاب برنامه های عملی دولت و اقدامات 
صورت  گرفته برای کاهش اثرات نظام اقتصادی جهانی یا برای انطباق پذیری با 

آن تشریح شده است.
این کتاب در دو جلد تنظم شده است. در این جلد تنها به بررسی سیاست ها 
و برنامه ریزی های اقتصادی دولت در بخش کشاورزی از جمله تاسیس صنایع 
کشاورزی، تشکیل شرکت های ســهامی، سیاست اسکان عشایر، سیاست های 
بازرگانی و تحول و توســعه نهادهای کشــاورزی پرداخته می شــود و ســایر 
موضوعات از جمله مســائل دهقانی، شیوه های تولید کشاورزی، تولیدات مهم 
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کشاورزی و سهم کشاورزی در اقتصاد ایران در جلد دیگر بحث خواهد شد.
در پایــان این بحث بر خود الزم می دانــم از تمامی افرادی که به نحوی در 
تالیف و چاپ این اثر به من کمک کرده اند سپاسگزاری کنم. پیش از همه باید 
از آقای دکتر داریوش رحمانیان و خانم ســیمین فصیحی که در یافتن برخی از 
سرچشمه های بحث از مصاحبت ایشان بهره گرفته ام، قدردانی کنم. از دوست 
بزرگوارم آقای دکتر گودرز رشتیانی که در تدوین و ویرایش برخی قسمت های 
متن زحمت کشــیدند، و نیز از دوســت عزیزم آقای مسعود کوهستانی نژاد که 
مقدمات چاپ کتاب را فراهم کردند بسیار سپاسگزارم. همچنین باید از همسرم 
طاهره شــریفی که در زمان نوشتن این کتاب بار تمام مسئولیت های زندگی بر 

عهدة ایشان بود، تشکر کنم. 
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