تاریخچه تشکیل جهاد کشاورزی

تُٕع اقهيًي ٔ ،جٕد يُاتغ ٔ رخايش غُي ،ايكاٌ ايجاد اؽتغال يٕنذ كى ْضيُّ ٔ صٔدتاصدِ ٔ ٔجٕد
يضيت َغثي دس تٕنيذ ٔ فذٔس يحقٕالت  ،اص جًهّ قاتهيت ْاي تخؼ كؾأسصي اعت.

دس عال  ۲۸۳۱حذٔد  ۲۱/۲دس فذ اص تٕنيذ َاخانـ داخهي  ،تيؼ اص يك چٓاسو اسصػ فادسات غيش
َفتي  ،يك پُجى اؽتغال  ،تيؼ اص  ۳۸دس فذ اص ػشضّ غزا دس داخم كؾٕس سا تّ خٕد اختقاؿ
دادِ اعت.

ايٍ تخؼ اص َظش تٕنيذ ،اؽتغال ،فادسات ،حفاظت ٔ تٓشِ تشداسي افٕني اص يُاتغ طثيؼي ٔ
خذادادي  ،تٕعؼّ تحقيقات ٔ فُآٔسي ْا ٔ تٕعؼّ يؾاسكت ْاي يشديي ،يكي اص اسكاٌ يٓى
اقتقاد ٔ ايُيت كؾٕس تّ حغاب يي آيذ.

تخؼ كؾأسصي ٔ تٕجّ تّ تٕعؼّ ٔ ػًشاٌ سٔعتا ْا پظ اص پيشٔصي اَقالب اعاليي ايشاٌ،
ًْٕاسِ يٕسد اْتًاو ٔ تاييذ قإََگزاساٌ  ،تشَايّ سيضاٌ ٔ دعتگاِ ْاي اجشايي ٔ يحٕس تٕعؼّ
اقتقادي ٔ اجتًاػي تٕدِ ٔ تحٕالت ٔعيؼي دس ػشفّ كؾأسصي ٔ سٔعتاْا ٔ يُاطق ػؾايشي تّ
ٔجٕد آيذِ اعت.

ايا تّ ػهت تشخي َاًْاُْگي ْا ٔ عياعت ْاَ ،ظاو ْا ٔ سٔػ ْاي َاكاسا ،تذاخم ٔظايف ،
دٔتاسِ كاسي ْا  ٔ ....تشٔص حٕادث طثيؼي (َظيش خؾكغاني ٔ عيم) تخؼ كؾأسصي دس عال
ْاي اخيش تا دؽٕاسي ْايي سٔتّ سٔ تٕدِ كّ ياَغ اص سؽذ يطهٕب ايٍ تخؼ ؽذِ اعت.

تّ يُظٕس سفغ ايٍ َاتغاياَي ْا ٔ َاسعايي ْا ،تشاعاط قإٌَ تشَايّ عٕو تٕعؼّ اقتقادي،
اجتًاػي ٔ فشُْگي جًٕٓسي اعاليي ايشاٌ دٔنت يكهف ؽذِ تا دس جٓت افالح َظاو اداسي ،

كاْؼ تقذي ْاي غيش ضشٔسي ،استقاي تٓشِ ٔسي ٔ كاسايي َيشٔي اَغاَظ ٔ يذيشيت
دعتگآْاي اجشايي ،حزف يٕاصي كاسي ْا  ٔ ....تجًغ ايٕس كؾأسصي  ،داو ،تٕعؼّ ٔ ػًشاٌ
سٔعتايي تذاتيش الصو سا اتخار كُذ .دس ايٍ ساعتا ،اليحّ ادغاو ٔصاستخاَّ ْاي جٓادعاصَذگي ٔ
كؾأسصي ٔ تؾكيم ٔصاست جٓاد كؾأسصي تٕعظ عاصياٌ يذيشيت ٔ تشَايّ سيضي تٓيّ ؽذ ٔ پظ
اص تقٕية ْيات ٔصيشاٌ دس تاسيخ تيغت ٔ ؽؾى يشداد ياِ عال  ۲۸٣۳تا قيذ يك فٕسيت تّ يجهظ
ؽٕساي اعاليي تقذيى ؽذ .ايٍ اليحّ پظ اص ياِ ْا تحج ٔ تشسعي كاسؽُاعاٌ  ،عشاَجاو دس
تاسيخ ؽؾى دي ياِ عال  ٣۳تّ تقٕية ًَايُذگاٌ يجهظ ؽٕساي اعاليي سعيذ ٔ دس تاسيخ
دْى دي ياِ  ۲۸٣۳تٕعظ ؽٕساي َگٓثاٌ تاييذ ؽذ.

َظشتّ اًْيت ايٍ قإٌَ ٔ ضشٔست آگاْي ًْكاساٌ اص يفاد آٌ الصو ديذيى تا يتٍ كايم «قإٌَ
تؾكيم ٔصاست جٓاد كؾأسصي» سا يُتؾش كُيى.

اييذ اعت تا تالػ ًّْ اػضاي خإَادِ تضسگ "جٓاد كؾأسصي" صييُّ ْاي تحقق ايٍ قإٌَ
فشاْى ؽٕد ٔ دس آيُذِ اي َضديك ؽاْذ تٕعؼّ پايذاس كؾأسصي ايشاٌ تاؽيى .

