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  چكيده
ي از اسناد آرشيو ملي يها ، برگاطالعات ةهاي روزنام اساس گزارش حاضر بر ةمقال

خاطرات و مشاهدات كساني كه شاهد  ةعالو هامريكا و سازمان اسناد ملي بريتانيا، ب
ويـژه   به ت،حاضر بحران غالمقالة موضوع اصلي . استشده اند، نوشته  بودهماجرا 

هدف اصلي اين مقاله . است 1321 تا آذر 1320در مقطع زماني اسفند  ن،گندم و نا
و علـل و   اسـت مـردم ايـران   روزمرة ندگي ر زتأثير اجتماعي بحران نان د بررسي

روش تحقيـق ايـن مقالـه تحليـل محتـواي      . دهد ميعوامل آن را مورد بحث قرار 
هاي منابع مزبور براي دستيابي به ماهيت بروز بحران نان در ابتداي اشـغال   گزارش
  .متفقين استوسيلة  بهكشور 

  .گ جهاني دوم، جنمتفقين، بحران نان، قاچاق گندم، قحطي : ها كليدواژه

  مقدمه
: معاصر حداقل سه مقطع بحران اجتماعي ناشي از قحطي نان قابل ذكر است اندوردر ايران 
، قحطي بـزرگ  زمان بود هم خان سپهساالر حسين ميرزاكه با صدارت  ي،ناصر اندورقحطي 

حاضـر  مقالـة  موضـوع  . دومجهـاني  جنگ  اندوراول و بحران نان در جهاني جنگ  اندور
جنگ دوم جهاني دامنة كه  اين و قبل از ،1319از سال . م قحطي نان در ايران استمقطع سو

در هايي  شورشاين بحران گرچه به . شدبه ايران كشيده شود، بحران غالت در كشور آغاز 
سانسـور شـديد، در مطبوعـات     علـت  هاي حكومت رضاشاه منجر شد، ليكن به واپسين ماه

قواي شوروي و انگلـيس ايـران را بـه اشـغال خـود      كه  آن از اما بعد ،روز بازتابي نيافت   آن
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 1321 -  1320 واقعيت امر اين اسـت كـه سـال زراعـي    . درآوردند، اين بحران شدت يافت
دست داشت، بحران نان اوج  بهكه قوام قدرت را  پرمحصول بود، ليكن درست در زماني سالي

؟ اوضاع شهرهاي ايران دخيل بودان چه عواملي در بحران ن. گرفت و تا سقوط او ادامه يافت
كمبود شديد غالت چگونه بود؟ بحران نان چه تأثيري در زندگي اجتمـاعي مـردم    اندوردر 

ها و برخي ابهامات ديگـر   ؟ نقش قواي متفقين در بحران نان چه بود؟ اين پرسشگذاشته بود
شكلي مبسـوط   به اين مقاله تالش دارد تا. حاضر استمقالة موضوع يادشده، موضوع  دربارة

جنـگ اول جهـاني در نـوع خـود      اندوركـه بعـد از قحطـي     ا،جانبه بحران يادشده ر همهو 
روزنامـة  هـاي   از اسناد آرشيوهاي امريكا، انگليس، گـزارش هايي  برگاساس  بر، بود سابقه بي

شاهدان ماجراسـت، بررسـي كنـد و     نظركه عمدتاً حاوي  ه،هاي منتشرشد و كتاب اطالعات
   1.خيل در اين موضوع را مورد بحث قرار دهدعوامل د

  
 بحران ةطليع. 1

گرفت هفت سيلوي بزرگ و آسياب در شـهرهاي    تصميمدوم سلطنت خود نيمة رضاشاه در 
لـيكن در   .كنـد بزرگ ايران تأسيس كند تا بتواند به اين شكل بر نان مورد نياز مـردم نظـارت   

فقـط  شد، تازه اين سيلو عمـالً قـادر بـود     جنگ دوم جهاني فقط سيلوي تهران تكميلآستانة 
ماه   هرشهر تهران  ة، با اين توضيح كه سكنكندماه تأمين   ششمدت   بهغالت تهران را ذخيرة 

عالوه توليدكنندگان غالت ناچار بودند محصول خـود را   هب. كردند تن نان مصرف مي  هزار   10
تنهـا بـر    نـه روشند، به اين شـكل دولـت   تر از ساير كشورهاي منطقه به دولت بف ي نازليبه بها
يافت، بلكه خواسته يا ناخواسته مسئول هرگونه كمبودي شناخته  مياليموت مردم تسلط   قوت
 ةوزير خارجـ  )Cordell Hull(بود كه كوردل هول  1319دي  22بار در  نخستينشايد . شد مي

ي و نـان  يشديد مواد غذاكمبود  ةوقت امريكا گزارشي دريافت كرد كه طبق آن ايران در آستان
طبق اين گزارش موضوع يادشده ناشي از صادرات مقادير عظيمي غله . و گوشت قرار داشت

آميز باشـد امـا از    اغراقكه شايد اندكي  ش،اساس اين گزار بر. و گوشت به آلمان و روسيه بود
أس گاو رهزار   200رأس گوسفند و هزار   400حقيقت تهي نيست، دولت ايران طبق قراردادي 

  .)DNSA, 59.891/1755( فروخت به شوروي مي
نماينـدة  كه مردي بلژيكـي و  ، )Albert Casmir Corneille Embrechts( امبرشيتزآلبرت 

المللي تلفن و تلگراف نيويورك در تهران بود، در اين گزارش خطاب به فرانك  بينشركت 
راه خواهد بود،   درشورشي  اًبيني كرد قطع پيش ،رئيس شركت نايب ،)Frank. C. Page(پيج 
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ي در غرب، شرق و يمقامات امريكا. اما معلوم نيست اين حادثه چه هنگام اتفاق خواهد افتاد
زمان رضاشاه  هم. كردند ي مشابه از وضعيت بحران گندم مخابره مييها جنوب ايران گزارش

و شوروي صـادر   از امالكي كه به زور از دست مردم درآورده بود، گندم و گوشت به آلمان
  . ست كه اين دو قدرت با هم مشغول جنگ بودندا حالي  دركرد، اين  مي

وزيـر مختـار    ،)Louis Goethe Dryfus( لـوئيس گوئثـه دريفـوس    1319  بهمندر اول 
او هشدار داد تـا  . داد وقوع قحطي در كشور بسيار نزديك است ميگزارش  ،امريكا در ايران

 از هندوستان غالت وارد كند، دريفوس همچنين اشـاره كـرد بـا   نشده دولت ايران بايد   دير
هنگام بروز قحطـي نـاگزير از واردات     بهست، اما ا ايران از نظر توليد غالت خودكفاكه  اين

  .)DSNA, 59.891/311( خواهد بود

جنـگ بـه ايـران كشـيده شـود، دولـت       دامنة كه  اين ست كه حتي قبل ازا حالي  دراين 
اي براي منع احتكار وضع كرد، اما ايـن تـدابير ديرهنگـام و     سختگيرانهات منصور مقرر  علي
طريق دادن رشوه به مـأمورين دولتـي،    ازعمالً . شد روز بدتر مي هفايده بود و اوضاع روزب بي

بـه همـين دليـل     .گرفت فروشان قرار مي گندم به سه برابر قيمت در اختيار محتكران و گران
دريفوس اشاره . ت بتواند براي مهار بحران گندم كاري از پيش ببردرسيد دول نظر مي بهبعيد 
شـدت   بـه غـالت كشـور را    ةهاي قبل از جنگ ذخيـر  كند صدور گندم به آلمان در سال مي

به اين معضل شدت  1319عالوه وضعيت بسيار وخيم توليد گندم در سال  هكاهش داده و ب
ا وجود برخي شايعات محصول گندم ايـن  ب اند گفتهبرخي  گفت  ادامهدر او . بخشيده است

ماه بعد متوجه اشتباه خود شد  دريفوس چند ،وصف  اين با .سال به خارج صادر نشده است
جملـه    از ،محصوالت گندم مناطقي از خراسان 1320و گزارش داد در ارديبهشت و خرداد 

 .شده استبجنورد، به اتحاد شوروي صادر 

مصـرف آرد   1317سهيلي گـزارش داد در سـال   ابينة كي يوزير دارا 1321در فروردين 
خروار بـالغ    700اين ميزان به حدود  1321اما در اوايل  ،خروار در روز بود 300شهر تهران 

 .)1: 4843، اطالعـات ( يان به تهران بودي از علل اين موضوع مهاجرت روستاييك. شده بود
گرفت، بحران نـان را در   ت ميگرسنگي صور علت بهمهاجرت روستائيان به تهران كه خود 

  .كرد زد و معضالت اجتماعي ناشي از آن را تشديد مي پايتخت دامن مي
  

  وزيري علي سهيلي  نخست اندوربحران نان در . 2
اغلـب رجـال سياسـي     ةمتفقين و در ميان سـكوت رضـايتمندان  دست  بهدنبال اشغال ايران  به
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افتاد كه مقدر بـود در    اتفاقرشت فراواني ها و حوادث ريز و د اين موضوع، بحران ازكشور 
اگرچه سقوط رضاشاه محتوم بود، اما كسـي  . نندكتحوالت آتي كشور نقشي بسيار مؤثر ايفا 

هـا را از تـأمين    در زندگي اجتماعي مـردم رخ دهـد كـه حتـي آن    هايي  بحرانانتظار نداشت 
ي زنـدگي كـه ناشـي از    ها هزينهراهزني، ترقي . اليموت خويش يعني نان محروم سازد  قوت

هـاي   نارضـايتي كمبود جهاني كاالهاي مصرفي بود، احتكار غالت و خواربار باعث افـزايش  
نيـروي نظـامي    هـزار   75بحران از زماني آغاز شد كـه   .)288: 1363 اسكرين،( اجتماعي شد

جملـه    ازخويش بر انبارهاي غالت ايـران دسـت انداختنـد،    غذايي متفقين براي تأمين مواد 
را تحـت كنتـرل خـود     ،يعنـي آذربايجـان   ،تأمين غالت تهـران  ةتحاد شوروي كه منبع عمدا

 .نان نيستندتهية رسيد كه مردم قادر به  از گوشه و كنار كشور خبر مي 1320 از اسفند. درآورد
بـه  اي باال رفت كه هر عدد پرتقال هشت تا ده ريـال   اندازهقيمت ميوه به  1321دين وردر فر

اين . هنوز ماه به نيمه نرسيده بود كه اين قيمت به شانزده ريال افزايش يافت. درسي فروش مي
 همين  به .)1: 4835، اطالعات( داد سال گذشته پانزده برابر ترقي نشان ميبا   مقايسه درقيمت 

 علـت  شدت افزايش پيدا كرد، نان سنگك و تافتون بـه  بهشيريني و گوشت  ن،ناقيمت شكل  
ي مثل قوچان وضع بسيار بحرانـي  يدر شهرها .)همان( خوردن نبود قابل الًبودن اص نامرغوب

هـاي   شـد و حتـي در سـال    خراسان ناميده مـي خميرخانة گذشته   دراين شهرستان كه «بود، 
وقت محسوس نشده بود، اكنـون بـه بـدترين وضـعي      هيچو قحطي هم كمي آذوقه  2مجاعه

ريال، گوشت هر  700زميني  ريال، سيب 600ريال، جو  1050دچار شده است، گندم خرواري 
از حيث پزشك و دارو هم مـردم در زحمـت    ... رسد ريال به فروش مي 30يك من بيش از 

  .)4: 4838، اطالعات( »هستند
هـايي   كاميوندادند  ها گزارش مي روزنامهبرخي  ،وزيري فروغي نخست اندوردر اواخر 

ممنوعيـت ورود قطعـات يـدكي     علـت  بهده است داران ايراني باقي مان كه در اختيار كاميون
معلوم بـود   .)1: 4810، اطالعات( اند شدهنقل خارج  و حملگردونة از  متفقين عمالً دست به

سال مجلس  هماندر اسفند  .ت خواهد شدپيش متشتّ از  با اين وضع اوضاع اجتماعي بيش
كارهـاي عملـي    و ساز، اما دكري در تهران وضع يقوانيني براي منع احتكار غالت و مواد غذا

اي از سـودجويان   عـده رسيد  از اطراف كشور خبر مي. براي چنين موضوعي وجود نداشت
در لرستان يكي از تجار چندين خروار نـان را كـه    اند، مثالً كردهنوعي انحصار بر نان اعمال 

كرد و به  جا خريداري مي شد، يك صورت پخته به بروجرد فرستاده مي بهروز از روستاها   هر
فرستاد؛ همين موضوع باعث شده بود مـردم بروجـرد از نظـر تـأمين نـان دچـار        دورود مي
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كردنـد و همـين    در تهران برخي نانواها از آرد نامرغوب استفاده مي .)همان( گرفتاري شوند
شهرداري اين افراد را تحت تعقيب قرار دهد و براي هميشه از شغل خبازي شد امر موجب 

  :اندكي بعد خبر رسيد .)1: 4812، اطالعات( كندمحروم 
هـاي خـراب بـه بيمـاري اسـهال مبـتال        گناه تهران در اثر تغذيه با اين نان بيشتر كودكان بي

بضاعت و مستمند بـه چـه    بيهاي  خانوادهبا گراني و كميابي دارو معلوم است كه . اند شده
  .)4: 4837، اطالعات( افتند ميروز سياهي 

 .دانسـتند  ها مي انگليسيدست  بهيكي از عوامل بحران نان را صدور گندم در محافل تهران 
موضوع را تكذيب كند كنفرانسي مطبوعـاتي ترتيـب داد و آمـاري از    كه  اين ي براييوزير دارا

 عرضهصدور گندم و برخي ديگر از كاالها مثل جو، شكر، دارو و سيمان به خبرنگاران جرايد 
تنهـا موضـوع را تكـذيب كـرد، بلكـه اعـالم داشـت انگلسـتان          نهسفارت انگلستان هم . كرد
تن ايـن    هزار  60طريق هند و كانادا وارد كشور كرده است كه تا به حال  ازهزار تن غالت   100

طريـق هندوسـتان تحويـل شـده و      ازراه خشـكي و    ازهـاي متفقـين    كشتي ةوسيل بهمحصول 
در اواخر فروردين اخبار حكايـت   .)2 :انهم( شدموقع تحويل خواهد  بهتن ديگر هم   هزار   40

شـدت مجـازات    بـه و متخلفين هم است بهبود يافته حدي  تااز آن داشت كه وضعيت غالت 
  در اوايل ارديبهشت. رسيد تا حدودي از نگراني مردم كاسته شده است نظر مي به .خواهند شد

بازرگـاني مجلـس    هـاي دادگسـتري، پيشـه و هنـر و     قانون منع احتكار به تصويب كميسيون
مالكين موظف بودند محصول خود را به نرخ مصوب  ةطبق اين قانون كلي. شوراي ملي رسيد

اسـاس   برترين شعب اين وزارتخانه تحويل دهند و بهاي محصول را  ي به نزديكيوزارت دارا
غير از دولت بفروشد، كسي   بهكس حق نداشت محصول خود را  هيچ. نندكنرخ مقرر دريافت 

درصد محصول در همان محلي كه توليـد شـده     يكگرفتند و  رين تحت تعقيب قرار ميمحتك
، اطالعـات ( كنـد و سـاكنين را برطـرف    ،تا احتياجات كشـاورزان، مـالكين   شد بود ذخيره مي

سـال بـه    چهاربندي كند و براي اطفال  جيرهگرفت نان را تصميم زمان دولت  هم .)4: 4857
 ةتوانسـتند جيـر   يك برگ كوپن مـي ارائة روز در ازاي  مردم هر نظر بگيرد، درنان جيرة باال 
  . خود را دريافت كنند ةروزان
اسـتان فـارس    ءزمان بوشهر جـز   آن. وصف مهار بحران نان بسيار دشوار شده بود  اين با
هاي ارسالي وضعيت غالت در اين اسـتان بسـيار وحشـتناك     در گزارشعلت   همين  بهبود، 

حتم قحطـي بـروز    طور بهشد اگر اين وضع ادامه پيدا كند،  ار داده ميشد و هشد گزارش مي
مسافريني كه از بوشهر و سـاير نقـاط جنـوبي شـيراز     «شد  مياز شيراز گزارش . خواهد كرد
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بعضي   درگفتند كه  كردند و مي آمدند به حال گرسنگي و برهنگي مردم آن منطقه گريه مي مي
چسـبند و نالـه    ميز شدت گرسنگي مانند حشره به زمين از قراء جنوب، زن و مرد و اطفال ا

ها رو برگردانده بر اثر خشكسالي بعضي نقاط، علف صحرا هم در  زنند، طبيعت هم از آن مي
در شهر شيراز روزي كه از منزل بيـرون  «طبق همين گزارش  .»دسترس اين بيچارگان نيست

زن بدبختي را ديدم كه در دامن خـود   اي خرابهآمدم چند قدم دور از منزل غفلتاً پشت ديوار 
اسفناك  ةخورد، اين منظر چين بره مي تهريخته و از شدت گرسنگي مانند تفالة چايي مقداري 

هم آمده و تـنش ماننـد    بهحالي  بيهاي آن زن جوان از  شود، چشم ميهرگز از خاطرم محو ن
كـه تكـه    حـالي  درردسال، هزاران زن و مرد و دختر و پسر خ ،بر همين اساس .»لرزيد بيد مي
. كردنـد  ي مـي يدور خود پيچيده بودند، از عابرين گـدا   بهاي را براي پوشانيدن خويش  پارچه

كردنـد، وضـعي بـه مراتـب      ايالت و عشايري كه بين شيراز و اصفهان ييالق و قشـالق مـي  
  .)2: 4892، اطالعات( تر داشتند نااميدكننده

 1321هـاي مهـر    نيمـه جملـه در    ازهم ادامه يافـت،   قوامكابينة تشكيل  اندوراين وضع تا 
برداشت  براساس يك گزارش، درست در زمان .قحطي واقعي در بوشهر و دشتستان ظهور كرد

طبـق ايـن   » ميرند، پس هنگام زمستان چه خواهد شد؟ مردم اين نقاط از گرسنگي مي«محصول 
فراگير شده بود، » و تنگستان بروز قحطي و گرسنگي در بوشهر و برازجان و دشتستان«گزارش 

ها ديده شد، اين است كه روزي چندين نفر از مردم بـر   خبر وحشت اثري كه در اين تلگراف«
  .)1: 5018، اطالعات( »شوند ناني در اين نقاط تلف مي بياثر گرسنگي و 

ي و بازرگـاني و پيشـه و   يهاي دارا اي به تصويب كميسيون واحده ماده 1321 خرداد 21در 
آوري غله و ساير مواد خواربـار   جمعمجلس شوراي ملي براي «ر مجلس رسيد كه طبق آن هن

ارزاق عمومي از تاريخ تصويب اين قانون تـا آخـر خـرداد    تهية منظور  و تأمين وسايل نقليه به
نامـة   آئـين دهد هرگونه اقدامي را كه الزم است و در قانون احتكار و  به دولت اجازه مي 1322

حدود كيفرهاي مقرر  در(عمل آورده و كيفرهاي ضروري نيز در اين باب  هنشده ب بيني پيشآن 
   .)4  :4905   ،اطالعات( »تعيين و اعالم و اجرا بنمايد 3)در قانون احتكار

  
  عوامل خارجي بحران نان. 3
اجنـاس  كليـة  دادنـد قيمـت    متفقين مطبوعـات گـزارش مـي   دست  بهها بعد از اشغال كشور  ماه
ي يكار بـه جـا  . سرعت رو به افزايش نهاده است بهبه بعد  1320ربار از شهريور خصوص خوا هب

 يامـر كـه  د رسـي ريـال    پانزدهقيمت پرتقال به عددي » كشوري فالحتي مثل ايران«رسيد كه در 
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زميني و پيـاز خـرواري    سيبرسد  نظر غريب نمي  بهآيا «شد  همچنين نوشته مي .باورنكردني بود
اين دو محصـول توليـدات داخلـي     .)1: 4949، اطالعات( »فروش شود؟ ريال خريد و  هزار يك

آور قيمـت محصـوالت يادشـده امـري      سرسـام افـزايش  علـت     همـين    بـه كشاورزان ايران بود، 
تـا   1320  اسـفند ي از زمان تشـكيل دولـت علـي سـهيلي در     يسو از. رسيد نظر مي بهانگيز  شگفت

 .)DNSA, 59.891/6222/14( شـد تهـران ارسـال    تن گندم آذربايجان بـه   300فقط سال بعد    يك
جـا بـه    از اهـالي آن نفـر   هزار  200قواي شوروي حدود  وسيلة بهاثر اشغال آذربايجان  برعالوه  هب

ي ايـن شـهر بـه ميـزان     يغذااولية به اين شكل هم جمعيت تهران و هم نيازهاي  ؛تهران گريختند
در اين زمـان جمعيـت تهـران بـه حـدود       .)FRUS, 1941: 463 – 464( افزايش يافت درصد  37

ها متناسب با افزايش جمعيـت تغييـري    نانواييحالي بود كه تعداد  دراين . رسيد ميهزار نفر   750
هاي متمادي گذشته تا آن زمان چهارصـد بـاب بـاقي     از سال ها آن تعدادكه  اين نكرده بود، يعني

ونقـل   آهن ايران و وسايل حمل راهراسري سشبكة تر  از اين مهم .)1 :5036، اطالعات( مانده بود
نقـل عمـومي از توزيـع     و حملكار گرفته شد، به اين شكل وسائط  بهعمومي براي اهداف نظامي 

  . ي در كشور بركنار ماندنديمواد غذا
هاي تجـاري ناشـي از شـرايط     محدوديت علت ايران به  موضوع ديگر اين بود كه دولت
. كندترلينگ خود را از ارز خارجي مورد استفاده مصرف جنگي قادر نبود موجودي پوند اس

شـد تـا     باعثكرد، اين امر  زمان دولت براي كاهش تورم از نشر اسكناس خودداري مي هم
هـاي نيـروي نظـامي انگلـيس در ايـران در       هزينـه ريال كاهش يابـد و  در برابر ارزش پوند 

اين امر باعث شـد تـا نـرخ     .)FRUS, 1941: 301( درصد افزايش پيدا كند  سي 1320  بهمن
الدولـه   مشـرف دست  بهو اين كار  يابدعلي سهيلي تنزل  ةبرابري ريال در برابر پوند در كابين

سـوم   در آن زمان بريتانيا قول داد براي حدود يـك . صورت گرفت ،وزير كار كابينه ي،نفيس
ريال و براي هـر    32 مقابل نرخ تبديل دالر معادلنقطة ذخاير پوند ايران طال فراهم كند، در 

ست كه تا پيش از اين زمان نـرخ برابـري   ا حالي دراين  .ريال تعيين شد128  پوند استرلينگ 
واقع نرخ برابـري پونـد در برابـر     در. ريال بود  68پوند در برابر ريال از قرار هر پوند حدود 

 ةافزايش هزين كه باعث) 132: 1377گروه نويسندگان، ( ريال بود  140ريال از قرار هر پوند 
عهده داشت، بيش از  بهوزيري را  نخستالسلطنه  قوامكه  زماني ،1321  در مهر. شد زندگي مي

شـده در   منتشـر هـاي   ريـال  همـة درصـد بـيش از     50ميليارد ريال اسكناس منتشر شد كه   2
تبديل پوند استرلينگ به ريال مبدل به معضـلي در اقتصـاد   مسئلة . بود 1321اول  ةماه شش
با علت قوام به اين  .)FRUS, 1941: 155 – 157( ادامه يافت 1321  ن شد كه تا اوايل آذرايرا
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تن هزار   100انتشار اسكناس در حجم بسيار باال موافقت كرد تا درخواست او براي واردات 
طبـق توافـق   توافق كرده بود كـه   ،وزيرمختار انگليس ،واقع قوام با بوالرد به. غله انجام شود

ميليـارد ريـال اسـكناس      2در ازاي انتشـار  د آن سال انگليس بـا دولـت سـهيلي    پنجم خردا
  . سوي بريتانيا تأمين شود ازخوراك كافي براي مردم ايران 
ميليون ريال اسكناس منتشر شـود و    500فقط  كردمقرر و كرد مجلس تقاضاي قوام را رد 

مجلـس پـذيرفت     نهـم آبـان   و بيستدر  .)ibid: 160-161( شودتدريج منتشر  بهبايست  ميبقيه 
اعتمـاد متفقـين     مورداسكناس به گروهي از افراد  ةاختيارات خود را در مورد نظارت بر ذخير

درصـد    40و تبديل شود موجودي ريال ايران به طال درصد   60پذيرفت  همچنينواگذار كند، 
بالفاصـله بـا   ننـد  كمتفقين موافقت كه  اين آن با پوند استرلينگ و دالر محقق شود، مشروط به

متفقين در ابتدا با . تن گندم براي حل مشكل كمبود نان كشور موافقت كنندهزار   25شدن  وارد
اين موضوع موافقت كردند، ليكن بريتانيا ورود گندم به ايران را به تأخير انـداخت تـا دولـت    

سـال   ةبودج ةيحها و ال قوام امتيازات بيشتري در موضوع دستگيري مظنونين به ارتباط با نازي
زمان بوالرد فشارهاي خود بر قوام بـراي دسـتگيري    هم .)ibid: 195-196( ها بدهد به آن 1322

ي يتشديد كرد، بوالرد ورود مواد غذا را افرادي كه به ادعاي بريتانيا با آلمان نازي مرتبط بودند
ق نشر اسكناس توسط اين تقاضا و نيز اعطاي اختيار كامل ح دادن به ايران را مشروط به انجام

به اين نتيجه رسـيد كـه    ،وزير مختار امريكا ،دريفوس. دولت و تغيير در هيئت دولت قرار داد
ايـن   .)ibid: 180-181( انگليس از اين مسائل براي توجيه اشغال ايـران اسـتفاده خواهـد كـرد    

  :كنسول بريتانيا در مشهد ،حالي بود كه به روايت اسكرين در
وسـيلة   بـه المدت براي احياي اقتصاد ايران  طويليجاد يك طرح ابتكاري ابارة هر فكري در

 .)290 :1363 اسكرين،( دولت انگلستان يا حكومت هند حتي مطرح هم نبود

  
  وزيري قوام نخست اندوربحران نان در . 4
علي سهيلي به بعد ناشي از فقدان ايـن  كابينة گيري  شكل اندوراز توان گفت بحران غله  مي

نقل عمومي از توزيع اين كاال باعث اصـلي بحـران    و حملنبود، بلكه ناتواني نظام محصول 
غالت كشـور   ةشد ذخيرهمنابع عمدة البته از اين حقيقت نبايد غافل بود كه . آمد ميشمار  به

بـه شـوروي و عـراق صـادر      وبراي تأمين نيازهاي جنگي انگليس و شـوروي خريـداري   
مـاه بعـد    ئم كمبود غالت در تهـران مشـاهده شـد، چنـد    آثار و عال خيلي زودپس . شد مي

اين . اند دست داده ازجان خود را قحطي نان تعدادي در خارج از تهران علت  بهشد گزارش 
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معلوم شـد   1321  در تير. ي هم شد، اما شهر تهران هنوز آرام بوديها امر باعث بروز شورش
شـكلي   بـه در اين بين قيمت نان . دروز مردم گندم دار سيلوي تهران فقط براي مصرف چند

قيمت نان به ناگاه نزديك بيست  1321  آور باال رفت، حتي پيش از اين در ارديبهشت سرسام
   .)DSNA, 59.891/5017/16( برابر افزايش يافت

ي تعطيـل بودنـد،   يهـاي نـانوا   دكانروز قبل همة در نهم مرداد آن سال از قم خبر رسيد 
ازدحام بيش از حـد مـردم نتوانسـتند بـه      علت كردند، به مي ي هم كه محصول عرضهيها آن

حال افزايش بـود،   دردر قزوين قيمت نان هر روز  .)1: 4954، اطالعات( مردم ناني برسانند
 دليل بهدر شهر رشت  .)4 :همان( دانستند يكي از علل امر را صدور غالت به خارج شهر مي

دخالت مـأمورين دولـت نـان بـه     علت  دند و نيز بهكر از برنج استفاده مي مردم عمدتاًكه  اين
 ينـان بـا مشـكالت   تهيـة  شد، ليكن در شهري مثل سيرجان مردم براي  كافي يافت مياندازة 

هـاي   در كاشان نوعي قحطي بروز كرد، مردم بـه دكـان   .)1: 4955، اطالعات( مواجه بودند
در كـازرون بـا    .)1: 4961، تاطالعا( دست آورند بهناني  تكهور شدند تا مگر  حمله يينانوا

تن بذر گندم بين مـردم   صد در سال زراعي مزبور باران كافي باريده بود و يككه  اين وجود
رسـيد،   فروش مـي  بهنيم  و ريال   سهاما نان جو كيلويي  ،)1: 4816، اطالعات( توزيع شده بود

، اطالعـات ( شـدند تعطيـل  هـا   يينـانوا كـه  جـايي  كار به كمبود نان رسيد، تا  ،وصف   اين  با
كردند، اما در دزفـول   در همدان معتمدين محلي بر توليد و توزيع نان نظارت مي .)4  :4979

انـد   نمـوده و اغلـب نانواهـا تعطيـل    «شـدت افـزايش يافـت     بـه احتكـار   علت بهت نان مقي
 »باشند ميخود سخت بيمناك  ةآتيكه وحشت غريبي عموم اهالي را فراگرفته و از    طوري به
كيلـو    هـر ريال رسيد، آرد مخلوط با سبوس   ششكيلو نان به   هردر دزفول قيمت  .)نهما(

نمايد، به  اغلب خواربار كه كمك مهمي در مصرف نان مي«نيم ريال شد، از اين باالتر  و هفت
 »آيـد  نميعمل  بهكنندگان  خارجگونه جلوگيري از اعمال زشت  هيچشود و  خارج حمل مي

و باعـث اضـطراب   رسيد دينار   هشتادريال و   دوبه كيلو نان   هرمت در شهسوار قي .)همان(
اهـالي  «رفـت و   مـي فـروش   بـه نـيم   و ريـال   سـه ي ياما در شهرضا همان نان كيلو ،شدمردم 
دهند،  عمليات خود ادامه مي هب محتكرانبضاعت قادر به خريدن نان هم نيستند، دالالن و  بي

بحـران نـان در    .)1: 5008، اطالعـات ( »شود ميم نمعلوم نيست چرا قانون منع احتكار انجا
ها را  اي از محتكران گندم عدهگفتند  آن زمان مي .شهرضا از اسفندماه گذشته شروع شده بود

عمـل نيايـد    بهشد اگر اقدامي جدي  مي  گفتهزمان   هماندر  .كنند ميمخفي و از شهر خارج 
ريـال    نـه در سقز قيمـت نـان بـه     .)1: 4816، اطالعات( »رود بيم قحطي در اين حدود مي«
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 اين، وجود دينار تقليل يافت، با  شصتريال و   سهدخالت مسئولين به  علت رسيده بود، اما به
آن ازدحام  ةكاهش قيمت نان، جمعيت براي تهي علت زحمت بودند، زيرا به  درباز هم مردم 

هـا بـه خـارج     قاچاقچي دست بهدر اروميه گندم و خواربار  .)1: 5014، اطالعات( كردند مي
  .)1: 5017، اطالعات( شد كشور صادر مي

 ،برابـر   يعنـي حـدود دو   ،ريـال   35ريال بـه    هيجدهبهاي گندم در مرند از  1321  در آبان
 .)1  :5038، اطالعـات ( »باشـد  مـي علت اين قضيه هم حمل مازاد به تبريـز  «افزايش يافت، 

كنـد در   كشورش خاطرنشان ميارجة خهاي مفصل خود به وزارت امور  بوالرد در گزارش
و كانادا وارد كشور كرده  ،بريتانيا مقادير فراواني گندم از هند، امريكا 1320 -  1319هاي  سال
ولـي مثـل   « بودوضعيت محصول خوب  1321در سال زراعي كه  اين حال با  عين  در .است

داران و مأموران ميـزان   جا زمين همه  در. هميشه در مواقع بحراني ميل به احتكار وجود دارد
گنـدم بـه جاهـايي در خـارج از      ضـمناً «دهد  او ادامه مي .»كنند واقعي محصول را پنهان مي

  .)201: 1378بوالرد، ( »شود ها باالتر است، قاچاق مي كشور، كه قيمت
مـثالً در بوشـهر و   . احتكار و قاچاق غالت به خارج كشور باعث تشـديد بحـران شـد   

خبـر وحشـت اثـري كـه در ايـن      «كرد،  نگي جان مردم را تهديد ميبرازجان قحطي و گرس
ناني در اين  بيها ديده شد اين است كه روزي چندين نفر از مردم بر اثر گرسنگي و  تلگراف

آبـي و هجـوم مـردم     كـم علت قحطـي بوشـهر    .)1: 5018، اطالعات( »شوند نقاط تلف مي
 علـت  بود كه به نفرهزار   10معيت بوشهر ج. ي بوديغذا  موادبحران  علت بهروستاها به شهر 

كردنـد و ايـن امـر باعـث شـد تـا        قحطي نان و خشكسالي روستائيان به شهر مهاجرت مي
شود، فقـرا، زن و   يك قرص نان عايد نمي«درنتيجه . شودبالغ  نفرهزار   40به جمعيت شهر 

، ملـي  شـوراي  مجلـس  مـذاكرات ( »كنـد  بچه و حتي اغنيا را گرسنگي به مرگ تهديد مـي 
وضع تأثرآور و دلخراشي پيدا نموده  نانواييازدحام مردم در دكان «در سمنان  .)20/1/1321

انبار غله بيش از چند روز ذخيره ندارد و اضطراب زيادي بـين اهـالي توليـد شـده قريـب      
  .)1: 5022، اطالعات( »برند سر مي بهها گرسنه  ثلث مردم سمنان شب  يك

شـاهد   نـانوايي هاي  عد اين بحران به تهران هم كشيده شد، دكانبه ب 1321هاي مهر  نيمهاز 
علت ايـن واقعـه تـاكنون بـر مـا      «شدند،  نان نمي ةازدحام مردم بودند، البته جمعي موفق به تهي

اند  كردهشود كم  داده ميها  نانواييبه  مجهول مانده و معلوم نيست آيا از ميزان آردي كه معموالً
آمده اسـت،    پديدها  نانواييبر اثر تشويش و اضطراب خاطر مردم اين ازدحام در دكان كه  اين يا
ترين  مطبوعات تهران مهم .)1: 5024، اطالعات( »باشيم ميصورت منتظر اقدامات دولت   هر  در
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اين هنگام معرفي كابينه  از  پيش .)1: 4961، اطالعات( دانستند اولويت دولت را نان و امنيت مي
اشاره كـرد   ،دست داشت بهناني  تكهكه  حالي در ،اي مطبوعاتي مصاحبهجلس، احمد قوام در به م

داد اگر بتواند نان بـا كيفيـت مرغـوب بـه مـردم        ادامهاو  ؛تدولت او حل مشكل نان اسبرنامة 
قـوام بهبـود    ةبرنامـ  ).FRUS, 1941: 336( سادگي حل خواهنـد شـد   بهبرساند مشكالت ديگر 

شدت به محتكران هشدار  بهساختن خواربار بود و در اين راستا  فراهمكشور و وضع امنيت در 
 116رأي موافق از  109چهار روز بعد او با  .)18/6/1321، شوراي ملي مجلس مذاكرات( داد

بنـدي   جيـره نـان  شد كه اواخر مرداد اعالم . وزيري رسيد نخستحاضر در مجلس به نمايندة 
 ،وزيـري مهـدي فـرخ    نخسترسيدن چند روز بعد از قوام  .)1: 4972، اطالعات( خواهد شد
را به سمت وزارت جديدالتأسيس خواربار منصوب كـرد، مستشـار    ،السلطنه معتصممشهور به 

جديـد منضـم    ةهاي قند و شكر هم به اين وزارتخان اداره. ي بوديخواربار شريدان امريكاادارة 
سـفير كبيـر    ،ريـدر بـوالرد    سرآورد،   دست بههمان روزي كه قوام رأي اعتماد مجلس را . شد

از ايرانيان طرفدار آلمان نـازي دسـتگير    تن 40كرد بريتانيا در ايران، با او مالقات كرد و تقاضا 
ها با  مداركي دال بر همكاري آنكه  اين قوام حاضر شد اين كار را انجام دهد مشروط بر. شوند

ضع را به اين شكل تالفـي كـرد كـه مـانع از واردات     بريتانيا هم اين مو. آلمان نازي ارائه شود
غالت به ايران خواهد شد، بنابراين در اوايل شهريور بود كه قوام مجبور شـد بـا درخواسـت    

 مشـكل غـالت حـل شـود    كـه   ايـن  بريتانيا براي بازداشت مظنونين موافقت كند، مشروط بـه 
)FRUS, 1941: 339( ، تنهـا   نـه الت بزرگي مواجه بـود،  كشور با مشكادارة غلة اما قوام هم در

مخالفـت بريتانيـا بـا قـوام زمـاني       .كردنـد  ها هم با او مخالفت مي شاه و مجلس بلكه انگليسي
ي يشدت گرفت كه او توانست موافقت مجلس را براي استخدام يك هيئت مستشاري امريكـا 

ي در حال يشار غذامست )Sheridan( شريدانكه  اين با. آورد  دست بهبه سرپرستي آرتور ميلسپو 
آوري و توزيع غالت بود، لـيكن عمـالً از اواسـط مـرداد      جمعثر براي ؤاي م شيوهريزي  برنامه
اواخـر  . بينـي را گرفـت   خوشمورد كمبود غالت ادامه يافت و جاي هرگونه   درها  بيم 1321

ين مهر بود كه خبر رسيد سيلوي تهران فقط قادر است مصرف دو روز مردم اين شـهر را تـأم  
بودن  موجودرغم  بهعكس  براين گزارش دليلي بر آن نبود كه گندمي موجود نيست، بلكه . كند

 دشوار توزيع غالت كمبودهاي وسيعي را در تهران به ارمغان آورده بود ةگندم، احتكار و مسئل
)ibid(. هاي سودجويانه قوت اليموت مردم را در تسلط خود گرفتـه  انگيزهتنها محتكراني با  نه 

ها برخي اعضاي خاندان سلطنتي هم در بين ايـن گـروه قـرار     بودند، بلكه طبق برخي گزارش
  :كند مثال بوالرد به اين نكته اشاره مي رايب. داشتند
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داران، با نگهداري گندم بيش از نياز  مادر، مثل ساير زمينملكة مستشار امريكايي كشف كرده بود 
  .)218 -    217 :1378 بوالرد،( كند ار را نقض ميمصرف خود و بذر سال بعد، قانون ضداحتك

مهر آن سال متفقين را مـتهم كردنـد كـه بـا ايجـاد تـورم        30 ةبرخي نمايندگان در جلس
عرضـة  گـر مـتهم شـدند در     هـاي اشـغال   همچنين قـدرت  .دان شدهها  قميتموجب افزايش 

ي به كشور مردم را يد غذااند و با خودداري از ورود موا كردهكاالهاي مورد نياز مردم كوتاهي 
  .)DNSA, 371/EP/31386( اند داده  قراردر معرض قحطي 
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دست گرفته تا بـه نيروهـاي خـود     بهاز مدتي پيش شايع بود انگلستان صدور گندم ايران را 
پراكنـان تحـت    شـايعه  كردنـد صدور گندم ايران را تكذيب و تهديد شايعة متفقين . برساند

آن سال شـايع شـد     در آبان .)2: 4970، اطالعات( عقيب مقامات رسمي واقع خواهند شدت
هـم    باز ،غالتادارة رئيس  ،شريدان .اند فروختهتن گندم ايران را به تركيه  هزار  200متفقين 

گندم به تركيه فروخته كه هنوز هم  تن هزار   15امريكا اين خبر را تكذيب كرد و گفت اخيراً 
، اطالعـات ( تن گندم صـحت نـدارد  هزار   200ه است، بنابراين موضوع قاچاق دشتحويل ن

كرد كه واحدهاي  بر اين نكته تأكيد مي ،سفير انگليس در تهران ،ريدر بوالرد سر .)1: 5044
 شـوند  شـود تغذيـه مـي    ي با غالتي كه از هند و ساير نقاط خارج از ايران وارد مـي يبريتانيا

   .)202 -  201 :1378 بوالرد،(
واقـع در يكمـين سـالگرد     بـه متفقين امري تازه نبـود،   دست بهصدور گندم ايران  ةشايع

 وجـود اشغال كشور توسط قواي مهاجم اين شايعه در محافل سياسي و مردم عادي تهـران  
. دانستند ميستون پنجم آلمان نازي در ايران پرداختة متفقين اين شايعات را ساخته و . داشت 

ر اين باور بود كه مشكالت ناشي از كمبود نان و غالت در ايران فقط ناشـي  دولت بريتانيا ب
از حضور متفقين نيست، بلكه احتكار، فساد اخالقي و عوامل مشابه هم در اين زمينه بسيار 

هاي پيش از جنگ،  حال به اين واقعيت اشاره شده بود كه در سال  عين  در. اند بودهتأثيرگذار 
انست مايحتاج خود را تهيه كند بلكه حتي مقداري غالت بـه خـارج هـم    تو ميتنها  نهايران 
هاي  تأمين نان و غالت را از مسئوليتكه  اين ضمن ،سفارت بريتانيا در تهران. كرد ميصادر 

اراجيف شايعه راجع به خريد گنـدم ايـران از    ةدربار«: دولت ايران دانست، خاطرنشان كرد
حضـرت   رتش خود و يا صدور، سفارت دولـت اعلـي  طرف مقامات بريتانيا براي مصرف ا

اسـاس   بـي كلي  بهها  دارد كه اين شهرت مي  اظهارپادشاه انگلستان فرصت را غنيمت شمرده 
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ـ  ةكرد كلي  اعالمسفارت بريتانيا  .»است عـالوه   همصرف غالت نظاميان انگليسي مقيم ايران ب
وصـف در    ايـن  بـا . شده است مهاجرين لهستاني و ساير مهاجرين غيرنظامي از خارج تهيه

  :همان اعالميه نوشته شد
كارگران ايراني كـه در كارهـاي    ةتغذيالبته مقداري گندم از طرف نمايندگان انگليس براي 

ارتبـاطي و غيـره اسـتخدام    ل يوسـا آهن و سـاير   راههاي ايران،  راهتوسعة ضروري از قبيل 
مخصوص دولت ايـران  اجازة ت و اند خريداري شده است، ولي اين خريدها با موافق شده

  .)2: 4970، اطالعات( صورت گرفته است
داد انگلستان مايل نيست گندمي به ايران  ميگزارش  ،وزير مختار امريكا ،ليكن دريفوس
كافي موجـود بـود و بـا ايـن     اندازة  بهنظر دولت بريتانيا در ايران گندم   بهارسال شود، چون 

هـا بـه آن    كـه انگليسـي  هايي  گندم. كردشور را برطرف توان نيازهاي داخلي ك ميموجودي 
 .)Alexander & Nanes, 1980: 87-88( بود كه احتكار شده بـود  ييها كردند همان مياشاره 

قـدم تـا قحطـي فاصـله دارد، دريفـوس       يكهاي موجود قيد شده بود ايران تنها  در گزارش
دريفوس هدف بريتانيـا را  . كند ست كه گندم ايران را تأمينا نوشت به صالح دولت امريكا

انگلـيس  علـت  نظر او به همين   به ؛دانست مينشانده  دستراندن قوام و گماردن يك  بيرون
  .)ibid( مايل نبود بحران نان خاتمه يابد

  
  بحران نان در تهران. 6

هـاي جنـوب شـهر بازديـد كـرد، او       شنبه پنجم شهريور قـوام شخصـاً از خبـازي    پنجروز 
. كردند تحت تعقيب قـرار داد  ميپز خودداري  و پخترغم داشتن خمير از  بهكه  رانانواهايي 

ها صـادر   براي رسانيدن آرد به خبازيدستورهايي و كرد نان را احضار ادارة همچنين رئيس 
اي بـازرس بـه    عدهكرد، به سرپاس رادسر رئيس شهرباني هم مأموريت داد هر روز خود و 

همچنين بـراي   .)1: 4980، اطالعات( كنندو متخلفين را مجازات بپردازند ها  نانواييبازديد 
طبـق تصـميم    .نظـر گرفتـه شـد    جـوايزي در دادند  ميمالكيني كه غله در اختيار دولت قرار 

بـه مـالكين   . شـد  ميدولت محصول گندم بايد از خرمن به انبارهاي دولتي حمل و فروخته 
فروش گنـدم و جـو بـه دولـت     جايزة د از توانن ميساكن تهران اطالع داده شد تا آخر مهر 

استفاده كنند، اگر مالكي جنس خود را تا آخر مهـر تحويـل ندهـد، طبـق مقـررات تحـت       
متن دستور قـوام بـه مهـدي فـرخ وزيـر       .)1: 4998، اطالعات( تعقيب قرار خواهد گرفت
  :خواربار به اين شرح بود
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براي خريد غله نسبت به مقتضـيات  شود  ميجناب آقاي فرخ، به جنابعالي اختيار تامه داده 
العمل و يا جايزه به هر مقدار و به هر مبلغ كه مقتضـي بدانيـد، بـه فروشـندگان      حقمحل 

  .)549: تا بيفرخ، ( بپردازيد و به حساب خريد غله منظور نمائيد

تأسـيس مجـدد    ةاجـاز شـدند،   ميمحروم  نانواييتخلف از شغل  علت بهكه نانواهايي به 
 بگيرندي ينانوا ةتوانستند به نام بستگان خود پروان ميشد و اين افراد حتي ن ميه نخبازخانه داد

در بيستم مهر آن سال بوالرد نوشت دولت ايران بدون كسـب اجـازه    .)1: 5001، اطالعات(
اسـت    كـرده هـا وارد كـرده بودنـد مصـرف      ها براي لهسـتاني  تن گندم را كه انگليسي  پانصد

  .)212 - 211 :1378 بوالرد،(
 :كننـد  مـي رسيد مردم تهـران نـاني بـراي خـوردن پيـدا ن      ميحال از اواخر مهر خبر   اين  با
گذارند، اضطراب و نگراني  ميرسد، اغلب سر گرسنه بر زمين  ميروز است نان به مردم ن چند

ديـروز  . بخشي باال رفته است حيرتطور  بهدر همه پديد آمده است، بهاي برنج و بقوالت نيز 
كـرد اغلـب    مـي ها كه خود او ناشتا و گرسنه به مدرسه رفته بود اظهـار   ي از دبيرستانمدير يك

تـر بـود،    افـزون شاگردان زنگ اول به مدرسه حاضر نشدند و شماره ديرآمدگان از همـه روز  
را پرسيدم معلوم شد همه بـه انتظـار نـان در خانـه مانـده بودنـد و       ها  آن آمدن ديرچون علت 

بسياري از كاركنـان جـزء ادارات نيـز    . گرسنه در مدرسه حاضر شدندها  آن باالخره جمعي از
كـرده    رهاوران و كارگران نيز كار خود را  پيشهجمعي از كسبه و . ديروز همين حال را داشتند

روز اسـت ادامـه دارد و    انگيـز متأسـفانه چنـد    غماين وضع دلخراش و . دنبال نان رفته بودند
  .)1: 5027، اطالعات( ا نخواسته است فكري براي اصالح آن نمايددانيم دولت نتوانسته ي مين

او  ؛در غرب شهر تهـران بازديـد كـرد   نانوايي سه روز بعد از اين گزارش قوام از چند دكان 
 كـرد صـادر  » را ديده و دسـتوراتي در ايـن موضـوع   نانوايي  هاي از نزديك وضع تأثرآور دكان«
و  ،محصـول گنـدم كردسـتان، خراسـان    كـه  بود  ز آنا ها حاكي گزارش .)1: 5030، اطالعات(

اندازة خوب بوده است، در اطراف تهران هم محصول گندم به  1321آذربايجان در سال زراعي 
  كافي وجود داشت، اما معلوم نيست چرا مردم از قوت اليموت خود محروم مانده بودند؟ 

ي شد، دو طرف اصلي سياسهاي  نمايي قدرتاكنون بحران نان مبدل به ابزاري براي 
نزاع يعني دربار و قوام تالش داشتند اين موضوع را اهرمـي بـراي مهـار حريـف قـرار      

انـدكي  . زمان با بحران نان اكثريت پارلماني عليه قوام وارد ميدان شـد  همسويي  از. دهند
ــن     ــت، در رأس اي ــوام شــدت گرف ــه ق ــار علي ــدار درب بعــد حمــالت مطبوعــات طرف

مطبوعـات طرفـدار   سـويي   از. ي رهبر حزب عدالت قرار داشتكنندگان علي دشت حمله
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نمايندگان مجلـس سـيزدهم را وكـالي    كه  اين جمله  ازگفتند،  ميپاسخ مخالفان قوام به 
كـه   اند نوشتند اين نمايندگان همان كساني ميها  دانستند و خطاب به آن ميواقعي ملت ن

ـ مختاري جرالدين  ركنسلطنت رضاشاه و از ترس سرپاس  اندوردر  كشـيدن   نفـس ت ئ
كردنـد، لـيكن امـروز عمـالً مـانع       مـي گويان تصويب  احسنتاي را  اليحهنداشتند و هر 

درست در همـين مـاه علـي     .)204: 1379پور فاطمي،  سيف( اند اجراي مصوبات دولت
 بـه شـديدترين لحـن ممكـن بـه انتقـاد از قـوام پرداخـت         ،رهبر حزب عـدالت  ،دشتي

 .)2/7/1321، مليشوراي  مجلس مذاكرات(

نقل كافي براي ارسال غالت به تهران موجود نيست، امـا   و حملگفت وسايل  ميدولت 
بينـي   پيشچنين چيزي صحت داشته باشد، چرا دولت كه  اين نوشتند به فرض ميمطبوعات 

شد اكنون كه وضع چنين است، زمستان چـه اتفـاقي    ميچنين روزي را نكرده بود؟ پرسيده 
  :نوشت اطالعاتروزنامة عباس مسعودي مدير خواهد افتاد؟ 

نـاني   بي، اما هنوز آغاز كار است و فرياد مردم از استنان مردم تهية دولت قوام برنامة تنها 
دلخراشـي از ازدحـام مـردم مشـاهده      ةمنظـر هاي نانوايي  به هوا بلند است و در برابر دكان

ر برابر دكان نـانوايي بـاالخره   آن اشخاص بينوايي كه پس از چند ساعت معطلي د. شود مي
تواننـد جـواب اطفـال گرسـنه خـود را       ميگردند چگونه  ميبا دست خالي به خانه خود بر

بدهند؟ در هر صورت اين وضع براي مردم قابل تحمل نيسـت و دولـت و مجلـس بايـد     
چه زودتر وضع نـان تهـران و بلكـه     اي براي حل اين موضوع بنمايند و هر چارهدرنگ  بي

صبري منتظر اقـدامات دولـت و مجلـس     بين خواربار را حل نمايند، ما با كمال ميتأ ةمسئل
  .)1: 5027، اطالعات( باشيم مي

كـرد، معتقـد اسـت ايـن نـوع       مـي همكاري  اطالعاتروزنامة كه با  ،رهماسفنديار بزرگ
  .)45 -  44: 1382بزرگمهر، (شاه نوشته شده است  ةمقاالت به اشار

 ،اي رواني شده بود، حتي اگر نان هم موجـود بـود   مسئلهدل به ي موضوع نان مبيسو از
هـم بعـد از انـدك      بـاز كردند و هرقدر توليد نان زياد بود،  ميها ازدحام  باز مردم در دكان

رسيد كه دولت دستور داد نان را شبانه پخت نمايند تـا در  جايي كار به . شد ميمدتي تمام 
بـه اجـرا     ايـن موضـوع از اوايـل آبـان    . تجمع نكننـد  ها نانواييگاهان مردم در مقابل  صبح

فروش رفـت و   بهكه شب گذشته پخت شده بود هايي  نان ةگذاشته شد، اما اندكي بعد كلي
  :رسيد زمان خبر  هم .)1: 5036، اطالعات( هم ازدحام به قوت خود باقي ماند  باز

  .)1: 5038 ،اطالعات( برند ميسر  بهها را گرسنه  چهارم مردم قزوين شب يك
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رئيس شـهرباني كـل    ،منتهي شد كه قوام دستور داد سرپاس رادسرجا  آن باالخره كار به
ـ    نانواييبخشيدن به  نظمدر امر  ،كشور ، اطالعـات ( ن دخالـت كنـد  نـا  ةهـا و توزيـع عادالن
شدت به دولت حمله بردند كه قادر نيسـت   بهروز بعد نمايندگان مجلس   يكاما  ،)1  :5044

مـردم جلـوي   «: يكي از نمايندگان بـه نـام طباطبـائي گفـت    . سر و سامان دهد وضع نان را
نشـينيم و چنـدماده    مـي يم و چنـد دقيقـه   يـ آ ميجا  اين طور عادي بهرند و ما مي ميها  نانوايي

طباطبـائي گفـت تعـدادي از يهوديـان ارزاق عمـومي را       .»رويـم  مـي كنـيم و   مـي تصويب 
دانـم   مـي مـن ن «: فروشند، او ادامـه داد  ميتر  مت گرانو به قي كنند ميآوري  و احتكار  جمع

هـاي كليمـي را كـه مشـغول ايـن عمـل سـياه يعنـي          كند؟ چـرا دالل  ميدولت چرا اقدام ن
   .»كند ميآوري ارزاق عمومي هستند دستگير ن جمع

اقـدام   ،خود برآيدوظيفة  عهدةتواند از  مياگر دولت «ي طباطبائي اين بود كه يسخن نها
بايد كنار برود كسي بايد بيايـد   فوراً ،تواند مياگر ن ... برود زيرا دولت مسئول است اال وكند 

وعـده داد از   ،رئـيس مجلـس   ،بـاالخره يمـين اسـفندياري    .»خود برآيدوظيفة  عهدةكه از 
وضـع نـان در صـحن علنـي مجلـس       ةعمل خواهد آورد تـا دربـار   بهوزير دعوت  نخست

  .)14/8/1321، ي مليشورا مجلس مذاكرات( اظهارنظر كند
كرد تا براي دريافت نان در صف بايستند تا حقي از كسي  وادارزمان شهرباني مردم را  هم

اش عمل كند، به بندر  وظيفهتوانست به  مياگر مأموري ن .)1: 5045، اطالعات( ضايع نشود
ميزان   بهي ا خانوادههمچنين شريدان براي خواربار سهميه تهيه كرد تا هر . شد ميلنگه تبعيد 

شد رسماً تعطيل عمومي بود  ميروزي كه كوپن نان توزيع  .مصرف خود نان خريداري كند
احوال به در منازل  ثبتمأمورين  .)1: 5048، اطالعات( تا همه بتوانند كاالبرگ دريافت كنند

د و زمان تدابيري انديشيده شد تا از شاهرو كردند، هم ميها سرشماري  رفتند و از آن ميمردم 
ست كه از سال ا حالي دراين . شودزنجان غالت اضافي به تهران صادر و در سيلوها ذخيره 

دو سـوم مـردم در فشـار گرسـنگي     «گنـدم،   كمبود علت شد در شاهرود به ميگذشته گفته 
العاده  فوقباشند، هيئتي براي تقسيم نان موجودي بين مستحقين تشكيل شده و وضعيت  مي

   .)1: 4826، عاتاطال( »باشد ميوخيم 
حـدي از   شريدان ضمن يك سخنراني گفت با تدابيري كه اتخاذ شـده، تـا  كه  اين ديگر

نيازهـاي خـود را از خـارج وارد     درصـد  65او گفت متفقـين   .است بحران نان كاسته شده
همچنـين او از كـاهش   . در موضوع غالت اولويت با مردم ايران باشـد شده كنند و مقرر  مي

  :راعي ياد كرد و گفتبهاي محصوالت ز
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مذاكراتي بود كه با مقامـات انگليسـي نمـوديم و از دو هفتـه پـيش       ةنتيج دراين تقليل بها 
پيش از اين يكي از علل گراني . خرند ميزميني بدون اجازه ن سيبدانه  يكها حتي  انگليسي

هـاي   تهاي انگليسي بود كه در بازار ريخته و اجناس را به قيمـ  اجناس عمليات كنتراتچي
هـا   آن نمودند، اكنون ديگر از اين عمليـات  ميخريدند و با يكديگر رقابت  ميبسيار گزافي 

  .)1: 5071، اطالعات( عمل آمده است بهجلوگيري 

نقش نيروهاي بريتانيا در وقوع بحـران نـان اشـاره    به شكلي تلويحي  بهعبارتي شريدان  به
ست كه حتي بعـد  ا حالي دراين . ته دانست، با اين توضيح كه اين نقش را مربوط به گذشكرد

داد در سـال   مينهايت منجر به سقوط قوام شد، بوالرد گزارش  دراز حوادث هفدهم آذر كه 
تن گندم به دولت ايران كمك كرده است و نيـز    هزار  70دولت بريتانيا  1321 -  1320زراعي 

امـا هنـوز افكـار عمـومي     ، ستتن آرد و مقداري جو به ايران داده ا  1500بعد از اين تاريخ 
  .)232 -  231 :1378 بوالرد،( ها به ايران گندم داده باشند پذيرد كه انگليسي نمي

  
  گيري نتيجه

در كمبـود  عوامل متعـددي  شود كه  ميگونه مستفاد  از بررسي مجموع شواهد و مدارك اين
 ةرويـ  بيامل صدور نخستين ع. متفقين دخالت داشتندوسيلة  بههاي اول اشغال ايران  نان ماه

سلطنت رضاشاه بود كه يكي از عوامـل   اندورمحصوالت زراعي كشور به خارج در اواخر 
ي در ايـن زمينـه   يهـاي امريكـا   هاي ديپلمات چند گزارش هاي آتي بود؛ هر ساز بحران زمينه
كرد كه ناشي   خالصهتوان در موضوعي رواني  ميدومين عامل را . رسد مينظر  بهآميز  اغراق

كافي براي مصـرف   ةانداز بهغالت كه  اين عبارتي با به. بيگانگان بوددست  بهز اشغال كشور ا
اين محصوالت خللـي  عرضة مردم وجود داشت، اما همه نگران بودند كه مبادا روز بعد در 

. شـد  مـي ايجـاد   نـانوايي هاي  مقابل دكان  درهاي طويلي  اساس صف  همين  بردهد و   روي
نقل براي انتقال غالت از مناطق زراعي كشـور   و حمل يلايد در كمبود وساسومين عامل را ب

نقـل را در   و حمـل وسـايل  كليـة  جنـگ   اندوردر متفقـين  . ي مثل تهران دانستيبه شهرها
دليـل در    همـين   بـه  .ت نظامي و پرسنل نظامي خود قرار داده بودنداانتقال ادو و نقلخدمت 

اي براي حمل آن به شهرهاي بـزرگ   د بود، ليكن وسيلهغالت موجوكه  اين موارد بحراني با
هـاي اول جنـگ دوم جهـاني در     در مـاه غذايي چهارمين عامل بحران مواد . وجود نداشت

در سـال  كـه   ايـن  بود، با 1320 -  1319ايران، ناشي از كاهش نزوالت جوي در سال زراعي 
ودهاي سال گذشته تـا بعـدها   زراعي بعد بارندگي نسبتاً خوبي مشاهده شد، اما تأثيرات كمب
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ترين عامل بحران نان، قاچاق غالت به خارج كشور و احتكـار   پنجمين و مهم. تداوم يافت
در برخي قواي متفقـين هـم    گفتند مياي  عده .سودجويان و دالالن بوددست  بهگندم و جو 
. اسـي دارنـد  ي سهمي اسيها نيز در بروز كمبود مواد غذا عبارتي آن بهو  اند دخيلاين ماجرا 

هاي اشغالگر بخشي عظيم از محصوالت زراعي كشور را براي مصـرف   شد قدرت ميگفته 
همچنـين گفتـه    .اند و همين منجر به بروز بحران نان شده است دادهپرسنل خود اختصاص 

. شـود  مـي شد بخش زيادي از محصوالت زراعي كشور بـه عـراق و شـوروي قاچـاق      مي
وزيري  نخستبرخي بر اين باور بودند كه انگلستان با . دششمين عامل، موضوعي سياسي بو

كند از بحران نان بـراي سـقوط او و نيـل بـه اهـداف       مياي ندارد، بنابراين تالش  ميانهقوام 
دهـد بـراي    مـي شد بريتانيـا اجـازه ن   ميارچوب گفته هدر همين چ. برداري كند بهرهخويش 

هـا كمـك    واقع انگليسيدر. وارد شود جبران كاهش غالت، از هندوستان محصولي به ايران
هـا انطبـاق    ي به دولت قوام را مشروط به شروطي كرده بودند كه با سياست جنگي آنيغذا

ها كاستن ارزش ريال در برابر پوند براي افزايش قدرت خريـد   داشت، يكي از اين سياست
آلمـان نـازي    ديگر دستگيري كساني بود كه مـتهم بودنـد بـا    ةخواست. اين ارز انگليسي بود

ها را مشـروط   خواستهقوام به اين شروط تن در داد و اجراي آن كه  اين با. كنند ميهمكاري 
به كمك بريتانيا در حل بحران نان خالصه كرد، اما اختالفـات نهـان و آشـكار سياسـي بـه      

و رواج قحطي منجر شد و اين امر تا سـقوط دولـت قـوام ادامـه     غذايي تعميق بحران مواد 
شد و در مطبوعات آن  ميوضوح ديده  بهدر سال بعد هم غذايي چند كمبود مواد  هر .يافت

  . زمان بازتابي گسترده داشت
  

 

  نوشت پي
 Decimal Fileشكل  است كه در آرشيو ملي امريكا به Record Groupمخفف  RGمقاله  در اين .1

آرشـيو ملـي    ةد از مجموعه اسناد متعلق به موضوعي خاص در اداران اند و عبارت بندي شده طبقه
ي آمـده  يكه در ارجاعات اين مقاله به اسناد امريكا DSNA. امريكا در شهر بتسداي ايالت مريلند

يعنـي وزارت امـور خارجـه، اسـناد       Department of State, National Archive است، مخفف
ي مقـيم ايـران بـه وزارت امـور     يآرشيو ملي است، اين اسناد مكاتبات ديپلماتيك مقامات امريكا

يعنـي روابـط    Foreign Relations of United Statesمخفـف   FRUS. اين كشور اسـت  ةخارج
كه در اين مقاله عمدتاً به جلد سوم اين مجموعه اسـتناد شـده    امريكاست ةخارجي اياالت متحد
يـا وزارت   Foreign Officeمخفـف   FO. سـت ا امريكا ةها اسناد منتشرشد است و اين مجموعه
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اين اسناد كه براي اغلب خوانندگان ايرانـي آشـنا هسـتند، عنـوان عمـومي      . ستا بريتانيا ةخارج
  .ي مقيم ايرانيهاي بريتانيا ديپلمات ند به مكاتباتا اسنادي هستند كه مربوط

  .يعني گرسنگي .2
  .مطالب پرانتز در اصل قانون آمده است .3
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