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اشغال ايران در شهريور  1320آثار سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي گستردهاي با خود
به همراه داشت كه بررسي همه آنها به پژوهش و تحقيقات متعددي نياز دارد .در اين نوشتار
تنها به پارهاي از آثار اجتماعي اشغال ايران توسط متفقين پرداخته ميشود .سئوال اصلي اين
پژوهش اين است كه اشغال ايران چه تأثيري بر اجتماع ايراني در سالها و دهههاي بعد داشته
است؟ پاسخ اجمالي نگارنده به اين پرسش اين است كه اشغال ايران در شهريور  1320آثار و
پيامدهاي عميق و مستقيمي در جامعه و اجتماع ايراني بر جا گذاشته است .متفقين در شهريور
 1320به بهانه حضور مستشاران آلماني به ايران هجوم آوردند 1.اشغال ايران موجب گسيختن
ساختارهاي سياسي ،اقتصادي و اجتماعي شد .هجوم ارتشهاي متفقين به خاك ايران ،ناامني
و نگراني گستردهاي را به وجود آورد و با فروپاشي ديكتاتوري رضاشاه ،غالب امور از دست
دولت مركزي خارج شد.
در اين دوران ،مردم ايران روزگار بسيار تلخي را تجربه كردند .خوشحالي ناشي از سقوط
ديكتاتوري رضاش��اه ديري نپاييد و جايگزين اين ش��ادي ،غمي بزرگ ش��د .حضور نيروهاي
خارجي ،كمبود ارزاق ،ناامني و قحطي ،بخش كوچكي از اين غم بزرگ بود .اشغال ايران داراي
آثار و پيامدهاي اجتماعي متعددي است كه ميتوان آنها را به دو بخش بلندمدت و كوتاهمدت
تقسيم كرد.
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پيامدهاي كوتاهمدت اشغال ايران
الف .شيوع قحطي ،گراني و تورم سرسامآور
همه پانزده ميليون جمعيت ايران در جنگ دوم جهاني با مشكالت عظيمي روبرو بودند .ايران
صحنه مداخله نيروهاي متفقين و خط تداركاتي آذوقه و مهمات به ش��وروي ش��د .متفقين قول
داده بودند تا حد امكان براي مردم ايران مشكلي به وجود نياورند؛ اما بخشهاي كليدي اقتصاد
مانند كش��اورزي ،صنعت،
خدمات ،بازرگاني خارجي،
بودجه دولت و سطح زندگي
مردم بر اثر اش��غال ش��ديدا ً
ب ديد 2.كشاورزي كه
آس��ي 
س��تون فقرات اقتصاد ايران
بود و  75درصد نيروي كار
را جذب ك��رده و همچنين
 50درص��د توليد ناخالص
داخلي را تأمي��ن مينمود،
دچار افت فاحش ش��د .از
توليد محصوالت اساس��ي
كش��اورزي مانن��د گن��دم،
جو ،برنج ،توتون ،تنباكو و
اشغالگران در تهران (1942م)
ميوه كاسته شد و همچنين
پرورش دام در خالل اش��غال ايران كاهش يافت .به دليل ماهيگيري بيش از حد در درياي خزر،
به تدريج از ميزان صيد ماهي كاسته شد .كاهش توليد محصوالت غذايي از يك سو و تقاضاي
ارتشهاي اش��غالگر خارجي براي مواد غذايي از س��وي ديگر به قحطي شديدي در اكثر مناطق
ايران به خصوص آذربايجان و س��واحل درياي خزر منتهي شد 3.جنگ ،اقتصاد كشاورزي ايران
را در هم شكست .ميزان برداشت محصوالت كشاورزي كاهش يافت .گندم و جو به ميزان 25
درصد ،پنبه  39درصد و توتون و تنباكو  7درصد كاهش توليد يافت .كاهش محصوالت غذايي
و نيازمنديه��اي ارتشهاي تازهوارد خارجي زمينه بروز يك قحط��ي تمام عيار را فراهم كرد4.
روسها صدور خواروبار را از مناطق اشغالي خود به ساير نقاط ممنوع كرده بودند .آنها در چندين
مورد ،كاميونهاي حامل برنج را از كندوان به چالوس مراجعت دادند و اين امر موجب افزايش
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سرس��امآور قيمت برنج و گندم ش��د 5.اين ممنوعيت در ابتدا شامل گندم و برنج بود ولي بعدها
دامنه ممنوعيتها افزايش يافت .اين مسئله براي ساير مناطق فاجعه بزرگي محسوب ميشد؛ زيرا
مركز و جنوب ايران از لحاظ خواروبار در مضيقه بودند و احتياجات خود را از مناطق ش��مالي
مرتفع ميساختند 6.تحوالت اقتصادي تأثير مخربي بر جمعيت ،خاصه در شهرهاي بزرگ بر جاي
نهاد .عمدهترين اين تأثيرها تورم بيش از اندازه در نخس��تين س��الهاي جنگ به خاطر مصرف
زياده از حد نيروهاي خارجي اش��غالگر و كمبود كاالهاي اساسي و پائين آوردن اجباري ارزش
پول ايران بود .آمار و ارقام نش��ان ميدهد ،قيمتها در فاصله سالهاي  1319-1323هفت برابر
شد .از پيامدهاي تورم كمبود اقالم اساسي در بازار رسمي تنظيم شده به وسيله دولت و پيدايش
بازار س��ياه بود و جديترين كمبود در زمان جنگ در ايران ،كمبود نان بود .در تهران قيمت نان
در بازار آزاد در نيمه اول س��ال  1321از ش��ش سنت به يك دالر رسيد 7.وضعيت نان در تهران
فوقالعاده خراب شده بود .دستگاه نانوايي سيلو به كار افتاده بود ولي ناني كه به زحمت به مردم
داده ميشد به اندازهاي خراب بود كه موجب تلف شدن چند نفر و شيوع بيماري در ميان مردم
گرديد .ناامني ،غارتگري و مصرف زياد نيروهاي اش��غالگر موجب شد اين بحران تا چند مدت
ادامه داشته باشد 8.در پاييز  1321كمبود نان بسيار جديتر شد .در روز هفدهم آذر  1321عدهاي
از دانشآموزان ،كالسهاي خود را رها كردند و به صورت دستهجمعي به سمت بهارستان حركت
كردند .بعد از مدتي گروهي از مردم نيز به آنها پيوستند .مردم فرياد ميزدند «يا مرگ يا نان» .آنها
شعار ميدادند «نان و پنير و پونه  -قوام ما گشنمونه» و يا «چنين گفت رستم به اسفنديار  -كه من
گشنمه نون سيلو بيار» .عصر آن روز تظاهرات شدت گرفت و نيروهاي مسلح احضار شدند .در
اين ماجرا كه به بلواي نان شهرت يافت ،دهها نفر كشته و زخمي شدند 9.كمبود ارزاق و مايحتاج
عمومي بر اثر سياست نادرست مستشاران آمريكايي تشديد شد .بهاي اجناس سير صعودي پيمود
و گرفتاريهاي مردم افزايش يافت .براي مثال ش��هر تبريز كه مركز غلهخيزترين اس��تان كشور
بود ،در بهمن و اس��فندماه  1321دچار چنان قحطي و گرسنگياي گرديد كه مردم دست از كار
كشيدند و به عمارت استانداري هجوم بردند 10.در مركز غله ايران صدها هزار نفر شبها گرسنه
ميخوابيدند .عالوه بر كمبود غله ،استاندار تبريز نيز همان مقدارِ كم جيره قند و شكر را به نفع
خود ضبط ميكرد 11.نانواها قسمتي از سهميه آرد را كه دريافت ميكردند در بازار آزاد ميفروختند
و ب��ه جاي آن آرد باقي مانده را با جو ،ذرت ،خاك اره و س��يبزميني مخلوط ميكردند و ناني
نامرغوب به دست مردم ميدادند .به علت شلوغي ،كسي جرأت اعتراض نداشت و ممكن بود
همان نان نامرغوب را نيز از دس��ت بدهد .وضع مواد غذايي ديگر نظير گوش��ت نيز از آن بهتر
نبود 12.شرايدان آمريكايي ،مستشار خواروبار ايران ،اعالم كرد« :مردم تهران مواد چركين و كثيفي را
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به نام نان كه نانواهاي بيرحم ميپزند ،ميخورند .نانواها آرد دولتي را به قيمت گزاف به طور قاچاق
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ميفروشند و دولت مجبور است نانواخانه مركزي داير كند و نان سيلو به مردم بدهد 13».اين وضعيت
فقط مختص تهران نبود؛ در اسناد و روزنامههاي آن زمان ،اخبار متعددي در مورد وضعيت بد نان
در شهرهاي ديگر وجود دارد .روزنامه اطالعات در گزارشي كه از بوشهر ارائه ميكند خاطرنشان
ميسازد كه نان بوشهر خراب شده است .جنس نان در بهترين شرايط از جو و ذرت است و در
آن مواد زائد خارجي يافت ميش��ود .در اين نانها هيچ اثري از گندم نيس��ت و مصرف اين نان
موجب بيماري مردم شده است14.
در سال  1322روسها حدود يكصد هزار تن غله از ايران خارج كردند و به غير از معاملهاي
كه روسها با دولت ميكردند ،از بازار آزاد نيز گندم ميخريدند و به شوروي ارسال ميكردند15.
وضع غيرعادي ناشي از جنگ و همچنين مخارج سنگين و روزافزون نيروهاي متفقين در ايران
موجب افزايش فشارهاي تورمي گرديد .دولت نيز نتوانست براي كاهش فشارهاي تورمي
اقدامات مؤثري انجام دهد .شاخص هزينه زندگي بين سالهاي  1318-1323نزديك به 700
درصد افزايش يافت 16.هزينه زندگي به طور بهتآوري باال ميرفت .در عرض دو ماه فروردين
و ارديبهشت  1323بهاي انواع كاال به خصوص قماش و پارچه در حدود چهل درصد افزايش
يافته بود و كار به جايي رسيد كه خريد يك پيراهن چيت براي طبقه متوسط غيرممكن بود17.
در گزارشهاي ارسالي از مأموران وزارت جنگ در استان فارس به مركز آمده كه« :همان اندك
جيره مردم عادالنه توزيع نميشود .سهميه قند ،شكر ،چاي و قماش از سوي مأموران دولتي حيف و
ميل ميشود .اكثر مردم فارس لباسهاي بسيار كهنه ميپوشند به طوري كه ميتوان گفت از هر صد

نفر ،هفتاد نفر برهنه هستند 18».اين اوضاع در سراسر كشور ديده ميشد .به علت تخلفات مأمورين
دولتي پارچههايي كه در مقابل كوپن جيرهبندي توزيع ميشد ،پاسخگوي نيازهاي تمام افراد
مملكت نبود19.
احتكار مواد غذايي مشكل ديگر ايران بود .علت گسترش احتكار در زمان قحطي در ايران
رابطه نزديك محتكران بزرگ با عناصر حكومتي بود .گندم كشور به جايي ارسال ميشد كه
پول بيشتري در ازاي آن پرداخت ميشد 20.در شهريور  1322قانوني تصويب شد كه پيشهوران،
صاحبان ميهمانخانهها و رستورانها بايد كاالهاي خود را به قيمت مصوب دولت يا شهرداريها
بفروشند .در صورت احتكار ،گرانفروشي يا كمفروشي براي دفعه اول به  50تا  200ضربه شالق
و براي دفعه دوم به حبس و  ...محكوم ميشوند .اما هيچكدام از اين قوانين كمكي به حل مشكل
احتكار نكرد 21.احتكار تنها از سوي ايرانيان صورت نميگرفت؛ بسياري از محتكران ،همانگونه
كه بعدها افشا شد عوامل فروش بريتانيا بودند .اين محتكران نسبت به ديگر محتكران موقعيت
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بهتر و قويتري داشتند.
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ب .نبود امكانات بهداشتي و وجود بيماري
كمبود آذوقه تنها يكي از مشكالت مردم ايران در زمان اشغال بود .اين مسئله موجب شده
بود كه مردم دچار ضعف بنيه شوند و بيماري سريعتر آنها را از بين ببرد .از سوي ديگر شيوع
بيماريهاي مسري كه سوغات متفقين براي مردم ايران بود ،جان هزاران ايراني را گرفت .در زمان
جنگ عده زيادي از مردم لهستان كه در خاك شوروي اقامت داشتند به تهران انتقال يافتند و در
بيرون دروازه دوشانتپه و در بيمارستان ناتمام هزار تختخوابي جاي گرفتند .سير كردن شكم آنها
نيز مشكل تازهاي براي دولت به وجود آورد 23.وزارت خارجه ايران در گزارشي مساعدت دولت
ايران را به مهاجران لهستاني اينگونه توصيف ميكند« :لهستانيهايي كه جزو ملتهاي متفقين
محسوب ميشوند از كمكهاي ايران بيبهره نماندند و در موقعي كه هزاران افراد گرسنه ،برهنه و
بيخانمان اين ملتها به سرزمين ايران روي آوردند ،از حيث غذا ،لباس و مسكن از هر جهت تأمين
شدند .زماني كه ملت ايران حتي از داشتن نان سياه محروم بود ،ميهمانهاي متفق ،از خود با بهترين

آذوقه ممكن پذيرايي ميكردند .در نتيجه مقدار هنگفتي از خوار و بار به مصرف آنها ميرسيد .به طوري
كه يكي از علل نايابي خواروبار در ايران و گراني قيمت ،ورود و مصرف زياد اين ميهمانها بود».
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تنها در شهر تهران بيماري تيفوس ماهيانه موجب مرگ يك هزار نفر ميشد .در اين سالها دارو
بسيار گران و ناياب شده بود .نه تنها مردم بيبضاعت توانايي خريد دارو را نداشتند و اغلب از
بيماري ميمردند ،بلكه مردمان صاحب سرمايه نيز توانايي خريد دارو را نداشتند .قيمت يك دانه
آمپول كه سابق ًا يك شيلينگ بود به يك ليره و پنج شيلينگ و يك جعبه قرص كه سابق ًا سه شيلينگ
بود به يك ليره و نيم افزايش يافته بود .حتي صابون كه از لوازم بهداشتي محسوب ميشود ناياب
بود و عامه مردم قادر به خريد و مصرف آن نبودند؛ زيرا چربي و روغنهاي نباتي و گليسيرين
تمامًا به شوروي ارسال ميشد و مردم قادر به تأمين اولين و ضروريترين نيازها نبودند 25.اين
وضعيت در شهرهاي مختلف حاكم بود .براي مثال در گزارشهاي وزارت جنگ از استان فارس
آمده كه بيماري تيفوس ،ماالريا و ...كه تا آن موقع سابقه نداشت ،در زمان جنگ در الر ،جهرم و
شيراز بسيار شيوع يافته است و باعث تلفات زيادي گرديده است و رئيس بهداري فارس نيز در
آن وضعيت پست خود را ترك كرد و به تهران آمد .وضعيت به گونهاي بود كه در استان فارس
يك گرم كينين كه براي درمان تب و ماالريا استفاده ميشود ،پيدا نميشد26.
مشكل ديگري كه در رابطه با مسائل بهداشتي وجود داشت ،كمبود پزشك بود .براي مثال در
شهري مانند قزوين ،كه جمعيتي بالغ بر سيصد هزار نفر داشت ،به ازاي هر پنجاه هزار نفر يك
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پزشك وجود داشت .اين عده
معدود پزش��كان نيز به ويزيت
كم قانع نبودند و فقط اختصاص
به اغنيا و ثروتمندان داشتند كه
ع�لاوه ب��ر پرداخ��ت ويزيت
مكفي ،قدرت و استطاعت خريد
داروهاي گرانقيمت را داش��ته
باشند .مردم فقير و بيبضاعت
حتي اگر ميتوانستند با فروش
گليم پارههاي خود ،پول ويزيت
را تهيه كنند ،ت��وان خريد دارو
را نداش��تند .در ش��هر دشتابي
و بش��اريات و يك قس��مت از
راهآهن ايران در طول جنگ جهاني دوم در اختيار متفقين بود
رودب��ار كه مركز پش��ه ماالريا
ميباشد ،اغلب زارعين گرفتار تب ميشدند و اداره بهداري از توزيع قرص در ميان اين زارعين
خودداري ميكرد27.
ج .ناامني
نبود امنيت مش��كل ديگر مردم بود .بعد از ش��هريور  1320ح��وزه حكومت دولت محدود
به تهران بود .در نواحي جنوبي كش��ور هم حوزه اختيارات دولت چندان بس��ط نداش��ت؛ زيرا
قبايل بدوي و چادرنش��ين آن نواحي س��ر بلند كرده بودند و از اطاعت دستورات دولت مركزي
س��رپيچي ميكردند 28.عدهاي از اش��رار بختياري كه در ارتفاع��ات نزديك به چهارمحال اقامت
داش��تند؛ خودس��ري ،قتل و غارت را آغاز كردند .در اردبيل ايالت و عشاير مسلح سر به طغيان
برداشتند .يوسف هزاره (صولتالسلطنه) كه به همراه برادرانش از ده سال قبل به شيراز تبعيد شده
بود ،در نتيجه اشغال ايران و ضعف دولت مركزي خود را به خراسان رساند و به جمعآوري قواي
مسلح پرداخت و اغلب پاسگاههاي ژاندارمري را خلعسالح كرد و به خونريزي و شرارت مشغول
گشت .شهرهاي كالت ،سرخس و طيبات (تايباد) نيز دستخوش شرارتهاي او و اتباعش گرديد.
او و دار و دستهاش در حدود  9000گوسفند و  1850گاو ،االغ و ماديان و در حدود چهل هزار
ري��ال اثاثيه را غارت كرده بودند 29.در فارس و اروميه نيز اوضاع امنيتي س��خت به هم ريخته و
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دولت قادر به ايجاد نظم نبود .در دزفول شيخ بندر ،سلطان حميد ،غضبان و تركي كه از رؤسا و
شيوخ عرب بودند ،دهات آنجا را غارت نموده و عدهاي را به قتل رساندند .در كردستان محمد
رشيد ،سر از اطاعت دولت مركزي پيچيده و به قتل و غارت پرداخته بود .امنيت شهر رشت بر
اثر احتكار كاال به هم ريخته و عدهاي زخمي و مقتول شده بودند .دولت سهيلي نيز براي مقابله
با اشرار ،قواي كافي نداشت30.
يكي از حادترين مس��ائل كه دولت مركزي اي��ران از همان ابتداي هجوم متفقين با آن روبرو
گرديد ،مس��ئله ناآرامي در مناطق عش��ايري بود .هجوم نيروهاي نظامي بيگانه به كش��ور ،اعتبار
حكومت مركزي را به ش��دت متزلزل كرده بود .به دنبال اش��غال ايران ،اوضاع مملكت به شدت
به هم خورده بود .ناآرامي ،شورش ،شرارت ،دزدي و ياغيگري در اطراف و اكناف كشور رونق
گرفته بود .لشكر  10خوزستان در گزارش ارسالي به مركز اعالم ميدارد كه در منطقه كهگيلويه
طوايف مطيع و آرام شروع به اقدامات شرارتآميز نموده ،منجمله دستجات  150الي  200نفري از
بويراحمديها به محل موسوم به پلي آمده و مشغول شرارت شدهاند و با طوايف باشت و ممسني
همدست شدهاند و طايفه طيبي گرمسيري در اطراف بهبهان موجب ايجاد ناامني گرديدهاند .طايفه
احمدي به سرپرستي علي خليلي به همدستي طايفه عالءالديني در جايزان به پاسگاه ژاندارمري
حمله و اين پاس��گاه را خلع س�لاح كردهاند .آنها تاكنون  6000نفر مسلح و غيرمسلح را با خود
متحد ساختهاند 31.دشتستان و تنگستان و مهمتر از همه جنوب كردستان از جمله مناطقي بودند
كه مأمورين دولتي از آنجا گريخته و يا توسط رؤساي قبايل اخراج شده و امور آن مناطق را سران
عشاير و قبايل اداره ميكردند .بدين ترتيب غالب شهرها و روستاها امنيت و آسايش خود را از
دست داده بودند و هر روز گزارشهاي وحشتناكي به گوش ميرسيد .اوضاع فارس نيز آنچنان
مغشوش و به هم ريخته بود كه براي آنجا استاندار نظامي تعيين گرديد .از سوي ديگر اداره امنيه
كه بعدا ً ژاندارمري نام گرفت و تا س��ال  1318در ايران داير بود ،در آن س��ال به دستور رضاشاه
منحل شد و وظايف آن برعهده لشكرها قرار گرفت .در شهريور  1320بر اثر حمله متفقين تمام
لش��كرها از هم پاشيده ش��د و براي تأمين امنيت شهرها و روستاها نيرويي باقي نمانده بود 32.از
سوي ديگر در برخي از موارد كساني كه حكومت يك شهر به آنها واگذار شده بود ،سر به شورش
ميگذاشتند؛ از جمله اين افراد محمد رشيد يكي از اشرار كردستان بود كه از طرف دولت مركزي،
حكومت بانه به او واگذار شده بود .او شروع به سركشي و اغتشاش كرد و مريوان را تصرف كرد.
نيروهاي دولتي براي دستگيري او اقدام كردند و او مجبور به فرار شد .در هنگام فرار ،او شهر را
غارت كرده و به آتش كشيد33.
حمله به كاميونهاي حامل مواد غذايي از جمله اتفاقاتي بود كه در سالهاي جنگ بسيار رايج
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بود .گاهي اين كاميونها توسط زرهپوشان اسكورت ميشدند .در سال  1322بارها كاميونهاي قند
و شكر ،كتيرا و ديگر مواد غذايي غارت شد .براي مثال كاميونهاي حامل خواروبار پادگان اردكان
كه با يك زرهپوش بدرقه ميشد ،در بين راه شيراز  -اردكان مورد حمله افرادي از ايل قشقايي
كه در حدود  300نفر بودند واقع شدند؛ تمامي اشرار نيز مسلح بودند .وضعيت به گونهاي بود
كه فرماندهان تقاضاي چند فروند هواپيما را كردند 34.در ميان اسناد ،گزارشهاي بسياري از سوي
منابع محلي به مقامات مركزي ارسال شده است كه از غارت اموال آنها توسط اشرار حكايت
دارد35.
در ش��هرها نيز وضعيت از اين بهتر نبود .روزنامههايي كه در آن س��الها منتشر ميشدند،
ممل��و از خبرهايي با عناوين دزدي در ايس��تگاه راهآهن و اتوبوس ،دزدي كوپن ،جيببري،
سرقت اتومبيل و موتورسيكلت ،توزيع كوپنهاي تقلبي و حتي دزدي اشياء بيارزش هستند.
سربازان متفقين نيز گاهي به كشتن مردم بيگناه مبادرت ميكردند؛ از جمله در  25فروردين
 1322چند س��رباز هندي در جاده كرج چهار تبعه بيگناه و بدون اس��لحه ايراني را كش��تند.
به دنبال اين اتفاق روزنامهها نوش��تند كه اگر دولت قادر به تأمين امنيت اتباع ايراني نيس��ت،
اجازه حمل اسلحه را صادر كند36.
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د .افزايش بيكاري
پس از اشغال ايران توسط متفقين ،تمامي كارهاي عمراني متوقف شد و عده زيادي بيكار
شدند .تا وقتي حمل لوازم و مهمات به روسيه ادامه داشت ،عدهاي از قِبَل اين گونه كارها
مشغولياتي داشتند؛ ولي همين كه جنگ تمام شد ،جمعيت بيكاران رو به افزايش نهاد .كارگران و
دهقانان دچار سختي معيشت شدند .آنهايي كه سواد داشتند وارد خدمت دولت شدند و چيزي
نگذشت كه عده كارمندان دولت چندين برابر شد و قسمت عمده درآمد دولت صرف پرداخت
حقوق هزاران كارمند اضافي دولت شد .وجوهي كه بايد صرف عمران و آبادي كشور و كارهاي
توليدي ميشد ،صرف پرداخت حقوق كارمندان گرديد .اين مسئله هميشه براي بودجه كشور
مشكل ايجاد مينمود37.
در بخش كشاورزي مشكالت فراواني وجود داشت كه كشاورزان را به شدت دلسرد ميكرد.
نماينده مالكين و كشاورزان شمال و مدير مسئول روزنامه آينده ميهن در نامهاي به محمدرضا
پهلوي ،اوضاع كشاورزان را اينگونه توصيف ميكند« :رؤساي امالك و مأموران دولتي فشار بسياري
به كشاورزان تحميل ميكنند .از سوي ديگر انحصار بازرگاني ،تجارت شمال ايران را فلج كرده است و
بازرگانان اين منطقه بيكار شدهاند؛ زيرا برنج و گندم شمال نبايد به مناطق جنوبي ارسال شود .وضعيت
بهداشت مردم هم بسيار اسفبار است .بيماري ماالريا ،اگزما ،كچلي و بسياري ديگر از بيماريها
سالمت مردم را تهديد ميكند .خواروبار مستمندان و بينوايان تأمين نميشود .آثار و ابنيه تاريخي در

حال از بين رفتن است .مالياتها نيز به شدت افزايش يافته است و اين بار سنگين بر دوش كشاورزان

سنگيني ميكند .در اين اوضاع بد روستاها ،كشاورزان چارهاي جز ترك روستاها نداشتند و درشهرها
نيز كسي به انتظارشان نبود و آنها در شهرها تنها به گسترش حاشيهنشيني دامن ميزدند».

38

ع�لاوه بر فعاليتهاي كش��اورزي ،فعاليتهاي صنعتي نيز كاهش يافته ب��ود .روند ايجاد
كارخانههاي صنعتي به ش��دت كند ش��ده بود .اين در حالي بود كه ميانگين ايجاد كارخانه در
س��ال  ،1310سالي هشت واحد بود .صنعت بافندگي نيز به شدت آسيب ديد و عدة زيادي از
شاغالن در اين بخش بيكار شدند .تنها فعاليتي كه در اين سالها رونق داشت ،داللي ،سفتهبازي
و تجارت بود39.
پيامدها و آثار بلندمدت اشغال ايران
الف .شروع يكي از امواج مهاجرت از روستاها به شهرهاي بزرگ
در اين سالها افراد بسياري از روستاها به شهرهاي بزرگ مهاجرت كردند؛ زيرا روستاها دچار
ركود شديد شده بودند .شروع حركتهاي مهاجرتي و آغاز شهرنشيني معاصر ايران ،مقارن با
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سالهاي  1320تا  1332است .اين دوره ،دورة وقفة مدرنيزاسيون و ركود اقتصادي است .از آنجا
كه روند مدرنيزاسيون عمدت ًا روندي شهري بود ،در اين دوره به طور كلي حيات شهري نيز دچار
ركودشده بود ولي نسبت به روستاها ،شهرها در وضعيت بهتري قرار داشتند .بر اثر جنگ جهاني،
تجارت خارجي از رونق افتاد و سرمايههاي تجاري به سمت ساير فعاليتهاي شهري از جمله
بورس بازي و خريد و فروش زمين گرايش پيدا كردند .با كاهش شديد ميزان تجارت خارجي
و صادرات مواد اوليه كشاورزي از يك سو و ورود متفقين به ايران و هرج و مرج ناشي از آن از
ِ
اقتصادي روستايي و يا نقش شهر
سوي ديگر ،رابطه سازمان يافته شهر و روستا از حيث مازاد
در متمركز كردن اين مازاد اقتصادي تضعيف شد .بدين ترتيب شبكه محلي استخراج و تمركز
مازاد اقتصادي كه در دوره قبل بر اساس رونق نقدينه كاري شكل گرفته بود ،در اين دوره دچار
گسيختگي شد .ارقام مربوط به سطح زير كشت و صادرات پنبه در اين دوره گوياي كاهش شديد
محصوالت است كه وقفه در نقدين ه كاري را نيز به خوبي نشان ميدهد .رشد ساالنه شهري از
 1/65درصد در دوره قبل به  2/72درصد رسيد .گسيختگي رابطه شهر و روستا و اتكاء روزافزون
شهر به مازاد اقتصادي غيركشاورزي و روند در حاشيه قرار گرفتن بخش كشاورزي ايران كه تا
به امروز در ايران ادامه پيدا كرده است ،از همين دوره آغاز شد .اگر قبل از اين دوره ممكن بود
تصور شود بخش كشاورزي ميتواند به بخش صادراتي ايران در تقسيم كار بينالمللي تبديل شود،
از اين دوره به بعد با تثبيت نقش نفت به عنوان كاالي صادراتي ،بخش كشاورزي ديگر مجال
رونق و تبديل شدن به بخش صادراتي را پيدا نكرد و به طور روزافزون در حاشيه قرار گرفت.
اين امر تأثير مستقيمي بر روند شهرنشيني در ايران از اين دوره به بعد گذاشت و موجب تشديد
گسيختگي شبكه شهري و شبكه تبادالت شهر و روستاشد40.
ب .به وجود آمدن تغييرات محسوس در قشربندي جامعه ايراني
در بخش قبلي اشاره شد كه تنها فعاليت شهري كه در خالل جنگ رونق يافت ،بخش تجاري،
سفتهبازي و داللي بود .بازرگانان كوچك و متوسط در مجموع از وضعيت نابسامان اقتصادي
آسيب ديدند؛ اما بازرگانان عمده در موقعيتي قرار داشتند كه سود سرشار و بادآوردهاي به چنگ
آوردند .دالالن در جامعه بازرگاني ايران در مجموع به دليل ايفاي نقش واسطهگري ميان بازارهاي
محلي و نيازهاي زمان جنگ متفقين سود بردند؛ هر چند خط سير بخشهاي اقتصادي كشور
دستخوش نابساماني و پريشاني بود 41.حاصل اين همه ،پريشاني وضع معيشتي و زندگاني طبقات
متوسط و پايين شهري در خالل جنگ دوم جهاني و تنزل سطح زندگي اين طبقات بود .بازرگانان
عمده ،دالالن و طبقات باالي شهري ،راهكارهايي جهت كسب درآمد پيدا كردند و توانستند به
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بهترين نحو از آب گلآلود بحران اقتصادي ماهي بگيرند ،در حالي كه توده مردم از تورم و كمبود،
سخت آسيب ديدند ،به طوري كه نابرابري درآمدها افزايش يافت 42.در دوره دوم سالهاي دهه
 1320به علت رونق تجارت داخلي و هزينههاي نظامي متفقين ،سرمايههاي بزرگي در دست عده
معدودي متمركزشد .با اشغال ايران به وسيله متفقين ،تغييرات محسوس ،در انباشت سرمايه در
كشور به وجود آمد .تورم زمان جنگ موجب انباشت سرمايه و پول هنگفتي در دستهاي معدودي
مقاطعهكاران و بازرگاناني كه از هرج و مرج اقتصادي بهره برده بودند ،گرديد .اين سرمايهها به
تدريج به سوي سرمايهگذاري در رشتههاي مختلف كشيده شد43.
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص از ( 1324-1329به استثناي سال  )1326سير صعودي داشت
و از  9/9ميليارد ريال در سال  1324به  24ميليارد ريال در  1329افزايش يافت .در اين سالها
سرمايهگذاريها عمدت ًا به سمت تجاري و زمينخواري حركت كرد و سرمايهگذاري صنعتي و
زيربنايي كاهش يافت44.
در اين سالها افرادي توانستند با استفاده از وضعيت پيش آمده و با كمك فعاليتهاي داللي
به سود سرشاري دست يابند و در سالهاي بعد جزء خانوادههاي ثروتمند و بانفوذ محسوب
شوند .اين طبقه جديد كه بعد از جنگ بسيار تأثيرگذار بودند به تضاد طبقاتي دامن زدند .خانواده
الجوردي از جمله اين سرمايهداران بودند كه در اين سالها بر ثروت آنها افزوده شد .آنها كه ابتدا
عطاري و ادويهفروشي ميكردند ،كم كم به يكي از بزرگترين سرمايهداران ايران تبديل شدند.
سيدمحمود الجوردي درباره تأثير جنگ در رشد تجارتشان ميگويد« :مسئله جنگ كه پيش آمد
جنسها باال رفت .هر كس وارد بود بهره برد .من هم چون وارد بودم مخصوص ًا با روسها ارتباط
داشتم .در آن زمان قند و شكر به يك من يا كيلويي  14تومان رسيده بود .با روسها معامله ميكردم

ديدم به مازوج احتياج دارند اما در بغداد مازوج ارزان بود .آن را خريده در خرمشهر به روسها دادم».

آنچه از اين نوع فعاليت در زمان جنگ ميتوان استنتاج كرد اين است كه اشغال ايران در جنگ
دوم جهاني باعث بحران اقتصادي و افزايش قيمت شد و حجم سرمايه را در ميان تجار افزايش
داد .سيدمحمود الجوردي پس از شهريور  1320اولين شركت تجاري خانوادگي را به نام آرين
در سال  1323تأسيس كرد 45.آنها در سالهاي جنگ از واردات الستيك سود سرشاري به دست
آوردند .در سالهاي بعد از كودتا اين خانواده كارهاي توليدي وسيعي تدارك ديدند كه از جملة
آنها كارخانجات روغن شاهپسند بود.
سرانجام با تأسيس بانك وارد مرحله جديدي از تجارت شدند .بانك ايران و ژاپن توسط
برادران الجوردي با مشاركت دولت ژاپن در ايران تأسيس شد 46.اين تنها يك نمونه از خانوادههايي
بود كه از قِبَل واسطهگري به پول هنگفتي دست يافتند.
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بعد تأثيرگذار باشند.
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ج .تشديد تضادهاي طبقاتي و قومي در جامعه ايران
گسيختن ساختار سياسي در شهريور  1320كشمكشهايي در درون جامعه ايران به وجود
آورد .ستيزهاي طبقاتي در شهرها و رقابتهاي قومي از جمله اين كشمكشها بود .در سالهاي
پس از بركناري رضاشاه ،ناسازگاري بين دارا و ندار ،امنيت ملي را در شهرها به خطر انداخته و
وضعي انفجارآميز به وجود آورده بود .اضطراب شديد در بين تودهها ،توأم با توانگر شدن مداوم
تجار و زمينداران ،كل بافت اجتماعي را تهديد ميكرد .نمايندگان انگليس و آمريكا همواره
هشدار ميدادند كه نارضايتي طبقات پايين به واسطه كمبود مهيب خوراك ،پوشاك و آموزش
ممكن است به شورشي لجام گسيخته بر ضد طبقه حاكم فعلي بينجامد .در مطبوعات نيز اين
كشمكشهاي طبقاتي بازتاب يافته بود .از  36روزنامهاي كه پس از تغيير سلطنت ،مرتب منتشر
ميشدند ،تقريب ًا همه ،از جمله روزنامههاي وابسته به مالكان توانگر ،ايران را مجموعهاي از طبقات
متعارض ميدانستند .بعضي معتقد بودند ،توده مردم زير سركوب سياسي طبقه حاكم كوچكي
قرار دارند كه از مالكان فئودال ،درباريان متنفذ ،افسران ارتش و مقامات بلندپايه دولتي تشكيل شده
است .نشريات ديگر مدعي بودند كه تودههاي زحمتكش زير استثمار اقتصادي طبقات باال قرار
دارند كه عمده مالكان ،از سرمايهداران وابسته ،كارمندان ثروتمند و صاحبان صنايع نوكيسه تشكيل
ميشوند .برخي نگران طبقه متوسطي بودند كه ميان طبقه باالي غارتگر و طبقه پايين بيسواد عقب
مانده گرفتار شده بودند .برخي جامعهشان را داراي دو قطب فقير و غني ميدانستند .حتي روزنامه
اطالعات كه به دستور رضاشاه از به كار بردن واژه تفرقهآميز «طبقه» جدا ً اجتناب كرده بود ،اكنون
هشدار ميداد كه كشمكشهاي طبقاتي همه موجوديت ايران را به خطر انداخته است47.
روزنامه مرد امروز هشدار داد كه ديگر طبقه متوسطي در ايران وجود ندارد .افراد يا گدا هستند
يا ميليونر؛ البته با اين تفاوت كه ميليونها گدا در مقابل چند ميليونر قرار دارند .هيأت حاكمه نيز
اين تفكيك خطرناك را تقويت ميكند .سر نيزه حكومت آخرين قطره خون ،يعني آخرين رمق
طبق اخالص ميگذارد و تقديم ميليونرها ميكند48.
مادي توده بينوا را ميگيرد و بر َ َ
د .تشديد و قوتيابي حس بيگانهستيزي در بين مردم ايران
معموالً گفتمانها در فضايي رش��د ميكنند كه عناصري غير و ضد آنها وجود داش��ته باشد.
گفتمان ناسيوناليسم ايراني نيز زماني رشد كرد كه ايرانيان ،بيگانگان را در فضاي ميهن خود ديدند
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آثار و پيامدهاي اشغال متفقين بر كودكان ايراني

و ش��روع به بازسازي مرزهاي هويتي خود كردند .در شهريور  1320قواي شوروي و انگلستان
ايران را اشغال كردند و ايرانيان بيدفاع كاري از دستشان ساخته نبود و از هم پاشيده شدن ارتش
به ظاهر پرقدرتشان را نظاره ميكردند .رضاشاه نيز ،به تدريج كه پايههاي حكومتش را محكم
كرد ،راه ديكتاتوري را در پيش گرفت و وقتي كه از سلطنت كناره گرفت ،شديدا ً مورد تنفر ايرانيان
بود .مطبوعات وقت ايران از كنارهگيري ديكتاتور اس��تقبال كردند .او به نفع پس��رش محمدرضا
اس��تعفا كرد .اما آنچه موجب ناراحتي ملت ايران ميشد ،اين بود كه رضاشاه به وسيله اجنبيها
از حكومت بركنار شده بود .در واقع اشغال ايران شيريني ناشي از سقوط ديكتاتور را از بين برد
و موجب تلخي كام ايرانيان گرديد 49.دخالت دولتهاي بيگانه واكنش خصمانه و مقاومت ملي
ايرانيان را برانگيخت؛ و آنان را وادار كرد كه به دفاع از هويت و مليّت خود بپردازند .در قلب هر
ايراني تالش مس��تمر براي داشتن هويت مستقل وجود داشت 50.دخالت بيگانگان در امور ايران
خشم و نفرت مردم را برانگيخت .با افزايش آگاهي ملت ايران خشم آنها نيز نسبت به بيگانگاني
كه در امور داخلي ايران دخالت ميكردند ،افزايش يافت .پس از اشغال ايران توسط متفقين ،چون
بيگانگان در كشور حضور داشتند ،مداخالت آنها عينيتر شد و همين مسئله موجب نفرت ملت
ايران گرديد .نفرت ملت ايران نسبت به بيگانگان باعث پيدايش نوعي از ناسيوناليسم در ايران شد
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كه از خصوصيات آن ،تنفر از قدرتهاي بزرگ ،بدبيني نسبت به سرمايهگذاريهاي شركتهاي
خارجي و اس��تخراج مواد خام توس��ط اين ش��ركتها ،توجه به نيروهاي داخلي و مخالفت با
اس��تخدام مستشاران خارجي و در مجموع ،ابراز تنفر از هرگونه مداخلة خارجي در عرصههاي
سياسي ،اقتصادي و اجتماعي بود .ايران بارها مورد تهاجم نيروهاي خارجي قرار گرفته بود .اما
آنچه بيگانهستيزي ايرانيان را در زمان جنگ دوم جهاني متمايز ميكند ،شدت حس بيگانهستيزي
ايرانيان بود .آثار اين حس در دورههاي بعدي در حافظه ايرانيان باقي ماند51.
در اين ميان نبايد از حوادث و مشكالتي كه همراه با اشغال ايران به وجود آمد و احساسات
ناسيوناليستي ايرانيان را برانگيخت ،غافل شد .مشكالتي مانند قحطي؛ حمل مواد غذايي مورد
نياز ايرانيان به شوروي ،مرگ و مير ناشي از بيماريهاي مسري مانند تيفوس و ناامني از ديد
مردم ايران ناشي از حضور بيگانگان بود .عالوه بر كمبود موارد باال ،اعمالي كه به وسيله ارتش
متفقين انجام ميشد نيز به صورتهاي گوناگون احساسات ايرانيان را عليه آنها برميانگيخت .آنها
به اعمالي دست ميزدند كه ايرانيان از آن تنفر داشتند .در منابع و اسناد متعدد مربوط به دوران
اشغال ايران در سال  ،1320راجع به رفتارهاي بيشرمانه سربازان متفقين و به خصوص سربازان
هندي و آمريكايي مطالب زيادي نوشته شده است .در يكي از منابع اينگونه نوشته شده است:

«سربازان آمريكايي در اكثر كافهترياها و بارهاي متعدد خيابانهاي اللهزار و اسالمبول ضمن بادهگساري
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به اعمال ناهنجار و شرمآور به اتفاق زنان بدنام دست ميزدند .به طوري كه كمتر خانوادههاي محترم

تهراني رغبت ميكردندكه حتي براي خريد مايحتاج و لوازم زندگي از آنجا عبور كنند 52».آمريكاييها
همچنين در خيابان اميرآباد يك باشگاه داشتند كه مخصوص افسران و درجهدارانشان بود .در
حالي كه مردم ايران از گرسنگي در انتظار مرگ بودند ،آنها روزانه يك بسته به عنوان جيره دريافت
ميكردند .هر بسته از اين جيرهها براي مصرف پنج تا شش نفر ،كافي بود .در هر بسته انواع و
اقسام كنسروها ،انواع نان ،دو بطري ويسكي ،دو بسته سيگار و ويتامينهاي روزانه بود .آمريكاييها
به سرعت باشگاه اميرآباد را به مركز فحشا تبديل كردند53.
اگرچه درگيريهاي مسلحانه محدودي بين مردم و قواي متفقين رخ داد ،اما يك جنبش چريكي
منسجم عليه آنها به وجود نيامد و مبارزات مردم عليه اشغالگران ،توسط احزاب مليگرا كه پس از
نابودي ج ّو ديكتاتوري شكل گرفته بودند ،به صورت مقاومت منفي ادامه يافت .اين مقاومت كه
بر مبناي انديشه كوتاه نمودن دست بيگانگان از اداره امور كشور به وجود آمد ،سرانجام مخالفت
با اعطاي امتياز به بيگانگان را هدف قرار داد كه ثمره آن ملي شدن سرمايهگذاريهاي خارجي به
ويژه ملي شدن صنعت نفت بود54.
نتيجهگيري
پژوهش حاضر با اين سئوال آغاز شد كه اشغال ايران در شهريور  1320چه تأثيري بر جامعه ايراني
داشته است؟ و به دنبال اين پرسش فرضيهاي مطرح گرديد مبني بر اينكه اشغال ايران در شهريور
 1320تأثيرات عميقي بر جامعه ايراني داشته است .براي پاسخ دادن به اين پرسش و اثبات فرضيه،
اين نوشتار در دو بخش سامان يافت .در بخش نخست به آثار و پيامدهاي كوتاهمدت اشغال از
جمله قحطي ،بيماري ،ناامني و بيكاري اشاره شد .در بخش دوم نيز به آثار و پيامدهاي بلندمدت از
جمله شروع يكي از امواج مهاجرت از روستاها به شهرها ،تغييرات محسوس در قشربندي جامعه
ايران ،تشديد تضاد طبقاتي و قوتيابي ناسيوناليسم اشاره شد .به طور كلي اشغال ايران تمام فضاي
اجتماعي ايران را برهم ريخت .از اين فضا افرادي به بهترين وجه استفاده كردند .تحمل اين فضا
براي مردم ايران بسيار سخت بود.
اگر چه آنها از دست ديكتاتوري رضاشاه خالصي يافتند و پس از رفتن او شادماني كردند
اما وضعيت اشغال نيز رضايتبخش نبود و ملت ايران از چاهي به چاه ديگر افتاده بودند .همه
اين رنجها و مشكالت موجب تنفر ايرانيان از انگلستان و شوروي گرديد .ايرانيان در اين فضا به
بازشناسي مرزهاي هويتي احساس نياز كردند و اين مسئله خود را در ماجراي ملي شدن صنعت
نفت نشان داد؛ جرياني كه تا انقالب اسالمي و بعد از آن نيز ادامه يافت.
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 -49ريچارد كاتم ،ناسيوناليسم در ايران ،ترجمه احمد تدين ،تهران ،انتشارات كوير ،1378 ،صص  11و .12
 -50ژان پير ديگار ،برنارد هوركار ،يان ريشار ،ايران در قرن بيستم ،ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوي ،تهران ،نشر البرز،
 ،1377ص .460
 -51داريوش قمري (قنبري) ،تحول ناسيوناليسم در ايران  ،1320-1332تهران ،مركز اسناد انقالب اسالمي ،1380 ،صص
 12و .13
 -52ناصر نجمي ،خاطرات سياسي (حوادث تاريخي ايران از شهريور  1320تا  28مرداد  )1332تهران ،انتشارات كليني،
صص .19-23
 -53حسين فردوست ،ظهور و سقوط سلطنت پهلوي ،تهران ،انتشارات اطالعات ،1370 ،صص  123و .124
 -54داريوش قمري ،پيشين ،صص  123و .124

173

