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  چكيده
كشور را با بحـران  م. 1941 / آگوست  ه.ش1320در شهريور اشغال ايران از سوي متفقين 

فزاينده اجتماعي مواجه نمود. ايران به صحنه مداخله نيروهاي متفقين در شـئوون زنـدگي   
اجتماعي همچون قتل، غارت، تجاوز، تصرف امـالك و  بروز ناهنجاري هاي مردم درآمد. 

فضاي اجتماعي كشور را بيگانه در مناطق تحت تصرف  توسط قواي نظاميمصادره اموال 
در ايـام  برخورداري قواي نظامي متفقين از كاپيتوالسيون  به سمت ناامني رهنمون ساخت.

 .سلب كرده بوددولت ايران  ازرا خارجي نيروهاي متخلف و تنبيه اجازه پي گيري اشغال 
شرايط الزم را بـراي ظهـور    ،كاهش نفوذ دولت مركزي و تضعيف قواي نظامي و انتظامي

اقتصـاد    و سركشي ايالت و عشاير جنوب و غرب كشور فـراهم سـاخت.   اشرار داخلي
كشاورزي، صنعت، بازرگاني داخلي و خارجي آسيب ديد. كشـاورزي كـه بخـش عمـده     

بيشترين نيروهاي كار را به خود جذب مي نمود، دچار افـت كـاهش    اقتصاد كشور بود و
توليد و سبب بي كاري گستردهگرديد. كاهش توليـد و افـزايش تقاضـاي ارزاق عمـومي     
بدليل ارسال آذوقه به شوروي، حضور تعـداد بيشـمار قـواي اشـغالگر و ورود مهـاجرين      

  ز مناطق ايران گرديد.لهستاني سبب كمبود اقالم اساسي همچون گندم در بسياري ا
  ، زيست اجتماعي.جنگ جهاني دوم ،متفقينامنيت اجتماعي، امنيت عمومي،  :ها واژهكليد
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 25/10/1396 تاريخ پذيرش: ،15/6/1396 تاريخ دريافت:
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  مقدمه .1
ايران از آغاز جنگ جهاني دوم تالش مي نمود از مسائل جنگ به دور باشد و بالفاصله طي 

شوروي در تيـر مـاه   اعالميه اي رسمي بي طرفي خود را اعالم نمود. پس از حمله هيتلر به 
، دولت كمونيستي به عضويت دول متفق درآمد. متفقين به بهانـه   1940ه.ش / ژوئن  1319

ايجاد يك خط تداركاتي آذوقه و مهمات بـراي ارسـال كمـك بـه شـوروي ، حفاظـت از       
هاي نفتي در برابر تهديدات داخلي و خارجي و خطر  حضور اتباع آلماني در ايران ، در  چاه

) به نظر مي رسد طرح 50: 1363ه.ش به ايران هجوم آوردند. (بوالرد،  1320ماه  شهريور 3
مساله حضور اتباع آلماني در ايران و خطر ستون پنجم آنها توسط دولـت انگلـيس، مقدمـه    
ديپلماتيك  اشغال ايران بود كه از ماه ها قبل پي گيري مي شد. با ورود متفقين بـه ايـران و   

لطنت، دولت جديدي به رياست محمد علي فروغي تشكيل شـد و  استعفاي رضا شاه از س
از نخستين اقدامات او انعقاد پيمان سه جانبه در مورد شـرايط حضـور متفقـين و تعهـدات     

 9.م/ 1942ژانويـه   29طرفين در ايام جنگ ميان دولت ايران و  روس و انگليس در تـاريخ  
؛ مكـي،   78- 77:  1376؛ اتـابكي،  47: 1379ه.ش بود. (سيف پور فـاطمي،  1320بهمن ماه 

) اهميت راهبردي نفت ايران در جنگ دوم بر كسـي پوشـيده نيسـت.    194- 192/ 8: 1380
استخراج چند برابر ظرفيت نفت ايران، سوخت ماشين جنگي متفقين را تامين مـي كـرد. از   
. سوي ديگر راه آهن سراسري ايران مهمترين ابزار براي كمك رساني به دولت شوروي بود

راه آهن نيز با چند برابر ظرفيت خود در خدمت قواي اشغالگر قرار داشت و در پايان جنگ 
) تمام خطوط شوسه و راه هاي زمينـي مـورد   127: 1368تقريبا مستهلك شده بود. (ذوقي، 

استفاده آنها بود ولي هزينه هاي نگاهداري و تعميرات راه آهن و راه هـا بـر عهـده دولـت     
  ايران بود. 

امنيـت بـه    ترين نيازهاي انسان و زيربناي رشـد و شـكوفائي اوسـت.    ت از ضروريامني
سـاز رشـد و    عنوان يك نياز فردي تاثيرات كالن اجتماعي نيز دارد و يكي از عوامـل زمينـه  

  و ... بـه   متفكران عـصر روشـنگري هــمچون الك، هـابز، روسـو     ي جوامع است. توسعه
  انـد  دانسـته   را ايجـاد امنيـت    حكومـت   تأسـيس   ي لسفهي بيشتري نـموده و فـ امنيت توجه

هـابز    ي انــديشه   در در طول زمان دگرگون شده اسـت.  امنيت  مفهوم ) 20 :1379(تاجيك، 
  شده افزوده بدان نيز حـفظ امـوال و دارائي  الكدراندشه تنها معناي حفظ جان را داشـته و 

امـروزه معناي امنيت عالوه بر مسـائل جـاني و مـالي بـه       امـا ) 62: 1373(اشتروس،  است
گيـري از   و رفاه و حتـي بهـره    اشتغال  هاي متفاوت آزادي، مشاركت سـياسي، تـأمين حوزه
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هـر  ). 122:  1383، فـر  شـده است (حسني  كشـيده  هم  استعدادها  و برآوردن  اوقات فـراغت
انـد، امـا امـروزه مشـروعيت      نيـت دانسـته  ي تــأسيس حكومـت را تـأمين ام    چند فــلسفه 

  وجـود   بـدون  در ايجاد و حـفظ امـنيت شـهروندان اسـت.    آنها  توانايي  ها در گرو حكومت
امــنيت،   ي جــامعه توفيـق نخواهـد داشـت.     رشد و تـوسعه  براي  اي بـرنامه  ، هـيچ امـنيت

ماعي افراد بدون نگراني از نياز دستيابي به توسعه است؛ در شرايط امنيت اجت مـقدمه و پيش
اجتمـاعي،  عمـومي و  سـطح امنيـت     كـاهش  پردازنـد.  هاي اجـتماعي مي تهديد به فـعاليت

  آورد و از مشاركت آنها خواهد كاسـت. ي انـزواي اجتماعي افـراد را فـراهم مـي زمـينه
در اين ميان امنيت عمومي و اجتماعي تحت تاثير اشغال نظامي كشور به سرعت كاهش 
يافت. در مناطق شمالي كشور كه تحت تصرف روسها بود اين وضع به مراتـب وخـيم تـر    
گزارش شده است. با عنايت به مباحث مطرح شده سوال هـاي پـژوهش اينگونـه طراحـي     

امنيت عمومي به عنوان يكي از عوامل عمده ثبات اجتماعي و از شاخص هاي  - 1شود؛  مي
موارد عمـده نـا امنـي     - 2 ايران وجود داشت ؟ اصلي جامعه سالم تا چه سطحي در جامعه

عمومي و اجتماعي در سال هاي اشغال ايران چه مواردي بوده اند؟ اين پژوهش عهـده دار  
بـه بررسـي   تبيين مسئله امنيت عمومي در ايران دوران اشغال متفقين اسـت. در ايـن راسـتا    

پرداختـه  گانه در كشور نيروهاي بيبي شمار و حضور  ايران فضاي نظامي به وجود آمده در
پرداختـه  جامعـه  تاثير چنين شرايطي بر روال و مناسـبات اجتمـاعي   مي شود و در ادامه به 

   .خواهد شد
  

 مفاهيم تعريف .2

  امنيت 1.2  
  فرهنگ(  .است  بيمي تعريف شده امنيت در لغت، به معناي ايمن شدن و در امان بودن و بي

بـه مـعناي نداشتن دلهره و دغدغه   security ي ادل واژهي امنيت مع واژه  )352: 1363معين، 
  از  مفهوم امنيت را بر اساس تعريـف هـر جامعـه   ، رويكرد جديد پست پوزيتيويسم  .است

تـوان، مفهـوم امنيـت را بــه      بنابراين مي  كند. هاي اجتماعي تعريف مي حقوق افراد و گروه
يت در مـورد افـراد، بـه نبود هراس و و تصرف اجباري و بدون رضا  تـعرض  از  مـصونيت

هـا و   و به مخاطره نيفتـادن ايـن حقـوق و آزادي     مشروع  هاي بيم نسبت به حقوق و آزادي
و حـوادث غــير مــترقبه و در كـل هـر       ، فقر ، بيماري مصون بودن از تهديد و خطر مرگ
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بـه   37- 36: 1386 گـران  . (كتابي و دي نـمود  عاملي كه آرامش انسان را از بين ببرد، تعريف
  .)102-104: 1999 ،جونز  ويـننقل از؛ 

  
 تماعيامنيت اج 2.2
امنيت اجتماعي، بعضي چون باري بوزان امنيت اجتماعي را يكي از ابعاد امنيت   تـعريف  در
، سياسـي،   : نظـامي  اسـت   تقسيم كرده  مقوله  او امـنيت اجـتماعات را بـه پنج . اند دانسته  ملي

امنيت اجتماعي بـه قـابليت حفـظ الگوهـاي سـنتي،     محيطي.  اقتصادي، اجتماعي و زيست
  قابل قـبولي از تـحول مـربوط اسـت   شرايط  زبان، فرهنگ، مذهب و هويت و عرف ملي با

) به نظر بروس كوئن امنيت اجتماعي فرصـت زنـدگي و ســپس نــوع      34:  1378،  (بوزان
امنيت اجتماعي بـه ماننـد حفـاظ و عـايقي اسـت كـه        ت.زندگي به اعضاي يك جامعه اس

خـطرات حـفظ كرده و عالوه بـر ضـمانت بقـاي آن، هويـت و       گزند  اعضاي جامعه را از
بـر اسـاس ايـن تــعريف، امــنيت       ).248: 1372كـوئن،  (تشخص آنان را نيز در نظر دارد 

راد، هويـت و نـوع   مختلف است كه ضـامن بــقاي افــ    ابعاد  اجتماعي حفاظت از خطر در
 زندگي آنان است.

به طور روزمـره    آنـ  امنيت اجتماعي بـراي مـردم يك جامعه ملموس و عيني بوده و بـا
امنيت اجتماعي مبناي قضاوت در مورد ميزان وجود امـنيت بـه مفهوم كلـي   سروكار دارند.

هـاي   نـظري نـاهنجاري  حيث  از  شود. ها بـا آن سـنجيده مي در جامعه بوده و توانايي دولتـ
هاي اخالقي، منازعات قومي،  اجـتماعي، مثل قتل، سرقت، گـسترش مواد مخدر، گسيختگي

در ) 149- 150: 1383باشند (ربيعـي،   اجتماعي مطرح مي  امنيت  هاي هويت در بحث  بحران
  به جـرائم اجتماعي به عنوان يكي از مباحث امنيت اجتماعي مطرح شده است.  اين تـعريف

شـدن از تـهديدهاي نـاشي از بحران هويـت، ضـعف     فارغ  طور مشخص، امنيت اجتماعي
هـاي اقــتصادي، مــعيشتي و فــرهنگي و مــسائل       نهادهاي جامعه و كـاهش نــاهنجاري  

و جلـوگيري از بـروز   هاي اجتمـاعي   مـربوط به بقاء و باال رفتن نظم عمومي، حفظ هويت
  نيست جـز  بنابراين،امـنيت اجـتماعي چيزي ). 287: 1383شود (ربيعي،  تلقي ميناهنجاري 
مانـــدن   و مصـــون  آســـودگي خـــاطر مـــردم از ترس،تهديـــد و اضـــطراب  از  حـــالتي

ــديق      ــد وتعرض(صـ ــه تهديـ ــان از هرگونـ ــادات آنـ ــت و اعتقـ جان،مال،ناموس،هويـ
:  گـردد  بر اساس تعاريف فوق امنيت اجتماعي به پنج بعد تـقسيم مــي  )4: 1382، سروستاني

  .امنيت فرهنگي، امنيت سياسي، امنيت اقتصادي، امنيت قضائي، عمومي  امنيت
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 امنيت عمومي 3.2
اين گونـه   ها و تعارضات است. در پي حفظ عموم شهروندان از گزند آسيب  عمومي  امنيت

، مـالي و   و فيزيكي مـانند خـطرات جـاني  ها و خطرات عيني امنيت شهروندان را از آسيب
نمايـد (نويـدنيا،    هـا مقابلـه مـي    داشته و با متخلفان و مجرمين اين گونه آسيب غيره در امان

عمومي، مصونيت نسبي شهروندان از تعرض مجـرمين    امنيت  از  بنابراين منظور ).64: 1385
ت، سرق: دزدي و  از  هاي روزمـره بـدون نگراني احساس امنيت عمومي انجام فعاليت است.

، تصـرف امـالك و امـوال و    آدم ربايي، زورگيري، يض به زنانتعر، خيابانيهاي زاحمت م
  .) 38- 37،  1386 نظاير اين موارد است. (كتابي و ديگران،  

 

  امنيتمين أتضعيف عوامل ت .3
تاثير زيانبار اشغال ايران، بر تمامي نيروهاي موثر جامعه كامالً مشهود است؛ اولين قشري كه 
به شدت آسيب ديد نظاميان بودند.  نظاميان جوان، با توجه به سـقوط رضـا شـاه و از هـم     
گسيختگي سازمان نظامي كشور با استفاده از رونق فعاليت هاي سياسي ناشي از فضاي بـاز  

خروج رضا شاه از كشـور، جـذب گروههـا و دسـتجات مختلـف سياسـي       سياسي پس از 
رو، بتدريج در ميان نظاميان سـه گـرايش متفـاوت ناسيوناليسـم ملـي گـرا،         گرديدند. ازاين

  ) 73، 1385وجود آمد. (تاج عيني،  گرا، به طلب و چپ سلطنت
ي ارتـش و  نيروهاي متفق بالفاصله پس از اشغال كشور به خلع سالح باقيمانده نيروها

) خلـع  54: 1381مامورين شهرباني كه در پادگان ها حضور داشتند مبادرت كردند.( قطبي، 
سالح بازمانده قواي نظامي و انتظامي كشور بـه افـزايش نـا امنـي و ناهنجـاري در كشـور       

ه. ش تجزيه ارتش و فرار از پادگان ها به حـد اعـالي خـود     1320انجاميد. در اواخر سال 
ارتش و شهرباني در چنين شرايطي به طور كلي روحيه خود را از دست داده رسيد. پرسنل 

ارتش به عنـوان عامـل   ، بودند و محل خدمت خود را ترك مي كردند. با ورود قواي بيگانه
اصلي برقراري نظم و امنيت داخلي به سرعت شالوده اش از هم پاشيد. بـه طـوري كـه بـه     

ياري از سـربازان و درجـه داران ارتـش،  بـا     مجرد اعالن ترك مقاومت از سوي دولت بسـ 
سالح و مهمات از پادگان ها فرار و در مسير بازگشت به موطن خود در اقصي نقاط كشور 

) حتي دسته جـات متشـكل و مـنظم در ارتـش بـراي      64و 54- 53پراكنده گشتند.( همان: 
ظاميان به شدت جلوگيري از فرار نيروها و يا كنترل اسلحه و مهمات وجود نداشت. تعداد ن
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كاهش يافته بود و مساله تامين نيروي نظامي كشور از مشكالت جدي دولتمردان وقـت بـه   
حساب مي آمد.  دولـت ناچـار جوانـان را بـه خـدمت وظيفـه فـرا خوانـد، امـا بـه دليـل            

هاي موجود،عدم قدرت و نفوذ حكومت مركزي، امتناع ايالت و عشاير از ارسـال   نظمي بي
دم مجوز روس ها به عوامل حكومت مركزي جهـت سـرباز گيـري در    سرباز و همچنين ع

) پريشاني امـور و وضـعيت   76: 1368مناطق تحت اشغال خود،اين طرح ناكام ماند.(ذوقي، 
نامساعد امنيتي كشور، محمد علي فروغي نخستين نخست وزير ايام اشـغال را بـه تاسـيس    

ا ، روستاها و راه هـا را بـر عهـده    ش امنيت شهره0ه 1318مجدد اداره كل امنيه كه تا سال 
داشت، واداشت. اين اداره بدستور رضا شاه منحل و وظايف آن بر عهده لشـكرهاي ارتـش   

) حال با تضعيف و تجزيه ارتش احياي مجـدد اداره   81- 82: 1381قرار گرفته بود. (اميني، 
  امنيه كه بعدها ژاندارمري نام گرفت در دستور كار قرار گرفت. 

ارتش سرخ به آذربايجان بسياري از مامورين دولتي يـا تحـت فشـار نيروهـاي     با ورود 
) 239: 1381روس از آذربايجان خارج شده بودند و يا به اجبار اخراج شده بودند. (قطبـي،  

مقامات نظامي شوروي در آذربايجان مامورين ژاندارمري و شهرباني را خلع سالح و پـس  
) روسها ساكنين غير بومي آذربايجان را 54ل دادند. (همان: از مدتي تعداد پرسنل آنها را تقلي

هم مجبور كرده بودند به تركي تكلم نمايند تا تفاوت زباني اين منطقه را با ساير نقاط ايران 
پر رنگ نمايند. روز نامه، فيلم و كنسرت هايي به زبان تركي و زيـر نظـر مـامورين نظـامي     

) 80- 79: 1368ي تهيه و اجرا مي شـد. (ذوقـي،   شوروي براي برجسته كردن تمايالت قوم
اين اقدامات در واقع مقدمه اي براي به وجود آوردن بحران خودمختاري آذربايجان در سال 

  ه.ش است. 1325
ارتش و قواي انتظامي تقريباً اقتداري نداشته و به آلت فعل دول اشغالگر در آمده بودند. 

من نياز به اخـذ مجـوز از نيروهـاي متفقـين بـود.      جهت انتقال نيروهاي نظامي به مناطق ناا
) حتي استقرار چند نفر نيروهاي امنيه در روسـتاها نيـز منـوط بـه     108- 107: 1381(قطبي، 

) افسران ايراني بدون كسب اجازه تردد قادر به رفت 449و  57- 56اجازه آنها بود. ( همان: 
ارمري هـا و پادگـان هـا موظـف     )  ژانـد 381و آمد در مناطق تحت اشغال نبودند. ( همان: 

بودند آمار گردان خود را با جزئيات كامل شامل پاسگاه ها، اسلحه خانه ها و مهمات را هر 
) در مواردي كه افسران ايراني از انجام درخواست هاي 310ماه به متفقين ارائه دهد. (همان: 

شدند.  خدمت اخراج ميقواي متفقين سرپيچي مي كردند ، بالفاصله دستگير، زنداني و يا از 
)  از سوي ديگر، نحوه رفتار نيروهاي بيگانه بـا نيروهـاي نظـامي ايـران بسـيار      239(همان: 
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تحقير آميز بود. شرارت سـربازان آمريكـايي در تعـرض بـه سـربازان پاسـگاه ژانـدارمري        
) و عدم قـدرت دولـت مركـزي در رفـع ايـن      269انديمشك و ضرب و شتم آنان (همان: 

قواي نظامي ايران به خوبي وضعيت قواي  امنيـت دهنـده ايـران را كـه عامـل      تعرضات از 
برقراري نظم و امنيت در كشور بودند، نشان مي دهد. در واقع قواي نظامي ايران از قـدرت  
الزم براي دفاع از خود در مقابل تعديات بيگانگان برخوردار نبوده انـد. در مـوارد بسـياري    

ل عمده نا امني به حساب مي آمدند. به نقل از رئيس آمار بافت قواي امنيتي ايران، خود عام
در فقـره نـا امنـي    « كرمان و منشي حسين خان شجاع  رئيس ايل بچاقچي نقل شده است: 

ايالت و عشاير و راهزني مجدد آنها ، نظاميان و افسران ژانـدارمري مقصـر اصـلي هسـتند.     
تيشان دچار ركود شده و براي بـه دسـت   نظاميان پس از ورود رضا شاه از ايران وضع معيش

آوردن مال و سهمي از اموال دزدي نه تنها دست راهزنان و دزدان را باز گذاشته، حتـي بـه   
در پاره اي موارد نظاميان  سالح هاي اين » برخي از مسئولين ايل پيشنهاد شرارت مي دادند

  )235: 1384كردند. (آگاه ،  اشرار را از محل انبار مهمات پاسگاه ها و پادگان ها تامين مي
از جمله مهمترين دستاوردهاي سلطنت رضا شاه برقراري نظم وامنيت داخلي در كشور 
بود.  در ايام حكومت رضا شاه طرح خلع سالح عمومي در كشور به اجرا در آمد و جهت 
تامين امنيت در جامعه سالح گرم از سراسر كشور جمع آوري شـد. هجـوم قـواي بيگانـه،     

جاري هاي بعدي، حضور برخي افسران فاسد و خالي شدن پادگانهـا از نيـرو فرصـت    ناهن
تا خارج كردن مهمات از پادگان ها و اسـلحه   مناسبي براي سودجويان و اشرار فراهم آورد
امنيت عمومي را به چـالش جـدي بكشـند.     خانه ها و بكارگيري آن در اقدامات تبهكارانه،

  ه. ش 1320مونه در ابتداي پائيز ) به عنوان ن374: 1381(قطبي، 
...  قبل از ورود نيرو هاي شوروي، هنگ ساري كليه اسلحه و ذخيره و تجهيزات را در 
ساري با خود برداشته و فرار اختيار نموده اند... مقدار زيادي از سالح و تجهيزات را در 

ـ  دهات و قـراء  دهات و جنگل ها ريخته اند كه عيناً بدست اشرار افتاده كه همه روزه ب
  .)64... (همان:  مي آيند و عده اي را مقتول و مجروح و اموال آنها را غارت مي نمايند

در ادامه بايد گفت سربازان هنگ مذكور با ما بقي تجهيزات به موطن خويش مراجعـت  
و در سراسر كشور پخش گشته اند. هجوم حدود سي نفر از اشرار منطقه سنگسر و پلور به 

شهد در حوالي ساري و داغ كردن اهالي روستا و غارت اسب و گاو موجـود  روستاي آق م
در روستا از جمله اقدامات خالفكارانه اي است كه توسط اشرار محلي، در خالء ناشـي از  

  )69وجود قدرت قهريه دولتي به وجود مي آمد. (همان: 
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  رشد مصادر ناامني .4
  ايالت 1.4

مركزي را به شدت متزلزل نمـود. حـوزه حكومـت     هجوم متفقين به ايران، اعتبار حكومت
) در 219: 1353دولت تقريبا به تهران و نواحي مركـزي ايـران محـدود بـود. (لنزوسـكي،      

جنوب قبايل و عشاير از اطاعت دولت مركزي سر مـي پيچيدنـد و در خراسـان و منـاطق     
بـا در پـيش   ساله سـلطنت خـود    16غربي نيز وضع به همين منوال بود. رضا شاه در دوره 

گرفتن سياست تخته قاپو كردن عشاير، جابجايي قبايل و طوايف كوچ نشين نا آرام به نقاط 
ديگر و همچنين تبعيد و زنداني نمودن روساي برخـي ايـالت كنتـرل و تضـعيف قـدرت      
ايالت و عشاير پرداخته بود؛ اما پس از هجوم متفقين به كشور و سقوط ديكتـاتوري رضـا   

اقدام به آزادي سران قبايل و عشاير زنداني و تبعيدي نمود.  اين اقـدام   شاه ، دولت فروغي
فرصت مناسبي براي جاه طلبي هاي سران عشاير فراهم ساخت كه به نفع خود و بـر عليـه   
حكومت مركزي بر قدرت خود بيافزايند. عشاير شورشي يكي از عوامل عمده نـا آرامـي و   

غرب كشور بودند و خطري بزرگ براي امنيت  شرارت در دوران اشغال در مناطق جنوب و
داخلي به حساب مي آمدند. متفقين با باز گذاشتن دست ايالت و عشاير ياغي در حمله بـه  
شهرها و روستاها و عدم اجازه تحرك نظامي به ارتش و ژاندارمري جهت سركوب عشـاير  

و روستاها تشويق و  شورشي،  آنها را نسبت به ادامه نا امني و شرارت و غارت مردمان شهر
  اميدوار مي نمودند.

ايالت با بدست آوردن بخشي از سالح هاي خارج شده از پادگان ها اقدامات تبهكارانه 
خود را گسترش داده و حتي به سرقت محموله و اسلحه خانه هاي قواي متفقين نيـز روي  

هـاي حمـل سـالح     آوردند. اين دستبردهاي معموال در بين راه ها و در هنگام عبور كاروان
اتفاق مي افتاد. گزارش هاي فراواني از اين دست سرقت هاي خونين توسط اشرار داخلـي  
براي كسب مهمات بيشتر و تجهيز خود براي سرقت هـاي مسـلحانه در داخـل كشـور بـه      

) دشتســتان و تنگســتان در جنــوب و 327- 326و   300و 80چشــم مــي خــورد. (همــان: 
طقي بودند كـه مـامورين دولتـي يـا از آنجـا گريختـه(قطبي،       كردستان در غرب در زمره منا

) و يا توسط روساي ايالت منطقه اخراج شده بودند. امور مناطق فوق توسط 56- 55: 1381
سران عشاير اداره مي شد. قبايل منطقه كردستان نه تنها به نا آرامي و نا امني دامن مي زدنـد  

از خود نشان مي دادند. دولت شوروي نيز بـا   بلكه عالئم گريز از مركز و خود مختاري نيز
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جلوگيري از اعزام قشون توسط دولـت ايـران جهـت اعمـال حاكميـت خـود بـر منـاطق         
  .) 77: 1368زده ،  موجبات تحريك بيشتر آنان را فراهم مي آوردند. (ذوقي ،  آشوب
  
  نيروهاي نظامي بيگانه 2.4

راسر كشور كه همچون نيروهاي فاتح حضور بيش از يكصد هزار نيروي نظامي بيگانه در س
با آزادي در ايران عمل مي كردند، وضعيت نگران كننـده اي را بـه لحـاظ اجتمـاعي بـراي      
ساكنان مناطق اشغال شده ايجاد مي نمود. غارت اموال عمومي، دستبرد به اسباب و وسـايل  

كنان شـهرها و  خانه ها و مراكز دولتي، سرقت از مغازه ها، عربده جويي وآزار و اذيـت سـا  
روستاها وحتي تعدي به مسافران در بين راه هاي مواصالتي و جرح و قتـل مـردم توسـط    
ســربازان بيگانــه بمرتــب گــزارش مــي شــد. برخــورداري نيروهــاي نظــامي خــارجي از  

)و مصونيت قضايي در ايام جنگ، آنها را نسبت به انجـام  147: 1381كاپيتوالسيون (قطبي، 
مردم ايران ترغيب مي نمود. دولت مركـزي قـادر بـه پـي گيـري      جرم و جنايات نسبت به 

پرونده هاي مربوط به قتل و غارت و تعديات نظاميان بيگانه نبود. سربازان و افسران بيگانه 
پس از انجام تعديات مالي و جاني نسبت به مردم متواري شده و اندك پي گيري هـا بـراي   

ه به جايي نمي برد. مقامـات قـواي متفقـين در    شناسايي و تعقيب سربازان متجاوز عموماً را
ايران اطالعات نفرات خود را اعم از نام افـراد، حيطـه تخصـص، ماموريـت و مشخصـات      
گروهان يا گرداني كه در محدوده مناطق مختلف شـهري و روسـتايي اقامـت داشـتند، بـه      

لمداد مي كردند. مقامات مسئول ايراني نمي دادند و هرگونه آمار و آگاهي را اسرار نظامي ق
) گزارشات و پرونده هاي زيادي از سرقت سربازان متفقين شامل سرقت طال و 359(همان: 

جواهر، پوشاك، وسايل خانه، دارو، مواد غذايي و غيره امروزه به شكل سند در دست است 
 )  376- 375و 315- 314و  102- 101و 99و72(همان: 

مـت بـراي زنـان و دختـران و ورود بـه      شرارت نيروهاي بيگانه از طريـق ايجـاد مزاح  
هاي مردم و تعرض به نواميس مردم، بخش ديگري از وضعيت ناامني عمومي ايران در  خانه

باشـگاه  «... ) آمريكائيهـا محـل اسـكان خـود در     23- 20: 1370ايام اشغال است. ( نجمـي، 
مـي آمدنـد و   اميرآباد را به مركز فحشا تبديل كردند. كاميون هاي آمريكايي به مركـز شـهر   

) سـربازان  124/ 2: 1370(فردوسـت،  » دختران را جمع مي كردند و به باشگاه مي بردنـد... 
روس در مناطق اشغالي شمال كشور وضعيت رقت باري را ايجاد كردند. تعرض يك دسته 

) و چند روستاي ديگـر، بيـانگر   131- 129: 1381سربازان شوروي در قريه ارزجون(قطبي، 
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هاي متولي برقراري امنيت و بي مسئوليت دول متفق و برقـراري جـو   ضعف مفرط دستگاه 
ناامني اجتماعي گسترده در كشور است. اسناد و گزارش هاي مربوط به تعرض و آزار قواي 
شوروي در شهر ها و روستاهاي مازندران، زنجـان، كـرج، آذربايجـان، گرگـان و شـرارت      

مشـك، اراك، قـزوين، لرسـتان، تعـدي و     سربازان آمريكايي در قرا و قصبات اصفهان، اندي
اذيت سربازان انگليسي و هندي در شهرهاي آبادان، ساوه و تهران از ديگر موارد قابل ذكـر  

و 219- 218و 268و 296و 197- 195و280و 180و  369و 259و 130- 129است. (همـان:  
  ) 315- 313و 216و 270و 321و 207

در اماكن دولتي، شخصي و يا تجـاري   نيروهاي متفق پس از ورود به شهرها و روستاها
اقامت گزيدند و پس از چندي به غارت اشياء و اموال محل سكونتشان پرداخـت. اسـتقرار   
نيروهاي ارتش سرخ شوروي در كاخ هاي مازندران و گيالن و غـارت اشـياء نفـيس ايـن     

منتقـل شـد و   ) از موارد قابل ذكر است.  بسياري از اين اشياء به شوروي 74ها (همان:   كاخ
) اسـتقرار در  73- 74برخي نيز در داخل توسط دالالن ايراني خريداري مـي شـد. (همـان:    

دفاتر و دواير دولتي در اقصي نقاط كشور، مامورين اداري و دولتي را با مشكل كمبود جـا،  
امكانات و عدم سرويس دهي به مردم رو به رو نمود و منجر به اختالل در روند اداري نيـز  

عدم اجازه ورود كارمندان ادارات به محل خدمتشان آنها را از رسيدگي به امور مردم  گرديد.
داشت و اين امر اختالل جدي در انجام امور شهرها و روستاها و خدمت رساني بـه   باز مي

) عالوه بر اين موارد، اشغال منازل 341مردم و انجام امور اداري آنها ايجاد مي نمود. (همان: 
) از 63- 61) و تصرف ساختمان هاي تجاري شخصي (همان: 179مردم(همان: و خانه هاي 

موار ناامني مالي مردم بود. در اكثر موارد حتي اجاره بهاي هم براي ملك متصرفي پرداخت 
) بنابراين مردم در شرايط فشار اقتصادي و معيشـتي ناشـي از   103- 102نمي گرديد.(همان: 

ت تصرف اموال و امالكشان نيز بودند كه تـا پايـان   ايام جنگ و اشغال كشور، دچار مشكال
  اشغال كشور ادامه داشت.

مصارده اموال و اجناس مردم، از ديگر موارد نا امني عمومي در اين دوران بود. مصادره 
و ضبط  داروهاي وارداتي داروخانه فرهنگ دكتر شهيدي در گمرك تبريز توسط نيروهـاي  

اي خانگي وارداتي در بندر پهلوي توسـط نيروهـاي   ) و ضبط كااله79- 78شوروي(همان: 
) مصادره و ضـبط ماشـين هـاي سـواري     87- 86شوروي از موارد قابل ذكر است. (همان: 

و  324و 78- 77(همـان:   ،كاميون، اتوبوس و حتي حيوانت بـاركش توسـط قـواي بيگانـه،    
مـومي در  ) به كاهش شديد وسايل ارتباطي و امكانات مربوط به حمل و نقل  ع151- 149
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كشور انجاميد. يكي از پيامدهاي اين امر ، عدم ارسال كاالهاي ضروري به مناطق و ايـاالت  
دچار بحران ارزاق است. كمبود ارزاق در اكثر شهرها و روستاهاي كشور به مشـكل جـدي   
دولت مبدل گشته بود. مديريت بحران ارزاق نياز به سيستم حمل و نقل كارآمدي داشت تا 

طي بالفاصله كاال و اجناس به مناطق مورد نظر ارسال گردد. اما سياست متفقين در مواقع قح
در به كارگيري تمام امكانات حمل و نقـل كشـور در جهـت ارسـال آذوقـه و مهمـات بـه        

هاي جنگ شوروي نياز شديد به وسائل نقليه را ايجاب مي نمود كه بخشي از آنها بـا   جبهه
  دولتي تامين مي گرديد.  مصادره اجباري وسائل نقليه شخصي و

سياسي كردن فضاي كشور توسط متفقين از مباحث مهم اجتماعي دوران اشغال اسـت.  
بوالرد در گزارش خود به  وزيـر خارجـه انگلـيس از برقـراري سانسـور همـه جانبـه بـر         

برقراري سانسور از «... مطبوعات و جرايد و سخنراني ها و متينگ ها در ايران اشاره مي كند
» انگليس و شوروي درباره وقايع جنگ با شدت هر چـه تمـام تـر اعمـال ميشـود...     طرف 

) البته سانسور تنها به وقايع جنگ محدود نبود و بر هر آنچه كه با 121- 120: 1363(بوالرد، 
رويه كلي دولتين اشغالگر هم خواني نداشت مورد پيگرد قرار مي گرفت. مقامات شـوروي  

در سانسـور اخبـار شـدت عمـل بيشـتري داشـتند و بوسـيله        در استان هاي شمالي ايـران  
ه.ش بـين   1320.م/ 1942كميسيون سه جانبه سانسور، كه بر اساس پيمان اتحاد سه جانبـه  

ــدايت،    ــيس (ه ــوروي و انگل ــران و ش ــر   145: 1375اي ــدين ام ــود، ب ــه ب ــكيل يافت ) تش
  نمودند.  مي  اقدام

اد جرايـد و مطبوعـات از   مدت كمي پس از سقوط حكومت رضا شـاه در ايـران تعـد   
دوازده به پانصد و هشتاد افزايش يافت  و احزاب سياسي نيز به بيش از بيست حزب رسيد. 

) سفارت شوروي در تهران از جمله موضـوعاتي را كـه بـراي توقيـف      77: 1376(اتابكي، 
روزنامه نبرد مطرح مي كند، مخالفت آشكار اين روزنامه با موضـوع بازداشـت خودسـرانه    

) اعمـال  3- 5/ 7: 1391رانيان به بهانه هاي مختلف مي باشـد. (صـدري و علـي اكبـري،     اي
سانسور بر اخبار جرايد و مطبوعات به صـورت وسـيعي اجـرا مـي گشـت. حتـي انتشـار        
تلگراف علماي قم مبني بر نگرانـي از وضـعيت مزاجـي آيـت اهللا كاشـاني در بازداشـتگاه       

تار انگليس در ايـران شـد كـه باعـث توقيـف      انگليسي ها، موجب اعتراض شديد وزير مخ
) دستگيري مدير 72- 71و 12 - 11/ 7: 1391گرديد.(صدري و علي اكبري،  "آزاد"روزنامه 

بـه بهانـه اعـالم موضـوع      1324مرداد ماه  15روزنامه اختر شمال بوسيله قواي شوروي در 
) از ديگـر  415- 414: 1381تخليه ايران از نيروهاي متفقـين پـس از اتمـام جنـگ (قطبـي،      
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رفتارها با روزنامه نگاران است. بوالرد اشاره مي كند دولت انگليس با فشار بر روي ايـران،  
موافقت دولت ايران را براي بازداشت و تبعيدو بازداشت  اتباع ايراني اخذ مي نمود.(بوالرد، 

1363 :100 (  
افران  بـا توجيـه   تفتيش خانه به خانه و بازرسي شبانه اماكن مسكوني، ماشين ها و مسـ 

برقراري امنيت البته تنها براي نيروهاي نظامي متفقين، در حجم گسترده اي در مناطق تحت 
) اخذ صورت اسامي مسافران و 258و  114و  129: 1381اشغال انجام مي گرفت. (قطبي، 

بررسي تعداد و مشخصات افراد در حـال تـردد در كشـور و تهيـه ليسـت ورود و خـروج       
) از اقدامات اشغالگران به بهانه تامين امنيت خود به حساب مـي آيـد.   175ان: مسافران (هم

مقامات دول اشغالگر علي رغم بي مسئوليتي در مقابل تامين امنيت اجتمـاعي بـه اقـدامات    
  امنيتي گسترده جهت حفظ و حراست  منافع خود در ايران روي آوردند. 

  
  چالش وضعيت سالمت عمومي .5

غيرمحـدود    و شـد   آمـد از جمله بيماري تيفوس و حصبه  به واسـطه    مسري  شيوع امراض
نظاميان شوروي و انگليسي، مهاجران لهستان، كمبود مواد غذايي و ضعف بنيه افراد، كمبود 

  فوريـت   رغم آنكه وزارت بهـداري بـه   عليدارو و درمان و بيمارستان رو به گسترش نهاد. 
ولي امراض مسري  انجام داد،  بيماريها  ي مـقابله بـا شيوعو اقداماتي را برا  شد  كار  دست به
ميليـون   5توان بـه اختصـاص   مـي   جـمله  از آن.  رفت  در سراسر كشور گسترش با سرعت

منظور مقابله با تيفوس و تيفوييد اشـاره كـرد.در     ريال براي فراهم آوردن امـكانات الزم بـه
ايجـاد    تختخـواب   ا ظــرفيت يـك صـد و پنجـاه    همين زمينه در تهـران دو بيمارسـتان بــ   

،فروهر 1323تير  25بيمارستانها در مـحل وزارت دارايـي بود.در تاريخ   گـرديد.يكي از اين
  وزيـر  نخسـت   وزيـر دارايـي وقت و دكتر ميلسپو رئيس كل دارايي طي نامـه مشـتركي بـه   

ختخوابي و اســترداد مــحل   تيفوسي به بيمارسـتان پانصـد تــ     انـتقال بـيمارستان  تقاضاي
مـبرم بـه محل مذكور جهت   وزير به دليل نياز وزارت دارايي را مطرح كـردند ولي نـخست

گزارشاتي از سراسر كشـور    كرد.  مخالفت  درخواست  بستري نمودن بيماران تيفوسي با اين
كاشـان،  ازجمله زنجان، مازندران،گرگان، سمنان، شـاهرود، كرمـان، بنـدر عبـاس، بوشـهر،      

: 1378،   طيرانيآذربايجان، دزفول و اراك با موضوع شيوع امراض مسري مخابره مي شد.(
 در ارتبـاط بـا اشـغال بيمارسـتانها و امـاكن درمـاني توسـط نيروهـاي        گزارشـاتي   )96- 93

اشـغال بيمارسـتانها و اسـتفاده از امكانـات      ، در دست اسـت.  شوروي  اشغالگر،بويژه ارتش
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تلفـات    طوركلي با كمبود مواجه بود آمار لحـاظ به  ايـن  از  كه كشور حاليموجود در آنها در
  .)98- 97: 1378،   طيراني.( .مي دادفزايش را مردمي 

  
  ركود امنيت غذايي .6

دولت محمد علي فروغي از همان روزهاي نخستين روي كار آمدنش با كمبود مواد غذايي 
بـود. اشـغال كشـور نقـش مـوثري در كـاهش       به ويژه گندم در تمام نقاط كشور روبـه رو  

درآمدهاي دولت از برخي استان ها داشـته اسـت. دو سـوم ماليـات كشـور از پـنج اسـتان        
حاصلخيز بدست مي آمد. بر اثر اشغال شوروي مقدار بسيار كمي ماليات پرداخته مي شـد.  

حاصـلخيز   ) شوروي مانع انتقال مواد غذايي از استان هاي16- 14: 1353(ساعد مراغه اي، 
تهران با بحران كمبود گندم مواجه شـد و   1321شمالي به ديگر استان ها مي شد.از تابستان 

ه.ق از شـوروي بـراي    1321هزينه زندگي بسيار باال رفت. درخواست دولت ايران در پائيز 
آزاد كردن حمل گندم و جو مناطق شمالي به تهران و ساير استان ها پذيرفته نشد. (ذوقـي،  

) اين ممنوعيت در ابتدا شامل گندم و برنج بود ولي بعـدها دامنـه آن افـزايش    143  :1368
يافت. مناطق مركزي و جنوبي ايران از لحاظ خواربار در مضيقه بودند و احتياجات خود را 

) علي رغـم اينكـه متفقـين ادعـا     271: 1353از مناطق شمالي مرتفع مي كردند. (لنزوسكي، 
ن از خارج تامين مي شود، اين مطلب تا اندازه قابل تـاملي صـحيح   كردند كه احتياجاتشا مي

نبود و بخش عمده اي از تنگي و گراني ارزاق در كشور، مربوط به تامين احتياجات آنهـا از  
بازار داخلي بود. به عنوان نمونه تلگراف اسـتاندار گـيالن بـه وزارت كشـور در خصـوص      

ه علت كمبود برنج و گراني قيمت آن در بازار تامين برنج سربازان شوروي از بازار رشت ك
) ظاهراً تنها آمريكايي ها بودند كـه كليـه   37/ 4: 1381مي شود، قابل ذكر است. (خامه اي، 

  )323/  8:  1380احتياجات خود را به همراه مي آوردند. (مكي،
در روزنامه اطالعات گزارش هايي از وضعيت نامناسب نان مناطق مختلـف كشـور بـه    

مي رسيد، در واقع در اين نان ها از گندم بسيار كم اسـتفاده مـي شـد و مصـرف آن      چاپ
) كمبود مواد غذايي به ويـژه  4: 5464موجب بيماري مردم مي شد.( روزنامه اطالعات، ش 

نان در اقصي نقاط كشور گزارش شده است. اعتراضات عمومي عليه قحطي نـان و گرانـي   
ه.ش (طيراني، 1321نشاه ، اراك، مالير و تبريز در سال  مواد غذايي در شهرهاي مشهد، كرما

) از ديگر نمونه هاي اعتراض عمومي عليه قحطي و گراني مواد غـذايي  23- 22: 1372بهار 
ه.ش عـده اي از مـردم و دانـش آمـوزان در ميـدان       1321آذر  27است. همچنـين در روز  
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د. اين ماجرا كه به بلواي نـان  بهارستان تهران تجمع كردند و خواستار رفع مشكل نان گشتن
شهرت يافت به درگيري نيروهاي انتظامي با مردم انجاميد و عده اي كشته و زخمي شـدند.  

) برخي نانواها قسمتي از سـهميه آرد را كـه دريافـت    319- 318/ 2: 1329(كوهي كرماني، 
اره و سيب زمينـي  كردند در بازار آزاد مي فروختند. آرد باقيمانده را با جو، ذرت ، خاك  مي

) كمبود 191: 1368مخلوط مي كردند و اين نان نامرغوب را به مردم مي فروختند. (عاقلي، 
مواد غذايي در سال هاي اشغال كشور دائمي بود و هزينـه زنـدگي در فاصـله سـال هـاي      

اندكي رو بـه كـاهش    1324درصد افزايش يافت و تنها در سال  800بيش از  1323- 1320
) پيدايش بازار سياه از علل تورم فوق العاده و كمبود 34- 33: 1374نج فاوست، نهاد. (لستر

اقالم اساسي به حساب مي آمد. جدي ترين مشكل دولت كمبود گندم و تامين نان بود. در 
ه.ش يعني در حدود يك سال پـس از  1321تهران قيمت نان در بازار آزاد در نيمه اول سال 

  )395: 1377برابر شده بود. (فوران،  17اشغال بيش از اشغال بيش از 
در اثر كمبود وسيله حمل و نقل، وضع بـد راه هـا ي ارتبـاطي بـين روسـتاها و مراكـز       
شهري توزيع مواد خوراكي دشوار شده بود. بهره برداري نا محدود از سيستم حمل و نقـل   

ت عمـده در  و كاميون و وسايل نقليه عمومي در اختيار دول متفق قرار داشت كه بـه صـور  
 1320حال جابجايي ارزاق و نظاميان به مناطق مختلف تحت سيطره خود بودند . در سـال  

ه.ش در حدود چهار هزار دستگاه كاميون در كشور موجود بود كه در همان ماه هاي ابتدايي 
اشغال ، حدود ششصد دستگاه كاميون را در استان هاي شمالي ماموران شـوروي مصـادره   

يه بازرگاني انگليس هم براي حمل و نقل مواد و مهمات از جنوب به شـمال  نمودند. اتحاد
) «.. 138- 137: 1368(ذوقي،  متجاوز از دو هزار دستگاه از كاميون هاي ايران تصاحب كرد.

ميليون دالر به ايران بـدهكار بودنـد حـال آنكـه تنهـا      140متفقين از اين رهگذر نزديك به 
) خـارج شـدن وسـايل    188: 1372(كاتوزيـان،  » ر بودند.ميليون دال 5/2حاضر به پرداخت 

حمل و نقل از وظيفه اصلي و جاري حمل كاال و اجناس به اقصي نقاط كشور، عامل عمده 
  بروز قحطي در نقاط مختلف كشور بود. 

سياست هاي مالي دولت، با توجه به فشار پولي متفقين به افزايش هزينه هـاي زنـدگي   
ه.ش بـه امضـاي    1321خـرداد   5اد مابين ايران و انگلسـتان كـه در   انجاميد. بر اساس قراد

دولتين رسيد، دولت ايران بايستي احتياجات ريالي متفقين را تامين نمايد و هـر شـش مـاه    
معادل صدي چهل آنچه ريال گرفته اند به نرخ رسمي طال بپردازند، كه پشـتوانه اسـكناس   

ز حيـث قنـد و شـكر و قمـاش و     باشد و صدي شصت هم احتياجـات جـنس كشـور را ا   
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ه.ش بـه مجلـس    1321الستيك و غيره تامين نمايد. بر اين اسـاس اليحـه اي در شـهريور    
شوراي ملي ارائه  شد كه اجازه انتشار سيصد ميليون تومان اسكناس به بانـك مركـزي داده   

ا ) دولت انگليس طالي الزم براي پشتوانه پـول منتشـره ر  324 - 323/ 8: 1380(مكي،  شد.
در اختيار قرار نمي داد و انتشار پول بدون پشتوانه سبب افزايش تورم  و باال رفـتن قيمـت   

تا آبـان   1320اجناس و كسري بودجه سنگين دولت گرديد. فقط در يك سال (از شهريور 
ميليون رسيد. متفقين نرخ رسمي  350ميليون به  200ه.ش ) ميزان اسكناس كشور از  1321

تـا   )73: 1356ريال افزايش دادند. (ايران در جنگ جهاني بزرگ، 140ل به ريا 68ليره را از 
قدرت خريد خود را باال ببرند. با كاهش ارزش ريال، درآمد ايران از صادرات كـاال بـه بـه    

  نصف كاهش يافت. 
  

  گيري نتيجه. 7
 هجوم متفقين به ايران و اشغال كشور توسط قواي بيگانه تاثيرات مهمي بر امنيـت عمـومي  
داشت.گسست شيرازه ارتش، خلع سالح نظاميان و فرار يا اخراج مسئوالن نظامي محلي از 

بسـاماني  مناطق ماموريتشان بر ناامني اجتماعي افـزود. افـزايش ميـزان جـرم و جنايـت، نـا      
اجتماعي و پريشاني امور در سطح كشور معلول اين شرايط است. از دست رفتن حاكميـت  

وهاي گريز از مركز و سركشي عشـاير و تعـدي آنهـا انجاميـد.     دولت مركزي به تقويت نير
مسلح شدن اشرار در شرايط خالء قدرت نظامي، امنيت اجتماعي را به چالشي مهم روبه رو 
ساخت. نيروهاي متفقين عالوه بر آنكه اجازه اقدام جدي بـه قـواي انتظـامي ايـران جهـت      

مـل مهـم نـا امنـي اجتمـاعي و      سركوب اشرار و عشاير شورشي نمي دادند بلكـه خـود عا  
ناهنجاري به حساب مي آمدند سربازان بيگانه با انجام اقدامات تبهكارانه و خالف عـرف و  
قانون از قبيل سرقت، قتل، آزار و تعدي و نظاير اين موارد، به عامل عمده ناامني اجتمـاعي  

در كشـور در   در سطح كشور تبديل گشتند. در چنين شرايطي تمام اقدامات امنيتي متفقـين 
جهت حفظ و حراست منافع خود همچون بازرسي و تفتيش منازل و امالك ، بازداشـت و  

گرفـت . برخـي از   تبعيد ايرانيان به بهانه هاي واهي و سانسور شديد مطبوعات  انجـام مـي  
نيروهاي نظامي و انتظامي ايران به همكاري با ايالت و اشرار پرداختند و همين امر موجـب  

ار  قتل و غارت گرديد. بخش هاي كليدي اقتصـاد ماننـد صـنعت، كشـاورزي و     افزايش آم
بازرگاني خارجي شديدا آسيب ديد. تجربه قحطي، گراني و ناامني در هنگام جنگ جهـاني  
اول در ايران و بي اعتمادي به نظام اداري و سياسي كشور موجب ذخيـره سـازي، احتكـار    
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ن روزهاي تحت اشغال گرديد. انتشار پول بدون ارزاق و گسترش كمبود مواد غذايي از هما
پشتوانه و رشد بي سابقه تورم و تامين مايحتاج غذايي  متفقين از بازار هاي داخلي ايران به 
افزايش هزينه مواد غذايي، قحطي و در نهايت جيره بندي مواد غذايي  در كشـور انجاميـد.   

ي و ارسال آذوقه به جبهه هاي جنگ تهيه آذوقه يكصد هزار نيروي نظامي، مهاجرين لهستان
شوروي، سبب كمبود شديد مواد غذايي در كشور گرديد.قيمت كاالهاي اساسي به شـدت  
باال رفت و تهيه آن براي مردم بسيار سخت شد. دولت با اتخاذ سياست جيره بندي تـالش  

ه و چند داشت تا حدي از عوامل نامطلوب قحطي بكاهد اما جيره بندي به پيدايش بازار سيا
نرخي شدن ارزاق انجاميد. با كاهش ارزش ريـال در برابـر سـاير ارزهـا و كسـري بودجـه       
سنگين دولت، درآمد ايران از صادرات كاال به خارج از كشور به نصف كاهش يافـت و در  
مقابل ليره انگليس كه از ارزش باالتري برخوردار گرديده بود قدرت خريد بيشتري جهـت  

نياز همچون ارزاق و كاالهاي اساسي در بازارهاي داخلي ايران يافت. از تهيه مايحتاج مورد 
سوي ديگر گمركات كشور به طور كامل در اختيار متفقين قرار داشت آنها به راحتي منـابع  
كشور را خارج و كاالهاي مصرفي خود را با چنـد برابـر قيمـت وارد كشـور مـي كردنـد.        

ايران كه بيشترين نيروي كار را به خـود جـذب    كشاورزي به عنوان مهمترين بخش اقتصاد
مي كرد و با مالياتي كه مي داد بخش مهمي از درآمد دولت را تامين مي نمـود دچـار افـت    
توليدگرديد. اين امر به  كمبود مواد غذايي در بسياري از مناطق كشورمنجر گرديد.  تصرف 

شت امكان هرگونـه فعاليـت   انحصاري منابع آب در برخي مناطق روستايي و اراضي قابل ك
بـرد. تخريـب مـزارع و باغـات     زراعتي را در حومه شهر و روستاهاي اشـغالي از بـين مـي   

كشاورزان به بهانه ساخت راه، اردوگاه نظامي و بناي ساختماني و موارد مشـابه بسـياري از   
كشاورزان  را از تنهـا ممـر در آمدشـان محـروم و آنهـا را بـه سـختي معيشـت و گـذران          

  نمود. مي  ردچا
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