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اشغال ایران توسط متفقین در جنگ جهانی دوم و مشکالت ناشی از 

مهاجرت روستاییان به آن همچون ناامنی، تورم، احتکار، قاچاق و 

های فراوانی به کشاورزی ایران، از جمله اصفهان وارد شهرها، آسیب

کرد. دولت برای مقابله با مشکالت موجود تدابیر مختلفی را به کار 

برد. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان موفقیت تدابیر و اقدامات 

دولت برای حل مشکالت و بهبود شرایط زندگی کشاورزان در 

 -برای بررسی این موضوع از رویکرد توصیفی ان است.اصفه

ای و شود و روش گردآوری اطالعات نیز کتابخانهتحلیلی استفاده می

دهد اشغال های پژوهش حاضر نشان میاسنادی خواهد بود. یافته

کشور توسط متفقین تأثیر مخربی بر کشاورزی ایران که پایه اصلی 

وارد کرد. دولت برای مقابله با داد، میاقتصاد کشور را تشکیل

تعمیر قنوات و  ها و اقداماتی همچونمشکالت کشاورزان، سیاست

های آبیاری، تشویق زارعان به کشت بهاره و پرداخت وام شبکه

ها به به کشاورزان را در پیش گرفت. اما این سیاست مدتطوالنی

های روهها، اختالف و درگیری میان افراد و گدولت ثباتیدلیل بی

مختلف سیاسی و قومی، حضور و کارشکنی نیروهای اشغالگر 

زدگی محصوالت کشاورزی، چندان مفید خارجی، خشکسالی و آفت

و مؤثر واقع نشد و کشاورزی اصفهان همچون سایر نقاط ایران، 

 شرایط بدتری را نسبت به قبل از اشغال کشور تجربه کرد. 
 

زدگی، ن، کشاورزی، آفتجنگ جهانی دوم، اصفها ها:کلیدواژه

 ناامنی اجتماعی، تدابیر دولت.

 

The occupation of Iran by the Allies in World War II 
and its problems such as insecurity, inflation, hoarding, 
smuggling, and rural migration to cities, caused 
extensive damage to Iranian agriculture, including 
Isfahan. The government has taken various measures to 
deal with existing problems. The purpose of this study is 
to evaluate the success rate of government measures and 
actions to solve problems and improve the living 
conditions of farmers in Isfahan. A descriptive-analytical 
approach is used to investigate this issue and the method 
of data collection will be libraries and documents. The 
findings of the present study show that the Allied 
occupation of the country had a devastating impact on 
Iranian agriculture, which formed the main basis of the 
country's economy. To cope with the farmers' problems, 
the government took initiatives and policies such as 
repairing of canals and irrigation networks, encouraging 
farmers to cultivate the spring and pay long-term loans 
to farmers. But ultimately, these policies are very useful 
and effective because of the uncertainties of the states, 
the differences and conflicts between individuals and 
groups of different political and ethnic groups, the 
presence and defeat of foreign occupation forces, the 
drought and the impoverishment of agricultural 
products. And the agriculture of Isfahan, as in other parts 
of Iran, experienced worse conditions than before the 
occupation of the country by the Allies. 

 

Key words: World War II, Isfahan, agriculture, 

plague, social insecurity, government measures. 
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 مقدمه. 1

طرفی، در جنگ جهانی دوم، ایران با وجود اعالم بی

مورد اشغال کشورهای متفقین قرار گرفت و با 

استعفای اجباری رضاشاه، پسرش محمدرضا، به 

شرایطی، جای او بر تخت سلطنت نشست. در چنین 

نیروهای آزادشده از بند استبداد رضاشاهی برای 

گرفتن سهم بیشتر از میراث شاه مخلوع، به رقابت با 

یکدیگر پرداختند. مجلس، دولت، دربار، احزاب، 

مطبوعات، رؤسای ایالت و عشایر، نیروهای مذهبی 

های انگلیس و شوروی از جمله و سفارتخانه

ها حضور داشتند تهایی بودند که در این رقابگروه

و به جای در نظر گرفتن منافع ملی و مصالح 

عمومی، هر کدام به فکر منافع شخصی و گروهی 

خود بودند. در نتیجه، وضعیت نابسامانی در کشور به 

وجود آمد و ایران با مصائب و مشکالت فراوانی از 

جمله ناامنی، قتل، غارت، دزدی، تورم، احتکار، 

شد که تا پایان جنگ و  روقاچاق و قحطی روبه

خروج نیروهای متفقین از کشور ادامه داشت. یکی 

پذیر در این دوران های بسیار آسیباز بخش

کشاورزی بود. بخشی که نه تنها از اشغال کشور 

توسط متفقین و وضعیت نابسامان سیاسی آسیب 

دید، بلکه حوادث ناگوار طبیعی مثل خشکسالی و 

ی نیز مزید بر علت زدگی محصوالت کشاورزآفت

شد و شرایط بسیار سختی را برای کشاورزان به 

وجود آورد. این موضوع، به رغم اهمّیت فراوانش، 

هنوز مورد بررسی دقیق و جامع قرار نگرفته و آثار 

بار حضور اشغالگران در ایران بر بخش زیان

ها و کشاورزی مشخص نشده است. البته کتاب

گ جهانی و حضور مقاالت متعددی با موضوع جن

متفقین در ایران به رشته تحریر درآمده و در برخی 

از آنها به خسارات اشغال کشور به دست بیگانگان 

اشاره شده است، اما در کمتر اثری، به وضعیت 

خصوص منطقه اصفهان در جنگ کشاورزی ایران، به

جهانی دوم که موضوع پژوهش حاضر است، 

نه، احمد کتابی در پرداخته شده است. به عنوان نمو

اقتصادی، سیاسی،  هاینابسامانی» ای با عنوانمقاله

-0231های اصفهان در سال اجتماعی و فرهنگی

به وضعیت کشاورزی اصفهان در طول  «ش0231

رامپور ها اشارة کوتاهی کرده است. یا اینکه این سال

سیاست کشاورزی ایران در »صدر نبوی در مقاله 

اختصار، وضعیت کشاورزی به  ،«جنگ جهانی دوم

ایران از حمله اعراب تا دورة پهلوی را توصیف کرده 

جنگ جهانی دوم، »است. بهروز طیرانی در مقالة 

-0231های مردمی در قبال آن قحطی و واکنش

هایی که در ها و شورش، عمدتاً به اعتراض«0231

مناطق مختلف کشور به مسئله قحطی، عدم پرداخت 

آوری غله انجام اری مأموران جمعبهای غله و بدرفت

نژاد و الهام شد، اشاره کرده است. مرتضی دهقانمی

کمبود مواد غذایی و »ای با عنوان لطفی نیز در مقاله

های جنگ جهانی های مردم ایران در سالشورش

مشکالت « م0411تا  0410ش/ 0231تا  0231دوم 

های ناشی از اشغال کشور به دست متفقین و شورش

اما اوالً  ؛اندردم در اثر این مشکالت را بررسی کردهم

اند و دوم اینکه در مورد اقدامات دولت سخن نگفته

بر اصفهان تمرکز نداشته و همه کشور را مدنظر قرار 

اقتصاد کشاورزی اند. شهروز غالمی نیز در کتاب داده
اقتصاد کشاورزی ایران در طول  در دورة پهلوی اول،

گیری از را، با بهره 0231تا  0211های سال

های مدرن غربی بررسی کرده و به دورة جنگ نظریه

جهانی دوم نپرداخته است. مطالعه این آثار نشان 

کدام از آنها، موضوع پژوهش دهد که در هیچمی

حاضر مورد توجه جدی قرار نگرفته است؛ لذا در 
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شود وضعیت کشاورزی سعی میاین پژوهش 

اصفهان در طول دورة اشغال ایران در جنگ جهانی 

حضور متفقین که دوم بررسی شود و مشخص گردد 

در ایران چه تأثیری بر وضعیت کشاورزی این منطقه 

داشته است؟ و آیا تدابیر و اقدامات دولت برای 

بهبود وضعیت کشاورزی و رفاه حال کشاورزان 

است یا خیر؟ برای بررسی این  اصفهان موفق بوده

موضوع، تکیه اصلی بر اسنادی است که در آرشیو 

سازمان اسناد و کتابخانة ملی )ساکما( بایگانی شده 

های ملی و محلی و است. البته در کنار آن از روزنامه

 سایر منابع برای توضیح بیشتر استفاده شده است.  

 

ة . درآمدی بر وضعیت کشاورزی ایران در دور2

 پهلوی اول

ـ  رضاشاه وارث کشاورزی سنتی و نظام ارباب

رعیتی پیشین شد که به دلیل مشکالتی چون فقدان 

وسایل و ابزارآالت پیشرفته کشاورزی، استفاده از 

های ارتباطی و های سنتی آبیاری، فقدان راهروش

وسایل حمل و نقل مناسب و از دست رفتن بخش 

تولید شده زارعان در زیادی از محصوالت کشاورزی 

اثر بالیای طبیعی، غارت، دزدی، بهرة مالکانه، مالیات 

ای را تجربه نکرده و غیره، چندان پیشرفت و توسعه

بود. بخشی از این وضعیت نابسامان در دورة پهلوی 

ها و نیز ادامه یافت، اما بخشی به خاطر سیاست

اقداماتی که در دورة رضاشاه با عنوان مدرنیزاسیون 

انجام گرفت، تغییر و توسعه یافت و تولید 

محصوالت زراعی نسبت به قبل بیشتر شد )فالح 

(. شاید نخستین عامل چنین تغییری 301: 0241زاده، 

برقراری امنیت در کشور بود. رضاشاه با کمک ارتش 

نوینی که ایجاد کرده بود، توانست جلوی بسیاری از 

و دیگر  هاها، دزدیها، راهزنیها، غارتشورش

های اجتماعی را بگیرد و امنیت نسبی الزم ناامنی

برای انجام امور زراعی را فراهم نماید )ذوقی، 

(. از دالیل دیگر رشد تولید محصوالت 51: 0231

کشاورزی در دورة پهلوی اول، افزایش ارتباط 

ایرانیان با خارج و استفاده از تجربه و مهارت 

بود. متخصصان خارجی در حوزه کشاورزی 

همچنین در این دوره از بذرهای اصالح شده و 

وسایل و ابزارآالت کشاورزی صنعتی برای افزایش 

عی استفاده شد )میرحیدر و بازدهی محصوالت زرا

زمان با این تحوالت، ( هم13: 0211 ،شهبازی

مؤسسات علمی جهت دفع آفات حیوانی و نباتی و 

امور طرز تعلیم جدید فالحت تشکیل گردید و برای 

اداره »مربوط به کشاورزی اداره مخصوصی به نام 

نامیده « اداره کل کشاورزی»که بعداً « کل فالحت

از  .(012-010: 0221شد، به وجود آمد )بهرامی، 

 در زمینة کشاورزی پهلوی اقدامات دولت دیگر

داشتن اراضی و مجبور ساختن کشاورزان به دایر نگه

از  ام به کشاورزانپرداخت و آبادساختن اراضی بایر،

برای خرید بذر، گاو و بانک تازه تأسیس کشاورزی 

دانشکدة کشاورزی  و ایجادوسایل مختلف زراعت 

های مزرعهو چند مدرسة کشاورزی  و در کرج

های عملی و علمی برای فعالیت دیگر آزمایشی

جهت توسعة کشاورزی در سایر مناطق ایران بود 

در  (.031: 0235کدی، ؛ 332: 0251میلسپو، )

اصفهان که موضوع پژوهش حاضر است، اسناد و 

مدارک فراوانی دربارة تالش دولت پهلوی اول برای 

آالت تشویق زارعان جهت استفاده از ماشین

کشاورزی، کاشتن بذرهای اصالح شده و جلوگیری 

)ساکما،  از آفات محصوالت کشاورزی وجود دارد
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( بانک 111/340و  335/340و  11341/342

های کشاورزی نه تنها در اصفهان بلکه در شهرستان

های تابعه از جمله شهرضا شعبه تأسیس کرد و وام

زیادی را به مالکان و زارعان برای تهیه بذر، حفر 

کاریز، توسعة کارهای کشاورزی و گذران امور 

زندگی زارعان تا برداشت محصول جدید اعطا کرد 

ادارة  (. از طرف2: 05/1/0203، 0353، اخگر)

های مختلفی برای تشویق کشاورزی اصفهان هیئت

ها و کشاورزان به زراعت پنبه و دادن راهنمایی

دستورات علمی زراعت مزبور به بلوکات مختلف 

(. در 2: 03/03/0203، 0204، اخگرفرستاده شد )

مساعدت  ای از مالکان با راهنمایی وعده 0204سال 

زعفران از  ادارة کشاورزی اصفهان مقداری پیاز

کاران توزیع کردند تا با کرمان وارد و در بین کشت

دستورات الزمة علمی در خوراسگان کشت نمایند 

(. همچنین ادارة 2: 01/3/0204، 0115، اخگر)

کشاورزی اصفهان در نظر داشت برای تعیین اتفاقات 

و تغییرات ناگهانی هوا اثاثیه مهم مورد نیاز از قبیل 

سنج ثبات ان الحراره ثبات و بارانفشارسنج ثبات، میز

سنج و غیره را به منظور تکمیل اثاثیه نامبرده و برف

، اخگرزودی برای استفاده کشاورزان وارد کند )به

( انجام این اصالحات در 2: 01/5/0204، 0135

بخش کشاورزی، تولید محصوالت کشاورزی را 

افزایش داد طوری که عالوه بر تأمین مصرف داخلی 

های صنعتی تازه تأسیس، به مواد اولیه کارخانهو 

اما با این حال، در مقایسه  .شدخارج هم صادر می

با تالش دولت پهلوی در آبادسازی شهرها، 

کشاورزی و روستاهای ایران در آن دوره چندان 

پیشرفتی نکرد و تغییر و تحول اساسی در آن صورت 

غییر و (. آن مقدار ت211تا: نگرفت )الول ساتن، بی

ای هم که انجام شده بود، با تجاوز نیروهای توسعه

های سیاسی و اقتصادی متفقین به ایران و بروز بحران

ناشی از حضور آنها در کشور، متوقف شد و 

کشاورزی ایران در مناطق مختلف از جمله اصفهان، 

 رو شد.بار دیگر با وضعیت نابسامانی روبه

   

. مشکالت کشاورزی اصفهان در جنگ جهانی 3

 دوم 

اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، رشد و توسعه 

بخش کشاورزی را با مشکالت زیادی مواجه ساخت 

و در کنار حوادث و بالیای طبیعی، زمینه رکود و 

نابسامانی این بخش را فراهم کرد. این موانع و 

انی توان به دو قسمت طبیعی و انسمشکالت را می

)سیاسی و اجتماعی( تقسیم کرد و در مورد هر کدام 

از آنها به طور جداگانه توضیح داد. در مشکالت 

توان به خشکسالی و آفات محصوالت طبیعی می

-خوارگی، سرمازدگی و سنکشاورزی همچون ملخ

در  0231تا  0231های زدگی که در طول سال

روستاهای اصفهان اتفاق افتاد و باعث کاهش 

یدات کشاورزی شد، اشاره کرد و در مشکالت تول

سیاسی و اجتماعی به مسائلی همچون ناامنی، 

احتکار، قاچاق، تورم و مهاجرت روستاییان به 

شهرها که در اثر اشغال کشور توسط متفقین و 

استعفای رضاشاه به وجود آمده و خسارات بیشتری 

را نسبت به مشکالت طبیعی بر زراعت و زارعان 

 یجاد کرده بود، پرداخت.   اصفهان ا
 

 

 . مشکالت طبیعی3-1

 . خشکسالی3-1-1

ترین مشکالت کشاورزی ایران، یکی از مهم

ویژه در مناطق گرم و خشک مرکزی و جنوبی به
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آبی بوده و کشور مثل اصفهان، خشکسالی و کم

هست. این وضعیت در طول تاریخ وجود داشته و 

تاریخی و مربوط به زمان خاصی نیست. در منابع 

وفور از وقوع قحطی و خشکسالی در ها بهسفرنامه

مناطق مختلف ایران، از جمله اصفهان، سخن گفته 

ها زمانی بیشتر شده است. اما این خشکسالی

آمیز است که با حوادث و بالیای تأثیرگذار و فاجعه

زمان طبیعی یا انسانی دیگری مانند جنگ و ناامنی هم

های زمان جنگ جهانی دوم از بوده باشد. خشکسالی

رغم سطحی بودن آن در جمله این موارد بود که علی

های قبلی که در زمان قاجار و مقایسه با خشکسالی

زمانی با حضور پهلوی اتفاق افتاده بود، به دلیل هم

متفقین در کشور و مشکالت سیاسی و اجتماعی 

ز ها اناشی از آن، بسیار تأثیرگذار بود. این خشکسالی

دو سه سال قبل از ورود متفقین به ایران شروع شده 

(، اما از آنجا که در آن 01201/342/45بود )ساکما، 

زمان رضاشاه بر سر کار بود و خبری از ناامنی، 

احتکار و قاچاق محصوالت کشاورزی در میان نبود، 

ورزی خشکسالی چندان تأثیری بر وضعیت کشا

؛ اما با ورود (212 -213: 0255نداشت )گلشائیان، 

وجود آمدن متفقین به ایران و استعفای رضاشاه و به

مشکالتی چون ناامنی، احتکار و قاچاق، تأثیر 

شد. مثالً در همان  ها بیش از پیش نمایانخشکسالی

سال اول اشغال ایران، خشکسالی در کنار دیگر 

عوامل سیاسی و اجتماعی، یکی از عوامل کمبود و 

رزی در کل کشور، از جمله گرانی محصوالت کشاو

، 1411، اطالعات؛ 11122/311اصفهان بود )ساکما، 

های محلی (. در یکی از روزنامه0: 31/1/0230

اصفهان دربارة وضعیت بارندگی در این شهر و 

اطراف آن در اولین سال آبی بعد از اشغال ایران آمده 

 است: 

ماه فروردین گذشت و در تمام این ماه نه در 

هان و نه در حوزه اطراف آن بارندگی شهر اصف

های دیم بر اثر عدم بارندگی نشد. کشتخوان

 (. 2: 2/3/0230، 0511، اخگر« )دستخوش خطر شد

تا آخر  0230البته در سال آبی دوم، یعنی از مهر 

، با افزایش میزان بارندگی، مشکل 0233شهریور 

خشکسالی تاحدودی حل شد و تولید محصوالت 

ها پایین آمد؛ یش پیدا کرد و قیمتکشاورزی افزا

ریال برای هر تن در  2111طوری که بهای گندم از 

کاهش  0233ریال در دی ماه  0211به  0230آبان 

، 1231و  33/5/0230، 1133، اطالعاتیافت )

های بعد سالی در سال(. اما این فراخ0: 01/01/0233

طوری که در سومین سال آبی حضور  ،تکرار نشد

متفقین در ایران، باز هم مناطق مختلفی از کشور 

مثالً در شهرضا و اطراف آن، به  آبی شد.شاهد کم

دلیل نیامدن باران، خسارت زیادی به محصوالت 

( و در بهبهان 1: 1/2/0232، 010وارد آمد )اصفهان، 

 ،015حتی تخم کاشته شده به دست نیامد )اصفهان، 

های متعددی (. مردم اصفهان در نامه1: 31/2/0232

به فرمانداری اصفهان ارسال  0232که در خرداد سال 

کردند، به مشکالت ناشی از خشکسالی اشاره کرده 

و از دولت تقاضای بازرسی و مساعدت نمودند 

ها که (.  در یکی از این نامه110224/340)ساکما، 

بار وضعیت رقتبید است، به مربوط به منطقه دره

نفر از آنها در اثر  11مردم و گرسنگی و مرگ حدود 

خشکسالی و امراض مختلف اشاره شده است 

آبی (. در سال چهارم نیز کم111133/340)ساکما، 

یکی از مشکالت کشاورزی در اصفهان بود. در نامة 

به  0231شهریور  4زارعان تیران و کَروَن در 

طقه که فقر، ناامنی و خشکسالی و کمبود ارزاق در من

شرارت ایجاد کرده بود، اشاره شده است )ساکما، 
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(. بنابراین، با توجه به اسناد و مدارک 111133/340

توان گفت در بیشتر ایام حضور متفقین در موجود می

ایران، خشکسالی یکی از مشکالت کشاورزی در 

 اصفهان بوده است.

زدگی، سرمازدگی و زدگی )سن. آفت3-1-2

 خوارگی(خمل

یکی از آفات و بالیای طبیعی که از دیرباز 

کرد، رو میکشاورزی اصفهان را با مشکالتی روبه

در  از آفت سن روزنامه اخگرزدگی بود. در سن

روستاهای مختلف اصفهان در سال قبل از ورود 

متفقین به ایران سخن گفته شده که محصول گندم را 

از بین برده و اقداماتی از طرف رعایا در دهات 

، اخگرعمل آمده که مثمر ثمر واقع نگردیده است )به

های بعد نیز (. این آفت در سال2: 1/1/0204، 0151

ت. در اسناد و منابع کم و بیش در مزارع وجود داش

زدگی های فراوانی در مورد آفت سنموجود گزارش

آباد، شهر، قمشه، نجفدر روستاهای اطراف خمینی

های اصفهان در دورة زمانی سمیرم و دیگر شهرستان

پژوهش حاضر وجود دارد که در مواردی با خسارت 

به محصوالت کشاورزی همراه بوده است )ساکما، 

 (. 3033/224/45و  3130/340

یکی دیگر از آفات و بالیای طبیعی که باعث 

بروز مشکالت و خساراتی به محصوالت کشاورزی 

های اصفهان از جمله روستاهای برخی از شهرستان

زدگی و سرمازدگی بود. آباد شد، یخفریدن و نجف

آفت سرما کشت موجودی سرتاسر » 0232در سال 

یات توده مورد فریدن را به کلی از بین برد قسمی که ح

واقع شد و برای نان و بذر کشاورزان فریدن  «تهدید

(. 314/331/45از دولت تقاضای کمک شد )ساکما، 

آباد به آفت سرما در سال بعد روستاهای توابع نجف

گرفتار شدند و از میزان محصوالتشان به شدت 

کاسته شد، طوری که نه تنها نتوانستند تعهدات خود 

ازاد محصول را انجام دهند بلکه به دولت در مورد م

در تأمین آذوقه مورد نیاز خود دچار سختی شدند 

 (.  111/331/45)ساکما، 

از دیگر آفات طبیعی که گاه برای کشاورزی 

خوارگی آورد، ملخوجود میاصفهان خساراتی را به

بود. در اسناد و منابع تاریخی، موارد متعددی از 

اصفهان ثبت هجوم ملخ به محصوالت کشاورزی 

 0230(. در سال 1141/231/45شده است )ساکما، 

های دریایی به از سمت هندوستان و بلوچستان ملخ

مزارع جنوبی کشور از جمله اصفهان حمله کردند و 

رغم مساعدت کشاورزان با دولت برای مقابله با به

ها، خساراتی به محصوالت کشاورزی وارد ملخ

نیز به  0233بهار  (. در2125/340کردند )ساکما، 

دو نوع ملخ سیاه و  اطالعاتگزارش روزنامه 

ای به مزارع حمله کردند و محصوالت اهالی را قهوه

 (. 0: 31/2/0233: 1044، اطالعاتاز بین بردند )

هر چند در مورد میزان خسارات ناشی از آفات و 

-بالیای طبیعی بر محصوالت کشاورزی اصفهان نمی

دقیقی ارائه داد، اما آنچه از اسناد و توان آمار و ارقام 

دهد که اوالً در دورة آید، نشان میمنابع موجود برمی

آفات و بالیای طبیعی حضور متفقین در ایران 

زدگی، سرمازدگی و همچون خشکسالی، سن

خوارگی در روستاهای اصفهان کم و بیش وجود ملخ

داشت و خساراتی را به محصوالت کشاورزی وارد 

انیا،ً میزان خسارت ناشی از خشکسالی که در کرد؛ ث

بین مشکالت طبیعی بیشترین تأثیر منفی را بر 

های بعد کمتر از تولیدات زراعی داشت، در سال

ها بر بود، به همین خاطر در این سال 0230سال 

میزان تولید افزوده شد و بخشی از مشکالت 

ز کشاورزی مرتفع گردید؛ ثالثاً میزان خسارات ناشی ا
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هایی که از اشغال بالیای طبیعی در مقایسه با آسیب

کشور و مشکالت سیاسی و اجتماعی ناشی از آن بر 

حوزة کشاورزی وارد آمد، کمتر بود و اگر اشغال 

گرفت، خشکسالی و آفات کشور صورت نمی

گزارش شده به حدی نبود که قحطی و گرانی 

ن وجود آورد. اما وقتی ایویرانگری را در کشور به

زمان و تحت تأثیر بالیا با ورود متفقین به ایران هم

تر شد، بر خسارات تر و شدیدحضور آنها گسترده

 ناشی از آن افزوده شد.   
 

 . مشکالت سیاسی و اجتماعی3-2

دهد که بررسی اسناد و مدارک موجود نشان می 

ترین عامل در زمان حضور متفقین در ایران، مهم

اصفهان، مشکالت سیاسی و  تأثیرگذار بر کشاورزی

اجتماعی ناشی از حضور اشغالگران بوده و در 

مقایسه با آن، آفات و بالیای طبیعی چندان تأثیر 

مخرب و ویرانگری نداشته است. به عبارت دیگر، 

ها، گزارشی از بروز حوادث و در طول این سال

بالیای طبیعی گسترده و شدید، مثل آنچه که در 

اق افتاد، از اصفهان یا دیگر جنگ جهانی اول اتف

نقاط ایران وجود ندارد و یکی از دالیل کم بودن 

میزان تلفات و خسارات در جنگ جهانی دوم نسبت 

به جنگ جهانی اول نیز همین موضوع است. اما در 

مورد مشکالت سیاسی و اجتماعی قضیه تا حدودی 

متفاوت بود؛ زیرا در جنگ جهانی دوم، اشغال کشور 

مت از رضاشاه به پسرش و انتقال حکو با تغییر

همراه بود که در بروز ناامنی و هرج و  محمدرضاشاه

مرج در جامعه تأثیر زیادی داشت و مسائل و 

وجود مشکالت فراوانی را در بخش کشاورزی به

 شود. ترین آنها پرداخته میآورد که در ادامه به مهم

 

 . ناامنی3-2-1

متفقین به ایران، با حملة  0231در شهریور ماه 

ارتش از هم فروپاشید و برای ایجاد امنیت در 

های ارتباطی نیروی چندانی شهرها، روستاها و راه

(. در چنین شرایطی 4: 0242باقی نماند )گلشائیان، 

ای که در دورة دزدها، راهزنان و نیروهای عشیره

رضاشاه به شدت سرکوب شده بودند، بار دیگر به 

ق شهری و روستایی روی دزدی و غارت مناط

، اطالعاتهای ارتباطی را ناامن کردند )آوردند و راه

(. 041-041: 3123؛ لنزوسکی، 0: 1/0/0230، 1123

های اول بعد از اشغال این مسائل به ویژه در ماه

ایران بسیار زیاد بود اما با گذشت زمان و بازسازی 

و ها دوبارة ارتش و نیروهای امنیتی، از میزان دزدی

ها کاسته شد، البته کامالً از بین نرفت غارت

های بعد (. در سال0: 3/2/0230: 1113، اطالعات)

میزان امنیت و آرامش در اصفهان و برخی مناطق 

مرکزی در مقایسه با مناطق مرزی بیشتر بود، اما باز 

هایی در مورد قتل و غارت و دزدی در این گزارش

گزارشی در  0233مناطق وجود دارد. مثالً در سال 

 -مورد حمله اشرار به قسمتی از جاده اصفهان

یا اینکه  .(312/340بروجن ارائه شده است )ساکما، 

گزارشی در مورد غارت و دزدی در  0232در سال 

، اطالعاتشهرضا و روستاهای اطراف وجود دارد )

نیز مردم  0231(. در سال 0، 05/5/0232، 1111

صر قشقایی، برادر ای به محمدناسمیرم در نامه

های از متنفذترین خان الدولهخسروخان صولت

 -قشقایی، از او برای تأمین امنیت جاده شهرضا

اند سمیرم که به شدت ناامن شده بود، کمک خواسته

ها که از پیامدهای (. همین ناامنی0330/340)ساکما، 
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ناگوار اشغال کشور و تضعیف حکومت مرکزی 

ترین مشکالت ز اصلیتوسط متفقین بود، یکی ا

بخش کشاورزی ایران، از جمله اصفهان بود؛ چون 

ترین الزامات کشت و زرع، یکی از نخستین و مهم

وجود امنیت در جامعه است. زارعی که پاییز بذر 

کارد تا در بهار و تابستان سال آینده درو خود را می

کند، اگر از برداشت محصولش اطمینان نداشته باشد، 

کند که مبادا بتدا به کشت بذر اقدام نمیاز همان ا

 0231همین بذر خود را نیز از دست بدهد. در پاییز 

که ایران تازه به اشغال متفقین درآمده بود و هرج و 

مرج و ناامنی جامعه را فراگرفته بود، بسیاری از 

کشاورزان به خاطر ترس از غارت اموال و 

ای و محصوالت خود به دست نیروهای عشیره

اش دیگران، دست از زراعت کشیدند که نتیجه

بود. اما در  0230کاهش چشمگیر محصول سال 

های بعد با افزایش امنیت در جامعه، کشاورزان سال

 با انگیزه و اطمینان بیشتری به زراعت پرداختند.   

 . تورم و گرانی3-2-2

یکی دیگر از آثار مخرب ورود متفقین به ایران، 

گرانی شدید در جامعه بود که اثر ایجاد تورم و 

باری را بر بخش کشاورزی و زندگی زارعان زیان

(. بوالرد، سفیر 45تا: داشت )خان ملک یزدی، بی

انگلیس در ایران، این موضوع را کامالً تأیید کرده و 

 نویسد:می

بار حضور قوای متفقین در یکی از نتایج تأسف»

بود ... به دلیل ایران، ایجاد تورم اقتصادی در کشور 

شرایط جنگی و قطع واردات مورد نیاز، نرخ 

اجناس رو به ترقی گذاشت و دم به دم آنقدر به 

ها افزوده شد تا سرانجام به چندین برابر قیمت

اسکراین،  - دهای قبل از جنگ رسید )بوالرسال

0232 :40-43 .) 

بر اساس نتایج یک تحقیق، هزینه زندگی در 

درصد افزایش  111بیش از  0232تا  0231های سال

اندکی رو به کاهش نهاد  0231یافت و تنها در سال 

(. هر چند باال رفتن 21-22: 0251)لسترنج فاوست، 

توانست به نفع کشاورزان ها از یک لحاظ میقیمت

چون آنها تولیدکننده محصوالت کشاورزی  ،باشد

: بودند، اما در این باره باید به چند نکته توجه داشت

ـ رعیتی محصول زیادی  بری ارباب. در نظام سهم0

ماند که بتواند عالوه بر مصرف برای رعیت باقی نمی

اش، چیزی برای فروش داشته ساالنه خود و خانواده

باشد. به عنوان نمونه، کشاورزان روستاهای تابعه 

های متعددی، از نداشتن مازاد تولید اصفهان در نامه

بهره مالکانه، خشکسالی و آفت غله به خاطر دادن 

. دولت 3(. 111/331/45اند )ساکما، شکایت کرده

ترین محصول خرید و فروش گندم را که مهم

تولیدی کشاورزان ایرانی بود، به انحصار خود در 

تر از نرخ بازار آورده بود و قیمت آن را بسیار پایین

شد کشاورزان کرد و این امر باعث میآزاد تعیین می

، اطالعاتای برای کشت گندم نداشته باشند )گیزهان

 0231(. اگرچه دولت در سال 0: 33/0/0230، 1111

 11بین  0230قیمت گندم را صد در صد و در سال 

درصد باال برد، اما این مبلغ باز هم در مقایسه  51تا 

با قیمت بازار آزاد و مقدار تورم سایر کاالها بسیار 

. 2(. 0: 05/1/0230، 1423، اطالعاتپایین بود )

کشاورزان در موارد متعددی در دریافت بهای 

محصول فروخته شده به دولت با مشکل مواجه 

سال تأخیر شدند و گاهی پرداخت پول آنها با یکمی

شد. به عنوان نمونه، کشاورزان دهکده انجام می

هایی به استاندار و میاندشت، از توابع فریدن، در نامه
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کنند که بیش از اصفهان اظهار میرئیس دارایی 

گذرد اما سال از فروش گندم آنها به دولت مییک

رغم اند و بهتاکنون هیچ پولی دریافت نکرده

های متعدد، کسی به درخواست آنها پاسخ دادخواهی

(. 151/331/45و  120/331/45نداده است )ساکما، 

. برخی از کشاورزان به دلیل فقر و درماندگی زیاد، 1

فروش محصوالت خود با قیمت بسیار به پیش

پرداختند. بنابراین منفعت تر از قیمت واقعی میپایین

شد. هر چند دولت با خران میاصلی نصیب سلف

خری گندم را ممنوع اعالم سلفتصویب قوانینی، 

کرد، اما فقر و بدبختی کشاورزان و سودجویی 

-خران باز موجب رواج این نوع معامالت میسلف

. قیمت 1(. 0: 33/03/0230، 1030، اطالعاتشد )

محصوالت کشاورزی نوسان زیادی داشت و همین 

ریزی برای کشاورزان را موضوع امکان برنامه

تر کرده بود. مثالً قیمت دولتی گندم در سخت

ریال برای  0111 ،شدن ، بعد از گران0230تابستان 

نی هر تن بود. در حالی که در همین زمان نرخ جها

ریال بود. دولت در آبان همان سال، برای  2111آن 

جلوگیری از احتکار و قاچاق گندم، قیمت آن را در 

و در سایر  2111تهران، اصفهان و چند شهر دیگر 

تعیین کرد. اما در سال بعد با افزایش  2111مناطق 

ریال در  0211تولید، قیمت گندم تنزل پیدا کرد و به 

 3111ها یک ماه بعد به رسید و تن 0233دی ماه 

ریال برای هر تن در اصفهان افزایش یافت 

 (.0: 35/00/0233، 1242، اطالعات)

در چنین شرایطی، کشاورزان به عنوان یکی از 

-ترین اقشار جامعه، از تورم و نوسانات قیمتضعیف

ها آسیب فراوانی دیدند و برخی از آنها شروع به 

کشاورزی یا فروش محصوالت گرفتن وام، پیش

ای نیز در اعتراض به مهاجرت از روستا کردند. عده

وضع موجود شورش کردند که با سرکوب شدید از 

طرف دولت مواجه شدند. مثالً در گلپایگان از توابع 

اصفهان، مردم روستاهای اطراف که از سختی 

معیشت به تنگ آمده بودند، در اعتراض به تورم و 

به شهر  0230ر مهرماه کفایتی دولت، دگرانی و بی

گلپایگان هجوم آوردند و ادارة اقتصادی را آتش 

زدند. مأموران شهربانی و امنیه برای مقابله با آنها با 

ای را دستگیر کردند و استفاده از سالح گرم، عده

 (.   3120/201تعدادی را هم کشتند )ساکما، 

 . احتکار و قاچاق3-2-3

ه دست جو روانی ناشی از اشغال کشور ب

بیگانگان، تضعیف حکومت مرکزی و بروز ناامنی و 

قحطی موجب شد مردم به فکر خرید و ذخیره 

ای مایحتاج زندگی بیفتند. در چنین شرایطی عده

آلود به نفع افراد سودجو برای اینکه از وضعیت گل

برداری کنند، از عرضه و فروش کاالها خود بهره

مورد نیاز  خودداری کردند و به احتکار محصوالت

گزیده اسناد ؛ 111201/341مردم پرداختند )ساکما، 

(. 053 -050: 0213، جنگ جهانی دوم در ایران

ای به ادارة امنیه، شهربانی و فرماندار اصفهان در نامه

شهرداری اصفهان دستور داد جلوی احتکار و انبار 

گندم، جو، حبوبات، روغن و زغال توسط افراد 

رگانان و مالکان را بگیرند محتکر و برخی از باز

(. اما این دستورات به دلیل 0311/342/45)ساکما، 

 نشد.  شرایط جامعه چندان عملی 

در این زمان، عالوه بر محتکران و متفقین، برخی 

از  مردم عادی نیز به احتکار و قاچاق روی آوردند 
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ای (. برای نمونه، عده11: 0232ـ اسکراین،  )بوالرد

ت گلپایگان برای بازرگانان قم و کاشان از اهالی دها

کردند. طور قاچاق حمل میگندم خریداری و به

همچنین در این دوره مأموران دولت، با زور یا 

ای از مالکان و زارعان ها را از چنگ عدهرشوه، غله

کردند آوردند و خودشان آن را احتکار میدرمی

(. احتکار و قاچاق باعث 33: 0232)اسکراین، 

-حطی، گرانی و اختالل در تولید و توزیع کاال میق

شد و بسیاری از روستاییان که جزو اقشار فقیر و 

پذیر جامعه بودند، در تأمین کاالهای اساسی آسیب

ای از آنها شدند؛ طوری که عدهبا مشکل مواجه می

که خودشان تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی 

کشت با مشکل بودند، در تأمین بذر مورد نیاز برای 

شدند؛ چون دالالن و محتکران هر آنچه رو میروبه

آمد، احتکار یا به خارج از استان و را که به دست می

کردند و جنسی برای زراعت و کشور قاچاق می

 ماند. مصرف خانوادگی کشاورزان باقی نمی

 . مهاجرت3-2-4

یکی از پیامدهای اشغال ایران در جنگ جهانی 

گسترش مهاجرت روستاییان به دوم، تسریع و 

شهرها بود که باعث خالی شدن روستاها و آسیب 

دیدن بخش کشاورزی شد. این پدیده که از زمان 

هایی همچون رضاشاه و به دنبال سیاست

مدرنیزاسیون شروع شده بود، در زمان اشغال کشور، 

باری را برای کشاورزی تر شد و آثار زیانگسترده

قع با ورود متفقین به کشور و وجود آورد. در وابه

 ،بروز مشکالتی همچون ناامنی، قحطی و تورم

تر از گذشته شد. برخی زندگی در روستاها سخت

های اجرا شده از سوی دولت نیز ها و برنامهسیاست

بر وخامت اوضاع افزود و روستاییان را به مهاجرت 

 از روستاها ترغیب کرد. 

که توجه خود های دولت این بود یکی از سیاست

را بیشتر بر مشکالت مردم شهری معطوف کرد و 

بندی کاالهای اساسی مانند قند هایی چون جیرهبرنامه

و شکر و قماش، انحصار خرید و فروش گندم و 

تر از دیگر محصوالت کشاورزی و تعیین قیمت پایین

قمیت بازار برای این محصوالت را با هدف 

بروز نارضایتی و جلوگیری از افزایش قیمت نان و 

ها نه تنها شورش در شهرها انجام داد. این برنامه

برای تولیدکنندکان محصوالت کشاورزی در روستاها 

سودی نداشت، بلکه موجب افزایش مشکالت آنها و 

شان به کشاورزی و مهاجرتشان از انگیزگیبی

(. به عنوان نمونه، 111/331/45شد )ساکما، روستاها 

توجهی و سوء رآباد کرون که از بیاهالی روستای می

تدبیر دولت و بروز حوادث طبیعی به شدت آسیب 

دیده و حتی از تهیه غالت و حبوبات برای تغذیه 

-خود و بذر جهت کشت عاجز مانده بودند، در نامه

 آباد نوشتند: ای به رئیس ادارة کشاورزی نجف

... به کلی فاقد بذر کشت محصول غالت و 

ایم. به طوری که نسبت به خواربار حبوبات شده

سالیانه خود هم نهایت عسرت و مضیقه گرفتار 

ایم. و اگر از طرف اداره محترم اقدام مقتضی و شده

اثربخشی در تهیه بذر کشت غالت و حبوبات بلکه 

خواربار سالیانه دعاگویان به عمل نیاید به کلی ما 

اً اهالی که حداقل دارای دو هزار نفوس هستیم تمام

دچار عدم و متواری در اطراف و اکناف شده و از 

 (.  111/331/45بین خواهیم رفت )ساکما،

کشاورزان با درآمد اندک کشاورزی که در 

صورت عدم بروز خشکسالی و دیگر بالیای طبیعی 
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رسید، قادر به تأمین ریال می 3-1و انسانی به روزی 

از  ایهای زندگی خود نبودند. بنابراین، عدههزینه

آنان از زراعت دست کشیدند و به شغل عملگی در 

های ها روی آوردند. طبق گزارشها و راهجاده

ریال و فرزندانشان  03موجود، آنها خودشان روزی 

ریال اجرت  01که بیشتر از ده سال داشتند، روزی 

؛ فرخ، 0: 1/1/0230، 1404، اطالعاتگرفتند )می

ا نسبت به کشاورزی (. بنابراین دستمزد آنه110تا: بی

بیشتر بود. به همین دلیل عملگی را بر زراعت و 

اش خالی شدن دادند که نتیجهکشاورزی ترجیح می

روستاها از نیروی کار و آسیب دیدن کشاورزی بود 

: 0214، اسنادی از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم)

 که در گزارشی آمده است:چنان(. 2/333

ر و احتیاج کنونی علت بزرگ کمی محصول کشو

به غله و گندم و سایر محصوالت کشاورزی از 

باشد که کشاورزان خارجه نتیجه همین موضوع می

به شهرها روآور شده، دست از شغل آبا و اجدادی 

 (. 0: 03/1/0230، 1435، اطالعاتاند )خود کشیده

عالوه بر موارد مذکور، در اصفهان عامل دیگری 

از روستاها و آسیب که باعث خالی شدن برخی 

دیدن تولیدات کشاورزی شد، مهاجرت گروهی 

که در ها از این روستاها به شوروی بود؛ چنانارمنی

یک مورد، هشتصد نفر از اهالی ارمنی روستای 

آباد کرون به ارمنستان شوروی مهاجرت کردند دولت

که در نتیجة آن دو سوم محصول روستا از بین رفت 

کشت سال بعد به دست نیامد  و حتی بذر کافی برای

 (. 111/331/45)ساکما،

شود که افزایش فقر و بنابراین، مالحظه می

بدبختی روستاییان در اثر اشغال کشور و ناتوانی 

های اشتباه، دولت در حل مشکالت و اتخاذ سیاست

باعث گسترش مهاجرت روستاییان به شهرها شد که 

د و کاهش تولی هااش خالی شدن روستانتیجه

 محصوالت کشاورزی بود. 

 

. تدابیر و اقدامات دولت برای مقابله با مشکالت 4

 کشاورزی

های در زمان حضور متفقین در ایران، دولت

گذری روی کار آمدند که هر کدام مختلف زود

های خود را به حل توجهی از برنامهبخش قابل

مشکالت اقتصادی و تأمین خواربار مورد نیاز مردم 

دادند. در این میان، تالش برای رفع موانع اختصاص 

کننده بخش زیادی از و مشکالت کشاورزی که تأمین

 هاینیازهای ضروری جامعه بود، به یکی از اولویت

ها تبدیل شد و اقداماتی را برای حل اصلی دولت

مشکالت کشاورزی در مناطق مختلف کشور، از 

قدامات جمله اصفهان انجام دادند. بررسی تدابیر و ا

دولت برای بهبود وضعیت زراعت و زارعان در 

روستاهای اصفهان و میزان موفقیت دولت در رسیدن 

به یک نتیجه مطلوب موضوعی است که در ادامه به 

 شود.  آن پرداخته می
 

 . تأمین امنیت برای انجام زراعت4-1

ترین نیازهای کشاورزان برای انجام یکی از مهم

منیت در جامعه است. در کارهای زراعی، وجود ا

جنگ جهانی دوم با اشغال ایران توسط متفقین و 

استعفای رضاشاه که با تضعیف حکومت مرکزی 

ای جامعه را همراه بود، هرج و مرج و ناامنی گسترده

زمان با اواخر فراگرفت. در چنین وضعیتی که هم
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و شروع کاشت بذر  0231برداشت محصول سال 

سیاری از کشاورزان به دلیل برای سال آینده بود، ب

فقدان امنیت و عدم اطمینان از برداشت محصول در 

سال آینده، دست از کارهای زراعی کشیدند که 

و  0230اش کمبود تولیدات کشاورزی در سال نتیجه

بروز قحطی و گرانی بود. در چنین شرایطی، دولت 

کرد باید در درجه نخست، امنیت زارعان را تأمین می

طمینان بیشتری به زراعت بپردازند. اما انجام تا با ا

های اول اشغال ایران که نیروهای این کار در ماه

سرکوب شده در دورة رضاشاه برای کسب نفوذ و 

جایگاه سابق خود به رقابت و درگیری با یکدیگر 

پرداختند، کار آسانی نبود. اما دولت به تدریج می

داند. مثالً در توانست امنیت نسبی را به جامعه بازگر

های نیروهای ها و غارتاصفهان بسیاری از آشوب

دفع گردید و  0230ای و راهزنان تا بهار عشیره

کشاورزان انگیزة بیشتری برای زراعت پیدا کردند. 

در گزارشی راجع به برقراری امنیت در اصفهان آمده 

امروز آشوب اصفهان و ایالت تقریباً خاتمه »است: 

(. هر 0: 02/2/0230، 1145، اطالعاتاست ) «پذیرفته

های بعد نیز مواردی از راهزنی ها و سالچند در ماه

و غارت در برخی مناطق و روستاهای اصفهان 

(، اما در 0: 3/5/0230، 1101، اطالعاتگزارش شد )

های اول اشغال ایران بسیار ناچیز بود و قیاس با ماه

درواقع، دولت توانست در برقراری امنیت، 

خصوص در مناطق مرکزی ایران، کارنامه بهتری هب

نسبت به سایر اقداماتش داشته باشد و مشکل ناامنی 

 روستاییان برای زراعت را از بین ببرد.   
 

 . تشویق زارعان به کشت بهاره4-2

ترین تدابیر دولت برای حل یکی از مهم

مشکالت کشاورزی، تشویق زارعان به کشت بهاره 

بود تا از این طریق آثار مخرب خشکسالی به کشت 

پاییزه را جبران کند و بر تولید محصوالت بیفزاید. 

های اشغال کشور در جنگ این کار در تمام سال

جهانی دوم پیگیری و تا حد امکان اجرا شد 

(. دولت در بهار 0: 04/0/0230، 1110، عاتاطال)

دوازده  0233پنج میلیون ریال و در بهار  0230

میلیون ریال برای تهیه بذر و دیگر امکانات الزم 

برای کشت بهاره روستاییان اختصاص داد که از مبلغ 

اخیر هشت میلیون و سیصد و ده هزار ریال به 

میسیون ها حواله گردید تا فوراً با نظر کشهرستان

کشت بهاره محلی برای کمک به کشاورزان 

(. در 0: 5/0/0233، 1034، اطالعاتاختصاص یابد )

هایی، کشاورزان را اصفهان دولت با ارسال بخشنامه

کاری تشویق کرد و بذر مورد نیاز را در به بهاره

؛ 2: 05/0/0230، 0511، اخگراختیار آنها گذاشت )

عدادی از کشاورزان (. ت1: 2/03/0232، 053اصفهان، 

 اصفهان با استفاده از این روش توانستند کشت

حبوبات و غله را افزایش داده و تاحدودی خسارات 

 ساکما،ناشی از خشکسالی را جبران کنند )

در عین تأثیرگذاری، ما این برنامه ا( 00400/342/45

آمیز نبود؛ زیرا اوالً بودجه الزم جا موفقیتدر همه

همه کشاورزان وجود نداشت؛ ثانیاً در برای کمک به 

، 0230های خشکسالی همچون سال زراعی سال

کمبود بارش در بهار نیز مانند پاییز و زمستان وجود 

داشت، بنابراین کشت بهاره نیز مانند کشت پاییزه با 

شد و محصول چندانی رو میمشکل خشکسالی روبه

قایسه آمد؛ ثالثاً مقدار کشت بهاره در مبه دست نمی

با کشت پاییزه بسیار ناچیز بود، بنابراین در صورت 

توانست کمبودها را خوب بودن محصول نیز نمی
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جبران کند. در نهایت اینکه برخی از کشاورزان بر 

خالف تقاضای دولت، به کشت هندوانه، خربزه و 

تریاک که درآمد بیشتری نسبت به خواربار داشت، 

 (.    00405/342/45پرداختند )ساکما، می
 

 . اعطای وام و تسهیالت به کشاورزان4-3

مشکالت ناشی از اشغال کشور در جنگ جهانی 

دوم که با بروز خشکسالی و دیگر بالیای طبیعی 

همراه بود، سبب فقر و فالکت بیشتر طبقات پایین 

جامعه، از جمله روستاییان شد طوری که برخی از 

فروش آنها برای گذاران امور زندگی مجبور به 

چهارپایان و بذر شدند. دولت برای حل مشکالت 

کشاورزان و تشویق آنها برای ادامه زراعت، اقدام به 

پرداخت وام به کشاورزان نمود تا بتوانند بذر، گاو و 

دیگر وسایل مورد نیاز برای زراعت را فراهم نماید. 

مثالً در یزد و نائین بانک کشاورزی و پیشه و هنر در 

تا  111آگهی داد که به هر زارع  0230فروردین 

ریال وام با ضمانت عمده مالک محل یا  3111

پردازد تا در امور جاری اشخاص معتبر دیگر می

کار، احیا و حیوانکشاورزی از قبیل تهیه بذر، کود، 

(. 01311/342/45کشت اراضی هزینه کنند )ساکما، 

ها که سود کمتری داشت یا در اعطای این قبیل وام

شد، در طول مواردی تنها عین وام بازپس گرفته می

جنگ جهانی دوم بارها تکرار شد تا کشاورزان 

بتوانند بخشی از نیازهای خود را جبران کنند و به 

؛ 03121/342/45زراعت خود ادامه دهند )ساکما، 

00403/342/45 .) 

اقدام دیگر دولت برای بهبود اوضاع کشاورزی 

روبی و تعمیر قنوات بود که اصفهان، تالش برای الی

روز تخریب و از تعداد آنها کاسته شده بود. روزبه

های متعددی نامهبرای این منظور دستورات و بخش

؛ 00233/342/45از سوی دولت ارائه گردید )ساکما، 

(. اما اغلب آنها در حد پیشنهاد باقی 224/331/45

ماند و دولت برای اجرای آنها اقدام خاصی انجام 

داد یا به خاطر کمبود بودجه و سایر مشکالت ن

 سیاسی و اقتصادی نتوانست انجام دهد. 
 

زدگی محصوالت . مبارزه با آفت4-4

 کشاورزی

در زمان جنگ جهانی دوم، عالوه بر مشکالت 

سیاسی و اجتماعی ناشی از اشغال کشور، بروز 

زدگی، خشکسالی و دیگر بالیای طبیعی همچون سن

خوارگی نیز مشکالتی را برای سرمازدگی و ملخ

کشاورزان به وجود آورد. دولت برای مقابله با آفت 

های آلوده، سن اقدامات مختلفی از جمله شناسایی برگ

-خیز و تشویق کشاوزران به جمعزدایی نقاط سنسم

آوری سن زنده و فروش آن به دولت انجام داد 

برای مبارزه با ملخ (. 0: 01/0/0231 ،1141 ،اطالعات)

مورد نیاز را به اصفهان و  اشیاءنیز مواد سمی و دیگر 

دیگر نقاطی که با هجوم ملخ مواجه شده بودند، ارسال 

کرد و از همه مأموران لشکری و کشاورزی و 

ها در مناطق مورد تهدید خواست که در فرمانداری

گونه اقدامی مبارزه با این آفت شرکت نموده و از هیچ

(. البته 00531/342/45گذاری ننمایند )ساکما، فرو

ها در صورتی عملی نامهاجرای این دستورات و آیین

شد که دولت بودجه کافی برای اجرای آنها داشته می

باشد. در گزارشی مربوط به تالش دولت برای دفع 

آفت ملخ در اصفهان آمده است که به خاطر کمی 
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خواهد دستمزد بودجه دفع آفات، دولت از رعایا می

کارگران دفع آفات را خودشان بپردازند و دولت 

گونه مسئولیتی در پرداخت اجرت آنان ندارد هیچ

  (.1141/231/45)ساکما، 

بررسی تدابیر و اقدامات دولت در مقابله با 

بالیای طبیعی و کاهش خسارات ناشی از آن نشان 

دهد که دولت به دلیل کمبود بودجه و امکانات می

ها و صدور احکام و ، بیشتر به بررسی خسارتالزم

هایی اکتفا کرد که قابلیت اجرایی نداشتند و نامهبخش

ای از مشکالت و خسارات روستاییان، بخش عمده

لیاقتی به دلیل وجود شرایط جنگی در کشور و بی

 حل باقی ماند. حکومت وقت، بدون راه
 

 . تصویب قوانین مبارزه با احتکار و قاچاق4-5

دولت برای مبارزه با احتکار و قاچاق کاال که  

های خودش تدبیریقسمت عمدة آن به دلیل بی

 35وجود آمده بود، قانون مبارزه با احتکار را در به

 قانونبه موجب این به تصویب رساند.  0231اسفند 

های دیگر افراد محتکر با پرداخت غرامت و مجازات

به دنبال  (.3315/224/45شدند )ساکما، رو میروبه

تصویب این قانون، در شهرهای مختلف ادارة منع 

احتکار تشکیل شد. این اداره در اصفهان در سوم 

، 1111، اطالعاتوجود آمد )به 0230بهمن 

وزیر کشور به فرماندار  نامةدر (. 0: 2/00/0230

محصوالت  احتکار آمده است که عمل اصفهان

گناهی بزرگ و  ،وباتگندم و حب کشاورزی از جمله

. دارندگان گندم و حبوبات ملزم استنابخشودنی 

دارایی اقتصادی  ةکه گندم خود را به ادار هستند

از احتکار خودداری کنند و  به جدتحویل دهند و 

)ساکما،  قیمت آن را نیز افزایش ندهند

فرماندار اصفهان نیز در نامه به  (.011113331

دستور داد که اران تابعه فرمانداران، بخشداران و دهد

از احتکار و خروج گندم بدون پروانه جلوگیری کنند 

و مراتب را محرمانه به فرمانداری اطالع دهند 

اما این اخطارها و قوانینی  (.4121/342/45)ساکما، 

که بعداً نیز در مورد ممنوعیت احتکار و قاچاق 

کدام نتوانست جلوی تخلفات را تصویب شد، هیچ

تی بعد از مدتی، قانون منع احتکار، به بگیرد، ح

استفاده مأموران دولتی تبدیل شد ابزاری جهت سوء

و به خاطر فقدان دستگاه کارآمد اداری و کارکنان 

معتمد، اوضاع رو به وخامت نهاد. مأموران دولتی با 

سوءاستفاده از قانون منع احتکار، خود را در عواید 

کار و قاچاق کاال محتکران سهیم کردند و در کار احت

با محتکران همکاری کردند. هر چند در مواردی، 

همچون نامه رئیس ادارة دارایی و خواربار شهرستان 

گلپایگان به فرمانداری، به عزل و مجازات شدید این 

افراد برای عبرت دیگران اشاره شده است )ساکما، 

های بعدی نشان داد که ( اما واقعیت4115/342/45

تدابیر و اخطارهای دولت نتوانست  کدام ازهیچ

، مکی)جلوی محتکران و مأموران خاطی را بگیرد 

(. طوری که در 54: 0253عظیمی، ؛ 232/ 1، 0232

های بعد باز موارد متعددی از احتکار و قاچاق سال

محصوالت کشاورزی در مناطق مختلف ایران از 

به گزارش وزارت امور شود. جمله اصفهان دیده می

بار محصوالت  0232و دارایی در سال  اقتصاد

کشاورزی از جمله گندم توقیف و به سیلوی اصفهان 

(؛ همچنین در 14141/311اکما، تحویل داده شد )س

از طرف ادارة کل غله اصفهان  0231 سال

محصوالت کشاورزی قاچاق توسط لشکر اصفهان 

(. بنابراین 052/331/45کشف و ضبط شد )ساکما، 
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احتکار و قاچاق که از ه مشکل شود کمالحظه می

ها، بار اشغال کشور بود، در تمام این سالآثار زیان

کم و بیش ادامه داشت و بسیاری از محصوالت 

وسیلة قاچاق از ایران خارج کشاورزی، احتکار و به

شد و مردم با کمبود مواد غذایی مواجه شدند. حل 

ریزی و معضل احتکار و قاچاق نیازمند برنامه

گذاری منظم و دقیق دولت بود اما به دلیل تسیاس

ناتوانی، سوء سیاست و فساد دولتمردان و کارشکنی 

 پذیر نبود.  اشغالگران و سودجویان امکان
 

 . افزایش قیمت خرید تضمینی گندم4-6

ها پیش از شروع جنگ جهانی دوم، خرید از سال

گندم در ایران به انحصار دولت درآمده و قیمت آن 

از سایر اجناس ترقی کرده بود. در نتیجه، کمتر 

انگیزه مالکان و زارعان برای کشت این محصول 

(. با 0: 31/0/0231، 1112، اطالعاتپایین آمده بود )

اشغال ایران توسط متفقین که باعث افزایش چند 

برابری قیمت سایر اجناس شد، بسیاری از کشاورزان 

ولت از کشت این محصول حیاتی و فروش آن به د

اش بروز با قیمت ارزان دست کشیدند که نتیجه

قحطی و کمبود نان و مواد غذایی در جامعه بود. 

دولت برای تشویق زارعان به ادامه زراعت و 

جلوگیری از احتکار و قاچاق گندم، اقدام به افزایش 

قیمت خرید تضمینی گندم کرد. به این صورت که 

 0311ال به ری 311از  0231مهر  2بهای گندم را در 

ریال و در  0111به 0230ریال در هر تن، در خرداد 

ریال افزایش داد و هر نوع  2111آبان همان سال به 

خرید و فروش گندم در بازار آزاد و نگهداری آن 

برای فروش به غیر از دولت را قاچاق و احتکار 

. با این حال، (0: 20/2/0230، 1401، اطالعات)نامید 

که تولید گندم به خاطر  0230در سال بحرانی 

خشکسالی و مشکالت سیاسی و اجتماعی به شدت 

کاهش یافته بود، نتوانست همه تولیدکنندگان را به 

فروش محصولشان به دولت مجبور کند و جلوی 

خری گندم را بگیرد. زیرا احتکار، قاچاق و سلف

برابری  1رغم افزایش بیش از قیمت دولتی گندم علی

تر از قیمت آن در بازار هنوز پایین در طول یک سال،

آزاد و کشورهای همسایه بود. لذا بسیاری از مالکان 

کردند و و دالالن از فروش محصول به دولت امتناع 

کردند تا در زمان قحطی، با قیمت آن را احتکار 

باالتر در بازار آزاد بفروشند یا به کشورهای همسایه 

در اسناد  (4115/342/45)ساکما، قاچاق کنند 

متعددی به امتناع مالکان اصفهان و نواحی تابعه 

آباد و قمشه از همچون خوانسار، گلپایگان، نجف

تحویل مازاد گندم به دولت به دلیل قیمت پایین 

( در یکی از این 2335/340اشاره شده است )ساکما، 

اسناد که از طرف اداره غله و نان اصفهان به 

 است: استانداری نوشته شده، آمده

امروز آقای مهندس بختیار که متجاوز از صد خروار 

بدهی دارد به دایره مربوطه حاضر و با صراحت 

اند حاضر به تحویل نیستم لهجه اظهار داشته

 (.331/45/ 111)ساکما، 

های بعد، از میزان احتکار و هر چند در سال

قاچاق گندم و سایر محصوالت انحصاری کاسته شد 

مالکان و زارعان مازاد غله خود را به و بسیاری از 

دولت فروختند، اما این به معنای موفقیت دولت در 

ها به دلیل هایش نبود، بلکه در این سالاجرای برنامه

کاهش ناامنی و افزایش بارندگی، تولید محصوالت 
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کشاورزی به شدت افزایش یافت و از اختالف 

و  قیمت دولتی گندم با بهای آن در بازار آزاد

کشورهای همسایه کاسته شد. لذا انگیزه و سودی 

برای دالالن و سودجویان جهت احتکار و قاچاق 

 گندم باقی نماند.  

 

 . نتیجه5

در پژوهش حاضر مشکالت کشاورزی اصفهان 

در جنگ جهانی دوم و تدابیر دولت برای مقابله با 

ها و آن بررسی شده است. بررسی اسناد، روزنامه

دهد که اشغال کشور توسط نشان میمنابع موجود 

متفقین باعث بروز مشکالتی همچون ناامنی، 

ناامیدی، تورم، احتکار، قاچاق، دزدی و نابسامانی در 

جامعه شد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر بخش 

کشاورزی تأثیر مخربی گذاشت. طوری که میزان 

تولید محصوالت زراعی کاهش یافت، تعدادی از 

ان به خاطر فقر و درماندگی، خانه و زمین روستایی

خود را ترک کردند و به شهرها مهاجرت کردند و 

دیگران هم به زندگی در روستاها و تحمل شرایط 

سخت ناشی از تجاوز متفقین به کشور و زورگویی 

آنها ادامه دادند. عالوه بر مشکالت سیاسی و 

اجتماعی ناشی از جنگ، وقوع خشکسالی و 

تر حصوالت کشاورزی نیز بر سختزدگی مآفت

شدن شرایط زندگی کشاورزان و مشکالت آنها 

بار آن کمتر از مسائل افزود، هر چند تأثیرات زیان

سیاسی بود. دولت برای مقابله با مشکالت 

تأمین  ها و اقداماتی همچونکشاورزان، سیاست

ای به امنیت و جلوگیری از حمالت نیروهای عشیره

به  مدتطوالنیوام روستاها، اعطای بذر و 

زدگی محصوالت زراعی، کشاورزان، مبارزه با آفت

های آبیاری، تشویق زارعان به تعمیر قنوات و شبکه

کشت بهاره و افزایش قیمت دولتی خرید گندم را در 

و تغییر سریع  ثباتیپیش گرفت؛ اما به دلیل بی

های افراد و گروه ها، اختالف و درگیری میاندولت

مختلف سیاسی و قومی، فقدان بودجه و منابع مالی 

کافی، حضور و کارشکنی نیروهای اشغالگر خارجی، 

زدگی محصوالت کشاورزی و خشکسالی و آفت

شرایط بحرانی ناشی از حضور متفقین در ایران 

چندان موفق نشد و کشاورزی اصفهان مثل سایر 

بت به قبل از اشغال نقاط ایران، شرایط بدتری را نس

کشور تجربه کرد و بسیاری از موانع و مشکالت 

بخش کشاورزی همچنان الینحل باقی ماند. بهبود 

های پایانی حضور نسبی وضعیت کشاورزی در سال

های ابتدایی نیز بیگانگان در کشور نسبت به سال

بیش از آنکه ناشی از تدابیر دولت باشد، به دلیل 

ی و رسیدن خبرهای خوب از افزایش میزان بارندگ

های جنگ بود که سبب افزایش تولیدات جبهه

کشاورزی، کاهش تورم و گرانی و رفع برخی از 

 مشکالت و موانع کشاورزی شد. 
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؛ 2: 03/03/0203، 0204؛ 2: 05/1/0203، 0353، اخگر

؛ 2: 01/5/0204، 0135؛ 2: 01/3/0204، 0115
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 .های جهانی در ایرانجنگ. (0232سکراین، کالرمونت )ا

 تهران: نوین. .حسین فراهانی ةترجم

(. زیر 0214) اسنادی از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم

نظر فرهاد زیویار. به کوشش علیرضا روحانی و 
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 زاده. تهران: خانه کتاب.   ابوالفضل ایزدی

، 053؛ 1: 31/2/0232، 015؛ 1: 1/2/0232، 010اصفهان، 

2/03/0232 :1. 

؛ 0: 31/0/0231، 1112؛ 0: 01/0/0231 ،1141 ،اطالعات

، 1111؛ 0: 04/0/0230، 1110؛ 0: 1/0/0230، 1123

، 1145؛ 0: 3/2/0230: 1113؛ 0: 33/0/0230

، 1404؛ 0: 20/2/0230، 1401؛ 0: 02/2/0230

، 1423؛ 0: 03/1/0230، 1435؛ 0: 1/1/0230

، 1101؛ 0: 31/1/0230، 1411؛ 0: 05/1/0230

، 1111؛ 0: 33/5/0230، 1133؛  0: 3/5/0230

، 1034؛ 0: 33/03/0230، 1030؛ 0: 2/00/0230

، 1242؛ 0: 01/01/0233، 1231؛ 0: 5/0/0233

 .0، 05/5/0232، 1111؛ 0: 35/00/0233

. رضاشاه کبیر یا ایران نوتا(. ساتن، ال پی )بیالول 

 نا[.ترجمة عبدالعظیم صبوری. تهران: ]بی

(. 0232اسکراین، سر کالرمونت ) ؛بوالرد، سر ریدر

حسین ابوترابیان. چاپ  !. ترجمةشترها باید بروند

  دوم. تهران: نشر نو.

. تهران: تاریخ کشاورزی ایران(. 0221) تقی بهرامی،

 .دانشگاه تهران

تا(. ارزش مساعی ایران در خان ملک یزدی، محمد )بی

 نا[.جا[. ]بی]بی .0411 -0424جنگ 

ود مواد کمب(. »0242نژاد، مرتضی و لطفی، الهام )دهقان

های جنگ های مردم ایران در سالغذایی و شورش

«. م0411تا  0410ش/ 0231تا  0231جهانی دوم 

 مارةهای تاریخی. دور جدید. سال ششم. شپژوهش

 . 03 -0(. ص 30)پیاپی  0

های بزرگ در ایران و قدرت(. 0231) ذوقی، ایرج

 پاژنگ. ن:تهرا .چاپ دوم .دومجهانیجنگ

 شمارهسازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران)ساکما(: 

 111/340و  335/340و  2335/340و   11341/342

و   00405/342و   11133/340و  110224/340و  

 01311/342/45و  111/331/45 و 00400/342/45

و  03121/342/45و  01201/342/45و 

 و 1141/231/45 و  224/331/45و  00233/342/45

و  111201/341و   0330/340و  312/340

 و 3120/201 و 011113331و   3315/224/45

و  052/331/45و  14141/311 و  11122/311

و  1/340و  3033/224/45و  3130/340

و  2125/340و  111/331/45و  314/331/45

و  111/331/45و  151/331/45و  120/331/45

و  4115/342/45و  0311/342/45و  4121/342/45

 .00531/342/45 و 00403/342/45

سیاست کشاورزی ایران در (. »0234صدر نبوی، رامپور )

. 03 مارةتحقیقات جغرافیایی. ش«. جنگ جهانی دوم

 . 50 -31ص  

جنگ جهانی دوم، قحطی و (. »0253طیرانی، بهروز )

گنجینه «. 0231-0231های مردمی در قبال آن واکنش

 . 20-31. ص 4اسناد. ش 

. بحران دموکراسی در ایران(. 0253عظیمی، فخرالدین )

ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی و بیژن نوذری. 

 تهران: البرز.

اقتصاد کشاورزی ایران دورة (. 0243غالمی، شهرام )

 . تهران: دنیای اقتصاد.پهلوی اول

 خاطرات سیاسی فرخ تا(.بی) السلطنهفرخ، معتصم

. ساله معاصر ایران السلطنه(: تاریح پنجاه)معتصم

 جا: جاویدان.بی

. رضاخان و توسعه ایران(. 0241فالح زاده، حسین )

 تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

های اقتصادی، سیاسی نابسامانی(. »0255کتابی، احمد )

-0231های اصفهان در سال ،اجتماعی و فرهنگی

 انسانیدانشکده ادبیات و علوم مجله «.ش0231

 . 031 -010 .01مارة هان. شاصف

 ة. ترجمهای انقالب ایرانریشه(. 0235) کدی، نیکی آر
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 عبدالرحیم گواهی. تهران: قلم.

(. به 0213گزیده اسناد جنگ جهانی دوم در ایران )

  تهران: اطالعات. .چاپ دوم کوشش بهروز طیبی.

های زندگی گذشته و اندیشه(. 0255) یان، عباسقلیئگلشا

 . تهران: انیشتین.منیا خاطرات 

های شهرویر (. یادداشت0242گلشائیان، عباسقلی )

. با مقدمه و اهتمام رامین کامران. حروفچینی و 0231

 بندی جدید از ایران لیبرال. صفحه

(. ایران و جنگ سرد: 0251لسترنج فاوست، لوئیس )

(. ترجمة کاوه بیات. 0231 -0231بحران آذربایجان )

سسه چاپ و انتشارات وزارت امور ؤتهران: م

 خارجه. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(. رقابت روسیه و غرب در 3123لنزوسکی، جورج )

: [جابی] .چاپ دوم ایران. ترجمه اسماعیل رائین.

 جاویدان.  

. تهران: ساله ایرانتاریخ بیست (.0232) مکی، حسین

 علمی و ایران.

از تیول تا (. 0211میرحیدر، حسین و اسمعیل شهبازی)

انقالب ارضی )مروری بر تحوالت کشاورزی در 

. تهران: مرکز پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی(

 تحقیقات.

ها در ایران؛ خاطرات آمریکایی(. 0251میلسپو، آرتور)

عبدالرضا هوشنگ  ة. ترجمدومجهانیدوران جنگ

 .البرز: تهران مهدوی.

 


