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م( باعث ایجاد شرایط 9191-9191وقوع جنگ جهانی دوم )

ای در نقاط مختلف ایران شده بود. یکی از این مناطق ویژه

ایالت فارس بود؛ نزدیکی به خلیج فارس و منابع نفت، تأثیر 

کرد. به عالوه ناپذیر میجنگ را بر فارس اجتناب

اسی بین ایل قشقایی با حکومت مرکزی و های سیکشمکش

ساز وارد آمدن خسارات عمده به ضعف دولت مرکزی زمینه

این استان گردید. پژوهش حاضر در پی بررسی پیامدهای 

اجتماعی، اقتصادی و سیاسی فارس در جنگ جهانی دوم 

است. برهمین مبنا سؤال اصلی پژوهش ناظر بر این مسئله 

حضور متفقین چه تأثیری بر است که جنگ جهانی دوم و 

کشاورزی، حمل و نقل و بهداشت و درمان فارس گذاشت؟ 

ای هاین پژوهش در پی آن است تا با اتکا به اسناد ، روزنامه

محلی و منابع دست اول تأثیر حضور متفقین بر فارس در 

های پژوهش حاکی از جنگ جهانی دوم را نشان دهد. یافته

نگ در سه بخش کشاورزی آن است که فارس طی دوران ج

)وقوع بیماری، کمبود ، بهداشت )کمبود غالت، کمبود نان مرغوب(

 ها و قاچاق()عدم تأمین امنیت راهو حمل و نقل  دارو و طبیب(

)به خصوص شرایط نامساعدی را به دلیل مداخله متفقین 

تجربه کرده است. نوشتار حاضر بر اساس روش  ها(انگلیسی

 ان یافته است.تحلیلی سام -توصیفی
   

 

جنگ جهانی دوم، متفقین، ایران، فارس،  ها:کلیدواژه
  قشقایی،تأثیرات اجتماعی و تأثیرات اقتصادی.

The World War II (1939-1945 AD) created 

special conditions in different parts of Iran. 

One of these parts was Fars province that due 

to its proximity to the Persian gulf and oil 

resources, the impact of war on Fars Province 

was inevitable. In addition to, political 

conflicts between tribe and central 

government and the weakness of central 

government caused major losses to the state. 

This study seeks to improve the investigation 

of social, economic and political impacts of 

Fars in World War II. On this basis, the main 

question of research is that, what was the 

impact of World War II and the allies on Fars 

agriculture, transportation and the health? 

The research seeks to demonstrate the impact 

of allied invasion on Fars Province during 

World War II, based on documents local 

newspapers and first- hand sources. Findings 

of research indicate that Fars province has 

experienced unfavorable conditions during 

the war in three sectors of agriculture (lack of 

cereal and low quality bread), health 

(occurance of disease and deficiency of 

medicine and physician) and transportation 

(failure to secure roads and smuggling) due to 

intervention of allies, especially British. This 

paper is organized on the basis of descriptive-

analytical method. 
 

Keywords: World War II, allies, Iran, Fars, 

Qashqai, social and economic effects. 
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 و طرح مسئله مقدمه. 1

با  9191/ سپتامبر 9991جنگ جهانی دوم  در شهریور 

ی طرفحمله آلمان به لهستان آغاز شد. با وجود اعالم بی

الملل و کاهش روابط ایران و ایران در جنگ دوم بین

با هدف اشغال ایران،  )انگلیس و شوروی(آلمان، متفقین 

مورد حمله زمینی،  9931شهریور  9این کشور را در 

یی قرار داده و به بهانه همراهی رضاشاه با هوایی و دریا

د، کرها، که به منافع استراتژیک آنها لطمه وارد میآلمان

وارد خاک ایران شدند. این اتفاق باعث استعفای رضاشاه 

درباره سوم شهریور و نقش ایران در جنگ )از حکومت گردید 

 :9931؛ عاقلی، 191-199/ 9؛ دلدم، 992-911: 3192، جهانی دوم

 .(Mark.1975: p 51؛ 921/ 3: 9931ای، ؛ انور خامه313
گیری رضاشاه موجب هرج و مرج و آشوب در کناره

را در  کنترل سیستم سیاسی کشورنیز کشور شد؛ متفقین 

مشکالتی و باعث  (Ramazani. 1966: P303)دست گرفتند 

عالوه حضور مستمر متفقین  به. 1شدند مردم ایرانبرای 

وجود آمدن ضرر و زیان عمده به  بهدر کشور باعث 

کشور شد. فارس از جمله مناطقی بود که با حضور 

 های آنها درها در مناطق جنوبی کشور و دخالتانگلیسی

امور منطقه، به لحاظ حمل و نقل، کشاورزی، بهداشت 

 و بحران بیکاری آسیب عمده را متحمل شد. 

پژوهش حاضر با اتکا به نشریات محلی فارس و 

ناد منتشر نشده، در پی نشان دادن پیامدهای سیاسی، اس

اجتماعی و اقتصادی فارس در طول دورة جنگ جهانی 

به عنوان مبنای پژوهش  یسؤالدوم است. بر همین مبنا 

مطرح گردیده است که عبارت است از: جنگ جهانی 

دوم و حضور متفقین چه تأثیری بر کشاورزی، حمل و 

 گذاشت؟ نقل و بهداشت و درمان فارس

با توجه به سؤال طرح شده در این پژوهش، 

های زیر به عنوان مبنای کار تحقیق در نظر گرفته فرضیه

                                                                                                                                               
برای اطالع از دگرگونی ایران پس از سقوط رضاشاه رک:  .1

: 9923؛ عاقلی، 99-93: 9911؛ خلعتبری، 29-21: 9931فیوضات، 

: 9913؛ عامری، 391: 9991؛ گرامی، 33-29: 9939؛ همبلی، 13

؛ استورات، 13: 9919؛ کرونین، 919: 9939؛ ملک یزدی، 991

 شده است:

الف( حضور متفقین و جنگ، خسارات زیادی به 

ویژه در بخش تولیدات در فارس وارد کرد کشاورزی به

 .و باعث کمبود غالت و نان شد

 هایت راهب( حضور متفقین و جنگ باعث عدم امن

 و دزدی و زورگیری گردید. 

ی هاج( حضور متفقین و جنگ باعث بروز بیماری

خطرناک و واگیر مثل حصبه و تیفوس گردید و زندگی 

را برای مردم عادی مشکل ساخت و زمینة مهاجرت آنان 

 را فراهم کرد.

)جنگ جهانی دوم در در ارتباط با موضوع پژوهش 

ترین یف نشده است. مهمتاکنون کتابی مستقل تأل فارس(

ور پخاطرات نصراهلل سیفگزند روزگار، منبع، کتاب 

سمت  9931تا  9993های فاطمی است که در فاصله سال

اجرایی در فرمانداری شیراز و استانداری فارس داشته 

است. این کتاب اطالعات بسیار مهمی در اختیار 

عالوه چندین کتاب با  دهد. بهخوانندگان قرار می

ایران در اشغال ضوع اسناد جنگ جهانی دوم، مانند مو

اد جنگ گزیده اسنتألیف صفاءالدین تبراییان؛  ،متفقین
ایران در به کوشش بهروز قطبی؛  ،جهانی دوم در ایران

از مرکز اسناد ریاست جمهوری را اشغال متفقین، 

که بخش اندکی از آنها مربوط به فارس توان نام برد می

سناد وزارت خارجه بریتانیا پیرامون ابوده است. کتاب 
و  9113های هم اسناد مربوط به سالشیراز و فارس 

را بررسی کرده است و ارتباطی با جنگ جهانی  9119

گونه که مالحظه شد کتابی مستقل دوم ندارد. پس همان

در این زمینه به نگارش در نیامده است. عمده مقاالت 

 متمرکز بر جنگنگاشته شده دربارة فارس هم بیشتر 

زاده با جهانی اول بوده است. از جمله مقاله الهام ملک

قحطی مناطق جنوب ایران طی جنگ جهانی اول »عنوان 

؛ 169-151صص، 9ش : 9919پور ـ محمدی، جالل؛ 13: 9931
Ramazani, 1975: P 43; Hamzavi, 1944: p 192; MacFarland, 

1985. P 51. 
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رة که تمرکز مقاله بر دو« به روایت اسناد آرشیو ملی ایران

زمانی جنگ جهانی اول است. مقالة ظریفه کاظمی به 

 روهایتحوالت نی»نژاد تحت عنوان همراه مرتضی دهقان

هم « نظامی ایران از آغاز تا پایان جنگ جهانی دوم

متمرکز بر بحث تحوالت نظامی و سیاسی بین دو جنگ 

لل ع»بزرگ جهانی است. مقالة دیگر کاظمی تحت عنوان 

-9939های های فارس در فاصله سالو عوامل قحطی

ای به موضوع پژوهش تا اندازه« م91999191ش/ 9319

در مقالة کاظمی حجم اصلی حاضر نزدیک است اما 

های تاریخی مربوط به جنگ جهانی اول است و داده

شود. اندک ارجاعاتی به دورة جنگ جهانی دوم یافت می

پیامدهای جنگ جهانی دوم بر »مقاله دیگر با عنوان 

تألیف  ،«ای خلیج فارسکرانهای و پسمناطق کرانه

نیا و ملکی است که بخش کوچک این مقاله سعیدی

ربارة فارس در جنگ جهانی دوم است و به صورت د

ونه گاختصاصی فارس را بررسی نکرده است. پس همان

ای مستقل دربارة تأثیر که نشان داده شد، تاکنون مقاله

تا  9991های جنگ جهانی دوم در فارس در فاصله سال

به نگارش در نیامده است و همین امر ضرورت  9939

 کند.موضوع را ایجاب می انجام این پژوهش و نوآوری

های تحقیق حاضر نتیجه پژوهش تاریخی است، داده

شیوة تبیین توصیفی تحلیلی و روش گردآوری اطالعات 

، هاای است. برای گردآوری این دادهاسنادی و کتابخانه

برداری منابع ها و فیشاز روش خوانش اسناد و روزنامه

 ای استفاده شده است. کتابخانه

 

  اوضاع سیاسی. 2

در تاریخ معاصر ایران، فارس از جمله مناطق مهم 

کشور بود که مستقیماً تحت تأثیر حضور قوای متفقین 

ها و هجوم آنها به ایران قرار گرفت. به خصوص انگلیسی

در اوایل دورة پهلوی، به واسطة اختالفات رضاشاه با 

                                                                                                                                               
. سابقه این  تنش سیاسی بین آلمان و انگلیس در فارس به قبل از 9

 (.991-939: 9911گردد )نک: فراشبندی، جنگ جهانی دوم برمی

دوله الالدوله رهبر قشقایی و کشته شدن صولتصولت

ل ها و پهلوی شکزندان، اختالفات عمیق بین قشقاییدر 

، رهبران قشقایی 9931در سال  با سقوط رضاشاهگرفت. 

که در تهران تحت نظر بودند به فارس بازگشتند و به 

آتش جنگ . (99: 9932)ترز،  بازسازی ایل خود پرداختند

و خونریزی و اختالف میان قشقائیان، طرفداران 

 در فارسرا  ناامنی عجیبی، دولتی الملک و نیروهایقوام

طور مرتب افرادی از تهران . هرچند بهکرد حکمفرما

فایده بیکار این آمدند امابرای کنترل اوضاع به فارس می

، تیمسار فیروز اقدامات روزنامة پارسطبق گزارش بود. 

زیادی جهت برقراری آرامش در ایالت فارس و مصالحه 

یان هایی مود؛ با اینحال درگیریها انجام داده ببا قشقایی

ها روی داده و ناامنی فارس را موجب دولت و قشقایی

 .(9، ص31، ش 9)پارس، س شده بود 

ای توأم با از آنجا که فارس در دورة رضاشاه دوره

 پس از ایندر دورة ، خفقان سیاسی را تجربه کرده بود

ة واسطکرد، اما بهتحوالت باید وضع بهتری پیدا می

وع جنگ و زد و خوردهای حکومت با ایل قشقایی شر

 9دها بودنها متهم به رابطه با آلمانکه از طرف انگلیسی

ناامنی و هرج . فارس گرفتار (929: 9913زاده آدمیت، )رکن

حکومت  از د. فقر اقتصادی، نافرمانی عشایرش و مرج

، هامرکزی و رفتارهای غیردموکراتیک احزاب و گروه

تاحدی که دولت از سامان ه بود دچار مشکل شد

، ش 32)استخر، س  دشبخشیدن به اوضاع فارس ناتوان 

ای که در دهم . محمدناصر قشقایی در نامه(3، ص 319

 مردم مانع، به فرمانده لشکر فارس نوشت 9931شهریور 

)کوهی کرمانی، شدند میحمل خواربار از شیراز به بیرون 

 و در نتیجه قحطی و گرسنگی پدید می آمد.  (919: 9931

این به  با خارجی ها هاقشقاییریشه مخالفت 

، به ها ایرانیگشت که آنها مانند بسیاری از میلیونبرمی

و  (991: 9923)ذوقی، ها های انگلیسیدلیل تنفر از سیاست
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گرایش  9هاپیشینه  سیاسی آنها در ایران، به سمت آلمان

عمیق  نیز نفرتی قشقایی الدولهصولت پیدا کرده بودند.

: 9929؛ اسکرین، 921: 9919)ابرلینگ، ها داشت از انگلیسی

حضور دو تن از فرزندان صولت الدوله به نام های . (913

و  ملک منصورخان و محمدحسین خان در ارتش آلمان

ها باعث حساسیت انگلیس کسب آموزش های نطامی

بیات، ) ها شده بودنسبت به خاندان صولت الدوله قشقایی

ها در . در همین راستا انگلیسی(12سند شماره  ←321: 9919

شیراز یک مرکز جاسوسی در کنسولگری خود دایر کرده 

، رئیس شعبه جاسوسی 3بودند و ماژور جکسن

کنسولگری، با اجیر کردن برخی مزدوران محلی 

اساسی نسبت به برخی افراد تهیه کرده و های بیزارشگ

کرد. از طرفی دیگر فردی به اسم یبه سفارت ارسال م

، یکی از مأموران ضدجاسوسی آلمان، شولتسه هولتوس

ها به به دلیل تحت تعقیب قرار گرفتن از سوی انگلیسی

ها از نزدیکی میان ایل قشقایی عزیمت کرد. هدف آلمان

عالوه بر مشغول کردن نیروهای متفقین در  ها،به قشقایی

های جنگ، ایجاد اختالل در خطوط راه آهن پشت جبهه

سراسری و ممانعت از ارسال کاال و تجهیزات نظامی به 

-صص311: انقالب اسالمی در شیراز)نصیری طیبی،شوروی بود 

. (311سند شماره  ← 931: 9939؛ تبراییان، 11: 9912؛ ایوانف، 399

سفیر وقت انگلیس در ایران در همین ارتباط بوالرد، 

 نویسد: می
دستگیری عوامل آلمانی در ایران، ضمن آنکه آرامش 

توانست نگرانی کرد، مسلما نمیخاطر ما را فراهم می

                                                                                                                                               
؛ 999: 9931ها در ایران رک: ساتون، . در خصوص حضور آلمان9

 .32: 9939یی، شهرضا

 9939فرودین  1اضغرخان حکمت شیرازی در خاطراتش در . علی3

مستر جکسن نایب قونسول که مرد »در وصف جکسن آورده است: 

کرد. سابقاً در خدمت سیاسی است صحبت از اوضاع فارس می

مؤسسه تجارتی زیگلر به شیراز آمده ولی فعال مأمور سیاسی است. 

د. از اوضاع فارس برخالف مشهور کنفارسی را خوب صحبت می

کرد که اوضاع قرین آرامش خواهد بینی میاظهار امیدواری و نیک

 (.929/ 3: 9913)حکمت، « شد

نیروهای قشقایی و بویراحمدی، ستون  9933در هفتم تیر سال . 9

فراوان ما را از ناحیه ایرانیانی که با این عوامل همکاری 

داشتند و احتماال قادر بودند سر خود و یا با کمک 

ناشناخته آلمانی باعث خرابکاری در تأسیسات عوامل 

  .(911: 9923)بوالرد،  مورد نیاز متفقین شوند، رفع کند

ها از یک طرف و ها با انگلیسیروند روابط قشقایی

بین نیروهای  9با حکومت از طرف دیگر، به جنگ سمیرم

انجامید که  لطمات  9933قشقایی و دولت در سال 

این جنگ سرانجام با پیروزی فراوان برای مردم داشت. 

. (991: 9911)بیات، ها بر حکومت خاتمه یافت قشقایی

ای که از پس از پایان جنگ جهانی دوم، در بخشنامه

شمسی  91ها در دهه طرف وزارت کشور به استانداری

ارسال شد، قید شده بود که اگر در اثر معامالت بازرگانی 

بازرگانی  بین بعضی از ادارات و مؤسسات دولتی و

ع های آلمانی خسارتی به اتباایرانی با کارخانجات و بنگاه

)ساکما، ایرانی وارد شد، مراتب را به دولت اطالع دهند 

. در (9؛ نک به ضمیمه شماره31، شماره 319-91339شناسه سند 

هایی جداگانه به این بین فرماندار آباده و جهرم در نامه

د که از طرف اتباع استانداری فارس تأکید کرده بودن

آلمانی خسارتی به مردم و تاجران وارد نیامده است 
؛ نک به ضمیمه 92و 99، شماره319 -91339)ساکما، شناسه سند 

. پوررضا که از دورة رضاشاه وکالت خانوادة (9و3شماره

قشقایی را برعهده داشت، علت اصلی پیشامد وقایع را 

دورة  هایی که دردر درجه اول در مصایب و سختی

رد قاپو بر سر عشایر ایران وارضاشاه به نام اسکان و تخته

های شد و در درجه دوم در قصور و کوتاهی کابینه

سمیرم را به محاصرة خود درآوردند. نبرد بین نیروهای طرفین 

ها با نیروهای دولتی( از هشتم تیرماه شروع شد، نیروهای )قشقایی

ه انداز به سختی بعشایری در زیر آتش سنگین توپخانه و خمپاره

پس از سه روز نبرد سنگین بین  ور شدند.مواضع نظامیان حمله

پس از کشته  9933تیر  91نیروهای طرفین در شامگاه روز جمعه 

شدن سرهنگ شقاقی در حین نبرد و سقوط مواضع نیروهای دولتی، 

درگیری طرفین خاتمه یافت. در این واقعه مقادیر قابل توجهی 

انداز و مسلسل سبک و سنگین به مهمات، اسلحه سبک، خمپاره

اریخ ایل قشقایی در تافتاد )نصیری طیبی،یروهای عشایری دست ن

 (.391: معاصر ایران
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فروغی و سهیلی در رسیدگی به دادخواهی عشایر به 

های فراوانی که در این زمینه داده شد، دانست رغم وعده

بیگی، از بزرگان قشقایی، . محمد بهمن(31: 9911)بیات، 

ها ر توصیف مشکالت آنها با دولت و انگلیسید

 نویسد: می

گری دولت پهلوی از آغاز کار خود خواست که ایلخانی

و رسوم ایلی را از میان بردارد و با یک سلسله اعمال و 

اقدامات شروع به انجام این مقصود نمود... قضایای 

شهریور، این افراد ناراضی و ستمدیده و مستعد انقالب 

های پوسیده و نیمه شکسته خود گیخت تا تفنگرا بران

ها بیرون آورده، روغن زنند و تعمیر را از شکاف کوه

ها فرود آمده و چادرهای سیاه ها نیز از کوهکنند یاغی

را که مبدل به سفید شده بود بار دیگر در دامن 

های فارس  برافراشتند و همین که تبعید شدگان بیابان

یالت از تهران و سایر نقاط و بازماندگان رؤسای ا

مراجعت نمودند پیرامون آنها گرد آمده مأمورین دولت 

ها را خلع را اخراج و در اغلب نقاط سربازان و ژاندارم

سالح نمودند و با یکدیگر نیز طرح اتحاد ریخته و تولید 

قوایی نمودند که از بین بردن آن از راه صلح و مسالمت 

، بیگی)بهمنتر است و از طریق جنگ و ستیز مشکل

9939 :12-22).  

های حکومت رضاشاه برای تمام عشایر کوچنده سال

ای بسیار بد و ناگوار بود. در ها، دورهو از جمله قشقایی

ها  مقامات در رابطه با عشایر سیاست آن سال

کردند و با زور و فشار آنان را ای اعمال میمرتجعانه

قاپو کرده که به هالک دسته جمعی دام، بیماری و تخته

ف، )ایواننشینان منجر شد ان در میان کوچمرگ و میر فراو

ها با ساز رویارویی قشقاییاین عوامل زمینه (19: 9919

ها در ها شده بود که نتیجه این درگیریانگلیسیدولت و 

تحوالت فارس در جنگ جهانی دوم نقش مستقیمی ایفا 

 کرد. 

 

 . اوضاع اجتماعی3

 هاها و آلمانیجنگ جهانی دوم و حضور انگلیسی

در مناطق جنوبی کشور از بُعد اجتماعی تأثیراتی بر روند 

زندگی مردم گذاشت. شرایط سخت اقتصادی و جنگ 

و کمبود مواد غذایی که از سوی متفقین و مردم احتکار 

دن وجود آمشد، باعث فقر و گرسنگی و در نتیجه بهمی

آمد این امراض، تلف شدن ها گشت. پیانواع بیماری

هایی بود که به دلیل فقر امکان مهاجرت نبسیاری از انسا

 و تهیه دارو را نداشتند.

 فقر: 1-3

در طول جنگ جهانی دوم مردم به لحاظ اجتماعی 

ها شدند و زندگی سختی را دچار فقر و انواع مریضی

 ایتحمل کردند. به همین منظوردولت به دنبال راه چاره

ارة برحسب دعوتی که از طرف اد 9939بود. در شهریور 

ای از مالکین فرمانداری شیراز به عمل آمده بود، عده

شهر شیراز در استانداری حضور یافته راجع به وضعیت 

استان و کمکی که مالکین باید در این سال سخت فقرای 

ا مساعدتری برای فقربنمایند، مشورت کردند تا شرایط 

 .(1، ص 9، ش 9 )پارس، سبه وجود آید 

 «تهران و فارس»در یادداشت روزنامه پارس با عنوان 

های این جنگ و تأثیر آن بر فارس پرداخته شده به ریشه

 است. از دید این روزنامه 

علت اصلی این است که نه دولت کنونی مجال رسیدگی 

به جزییات امور و ارسال دستورات و لوازم کار را دارد 

حاضر است  های دورة جنگ گذشتهو نه مانند حکومت

یک نفر استاندار نظامی را با تمام اختیارات به فارس 

که عدم موفقیت سرتیپ فیروز و بعد اعزام دارد چنان

بختی روی همین اصل بود... در این میانه نه سپهبد شاه

تنها تکلیف مردم شهرنشین خصوصاً طبقه مالک که 

امالکشان در معرض خطر است، معلوم نیست؛ بلکه 

آحاد و افراد طوایف و ایالت نواحی حتی تکلیف 

 .(9933مهر91)پارس،  مختلفه فارس هم معلوم نیست

در  9933همین نشریه در آخرین روزهای اسفند 

 نویسد:می «بیچاره فارس»مقاله 

حیاتی توجه نکنند دیری اگر اولیای امور به این امر 

ها زبانه خواهد کشید و نخواهد گذشت که آتش کینه
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خشک در این کانون اخگرخیزی که به وقت تر و آن

نشناس روشن شده، خواهند سوخت دست عمال وظیفه
 (9ص، 919ش )همان، سال دوم، 

کند دکتر میلسپو به شیراز سفر می 9939در مردادماه 

 وجود ای به نقش متفقین و جنگ در بهو در مصاحبه

کند. او معتقد است که در آمدن شرایط فارس اشاره می

آوری غله یع کاال میان زارعین و رعایا و جمعزمینة توز

در فارس مشکالتی وجود دارد که نتیجه و مولود اثرات 

، 3)پارس، س شوم جنگ و به عالوه ضعف دولت است 

. با گسترش جنگ جهانی (931:  9923ذوقی، ؛ 9ص، 311ش 

ها در مناطق جنوبی شرایط اقتصادی و و نفوذ انگلیسی

 9939اجتماعی مردم هم متأثر از این واقعه شد. در سال 

مردمی که بیکاری و قحطی، شرایط زندگی را برای آنها 

سخت کرده بود، از نقاط مختلف فارس مثل الر، جهرم، 

ه ل معاش بفیروزآباد و شیراز، به منظور کار و تحصی

رفتند تا در پاالیشگاه نفت آبادان کار طرف آبادان می

نفتی  ها بر منابعکنند؛ اما به سبب تسلطی که انگلیسی

آبادان داشتند، با اعالم اینکه به اندازه کافی کارگر دارند، 

آوردند از ورود کارگران فارس ممانعت به عمل می

چنان عرصه  فقر و قحطی. (9ص،319)همان، سال دوم، شماره 

را بر مردم تنگ کرد که عده زیادی مجبور به مهاجرت 

ها خطر کم جمعیت شدن شیراز در اثر ند و روزنامهدش

مهاجرت بیکاران به شهرهای دیگر را مطرح کردند. 

 این زمینه نوشت: روزنامه استخر در

کند و این شهر را خطری که شیراز را تدریجاً تهدید می

جمعیتی است. در اثر طر کمبرد خرو به خرابی می

مردمان این شهر برای اینکه  ،بیکاری و فقدان وسایل

امرار معاش کنند و صورت بهتری به زندگانی خود 

بدهند به شهرهای دیگر که وسایل کار و زندگی 

روند تا بتوانند از این فقر و فالکتی که مهیاست می

ساکنین آن را فراگرفته است نجات پیدا کنند هیچ کس 

این  .به شهر و دیارش نیست مندهبه اندازه شیرازی عالق

 اصلی است که نزد همه کس مسلم است ولی:

 سعدیا حب وطن گرچه حدیثی است صحیح

 نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم
 

 .(9، ص 111، ش 33)روزنامه استخر، س 

طور که مالحظه شد، با توجه به گزارش پس همان

سر  شرایط سخت اقتصادی در فقر به ها، مردم درروزنامه

بردند و این مسئله لزوم مهاجرت آنان برای شرایط می

کرد اما به دلیل حضور متفقین کاری بهتر را ضروری می

در مناطق نفتی جنوب که شرایط بهتر کاری داشت عمال 

 دست مردم از این امتیاز کوتاه گشت.

 بهداشت 3-3

های فاصله سالامور بهداشتی و درمانی شیراز، در 

شده است و زیر نظر استانداری اداره می 9991تا  9991

رسماً ادارة بهداری در فارس تحت نام  9991از سال 

ادارة بهداری استان هفتم تشکیل شده است. ریاست اولیه 

این اداره چندماه با دکتر سهراب بود؛ سپس در جریان 

سال دکتر افخم حکمت  91جنگ جهانی دوم به مدت 

المحسین حکمت( ریاست آن را برعهده داشت )غ

فارس . در طول جنگ جهانی دوم (12: 9912)مرادی خلج، 

انگیزی داشت. از نظر بهداشت و درمان وضعیت غم

ا، جنگ، ناامنی شهره، های حصبه و تیفوسشیوع بیماری

ها با ها و تشتت افکار و مبارزه روزنامهروستاها و راه

هر روز عده زیادی  .افکنده بودیکدیگر مردم را به هراس 

و روزی  مردنددر اثر ابتال به بیماری حصبه و تیفوس می

، 9929آینده، )امداد،  شنیده نشوداین اخبار نبود که 

در گزارش شهریور  روزنامة پارس (192، ص 93و99ش

شرایط  «شیراز حتی حمام هم ندارد»خود با عنوان 9939

ویژة فارس در این مقطع زمانی را چنین تشریح کرده 

 است:

گرانی سربار زندگی مردم فقیر این سامان شده و بیشتر 

شوند جان را تسلیم مرگ نموده و مردم که بیمار می

روند. حتی آب برای همیشه در خواب ابدی فرو می

های آلوده آشامیدنی شیراز کم است و مردم از آب

گویند صدی پنجاه مورد از این نمایند. میاستفاده می

. باشدهای کثیف و آلوده میها بر اثر همین آببیماری

از همه باالتر حمام راست و درستی هم نداریم و مردم 

، 99: ش 9939)پارس، شهر از این حیث سرگردان هستند 
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 (9ص 

مرداد  91)همین روزنامه در گزارش دوسال بعد خود 

 «راز نه محتکر دارد، نه گرانفروششی»در مقاله  (9939

 نویسد:می

ها و قوانین راجع به تعقیب نامهاز روزی که آیین

فروشان از مجلس گذشت تا امروز محتکران و گران

معلوم شد محتکر چندانی در شیراز وجود ندارد. مردم 

زنند که فالن دواخانه، قیمت یک دوای کهنه که داد می

 ه، چهل پنجاه برابر قیمتاش منقضی شدتاریخ استفاده

فروشد، نه یکی، نه ده تا، صدها نفر همین اش میاصلی

ایم که یک زنند، ما هنوز نه دیده و نه شنیدهحرف را می

تاجر عمده به اسم محتکر به محکمه خواسته باشند و 

رس، )پا یک عباسی از او به عنوان جریمه گرفته باشند

 (3صسال دوم، ، 9939مرداد 91

در این مقطع زمانی بیماری دیفتری هم در شیراز 

پور فاطمی، استاندار فارس، شیوع پیدا کرده بود. سیف

ای به آقای رهنما معاون نخست وزیر در این طی نامه

 نویسد: خصوص می

... شهر شیراز گرفتار اپیدمی حصبه و دیفتری است با 

ت کمال تاسف اداره خواربار و اداره بهداری چهارماه اس

دهد دوا برای استان برسد. مردم مثل برگ اجازه نمی

میرند و هیچ جا دوا نیست. کراراً از بهداری خزان  می

پور یف)تلگراف س ای گرفته نشدهتقاضا شده، هیچ نتیجه

، به نقل از 9933فاطمی به رهنما معاون نخست وزیر، 

 .(32: 9911نیا ـ ملکی، سعیدی

 طمی این استان دچارپور فابا توجه به گزارش سیف

کمبود داروی شدید شده بود. در همین راستا کنسولگری 

انگلیس در شیراز در گزارشی وضع را چنین شرح 

 دهد:می

العاده ( در ناحیه شیراز دواجات فوق9در حال حاضر »

( اشخاصی که به امراض مقاربتی مبتال 3کمیاب است؛ 

( 9رند؛ اند دسترسی به هیچ قسم دواجات الزمه نداشده

( مقدار 9هرگونه واکسن و سرم تازه کمیاب است؛ 

                                                                                                                                               
 ستانا الرستان شهرستان بنارویه بخش در است شهری بَنارویه. 9

محصوالت عمده آن خرما، غالت و  .است در جنوب ایران فارس

باشد خیلی محدود و داروهای کهنه که در دسترس می

یا ـ ن)سعیدیرسد های خیلی زیاد به فروش میبه قیمت

 .(33: 9911ملکی، 

ادارة  9933در گزارش دیگر مربوط به اوایل سال 

ادارة  ای بهدارایی و خواربار جهرم، آقای حکمت، در نامه

خواربار استان هفتم )فارس( شرایط بهداشتی و کمبود 

 دارو در جهرم را چنین تشریح کرده است:

چند روز است مرض حصبه در جهرم زیاد شده و 

نماید و در جهرم دارو کمیاب و تلفات زیاد وارد می

العاده گران است. مقتضی است از ادارة بهداری فوق

از های شیراستان هفتم تقاضا فرمایید که به داروخانه

دستور اکید صادر گردد که مقداری دارو خصوصاً آمپول 

ی جهرم با اخذ بهاء ارسال دارند هاکامفر برای داروخانه
؛ نک به ضمیمه 99، شماره 1339-911)ساکما، شناسه سند 

  .(9شماره

در شیراز ماالریا به صورت اپیدمی در 9933سال 

وتا ای یکی دمیان مردم شیوع یافته و تقربباً در هر خانه

؛ 9، ص 939)پارس، ش مریض ماالریایی وجود داشت 

 .(9، ص931 ش

نفر مبتال به ماالریا بودند.  991معادل  9939در سال 

دهات اطراف شیراز شکایت داشتند که  9939در پاییز 

 آوریچنان ماالریا مردم را گرفتار ساخته که برای جمع

، 3و  2 ، ش9)مجله بهداشت، س غله کسی وجود ندارد 

در گرمسیرات فارس نیز وضع مشابهی برقرار  (929ص

نفر جمعیت بود، در  3911که دارای  9بود. در بنارویه 

اثر مرض حصبه و نبودن دوا و طبیب پانصد نفر تلف 

ای شدند و پانصد نفر دیگر مبتالی به مرض بودند و عده

خر، )استبودند هم از وحشت ابتالی به مرض متواری شده 

ها هم به شکل دیگر شکوه قشقایی. (9ص ،399، ش 32س 

 ها افراد وداشتند. آنها نه تنها در جنگ علیه انگلیسی

های خود را از دست داده بودند، بلکه هزاران اسب

گوسفند خود را به دلیل نگهداری در گرمسیرات که 

 .(99/ 3: 9991آرا، )رزم پنبه است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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مراتع آن از بین رفته و بیماری وبا هم در آن شیوع یافته 

 9933. در سال (939: 9919)ابرلینگ، بود، از دست دادند 

ای که از طرف وزیر دربار به نخست وزیر ارسال در نامه

های شده بود، خواستار اقداماتی از جمله احداث حمام

ع ، توزی)نقاط مختلف کشور(متعدد در مراکز پرجمعیت 

 بضاعت، ضد عفونیلباس نو برای اشخاص فقیر و بی

ش پکردن مراکز فساد و تهیه توزیع گرد مخصوص ش

 .(991سند شماره  ← 931: 9939)تبراییان، شده بود 

این وقایع باعث شده بود رئیس بهداری استان هفتم 

های واگیردار به منظور جلوگیری از شیوع بیماری

تصمیماتی اتخاذ کند تا جلوی شیوع آن را بگیرد. در 

های محلی به منظور همین راستا مقاالتی در روزنامه

شد که مردم را نسبت به پ میپیشگیری از امراض چا

. اما با (911، ص 931، ش 3)پارس، س تر کند بیماری آگاه

های بعد از جنگ جهانی دوم که در توجه به گزارش

توان به این نتیجه رسید ها وجود دارد، میاسناد و روزنامه

ها عمال ناتوان شده بود چرا که حکومت در دفع بیماری

های واگیر س درگیر بیماریها بعد مردم فارکه تا مدت

 بودند.

 

 . اوضاع اقتصادی3

فارس )شیراز( که زمانی به واسطة رونق بندر بوشهر 

در امر تجارت، از نظر اقتصادی نقش مهمی در کشور 

داشت، پس از احداث راه آهن سراسری و از دست رفتن 

موقعیت تجاری بندر بوشهر، اهمیت آن کم شد و اغلب 

گرفت و ز طریق تهران صورت میتجارت در این زمان ا

ها از طریق بوشهر وارد و یا التجارهمیزان کمی از مال

. اما حضور نظامی (29: 9912)مرادی خلج، شد صادر می

خیز خوزستان به متفقین در بوشهر و مناطق نفت

خصوص در آبادان که دست دولت در امور اقتصادی را 

ز لحاظ تی اداشت، باعث شده بود که مشکالبسته نگه می

بحران اجناس و احتکار، کمبود نان و گندم و حمل و 

 نقل به وجود آید.

 . بحران اجناس و احتکار1-3

های در زمینة کمبود اجناس و احتکار گزارش

روزنامه خلیج ایران مختلفی در فارس وجود دارد. 

 نویسد: می 9311، در شمارة «بوشهر»

کاال و اسلحه بنادر که راه قاچاق  9931از بعد از شهریور

زده به جنوب باز شد شکر و چای سهمیه رعایای فلک

. رسیدشد و در بازار سیاه به فروش میخوانین داده می

در اندک زمانی رؤسای عشایر و خوانین بلوک جنوب 

دارای ثروت هنگفت شدند و همچنین از طرف کنسول 

شد تا به رؤسای انگلیس به آنان کمک و همراهی می

و خوانین محلی و مردم جنوب نشان دهند که  عشایر

ادارات دولتی همه در تحت اختیار آنها است و هرکسی 

مخالفت اوامر ایشان کند از بین خواهد رفت و هرکس 

به اطاعت و فرمان آنها گردن نهد به او مساعدت 

 (.992: 9933نمایند )نوروززاده بوشهری، می

ها و قاییو با جنگ سمیرم که بین قش 9933در سال 

دولت اتفاق افتاده بود اوضاع اقتصادی مردم باز هم بدتر 

ها و خرید مواد غذایی تالش شد. مردم با هجوم به مغازه

 )نصیری طیبی،کردند تا آذوقه زیادی را ذخیره کنند می

توان نین وضعی را می. چ(339 ص :انقالب اسالمی در شیراز

 39، مورخ یکشنبه روزنامه سروشدر توصیف 

یعنی در اواخر جنگ دید که با شکوه  9939اردیبهشت 

 کند: از خرابی بازار، شرایط آن دوره را ترسیم می

بازار که در اثر پیروزی متفقین به سختی سقوط کرده بود 

هایی دوباره رو به باال رفته و در قیمت بیشتر اجناس ترفیع

پیدا شده است. محتکرین هر روز یک خبری از خود جعل 

یابد به و به عنوان اینکه دوباره جنگ ادامه می کرده

هستند. دولت خوب است اقدامات جدی  کالهبرداری مشغول

بازان را بگیرد زیرا این بازاری در این باره نموده و جلو سفته

بینیم مادام که نعش هیتلر را به چشم نبینند دست از که ما می

 .(9 ، ص922)روزنامه سروش، ش دارند بازی برنمیسفته

پور فاطمی در کتاب خاطراتش شرایط بحران سیف

اجناس و احتکار در هنگام جنگ جهانی دوم را چنین 

 تشریح کرده است: 

جنگ در امور اقتصادی مشکالت زیادی به وجود آورد. 
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همین که خبر جنگ به شیراز رسید صاحبان کاالها یک مرتبه 

ا خصوصا دوها مها را دوبرابر و در بعضی قسمتکلیه قیمت

ها را سه برابر کرده و باعث شکوه آالت قیمتو آهن و ماشین

و شکایت مردم شدند... در موقع مذاکره با بازرگانان یکی از 

شما حق ندارید که به ما دستور بدهید جنس مال »تجار گفت: 

فروشیم. اگر خواهد میما است و به هر قیمتی که دلمان می

ند اجناس را بخرند به ما مربوط توانمردم فقیر هستند و نمی

فروشیم که بتواند از عهدة پرداخت بهایی نیست به کسی می

  .(19-19: 9931پور فاطمی، ) سیف .«خواهیم برآیدکه ما می

نسبت به 9939در سال  روزنامه پارسدر گزارش 

 احتکار برخی اقالم چنین هشدار داده شده است که:
فارس مولد و موجد قند و کارخانه سازی است. چرا 

ید یا نمایکنید و احتکار میها را انبار میدسترنج فارسی

دهید و خود آنها را از محصول خود به دیگران می

سازید و آخر هرماه چند گرم شکر که برای محروم می

دهید. چای که چشیدن هم کافی نیست، تحویل آنها می

ریال رسیده است، شما  3مثقالی در بازار سیاه به 

انبارهای چای را برای چه روزی پس دست گذاشته 

  .(9، ص 911، ش 3)پارس، س اید؟ 

در همین حال کمبود اجناس به غیر از شیراز در دیگر 

نقاط فارس از جمله جهرم و کازرون شدت بیشتری 

 :روزنامه سروشداشته است. به گزارش 

ه پوشش خود را قحطی واقعی حکمفرماست. مردم ک

فروخته و نان بخور نمیری به دست آوردند از همین 

باشند. اولیای حاال مورد تهدید گرسنگی و قحطی می

 )روزنامهامور باید در فکر کسری خواربار جهرم باشند 

 . (2، ص 2سروش، ش 

 به گزارش همین روزنامه: 

اهالی بیچاره کازرون نسبت به نان منتهی درجه در فشار 

ه اند. متأسفانرط گرسنگی در چنگال مرگ افتادهو از ف

اولیای امور چون خودشان سیراند و زحمتی ندارند به 

، 9)روزنامه سروش، س فکر ما ضعفا و گرسنگان نیستند 

 .(9و  9، ص 31ش 

                                                                                                                                               
؛ 39: 9912. در خصوص کمبود و بحران  گندم رک: محتشم، 9

؛ مجد، 91: 9912؛ گلشنی، 312: 9929؛ الهی، 21: 9911سپهر، 

ها از کمبود اجناس و احتکار این توصیف روزنامه

های جنگ جهانی دوم مردم به دهد که در سالنشان می

اعتمادی به دولت و ضعف حکومت محلی علت بی

شیراز به سمت احتکار اجناس سوق داده شده بودند و 

 همین امر باعث هرج و مرج و ناامنی در فارس شده بود.

 

 کمبود نان و گندم3-2

شود با شروع جنگ جهانی دوم در شیراز اعالم می

از  9ای گندمکه نان شش ماه شهر در انبارهاست و دانه

شهر خارج نخواهد شد. به عالوه اعالم شده بود که هر 

نانوایی که در پخت نان اهمال و یا تقلب نشان دهد 

شدیداً مجازات و دکان او هم به دست شهرداری اداره 

. در گزارشی که در (991پور فاطمی، )سیفخواهد شد 

از کازرون منتشر  9991آستانة جنگ جهانی دوم در سال 

به  )فارس(س ادارة غله استان هفتم شده بود، رئی

 استانداری فارس نوشته بود: 
وضعیت نان و نانوایی کازرون ترتیب ناهنجاری پیدا 

نموده و باعث شده که نانواها تقلب کرده و نان را 

تر بفروشند و دیگر عدم تعیین مصرف یومیه گران

دکاکین سبب شده که در موقع فراوانی گندم، نانواها از 

چاق استفاده و در موقع تنگی از فروش گندم گندم قا

ساکما، )دریافتی از انبار غله به خارج سوء استفاده نمایند 

 .(1؛ نک به ضمیمه شماره 21شماره 911-932شناسه سند 

، استاندار هفتم)فارس( در نامه ای به 9933در سال 

اداره خواربار جهرم  از افزایش بهای گندم ابراز نگرانی 

و درخواست شده بود نسبت به تعدیل قیمت کرده بودند 

 گندم اقدام کنند.

؛ نک به ضمیمه 93، شماره 1339-911)ساکما، شناسه سند  

. به عالوه مسائلی مانند عدم بارندگی و (2شماره

خشکسالی و ناتوانی ادارة غله از وصول محصوالت 

باعث کمبود آدوقه و برداشت گندم شده و مردم را در 

 .مهرماه(9) 221 ، ش92، س اتروزنامه اطالع؛ 912-913: 9911
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سند  ← 391: 9939)تبراییان، شرایط قحطی  قرار داده بود 

در تلگرافی که سرتیپ  9939. در بهمن سال (911شماره 

گندم در یک از مصادرة کند، فیروز به تهران مخابره می

رخورد نیروهای انتظامی در شیراز توسط مردم و بکامیون 

 .(999)همان: سند شماره دهد با مردم خبر می

نشان دهنده تأثیر مستقیم جنگ جهانی دوم این موارد 

ه در مقال روزنامه سروشبر زندگی و اقتصاد مردم است. 

چاپ شده  9933مرداد  91که در  «خواهدفارس چه می»

 بود، دربارة مشکالت ناشی از کمبود نان آورده است:

خواهد و امنیت. ولی نه فارس قبل از همه چیز نان می

بته کنیم. الکه در ظاهر تصور میاین نان و نه این امنیتی 

های نان داشتن به معنی ظاهری آن یکی از خواستنی

فارسی است؛ یعنی اولیای امور و مدعیان رهبری قوم، 

نان ساالنه فارس را تأمین کنند. ولی پس از تأمین آن 

تازه مقصود حاصل نگشته است و در حقیقت فراهم 

ها است مقدار غله که مورد احتیاج فارسیکردن آن

گوییم فارس نان مقدمه است نه نتیجه. اینکه ما می

خواهد یعنی هر فارسی باید بتواند از آن مقدار نانی می

شود به قدر احتیاج استفاده کند که از فارس حاصل می

نه آنکه حاصل دسترنج اکثریت فارسی به جیب یک 

اقلیت محدود ریخته شود و بالنتیجه فقر و تنگدستی که 

 هاست شیوع پیدا کندها و رذالتشتر شرارتمادر بی

 . (9، ص 1، ش 9)سروش، س 

با توجه به موارد مطرح شده و مشکالتی نظیر 

مهاجرت کشاورزان و عدم امکانات حمل و نقل غالت 

ای که متفقین از رویههای بیو کشاورزی و برداشت

غالت در کشور داشتند و بحران احتکار که گریبان مردم 

 بود شرایط نامساعدی بر مردم تحمیل شده بود.را گرفته 
 

 حمل و نقل 3-3

الملل قبل از جنگ جهانی اول تا جنگ دوم بین

های مختلفی از وضعیت غارت و دزدی در گزارش

های مختلف فارس به ثبت رسیده است. در گزارش راه

م آمده 9113مستر ارسکین به مارکویس لنز داون در سال 

ای افزایش های اطراف شیراز به طور فزایندهکه دزدی

م حکمران شیراز 9119یافته است و یا در گزارش سال 

در تالش بوده که جلوی سرقت مراسالت پستی را بگیرد 

اسناد )ها تالش کند و برای تأمین امنیت مسافرین در جاده

میالدی، 9119-9113وزارت خارجه بریتانیا پیرامون شیراز و فارس 

. با ورود متفقین به فارس در جنگ جهانی (19و  13: 9933

در  (913: 9919نی دوم در ایران، )گزیده اسناد جنگ جهادوم 

ها مشکالتی زمینة حمل و نقل و امنیت و آبادانی راه

های انگلیسی از سمت وجود آمد. با ورود کامیونبه

بوشهر به شیراز نه تنها گرد و خاک ناشی از رفت و آمد 

های بزرگ روی بهداشت عمومی در سطح شیراز کامیون

ای شیراز هکه خیابان تأثیرگذار بود، بلکه باعث شده بود

های انگلیسی خراب شود و پل بر اثر عبور کامیون

رودخانه خشک شیراز که استقامت رفت و آمد چنین 

ها هایی را نداشت، صدمه ببیند. به عالوه انگلیسیکامیون

کردند؛ به همین از دادن عوارض راه نیز خودداری می

ه ای بدر نامه 9933خاطر استانداری فارس در سال 

وزارت راه بر این مسئله تأکید کرده و درخواست کرده 

دار بود که مراتب را به کنسرسیوم کامپاکس که عهده

های شوسه جنوب ایران بودند، اطالع دهند. نگهداری راه

د ای که به وزارت راه داشته تأکیاین کنسرسیوم در جوابیه

 کرده که 
اه گسرمهندس پادشاهی انگلیس شمال ایران به این بن

دستور داده که به اطالع وزارت برسانیم که از طرف 

گونه اقدامی برای اولیای امور نظامی انگلیس هیچ

های داخل شهر شیراز به عمل نخواهد اصالح خیابان

؛ نک به ضمیمه 319-99913)ساکما، شناسه سند  «آمد

  (3شماره
 

 نتیجه 

در این پژوهش با توجه به سؤال اصلی آن مبنی بر 

سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فارس در خالل  شرایط

جنگ جهانی دوم سعی بر آن شد این پرسش از زوایای 

سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. 

شرایط فارس در طول جنگ جهانی دوم و حتی بعد از 
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آن مشکالت زیادی در زمینه شیوع بیماری، کمبود دارو، 

ها داشت از اامنی راهاحتکار اجناس، کمبود غالت و ن

ترین دالیل آن وقوع جنگ جهانی دوم و جمله مهم

های سیاسی بین نیروهای قشقایی و حکومت کشمکش

ها  بود که به جنگ سمیرم منجر شد مرکزی و انگلیسی

ه ها بوجود آورده بود. انگلیسیو چنین شرایطی را به

 جانبه در جنوب عنوان ارکان اصلی متفقین حضوری همه

ی واسطه دشمنور و به تبع آن در فارس داشتند و بهکش

ها حساسیت زیادی از خود ها، نسبت به قشقاییبا آلمان

نشان دادند. از طرف دیگر ضعف حکومت مرکزی در 

ایجاد ثبات داخلی مزید بر علت شده بود تا شرایط 

نامساعدی برای مردم در ابعاد گوناگون به وجود بیاید. 

فارس با کمبود غالت و گندم و نان در زمینة کشاورزی، 

ها باعث به مرغوب مواجه بود و  عدم تأمین امنیت راه

وجود آمدن قاچاق و دزدی در زمینة نفت، روغن، گندم 

عالوه عدم بارندگی و  وخرما به نقاط دیگرشده بود. به

خشکسالی و ناتوانی ادارة غله از وصول محصوالت 

ده بود. به لحاظ باعث کمبود آذوقه و برداشت گندم ش

بهداشتی هرچند استانداری به کمک دولت و جراید 

سعی در ایجاد کنترل اوضاع را داشتند اما آمار و شواهد 

های دهد که بیماریارائه شده در این مقاله نشان می

زیادی مثل حصبه، تیفوس، دیفتری و ماالریا در نقاط 

 ها همراه بامختلف استان شیوع داشته و این بیماری

کمبود دارو و طبیب در نقاط مختلف فارس، شرایط 

وخیمی برای مردم ایجاد کرده بود. در زمینة بحران 

اجناس و احتکار هم، با توجه به وقوع جنگ و عدم ثبات 

اقتصادی که مردم گرفتارش بودند، به عالوه عدم اعتماد 

هایی در بین بازاریان و مردم به حکومت چنین واکنش

های منعکس شده در افتاد که گزارشمی عامه مردم اتفاق

ها و اسناد به خوبی شرایط متزلزل اقتصادی، روزنامه

اجتماعی و سیاسی فارس در این برهه تاریخی را 

منعکس کرده است. پس حضور متفقین در فارس به 

عنوان عامل خارجی و ضعف حکومت به عنوان عامل 

ث اعداخلی در سه حوزه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ب

های شد این استان هفتم کشور، گرفتار تبعات و آسیب

ناگوار و درازمدتی گردد که نتیجه آن باز ماندن از قافله 

 ها بوده است.رشد و توسعه تا مدت

 

 منابع 
مة . ترجنشینان قشقایی فارسکوچ(. 9919ابرلینگ، پیر )

 پور. تهران: شیرازه.فرهاد طیبی

. آخرین روزهای رضاشاهدر (. 9931استوارت، ریچارد )

چاپخانه مهدوی، تهران: ترجمة عبدالرضا هوشنگ 

 رخ.

ستراتژیک ایران در اهمیت ا(، 9929الهی، همایون،)

 تهران: مرکز نشر دانشگاهی جنگ جهانی دوم.

 

جنگ جهانی در ایران (. 9929اسکرین، سرکالرمونت )

. ترجمة )خاطرات سرکالرمونت اسکرین(

 سلسله.تهران: انتشارات یار. غالمحسین صالح

اسناد وزارت امورخارجه بریتانیا پیرامون شیراز و فارس 
وهش و برگردان پژ (،9933).میالدی(9113-9119)

 شناسیدوست، شیراز: بنیاد فارسغالمرضا وطن

های آشوب )پژوهش در سال(. 9931ای )انورخامه

ارج بندی ختاریخ معاصر ایران بر بنیاد اسناد طبقه
: نشر و پژوهش تهران.انگلستان، امریکا، ایران(شده 

 فرزان.

. ترجمة هوشنگ تاریخ نوین ایران(. 9912) ایوانف،

 ، تهران: انتشارات اسلوجتیزایی و حسن قایم پناه

عشایر جنوب) (، 9919ایوانف، میخاییل سرگی یویچ،)

 عشایر فارس، قشقایی، خمسه، کهکیلویه، ممسنی(،

مترجمان: کیوان پهلوان، معصومه داد، تهران: 

 انتشارات آرون

(. 9923بوالرد، سر ریدر؛ اسکرین، سرکالرمونت )

هران: ت .. ترجمة حسین ابوترابیانشترها باید بروند

 نشر نو.
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عرف و عادت در عشایر (. 9939بهمن بیگی، محمد )

 تهران: بنگاه آذر. فارس.

ایران و جنگ جهانی اول) اسناد (، 9919بیات، کاوه )

 اسناد ملی ایرانسازمان تهران:  داخله(.وزارت 

ها قاییها، قشنبرد سمیرم) انگلیسی(، 9911بیات، کاوه،)

 انتشارات خجسته تهران: و جنگ جهانی دوم(.

ایران در اشغال متفقین) (، 9939تبراییان، صفاءالدین،)

وسسه م تهران: (.9991-39مجموعه اسناد و مدارک 

 خدمات فرهنگی رسا

شهسواران کوهسار)سفرنامه نواحی  (.9932ترز، ماری.)
 . ترجمه محمد شهبا.جنوبی ایران و ایل قشقایی(

 انتشارات پیراستهتهران: 

پیامدهای اشغال ایران » امیر، جالل پور، حسن، محمدی، 

پژوهش در تاریخ. سال  ،«9931در شهریور 

 1شماره  .9919سوم.زمستان 

سین متفقین در محبو (.9911خلعتبری، انوشیروان،)

 نشر اهورا (.9933-9939ایران) 

 ور و نقش ایران در جنگ جهانی دوم.درباره سوم شهری

مرکز پژوهش و نشر تهران: شاهنشاهی،  3192 .9ج

 فرهنگ سیاسی دوران پهلوی 

د ، جلزندگی پرماجرای رضاشاه)بی تا(، دلدم، اسکندر.

 گلفامنشر تهران: سوم، 

-9991متخصصان مهاجر آلمانی دولت ایران و 
به کوشش رضا آذری شهرضایی،  (.9939(.)9991

 انتشارات سازمان اسناد ملی ایرانتهران: 

تحوالت نیروی » دهقان نژاد، مرتضی، کاظمی، ظریفه

نظامی ایران از آغاز جنگ جهانی اول تا پایان جتگ 
 31شماره  صلنامه آرشیو ملی.ف .«جهانی دوم

های بزرگ در جنگ ایران و قدرت (.9923ذوقی، ایرج)
 انتشارات پاژنگتهران:  دوم.جهانی 

فرهنگ جغرافیایی ایران  (.9991رزم آرا، حاجعلی، )

تهران: انتشارات دایره جغرافیایی  . 3ج )آبادیها(.

 ستاد ارتش

فارس و جنگ بین رکن زاده، آدمیت، 

 : انتشارات اقبالتهران(.9913الملل)

ی های روزانه میرزا علانجام حکمت) یادداشتره 

جلد دوم، به  (.9913) اصغرخان حکمت شیرازی(.

ارات انتش تهران: سیاقی،اهتمام دکتر سید محمد دبیر 

 خجسته

. ترجمه علی ایران نو(، 9931ساتون، ال، پی، الول،)

 چاپخانه شرکت مطبوعاتتهران:  جواهر کالم.

ایران در جنگ  (.9911)ر )مورخ الدوله(، احمدعلی سپه

 دانشگاه ملی ایرانتهران:  .دوم جهانی

» (، 9911نیا، حبیب اهلل، ملکی، عبدالرزاق، )سعیدی

پیامدهای جنگ جهانی دوم بر مناطق کرانه ای و پس 
فصلنامه مطالعات تاریخی  «.کرانه ای خلیج فارس

 پاییز جنگ. سال اول. شماره اول.

(، گزند روزگار 9931پور فاطمی، نصراهلل،)سیف

خاطراتی از تحوالت فارس در آستانه جنگ جهانی 

: تهرانمجلس چهاردهم و بحران آذربایجان،دوم، 

 نشر شیرازه 

 ذکاء الملک فروغی و شهریور ،(9923)عاقلی، باقر
تهران:  ) خاطرات مهندس محسن فروغی(.9931

 انتشارات سخن

خست وزیر) دکتر خاطرات یک ن (،9931)عاقلی، باقر

 انتشارات علمی تهران: ،احمد متین دفتری(

رضا  از رضاشاه تا محمد(، 9913)هوشنگ عامری،

 شرکت مطالعات و نشر کتاب پارسهتهران:  .پهلوی

تاریخ جنبش مردم فارس،  .(9911فراشبندی، علی مراد،)

 انتشارات اسالمی

تهران:  .دولت در عصر پهلوی (.9931، ابراهیم،)فیوضات

 .انتشارات چاپخش

های علل و عوامل قحطی» (.9913کاظمی، ظریفه )

-9191ش/ 9319-9939های فارس در فاصله سال
های محلی پژوهشنامه تاریخ دوفصلنامه«.9199

 بهار و تابستان  ایران. سال اول. شماره دوم.

رضاشاه و شکل گیری ایران  (.9919کرونین، استفانی،)
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 نشر جامی . ترجمه مرتضی ثاقب فر. تهران:نوین

تا  9931از شهریور (، 9931) کرمانی، حسینکوهی 

  چاپخانه مظاهری تهران: فاجعه آذربایجان و زنجان،

تاریخ اقتصادی سیاسی، (، 9991گرامی، محمدعلی،)
 تهران: ،اجتماعی و نظامی دوران رضاشاه کبیر

 انتشارات شاهنشاهی پهلوی

کمبود برنج در گرانی و (، 9912گلشنی، عبدالکریم،)

 نشر بلور ، رشت:9931وقایع شهریور 

( به 9919.)گزیده اسناد جنگ جهانی دوم در ایران

 کوشش بهروز قطبی. تهران: اطالعات

براساس  رضاشاه و بریتانیا) (9911) مجد، محمدقلی

ترجمه مصطفی امیری.  وزارت امورخارجه آمریکا(.

 وسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسیم تهران:

رنج ایرانی در جنگ  (.9912) محتشم، محمدرضا
 نشر جهانگرهتهران: ، جهانی

شیراز در دوران  (.9912مرادی خلج، محمد مهدی)
انتشارات تهران: ، نهضت ملی شدن صنعت نفت

 کویر

قحطی مناطق جنوب ایران » (، 9912ملک زاده، الهام، )

روایت اسناد آرشیو ملی طی جنگ جهانی اول به 
رس. ج فافصلنامه تاریخ، فرهنگ و تمدن خلی ،«ایران

 991-919صص   سال اول. شماره دوم.

ارزش مساعی ایران در (، 9939) ملک یزدی، خان ملک
 : بی ناتهران جنگ.

انقالب اسالمی در (، 9919 نصیری طیبی، منصور، )
موسسه فرهنگی هنری و انتشارات  تهران:شیراز،

 مرکز اسناد انقالب اسالمی

در ایل قشقایی : ( 3131نصیری طیبی، منصور )
 اپ پردیس دانشتهران: چ تاریخ معاصر ایران.

اسرار نهضت  (.9933روززاده بوشهری، اسماعیل، )نو

 : چاپخانه تابشجنوب، تهران

های سلسله پهلوی و نیرو(، 9939همبلی، گاوین، )
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McFarland, Stephen L, (1985), » Anatomy of an 

Iranian political Crowd: The Tehran bread riot  

of  December 1942«, in The United States of 
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Policy(1941-1973). The university of 

Virginia.  

Ramazani. Rouhollah.(1966), The Foreign Policy 

of Iran a Developing Nation in world Affairs. 

The University of Virginia.  
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  111،شماره 33(. سال 9939خرداد 91) استخر، 

 9، ص 319،شماره 32(. سال9933مرداد 1) استخر، 

، «ی و حوادث فارسالتو» (.9929) امداد حسنآینده، 

 616، صص93،99های، شمارهآینده

  93و  99(،. شماره 9929) آینده

 99(، سال اول، شماره9939شهریور 99)پارس، 

، «علت پرشکی بیماری»(، 9933مهرماه  39)پارس، 

  931شماره 

، ،پارس«تقلیل تیفوس در ایران»(، 9933مهرماه 1)پارس، 
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 9سال اول، شماره (،9939یور شهر1) پارس
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931  
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 9939سال دوم، شماره «شوید به مردم رحم کنید

 911(، سال دوم، شماره 9933آذرماه  39) پارس،

سال دوم، ،«بیچاره فارس» (،9933اسفند  39 )پارس،

 9، ص919شماره 
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 319(، سال دوم، شماره 9939اردیبهشت  33) پارس،

، 311سال دوم، شماره (،پارس، 9939مرداد  92) پارس،

 9ص
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 31،ساالول،شماره ( 9939مهرماه 92پارس) 

  11،سالدوم،شماره ( 9939اردیبهشت 91پارس ) 

 221روزنامه اطالعات، سال شانزدهم، شماره

 31سروش، سال اول، شماره 

 ( سال اول، شماره پنجم9933مرداد  91)سروش، 

 (، سال اول، شماره ششم 9933مرداد  91) سروش،

  922شماره (9939اردیبهشت  39سروش ) 

 2و3مجله بهداشت، سال اول، شماره

 اسناد

-932سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج. ا. ا )ساکما(. سند 

؛ سند 9، شماره 319 -91339؛ سند 21، شماره 911

، شماره 319 -91339؛ سند 3، شماره 319 -91339

، 319-99913؛ سند 1، شماره 319 -91339 ؛ سند1

؛ سند 31، شماره 319-99913؛ سند 99شماره 

، شماره 911-1339؛ سند 92، شماره 99913-319
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