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  دهیچک 

بندر بوشهر ییی از بندرهای قدیمی خلیج فارس، همواره در تحوالت مهرم سیاسری و اقتصرادی    
وده است. در طول تاریخ معاصر، نیروهای انگلیسی در وهار مرحله به ایرن بنردر   ایران تأثیرگذار ب

هجوم آوردند که آخرین آن مربوط به جنگ جهانی اول بود. عالوه بر این، جنگ جهانی دوم نیرز  
گذاشرت. پرژوهش   تأثیر صورت غیرمستقیم بر این بندر  که به سقوط پهلوی اول منتهی گردید، به

وجود در بنیاد تحلیلی و با استفاده از اسناد آرشیوی م -شیوه توصیفی که بهحاضر در پی آن است 
به این پرسش پاسخ دهد که بوشهر طری  ایران سازمان اسناد و کتابخانه ملی شناسی بوشهر و  ایران

برد و حضور نیروهای بیگانره در ایرن شرهر وره      دوران حضور متفقین در وه وضعیتی به سر می
دهند که بحران نران، فقردان ثبرات     های پژوهش نشان می یافته همراه داشت؟ پیامدهایی با خود به

ومیر فراوان در کنرار رکرود اقتصرادی گمرر  از      سیاسی، احتیار غله، قحطی و مرگ -اقتصادی
جمله پیامدهای ناشی از جنگ جهانی دوم و سقوط رضا شاه بود که حضور متفقین در این بنردر  
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 مقدمه

عنیوان یکیی از    بندر بوشهر در دوران قاجار از بنادر مهم ساحلی ایران در خلیج فارس بیود و بیه  

کرد. اهمیت این بنیدر تیاریخی    های برتر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نقشی مهم ایفا می کانون

ها از جمله دولت انگلستان که سابقه حضیورش  ال این قدرتهای اروپائی و حضور فعبرای قدرت

هیا  د، دلیلی بر اهمیت جایگاه بوشهر در معیادالت قیدرت  یرس در بوشهر به بیش از صد سال می

هیای بیگانیه از جملیه     بوده است. آنچه بوشهر را تبدیل به بندری مهم در نگاه حاکمان و دولیت 

بندر و همچنین اهمییت درییا و درییانوردی در ایین     کرد، نقش برتر اقتصادی این  انگلستان می

جایگاهی کیه بیا    ،شد منطقه بود که سبب جذب حداکثری بازرگانان و مهاجران داخلی بدان می

های پایانی عصر قاجار و انتقال به عصر پهلوی رو به افیول گذاشیت. در دوران   شدن به سال نزدیک

این بنیدر  ز بوشهر به خوزستان، باالخص خرمشهر، جایی کانون تجاری ا پهلوی اول با توجه به جابه

تیوان توجیه   دلییل ایین افیول را میی     .های پیش از عصر پهلوی افتیاد تا حدود زیادی از رونق سال

های اولیه حکومت خیود را صیرف    آهن خرمشهر و خوزستان دانست که سال شاه به راه فراوان رضا

هیای گونیاگون از جملیه کشیورهای ایتالییا،      ا ملییت مهندسانی ب این پروژه،اندازی آن کرد و در راه

بلژیک و آمریکا حضور داشتند. توجه به خرمشهر و خوزستان باعث مهاجرت گسیترده بازرگانیان و   

نیروهای کار از بوشهر به این شهر شد و بندر بوشهر تیا حیدود زییادی از رونیق افتیاد. البتیه ایین        

ر نبود؛ چرا که در این زمان با تمام میوانعی کیه بیر    توجهی پهلوی اول به بوشه معنای بی موضوع به

سر راه توسعه بوشهر وجود داشت، اقداماتی هم در این زمینه صورت گرفت، اما به نتیجه نرسیید و  

ادامه داشت. بر اساس چنیین مبنیایی، پرسیش اصیلی پیژوهش       عصر پهلوی اولاین روند تا پایان 

هیای گونیاگون   ایی بر بندر بوشهر داشت و جنبهچه پیامده پهلوی اولحاضر این است که سقوط 

دولت پهلیوی  های پژوهش، تأثیرات عمیق سقوط پیامد حضور متفقین در بوشهر چه بودند  یافته

دهید کیه قحطیی و     های اقتصادی و بازرگانی بوشهر نشیان میی  و حضور متفقین بر زیرساخت اول

 زد.در بوشهر دامن می ها کمبود غله و آذوقه در کنار مسئله نان به این بحران

 

 بوشهر در دوران پهلوی اول

ای از تاریخ خود شد کیه چنیدین دهیه از    بوشهر در دوران پهلوی اول در حالی وارد مرحله تازه

دوران رونق و اهمیتش فاصله گرفته بود. کمبود امکانیات، قحطیی، جنیگ جهیانی اول و سیایر      

بوشهر گذاشته بود و با تشکیل ساختار جدیید   اتفاقات در این شهر، اثرات مخرب خود را بر بندر

و انتقال قدرت از قاجار به پهلوی بندر بوشهر نیز مانند سیایر والییات و شیهرهای اییران آمیاده      
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رسید. نهادها و مؤسسات نوین تمدنی که ورود آنها در بوشهر سابقه داشیت، در   تغییر به نظر می

فعالیت کردند. نهادهیایی ماننید بلدییه، عدلییه،      گذاری و شروع بههور اساسی پایه این دوران به

شده، به ایجاد تغییراتی در سطی شیهر بوشیهر    نظمیه و مالیه، هر کدام به فراخور وظایف تعیین

نیدهی امیور    ها بلدیه، مالیه و نظمیه نقشی بسیار مهم در ساما اقدام نمودند. از میان این سازمان

تی که بلدیه انجام داده بود، سییمای عمیومی بوشیهر و    شهری از خود به جا گذاشتند و با اقداما

جیایی   ساختار شهری آن تا حدود زیادی دگرگون شد. نکته اساسی آنجا بود که با توجه به جابه

دیگر آن رونیق   پهلوی اولکانون تجاری از بوشهر به خوزستان و خرمشهر و آبادان، بوشهر عصر 

آهن سراسری جنیوب در خوزسیتان، معیادالت     راههای پیش را نداشت. با تأسیس و افتتا   سال

سود این شهر رقیم خیورد و از قِب یل آن،     تجاری و اقتصادی خلیج فارس در دوران پهلوی اول به

های گوناگون راهی خرمشهر، آبادان و خوزستان شیدند. بسییاری از   شماری با حرفه مهاجران بی

ثقیل بازرگیانی، بیه خوزسیتان و کشیورهای      جایی مرکز  تجار بوشهر نیز بر اثر این تغییر و جابه

 (.110: 1010عربی خلیج فارس کوچ کردند )پریدار، 

های اولیه حکومت پهلوی اول بر اساس آمار و ارقام موجود، بوشهر جایگاه خیود را   در سال  

نفع خرمشهر از دست داد و از این مقطع زمانی بود که تقریبیاً افیول اقتصیادی آن آغیاز شید       به

های اقتصادی دولت که مستقیماً به افیول جایگیاه    نظر از سیاست (. صرف511: 1011 )اسدپور،

های دولتی نیز بر ضد تجارت و امنیت این منطقه تمیام   بندر بوشهر منجر گردید، سایر سیاست

ش. بیشیترین واردات اییران از راه خلییج    1012(. به استناد آمیار، در  151: 1010شد )نعمتی، 

شد. توجه دولت پهلوی به بندر خرمشیهر و بنیدر شیاهپور باعیث      ر انجام میفارس از بندر بوشه

وسیاز را بیه عهیده     هیای سیاخت   شد تا در آن دوره، بنایی در بوشهر ساخته نشود و تجار هزینیه 

گرفتند؛ اما با گذشت زمان و رکود اقتصادی بنیدر بوشیهر، تجیار دیگیر قیادر بیه انجیام چنیین         

 (.51/12ین، شالمت هایی نبودند )حبل فعالیت

قانون انحصاری تجارت نیز در این زمان به عاملی مهیم بیرای تحیت فشیار قیراردادن تجیار       

گرفته  رغم تغییرات صورت شد و همین عامل نیز بر سرعت مهاجرت آنان افزود. بهبدل بوشهری 

در بوشهر که بخشی از آن مربوط به اقدامات حکومت جدید و برخی نیز مربوط به سیر تاریخی 

عنیوان   دلیل پیشینه تاریخی مهم خود از نظر حکومت پهلیوی بیه   ین بندر بود، باز هم بوشهر بها

آمد، اگر چه مییزان توجیه    بندری مکمل در کنار بندر خرمشهر، آبادان و خوزستان به شمار می

 گرفته کمتر بود. رونق در مقایسه با بندرهای تازه
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ای اروپائی در بوشهر به فعالیت خیود ادامیه   ه های دولتدر این دوران، کماکان کنسولگری  

هیای شیوروی سوسیالیسیتی، روسییه، فرانسیه و انگلسیتان مسیتقر بودنید و         دادند. کنسولگری

کنسولگری هند و نروژ نیز امورات خود را در بوشهر به کنسول انگلستان محول کرده بودنید تیا   

اهیانه و سالیانه را در اختیار آنیان  های مها و گزارشهای خود، بولتنبه نمایندگی از هرف دولت

 (.11: 1012قرار دهند )زنگنه، 

دلیل موقعیت دریایی بوشهر و ارتباط با مراکز مهم سیاسی و نظامی اروپائییان در خلییج    به  

های نظامی، سیاسی و فرهنگیی بیه   رتبه و هیئت فارس در دوران پهلوی اول، کماکان افراد عالی

کردند. از اقدامات  یدن این شهر به خرمشهر، آبادان و تهران سفر میآمدند و پس از د بوشهر می

هیایی بیرای بیازار و    هیا، اختصیاص مکیان   مثبتی که در این زمان صورت گرفت، تسطیی خیابان

هیای عمیومی و    داشیتن حمیام   بازاریان، تنظیم قیمت موادغذایی و همچنین اصرار بیر تمیزنگیه  

های دیگر حکومت پهلوی کنار این اقدامات مثبت، سیاست (. در255: 1033ها بود )فلور،  مغازه

مانند حجاب اجباری و خلع سال  عشایر در بوشهر اجیرا گردیید کیه بخشیی از میردم بیا ایین        

سیاست همراهی کردند و بخشی نیز به آن واکنش نشان دادند. عالوه بر این، انتخابات که یکیی  

فاصله چند سال ییک بیار در بوشیهر برگیزار      بود، بهپهلوی اول از ابزارهای مشروعیت حکومت 

ای  شیورای ملیی تخلفیات گسیترده     مجلیس  های انتخابات شد که در برگزاری برخی از دوره می

کیردن   (. آرام250گرفت؛ مانند دوره ششم که با تقلب و زدوبند همیراه بیود )همیان:     صورت می

  عشیایر بیه وجیود آمیده     های خلع سال هوایف در بوشهر و نواحی اهراف آن که بر اثر سیاست

بود، در کنار مبارزه گسترده با قاچاق در بوشهر و خلیج فارس، بخش دیگری از اقیدامات دولیت   

 در این بندر باستانی بود.

 

 سقوط رضا شاه و حضور متفقین در بوشهر

ورود متفقین به ایران در جرییان جنیگ جهیانی دوم موجیب کنیاررفتن رضیا شیاه از قیدرت و         

پایتخت و والیات گردید. بنیدر بوشیهر در خیالل جنیگ جهیانی دوم ماننید سیایر        ثباتی در  بی

مناهق ساحلی خلیج فارس به اشغال متفقین درآمید و بیشیتر نقیاط و مراکیز مهیم و حسیاس       

ه بیا نیروهیای   اقتصادی و سیاسی آن در اختیار نیروهای مهاجم قیرار گرفیت. میردم بوشیهر کی     

سرنوشت خیود را   1053ه نبودند، بار دیگر در شهریور در سرزمین خود بیگان مهاجم و متخاصم

دیدند. در روزهای پس از سقوط رضا شاه، بوشیهر شیاهد حضیور     در دست نیروهای متفقین می

نیروهای انگلیسی، هندی، آمریکایی و سربازان شوروی بود. هدف اصلی متفقین از کنترل بنیدر  
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رسیانی بیشیتر    منظور یاری ی این بندر بههای نظامی و اقتصاد بوشهر، تسلر بر تمامی زیرساخت

به نیروهای شوروی بود که در حال جنگ با نیروهای آلمانی در خاک خود بودنید. هبیق اسیناد    

همراه نه افسر  های اداره شهربانی شیراز صد نفر از سربازان شوروی بهموجود و بر اساس گزارش

شییراز رهسیپار بنیدر بوشیهر شیدند      ش. از اصفهان به شیراز و از 1053ارتش این کشور اسفند 

(. مردم بوشهر که خبر حمله متفقین بیه  130/513ملی ایران، و کتابخانه )آرشیو سازمان اسناد 

شدن رضا شاه از قدرت، امیدوار بیه   کردند، پس از ساقر ایران و تهران را با خونسردی دنبال می

میردم اییران و بوشیهر کیه انیدک       بهبود امور بودند. با ورود متفقین و سیطره آنان بر سرنوشت

زمانی بعد با پیروزی متفقین در جنگ همراه بود، در بوشهر این پییروزی متفقیین بیا اسیتقبال     

هیوری کیه همیه    وخروش زییادی را در مییان میردم برانگیخیت، بیه     فراوان همراه شد و جوش

-Administration Report,1940: 8)کاری شده بودنید  ها تزیین و پرچمها و اتومبیلساختمان

هیا سیه هیاق    شیدند. بیازاری   ها چراغانی میها با پرچم و قالی تزیین گردیدند و شب. دکان(10

کردنید.  کوبی و موسیقی پیذیرایی میی   نصرت ساختند و در بازار از مردم با شیرینی همراه با پای

ستر در شیهر  آموزان در حالی که پرچم در دست داشتند، با ارک مسئوالن میهمانی دادند و دانش

خوانی در کنسیولگری بریتانییا خاتمیه دادنید.     کردند و راهپیمایی خود را با سرودراهپیمایی می

های مخصوصی در این رابطه منتشر کردنید و چاپخانیه علیوی،    های محلی بوشهر شماره روزنامه

و (. ایین اسیتقبال   201: 1033جزوه کوچکی به یادبود چنین روزی چاپ و منتشر کرد )فلیور،  

ثبیاتی و  کنند، موقتی بود و دیری نپایید؛ چرا که بیکوبی که منابع انگلیسی بدان اذعان می پای

خوردن نظم اقتصادی بازار و کمبود آذوقه و غله همراه بیود، بیر عمیق     فقدان نظارت که با برهم

ِروی میردم بوشیهر افیزود. در بحبوحیه حضیور نیروهیای متفقیین در بوشیهر،          های پیش بحران

هیای ایین نیروهیا در     هیا و برنامیه   نسول انگلستان در بوشهر نقشی مهم در تدوین سیاستسرک

های شمالی و جنوبی خلیج فارس ایفا نمود )اسنادی از جنگ جهیانی دوم،  جنوب ایران و کرانه

(. متفقین در همان بدو ورود به بوشهر توانستند عالوه بر فرمانداری شیهر، بیشیتر   1/10، 1015

اداره پسیت و تلگیراف را در اختییار بگیرنید. اهیداف اولییه        و کنار دریا، گمیرک  اراضی عمومی

دانستند کیه در   ریزی شده بود. آنان بوشهر را یکی از بندرهای مهمی میمتفقین از پیش برنامه

ملی اییران،  و کتابخانه کرد )آرشیو سازمان اسناد شان نقش تأثیرگذاری ایفا می محاسبات نظامی

05353 /510.) 

هییا تقویییت آیید، یکییی از اهییداف انگلیسییی گونیه کییه از منییابع و اسییناد موجییود برمییی  آن  

همین منظیور، متفقیین در   به های بندری بوشهر و همچنین رفع نواقص این بندر بود. زیرساخت
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صدد ساخت خر آهنی بودند که بوشهر را به اصفهان و سایر نواحی داخلی اییران متصیل کنید    

(. توسعه لنگرگاه بوشیهر بیا هیدف تثبییت     1: 11/1/1051؛ همان، 1: 10/13/1051)اهالعات، 

منظور تقویت و حفظ ارتباط خود با روسیه شیوروی صیورت   موقعیت متفقین در خلیج فارس به

 (.5: 3/1/1055گرفت که در حال جنگ با نیروهای آلمانی بود )همان:  می

ه حضیور در بوشیهر را داشیتند، از    ها تجرب ها که سال نیروهای متفقین به رهبری انگلیسی  

های اقتصادی و تأسیسات دریایی بوشهر آگاه بودند و از همین رو، در وهلیه   توانمندی و ظرفیت

هیای مونتیاژ   های اقتصادی برآمدند. احداث کارخانیه  نخست در صدد تسلر بر تمامی زیرساخت

هیای  رای کیامیون های راننیدگی بیا هیدف جیذب راننیده بی      ماشین و همچنین ایجاد آموزشگاه

(. نظیارت بیر خطیوط    3: 5/1/1050متفقین در بوشهر با همین هدف صیورت گرفیت )همیان:    

بیر   کردنید،  نواحی داخلی ایران متصیل میی  هایی که بوشهر را به شیراز و  خصوص راه ارتباهی به

: 1011جایی کاالهای موردنییاز متفقیین افیزود )زیوییار،      سهولت انتقال نیروهای نظامی و جابه

(. متفقین بوشهر را مبدل به شهری ارتباهی کردند کیه حلقیه اتصیال    150: 1011؛ قطبی، 10

شید.   های شمالی خلییج فیارس محسیوب میی     آنان با سایر نیروهای متفق در خوزستان و کرانه

انیدازی  انتقال و تأمین سوخت نیروهای اصلی متفقین مستقر در نواحی مرکزی از هریق دسیت 

هیای  وآمید خودروهیا و کیامیون    گردیید. رفیت   ایران در خوزستان تأمین میآنان بر منابع نفتی 

ش. اوضاع خاصی را در بوشهر به وجود 1053در روزهای شهریور   و شوروی  ، آمریکایی انگلیسی

سنگینی ناشی از حضور این نیروها در بوشهر تا جایی بود که بیشتر خطوط ارتبیاهی   .آورده بود

هیای خصوصیی میردم از هیرف     راتی پست و تلگراف، شامل تلگرافهای مخابمردم مانند شبکه

هیا در  (. میزان سیختگیری و شیدت عمیل انگلیسیی    0: 1033شد )چمنکار، متفقین کنترل می

بوشهر برای نظارت بر جریان امور شهر به حدی بود کیه در ایسیتگاه مخیابراتی واقیع در بنیدر،      

: 1011کیرد )زیوییار،    و امور را کنترل می حضور فعالی داشت عنوان مفتش مأموری انگلیسی به

سیم بوشیهر بیا بحیرین و آبیادان قطیع شیود و        (. از همین رو، مقرر شده بود که ارتباط بی123

صرفاً با تهران، بندر لنگه و جاسک متصل باشد. بر همین اسیاس، میأمور تفتییش انگلییس بیه      

 (.121ل داشته باشد )همان: شده حضور فعا نمایندگی از متفقین اجازه داشت در محل تعیین

 

  سایه بحران بر بندر بوشهر

ش. موجیب تثبییت   1053گونه که گذشت، تحوالت ناشی از سقوط رضا شاه در شیهریور   همان

خصیوص نیروهیای    ریزی متفقین و بهموقعیت نیروهای اشغالگر متفقین در بوشهر گردید. برنامه



  37  ش.(0331ـ0333جنگ جهانی دوم و حضور متفقین در بندر بوشهر )

می ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ها حضور در بوشهر، تما واسطه سال انگلیسی که به

شناختند، تا حدود زیادی بیه متفقیین در رسییدن بیه اهدافشیان ییاری        و سیاسی بوشهر را می

رساند. تسلر نیروهای بیگانه بر نهادهای سیاسی و اقتصادی بندر بوشهر، هرگونه آزادی عمیل و  

تداران ایران و بوشهر سلب نمیوده  گیری را که خارج از حوزه نظارت متفقین بود، از دوس تصمیم

ای را از سیوی   هوری کیه نماینیده   بود. مراکز مهم و حیاتی بوشهر در اختیار آنان قرار داشت، به

خود در آنجا گذاشته بودند. فضای سیاسی ناشی از حضور متفقین در بوشهر مانند سیایر نقیاط   

گانه در بوشهر پیامدهای گونیاگون  شدت ملتهب بود. التهاب ناشی از فعالیت نیروهای بی ایران به

زمیان بیا دخالیت     های پایانی جنگ جهانی دوم و هیم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی داشت. سال

متفقین در امور سیاسی ایران، توازن قدرت و نظام سیاسی موجود در ایران بر هم خورد. بیشیتر  

احل خلییج فیارس گرفتیار    نواحی ایران از مرکز تا شمال و جنوب ایران به محوریت بوشهر و سو

گمیان در بیروز چنیین    قحطی و کمبود منابع موردنیاز از جمله غله و نیازهای اولیه شیدند. بیی  

هیا و  کننده متفقین در تیدوین سیاسیت   رخدادی عوامل هبیعی مانند خشکسالی و نقش تعیین

شغال ایران تیا  (. ا1: 0/3/1053وضع موجود در ایران آن زمان بسیار تأثیرگذار بودند )اهالعات، 

تأثیر قرار داد. در مجموع، وضیعیت بید    حدود زیادی کشت و برداشت محصوالت زراعی را تحت

های اتخاذشده از سوی متفقین در مورد محصوالت زراعی به بحیران کمبیود   محصول و سیاست

هوری که میزان ذخیره گندم در سایر نقیاط کشیور و منیاهقی     غله و نان در بوشهر دامن زد، به

(. در تمام مدتی که جنگ جهانی دوم ادامه 1: 0/3/1053انند بوشهر به حداقل رسید )همان، م

های ساحلی خلیج فارس از بوشهر تا بندر لنگیه و بنیدر   ویژه کرانه داشت، نواحی جنوبی ایران به

عبییاس گرفتییار قحطییی گسییترده بودنیید )آرشیییو سییازمان اسییناد و کتابخانییه ملییی ایییران، ش  

ای بیود کیه برخیی میردم      گونیه  قحطی در بوشهر و نواحی دیلم و گناوه بیه  (. شدت5131113

توانایی تأمین نان روزمره خود را نداشتند و در شهرهای دیلم و گناوه هسته خرما را تبیدیل بیه   

 . کردند آرد نموده و مصرف می

(. 513-511: 1010های موجود نشان از وجود قحطی در بوشیهر دارنید )پرییدار،     گزارش  

بیودن   خیالی  هر، روزهای پردغدغه و التهیاب بیود و  ش. در این ش1053وزهای پس از شهریور ر

ویژه گندم، فشار فراوانیی را بیر میردم بوشیهر      انبارهای دولتی از غالت و نیازهای روزانه مردم به

های آن روز بوشهر دوازده دکان بودند و وظیفه تأمین نان شهر را بر کرد. کل نانوایی تحمیل می

هایی مانند فرمانیداری، شیهرداری   هده داشتند. کمبود نان در بوشهر فشار مضاعفی را بر ارگانع

در شید،   و اتاق بازرگانی وارد آورده بیود. تصیمیماتی کیه از سیوی فرمانیدار بوشیهر اتخیاذ میی        
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ای بود و به بحرانی ملی تبدیل شیده بیود. کمبیود نیان      داد؛ اما مشکل نان ریشه مدت جواب می کوتاه

آمده شد. بحیران قحطیی و کمبیود     در بوشهر بارها باعث تجمع مردم و اعتراض آنان به وضعیت پیش

هیای   ناشی از نان، موجب گسترش تنگدستی در مییان مردمیان ایین بنیدر شیده بیود. بیا پیگییری        

ا هی فرمانداری بوشهر، اداره غله و نان هشتصد تن گندم برای بوشهر ارسال کرد و برای مقابله با گرانیی 

 ها نیز فرمانداری و شهرداری اقداماتی کردند تا از فشار موجود کاسته شود. و افزایش روزانه قیمت

رساندن بازار و تزریق آذوقه، آرد  تعادل ها و اسناد موجود، اقداماتی برای به بر اساس گزارش  

(. 0: 51/3/1053و گندم موردنیاز از سوی فرمانداری و شهرداری صورت گرفت )خلییج اییران،   

های انگلیسی مشغول تخلیه شیکر و گنیدم    کشتی ش.1053های پس از شهریور  در روزها و ماه

جامانده آمیده اسیت    و سایر اقالم خوراکی در اسکله و گمرک بوشهر بودند. در برخی از اسناد به

را  تین از آنهیا   1233آوردند و نزدیک به  هایی را از هندوستان به بوشهر میها گندم که انگلیسی

توان در مکاتبات دکتیر حسیابی    در اختیار فرمانداری بوشهر قرار دادند. انعکاس این اخبار را می

(. بیا  1311/513ملی اییران،  و کتابخانه فرماندار وقت بوشهر مالحظه کرد )آرشیو سازمان اسناد 

یین  زاده رئیس دارایی بوشیهر خواسیتار ا  توجه به کمبود گندم در بوشهر و جنوب فارس، صادق

شیان را از   های جنوب، گنیدم مصیرفی   شد که کنسولگری انگلیس در بوشهر و سایر کنسولگری

(. عییالوه بییر نقییش نیروهییای متفقییین در بوشییهر کییه 013/533بصییره تهیییه نماینیید )همییان: 

سیاخت، رونید چشیمگیر    آمده را بیه آنیان مربیوط میی     های پیش وناخواه کمبودها و بحران خواه

زد و موجب هجوم گسترده مهیاجرانی از اهیراف    به بحران دامن می قحطی و خشکسالی بود که

سوی بوشهر شد که این عامل خود بیر تیأمین معیشیت و بهداشیت فیردی آنیان نییز تیأثیر          به

گذاشت. کمبود آب آشیامیدنی مناسیب کیه در بوشیهر سیابقه تیاریخی داشیت، بیر مشیکالت          

داد،  ان را در آن مقطع زمیانی انعکیاس میی   افزود. روزنامه اهالعات که اخبار و رویدادهای ایر می

خوبی وضعیت نامناسب بوشهر را که از کمبود نان، غله و خواربار در رنج بیود، شیر  داده و از    به

: 13/3/1051های مفصلی نوشته است )اهالعیات،   شدن روزانه مردم بر اثر گرسنگی گزارش تلف

ه در کنار توزییع ناعادالنیه گنیدم و    های پس از سقوط رضا شا(. وضعیت بغرنج کشور در سال1

کرد، کنترل امور بوشهر را با مشکل مواجیه   خواربار که بُعد مسافت از مرکز نیز آن را تشدید می

ساخته بود. در این میان، تأمین هزینه مالی و تهیه نیازهای نیروهیای متفقیین از بیازار بوشیهر،     

ملیی اییران،   و کتابخانیه  زمان اسیناد  فشار را بر مردم این شیهر افیزون کیرده بیود )آرشییو سیا      

وجودآمدن چنین وضعیتی در بوشهر آن بود که غالت  (. موضوع مهم دیگر در به013/533333

جای آنکیه صیرف تیأمین معیشیت میردم نیازمنید شیهر شیوند، بیا           شده از بوشهر به آوریجمع
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: 1050شیدند )کوشیش،    های نابجا بیه سیایر نیواحی و بنیدرهای سیاحلی ارسیال میی       سیاست

ش. 1050تیا   1053هیای   های موجود از وضیعیت بوشیهر در سیال    (. بررسی گزارش2515/51

توان در فقیدان  حکایت از اوضاع نامناسب دارد که عمده دالیل آن را عالوه بر حضور متفقین می

های مناسیب عمرانیی و بهداشیتی، توزییع نیابرابر آذوقیه و غیالت از سیوی مرکیز و           زیرساخت

مدت قحطی و خشکسالی دانست که بر وضعیت بحرانی بوشهر در خیالل   نیهوال دورههمچنین 

(. 2513/51: 1050زد )همیان:   جنگ جهانی دوم و حضیور نیروهیای بیگانیه در شیهر دامین میی      

چنیان   ،تأثیرات جنگ جهانی دوم و پیامدهای آن که حاصلی جز گرسنگی و کمبود ارزاق نداشیت 

ها رسیده و بنا بیر قیول روزنامیه خلییج      کارد به استخوان وجود آورده بود که وضعیتی در بوشهر به

 (.1و 0: 53/5/1053نان بلند بود )خلیج ایران،های برهنه بی فریاد ضجه و ناله زن ،ایران

در وضعیت بهداشت و معیشت مردم که خود را در قالیب اعتراضیات گسیترده بیه      بحران   

هیای  نامیه و واردات بوشیهر گذاشیت. قیانون   داد، تأثیراتی مهم بر صیادرات  کمبود نان نشان می

شده از سوی متفقین بر صادرات و واردات کاالها تا حدود زیادی نظم اقتصیاد و تجیارت را    وضع

 .(01: 1010با اخالل مواجه کرده بودند )پریدار، 

هایی است کیه همگیی بیه رکیود گسیترده اقتصیادی و        اسناد اتاق بازرگانی شامل گزارش  

اند. افول تجارت در بوشهر در کنار مهاجرت تجار سرشیناس از   انان اشاره کردهورشکستگی بازرگ

هیا پیس از اتمیام     این بندر تنها بخشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم در بوشهر بود که تا سیال 

ای بیود کیه   گونه جنگ نیز تأثیراتش پابرجا بود. تأثیرات مخرب جنگ جهانی دوم بر این بندر به

های خود و بازگشت بیه دوران پییش از   نیز دیگر قادر به احیای زیرساخت حتی پس از متفقین

االبواب تجیاری خلییج   بوشهر که دیرزمانی یکی از بندرهای مهم جنوبی ایران و باب جنگ نبود.

های افول خود پس از سقوط رضیا شیاه بیه بنیدری درجیه دوم      شد، در سالفارس محسوب می

آغاز شید و تیا    پهلوی اولتر هم گذشت، این روند از دوران  گونه که پیش تبدیل شده بود. همان

 (.13: 1050آرا،  پایان جنگ جهانی دوم ادامه یافت )رزم

 بار موردوهای پایانی جنگ و افزایش قیمت موادغذایی که همراه با کمبود میزان خوار سال  

اد موردنییاز در بیازار،   رویه کاالهیا و میو  نیاز بود، مردم بوشهر را به ستوه آورد. افزایش قیمت بی

فروشی وضعیتی را در بوشهر به وجود آورده بود که گاه مردم عادی حتی از خریید   احتکار و کم

ای از جامعیه تنهیا از هرییق نیان     البسه معمولی خود و خانواده نیز ناتوان بودند و بخیش عمیده  

تی در بییازار و ثبییا (. ایین رویییه، نشییانه بیی  1: 1/1/1055کردنیید )اهالعییات، خیالی گییذران میی  

 تأثیرپذیری مرکز اصلی اقتصاد تجاری بوشهر از حضور متفقین بود.   
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 ثباتی در بازار بی

حضور نیروهای متفقین در بوشهر پیامدهای گوناگونی داشیت کیه یکیی از آنهیا رکیود بیازار و       

انی، آمده بود و تا حدود زیادی اقتصاد تجاری، مبادالت بازرگی  تأثیرپذیری از اوضاع سیاسی پیش

هبقیات   ،گمرک و بازار مرکزی بوشهر نیز از این رویداد تأثیر پذیرفت. کمبود نان، آذوقه و غلیه 

سیاخت و آنیان را در مضیییقه    خیاهر میی   شییدت آزرده گونیاگون میردم و بازارییان بوشیهر را بیه     

گذاشت. یک سال پیش از بحران سیاسی و اقتصادی در بوشهر، اقداماتی از سوی فرمانیداری   می

برای بهبود اوضاع بازار انجام گرفت و راهکارهایی برای جبران کمبودها در بیازار اندیشییده   وقت 

های محلی، زمینیه احتکیار و   شد. بر اساس قراین و شواهد موجود و هبق اسناد و اخبار روزنامه

فراهم شده بود که جرییان   1053یک سال پیش از شهریور  ،کمبود اقالم موردنیاز مردم در بازار

وجودآمدن معضالت و مشکالت جدید چندین برابر گردیید.   ق با وقوع این رخداد تاریخی و بهفو

ش. بر اثر کمبود گوشت در بازار، آقیای ظهییر  فرمانیدار وقیت بوشیهر،      1011عنوان مثال در  به

کمیسیییونی از راسییای بهییداری و قییرانتین جنییوب، شییهردار و کمییک دامپزشییک کشییتارگاه و 

در فرمانداری تشکیل داد و بیرای بهبیود رونید توزییع گوشیت شیهر       مدیرعامل شرکت گوشت 

 تصمیماتی گرفتند و به اجرا نیز گذاشتند.

های مربوهه انجام پیذیرفت، از   با اقداماتی که از سوی فرمانداری و شهرداری و سایر ارگان  

د تیا جیایی   ها و یا کمبود موادغذایی موردنیاز مردم در بازار جلوگیری به عمل آمی  افزایش قیمت

ای بود که تا حدود زیادی در دسترس میردم قیرار    گونه بار بهوش. وضعیت خوار1053که در تیر 

رغیم نظیارت    (. بیه 0: 51/3/1053داشت و میردم از هیر حییث در رفیاه بودنید )خلییج اییران،        

ها و احتکارهیایی هیم صیورت    فروشی فرمانداری و شهرداری بر عملکرد اصناف در بازار شهر، کم

انیدازی آنیان بیه انبارهیای غلیه       گرفت. این وضعیت با بحران حاصل از ورود متفقین و دست می

 ایران تشدید شد.

در روزهای نخست ورود متفقین و آشفتگی سیاسی حاصل از آن، میرعلی ظهییر فرمانیدار     

اوالً در ایین موقیع   »بوشهر در پیامی ضمن تشریی وقایع در پایتخت از مردم بوشهر خواست تیا  

حشتی به خود راه نداده و کمال خونسردی و متانت را رعایت نموده و با نهایت آرامیش رفتیار   و

« زدن نظیم و آرامیش باشید از خیود بیروز ندهنید       ترین حرکتی که باعث برهم نمایند و کوچک

هیایی کیه از سیوی محمیدعلی فروغیی      هیا و بخشینامه  (. در اعالمییه 0: 13/13/1053)همان، 

 ها نیز دستور داده شده بیود از هیر   شد، به فرمانداران والیات و استانمیوزیر وقت صادر  نخست

شیود، خیودداری نمیوده و آرامیش را      گونه حرکتی که باعث تشویش خاهر اذهان عمیومی میی  
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(. در روزهایی که ایران در کمبیود خواربیار، گنیدم و سیایر     0: 13/13/1053برقرار کنند )همان،

سوخت، در بنیدر بوشیهر نییز بیشیترین      گانه در خاک خود میاقالم غذایی و حضور نیروهای بی

آوری خواربیار و تیأمین هزینیه آرد، گنیدم و     ها از سوی فرمانداری و شهرداری برای جمعتالش

گرفت. بر همین اساس، برخی دسیتورات همیراه بیا اعمیال     گوشت مردم شهر و بازار صورت می

فروشان برای فیروش و   جمله قصابان و گوشت از سوی شهرداری به تعدادی اصناف بازار ازفشار 

فروشیان بیا درنظرگیرفتن     نامه گوشت . آیینداده شدارائه گوشت ارزان و مناسب به مردم بوشهر 

اوضاع بحرانی آن روزها، توسر شهرداری به اجرا گذاشته شد. فرمانداری و شهرداری با وضیع و  

دادن اوضیاع آشیفته بیازار     نظم و سیامان  هایی در صدد برقرارینامه تجدید چنین قوانین و آیین

سیازی رونید    بودند. این نهادها و اعضای اتاق بازرگانی بوشهر، نهایت تالش خود را بیرای عیادی  

گرفتند و در همیاهنگی بیا    دریافت و دراختیارگیری اغذیه و اجناس مورداحتیاج مردم به کار می

رغیم ایین    (. بیه 5: 51/0/1053: کردنید )همیان   هم به واردکردن شکر و یا گنیدم مبیادرت میی   

هیا و   هایی در مقابل نیانوایی باز هم در بیشتر مواقع بحران کمبود نان منجر به درگیری ،اقدامات

ای از مردم مقابل  اهلل، میان عدهدلیل ورود زائران و حجاج بیت ش. به1053شد. در آبان  بازار می

ه این درگیری با رفتن مسافران از بوشهر و وجود آمده بود ک های شهر درگیری بهیکی از نانوایی

مالییه بوشیهر برهیرف شید. بیا دسیتور        همچنین اقدامات شهرداری و آقای شوکت رئیس اداره

ها پخت بیشیتری  رئیس مالیه بوشهر مقرر شده بود که گندم بیشتری به نانواها بدهند تا نانوایی

هیا بیر   د و بدان وسیله از شدت درگییری کنند، نان بیشتری در اختیار مردم و بازاریان قرار دهن

 سر نان کاسته شود.

ش. اداره دارایی بوشهر هبق دستور استانداری هفتم، عالوه بر بوشهر مقیدار  1053در دی   

تن گندم برای زارعان برازجان و دیلم اختصاص داد؛ چرا که در این نواحی نیز کمبود غلیه   023

جای گندم بیا   تا جایی که برخی از مردمان دیلم به ،ه بودو آذوقه فشار فراوانی بر مردم وارد کرد

 کردند.خرما گذران روز می

ش. عالوه بر کمبود نان و غله، کمبود برنج نیز در بازار، هم باعث فشار اقتصیادی  1051در   

و معیشتی سنگین بر مردم و هم موجب احتکار آن توسر احتکارگران شده بیود. از همیین رو،   

نرخ برنج و توزیع آن در بازار، اقداماتی از جمله واردات برنج از شهرهای همجوار برای کاستن از 

رییال کیاهش    11ریال بود، بیه   50و مرکزی ایران صورت پذیرفت. قیمت برنج که هر سه کیلو 

ای از بازرگانان بوشهر در هماهنگی با اداره داراییی بوشیهر چهارصید کیسیه بیرنج از      یافت، عده

هیایی در بیازار   ها و مغازه دارایی به خانوادهاداره ها از سوی وارد کردند. این برنجاصفهان و شیراز 
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یافت که از هرف آنان انتخاب شده بودند. با این اقدام، قیمت برنج متوسیر درجیه    اختصاص می

سه کمتر شد و مردم تا حدود زیادی از آن تنگنیای میالی و معیشیتی در بیازار رهیایی یافتنید       

 (.  5: 51/0/1053)همان: 

دهید کیه    ش. نشیان میی  1053هیای شیهریور   های پس از سالبررسی اسناد و اخبار روزنامه  

زمان با کمبود غله و نان و سایر ارزاق در بازار بوشهر، اقداماتی از سوی مسئوالن وقیت صیورت    هم

آمدنید.   پذیرفت؛ اما چون کمبود نان و گندم سراسری بود، در بیشتر مواقع مردم به سیتوه میی   می

ش. 1051هیای اردیبهشیت و خیرداد     های روزنامه خلیج اییران مربیوط بیه میاه     در یکی از گزارش

اقتصاد به دادن گندم به اندازه کفایت، نیان   چند روز است در اثر مخالفت اداره»چنین آمده است: 

 (.  0)همان: « کنند و متمولین به برنجگذران میشود و ضعفا به گریه  عاید کسی نمی

ین وقایع نشان از وضعیت متزلزل بازار و احوال مردم بوشهر در آن مقطع زمیانی دارد کیه هیر از    ا

 شید  چند گاهی یکی از اقالم موردنیاز مردم نایاب و قیمت آن در عرض چنید روز چنیدین برابیر میی    

در انگیزی باال رفیت و  هور شگفت (. در همان روزها قیمت روغن نیز به0: 1/0/1051)خلیج ایران، 

ش. با همکاری شهرداری پنجاه دله روغین از کیازرون   1051تا اینکه در خرداد  ،شدبازار یافت نمی

فروشی کردنید و در اختییار میردم گذاشیتند. در      ردهریال خ 113ن را از قرار سه کیلو و آ شد وارد

رخ بهیای  منظور رعایت اصول بهداشتی و همچنین تعیدیل نی   هایی نیز از بازار به بازرسی ،این میان

 گرفت.بار و کاال از هرف رئیس بهداری و شهرداری بوشهر صورت میوخوار

 

 پیامدهای حضور متفقین در بوشهر  

ها حضیور در بوشیهر و خلییج فیارس را      نیروهای متفق با هدایت دولت انگلستان که سابقه سال

رس داشییت، بنییدر بوشییهر را مکییان مناسییبی بییرای اسییتقرار نیروهییای متفقییین در خلیییج فییا 

پیمانیانش اجیازه    های ایجادشده در باره حضور نیروهای انگلیسیی و هیم   دانستند. حساسیت می

وییژه انگلییس کیه     داد که در صورت هرگونه تحریک و فعالیت بر ضد نیروهای متفقیین، بیه   می

وییژه بحیرین نیروهیای     جای پای محکمی در نواحی جنوبی داشت، از هریق خلییج فیارس بیه   

هیای   هندی بودند، وارد بوشهر کنند تا از بندر راهی فارس شوند. در گزارش کمکی را که عمدتاً

شیود کیه نیروهیای     گونه برداشت می موجود از نمایندگی سیاسی دولت انگلستان در بوشهر این

نمیودن   هایی در وهله اول در صدد امین  ریزی م. با برنامه1101تا  1103انگلیسی در برهه زمانی 

اند؛ بنابراین در ابتدا اتباع انگلیسی را با کشتی بیه بحیرین    ی آلمانی بودهبوشهر از حضور نیروها

ش. 1053منتقل کردند و در مقابل، با هدف کنترل و نظارت بیشتر بر تحوالت پس از شیهریور  
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(. Location Political, 10یک گردان از نیروهای انگلیسی را از بحرین بیه بوشیهر فراخواندنید )   

متفقین همان اهدافی را که در بندرهایی مانند خرمشهر و آبیادان داشیتند،   نیروهای انگلیسی و 

در بوشهر نیز عملیاتی کردند. در آبادان و خرمشهر تسلر بر پاالیشگاه نفت آبادان و خرمشهر از 

اهداف اصلی نیروهای متفقین بود. در بوشهر نیز آنان با تسیلر بیر فضیای سیاسیی و نهادهیای      

هیا   هر را تحت اختیار و نظارت کامل خود گرفتنید. سیال  این شد گمرک، دولتی و اقتصادی مانن

حضور در بوشهر، این آگاهی را در کارگزاران و سیاستمداران انگلیسی به وجیود آورده بیود کیه    

سوکردن نهادهای سیاسی آن، کنترل بندر مهیم بوشیهر کیه شیریان      برای تسلر بر فارس و هم

یت دارد. نیروهای متفقین به رهبری انگلسیتان و شیوروی   اصلی اقتصادی فارس بود، بسیار اهم

با آگاهی از چنین جایگاهی، سیطره و نفوذ خود را در بوشهر با هیدف تیأمین امنییت نیروهیای     

 محوریت فارس گسترش دادند.  با متفقین در خلیج فارس و جنوب ایران 

، اقتصیادی و  حضور متفقین در بوشهر مانند سایر نقیاط اییران فضیای سیاسیی، اجتمیاعی     

هیای   . هدف اولیه نیروهای متفقین تسلر بر زیرساخت فرهنگی شهر را تحت تأثیر قرار داده بود

اقتصادی و نهادهای سیاسی و مرکزی در بوشهر بود تا با تسلر بر این نهادهیا جرییان امیور در    

اسیب در  های اجتماعی، بهداشتی و فقدان امکانات من جنوب را به سود خود تغییر دهند. چالش

آب شیرب مناسیب در    ز پیش شد. قحطی، کمبود غلیه و فقیدان  بوشهر با حضور متفقین بیش ا

تیأثیر  تحیت  کنار فقدان نظارت برای انجام امور، فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بوشیهر را  

هیای   های مناسب شهری در سیال  های اجتماعی در کنار فقدان زیرساخت . چالش  خود قرار داد

؛ اما حضور نیروهای بیگانه در این شیهر بیه ایین     ور متفقین در بوشهر وجود داشتپیش از حض

های گوناگون اقتصیادی   توان از جنبه مسائل دامن زد. پیامدهای حضور متفقین در بوشهر را می

های اقتصیادی و بیازار تحیت     و سیاسی بررسی کرد. از نظر اقتصادی، گمرک بوشهر و زیرساخت

گرفتن اقتصیاد و گمیرک بوشیهر تیا حیدود       ن درآمد. متفقین با دردستنظارت و کنترل متفقی

وییژه نیواحی جنیوبی     زیادی نیازهای اقتصادی نیروهای خود را برای حضور قدرتمند در ایران به

کیازرون بیه    -برازجان -نمودند. از همین روی، تأمین امنیت راه ارتباهی بوشهر فارس تأمین می

جیایی نیروهیا و انتقیال بیه فیارس و نیواحی        تفقین برای جابیه شیراز از وظایف مهم نیروهای م

های نظامی متفقین با توجه به سیطره نییروی درییایی انگلسیتان     مرکزی ایران بود. حضور یگان

ویژه چاه نفیت   های نفت مناهق ساحلی تحت نظر انگلستان و بهدر خلیج فارس و همچنین چاه

هیای اقتصیادی و    ال اسیتفاده حیداکثری از ظرفییت   دنبی  النهرین بود. متفقین در بوشهر بیه  بین

 نفع منافع خود بودند.  سیاسی بوشهر به
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ترین دغدغه نیروهای انگلیسی و متفقین در بوشهر واهمه از تسلر نیروهیای آلمیانی و    مهم

عملیات کودتا در این بندر بود. ارتباط قوی نیروهیای آلمیانی بیا هواییف محلیی جنیوب اییران        

فارس آنان را متقاعد کرده بود که تمامی جوانب را از این لحاظ بررسی کننید و  ویژه بوشهر و  به

های الزم را به عمل آورند. تأکید اولیه نیروهای انگلیسی که بیا هیدف تیأمین منیافع      بینی پیش

ها و جلوگیری از گسترش نفوذ آنان  گرفت، بیشتر مبتنی بر ضدیت با آلمانی متفقین صورت می

تسیلر بیر بوشیهر میانع نفیوذ نیروهیای        (.Evacuation of Bushire, 1940: 15)در بوشهر بود 

کننده منافع آنیان   ساله متفقین در بوشهر، اگر چه تضمین شد. حضور سه آلمانی در این بندر می

بود؛ اما برای بوشهر و مردم این بندر چندان ثمربخش نبود؛ چرا که حضور آنان مردم بوشیهر را  

رو ساخت. مشکالتی چون بیکاری ناشی از دوران پیش و پس از حضیور   بهبا مشکالت فراوانی رو

متفقین در بوشهر، افزایش مشکالت عمرانیی و بهداشیتی، رکیود گمرکیات و تجیارت خیارجی،       

تعطیلی صنایع، کمبود شدید وسایل نقلیه و قحطی فراگیر که حضیور متفقیین بیه آنهیا دامین      

)چمنکیار،   ه بیود وشهر را تحت تأثیر خود قرار دادزد و فضای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ب می

1011 :531.) 

 

 گیری نتیجه

توان یکی از چندین بحران مهم دانست که تاریخ معاصر ایران بیه خیود   جنگ جهانی دوم را می

دیده است. این بحران ملی که منجر به سقوط پهلوی اول گردید، بیشتر مناهق ایران را درگییر  

محوریت بندر بوشهر بیود. حضیور    ناهق، جزایر و سواحل خلیج فارس باخود کرد. یکی از این م

های تجاری بوشیهر صیورت   ها و توانمندیمتفقین در بوشهر با توجه به شناخت قبلی از ظرفیت

جایی کاالهیای موردنییاز متفقیین موجیب گردیید کیه        گرفت. موقعیت ترانزیتی بوشهر در جابه

انیدازی و تسیلر بیر تمیام     ور در بوشهر، شروع بیه دسیت  ها حض نیروهای انگلیسی با سابقه سال

قحطیی و   شیدن  زمیان  های نظیامی، اقتصیادی، عمرانیی و بهداشیتی آن نماینید. هیم       زیرساخت

ش. باعیث گردیید تیا بوشیهر وارد     1053های پس از شهریور  خشکسالی ناشی از جنگ در سال

صیر، مشیابه آن را در زمیان    ای از بحران اقتصادی و انسانی خود شیود کیه در تیاریخ معا    مرحله

 . جنگ جهانی اول از سر گذرانده بود
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 ش. 0330و ذرت با کشتی متفقین به بوشهر،  جو، آردواردات 
 )آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران(



06  0011زمستان ، 89، ش 33فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی، س 

 
 ش.0330دریافتی،  و آرد جو نبودن مصرف واروبار مبنی بر قابلنامه اداره خ

 انه ملی ایران()آرشیو سازمان اسناد و کتابخ
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 برتقسیم بذر گندم بین رعایاسرکنسولگری انگلیس در بوشهر مبنی  گزارش فرمانداری بوشهر به

 .ش 0333
 )آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران(



08  0011زمستان ، 89، ش 33فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی، س 

 مآخذ و منابع

 :اسناد

؛ 510/ 05353؛ 130/513سییازمان اسییناد و کتابخانییه ملییی ایییران، آرشیییو اسییناد، سییندهای شییماره:   

 013/533333؛ 533/ 013؛ 1311/513؛ 5131113

 

 :فارسی

، 1011، پژوهشهای تاریخی ایران و اسالم، "موانع تاریخی توسعه بوشهر در دوره پهلوی"اسدپور، حمید، 

 . 511، ص 52، ش 10دوره 

 ، تهران: آبادبوم.1، ج اسناد اتاق بازرگانی بوشهر ،1010پریدار، مجتبی،  

پژوهشینامه  ، "الملل دوم بر تنزل جایگیاه اقتصیادی بنیدر بوشیهر     یر جنگ بینتأث"چمنکار، محمدجعفر، 
 .531، ص 13، پیاپی 1،  ش1011، های محلی ایران تاریخ

 ، تهران: چاپخانه ارتش.منطقه فارس -جغرافیای نظامی ایران، 1050آرا، علی،  رزم

 قم: صحیفه خرد. ،گزارش ساالنه بالیوز انگلیس در بوشهر و پسکرانه، 1012زنگنه، حسن، 

 ، تهران: خانه کتاب.5، ج اسنادی از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، 1011زیویار، فرهاد، 

، اسنادی از جنگ جهیانی دوم، تهیران: مرکیز پیژوهش و     1015کوشش(،  اکبر )بهاکبری بایگی، علی علی

 جمهوری و خانه کتاباسناد دفتر ریاست

پیور،   ، ترجمیه: اسیماعیل نبیی   5، جم.(1313 -1103معه و تجیارت ) بوشهر، شهر، جا، 1033فلور، ویلم، 

 بوشهر: بنیاد ایرانشناسی و علوم پزشکی بوشهر.

 ، تهران: اهالعات.1، چگزیده اسناد جنگ جهانی دوم در ایران، 1011قطبی، بهروز، 

-1053هر های اقتصادی دولت پهلوی اول بر اقتصاد بنیدر بوشی  تأثیر سیاست"، 1015نعمتی، نورالدین، 

 .5، ش0، دوره های ایرانشناسیپژوهش، "ش.1030

 

 :نشریات
؛ 55/0/1051؛ 0/3/1053؛ 5/1/1050 ؛1/1055/ 3؛ 1051/ 1/ 11؛ 10/13/1051هیای   اهالعات: تیاریخ 

 .51/11/1050؛ 1/1/1055؛ 13/3/1051

 .51، ش 00، س 1005المتین:  حبل

؛ س 51/0/1053، 51، ش 12؛ س 51/3/1053، 03، ش 12؛ س 13/13/1053، 51، ش 12: س اییران خلیج 

؛ س 1/0/1051، 22، ش 50؛ س 53/3/1053،  01، ش 12؛ س 12/3/1053؛ همییان: 1/3/1053، 03، ش 12

 .53/5/1053، 1313، ش 51

 0/5/1050و  51/5/1050، 2513، ش 51؛ س 2515، ش 51کوشش: س 
. 
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