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جنگ جهانی دوم و حضور متفقین در بندر بوشهر
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چکیده
بندر بوشهر ییی از بندرهای قدیمی خلیج فارس ،همواره در تحوالت مهرم سیاسری و اقتصرادی
ایران تأثیرگذار بوده است .در طول تاریخ معاصر ،نیروهای انگلیسی در وهار مرحله به ایرن بنردر
هجوم آوردند که آخرین آن مربوط به جنگ جهانی اول بود .عالوه بر این ،جنگ جهانی دوم نیرز
که به سقوط پهلوی اول منتهی گردید ،بهصورت غیرمستقیم بر این بندر تأثیر گذاشرت .پرژوهش
حاضر در پی آن است که بهشیوه توصیفی -تحلیلی و با استفاده از اسناد آرشیوی موجود در بنیاد
ایرانشناسی بوشهر و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به این پرسش پاسخ دهد که بوشهر طری
دوران حضور متفقین در وه وضعیتی به سر میبرد و حضور نیروهای بیگانره در ایرن شرهر وره
پیامدهایی با خود به همراه داشت؟ یافتههای پژوهش نشان میدهند که بحران نران ،فقردان ثبرات
اقتصادی -سیاسی ،احتیار غله ،قحطی و مرگومیر فراوان در کنرار رکرود اقتصرادی گمرر

از

جمله پیامدهای ناشی از جنگ جهانی دوم و سقوط رضا شاه بود که حضور متفقین در این بنردر
به آن دامن زد.
 واژگان کلیدی:
ایران ،بندر بوشهر ،جنگ جهانی دوم ،متفقین.
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مقدمه
بندر بوشهر در دوران قاجار از بنادر مهم ساحلی ایران در خلیج فارس بیود و بیهعنیوان یکیی از
کانونهای برتر اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی نقشی مهم ایفا میکرد .اهمیت این بنیدر تیاریخی
برای قدرتهای اروپائی و حضور فعال این قدرتها از جمله دولت انگلستان که سابقه حضیورش
در بوشهر به بیش از صد سال میرسید ،دلیلی بر اهمیت جایگاه بوشهر در معیادالت قیدرتهیا
بوده است .آنچه بوشهر را تبدیل به بندری مهم در نگاه حاکمان و دولیتهیای بیگانیه از جملیه
انگلستان میکرد ،نقش برتر اقتصادی این بندر و همچنین اهمییت درییا و درییانوردی در ایین
منطقه بود که سبب جذب حداکثری بازرگانان و مهاجران داخلی بدان میشد ،جایگاهی کیه بیا
نزدیکشدن به سالهای پایانی عصر قاجار و انتقال به عصر پهلوی رو به افیول گذاشیت .در دوران
پهلوی اول با توجه به جابهجایی کانون تجاری از بوشهر به خوزستان ،باالخص خرمشهر ،این بنیدر
تا حدود زیادی از رونق سالهای پیش از عصر پهلوی افتیاد .دلییل ایین افیول را مییتیوان توجیه
فراوان رضا شاه به راهآهن خرمشهر و خوزستان دانست که سالهای اولیه حکومت خیود را صیرف
راهاندازی آن کرد و در این پروژه ،مهندسانی با ملییتهیای گونیاگون از جملیه کشیورهای ایتالییا،
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
موضوع بهمعنای بیتوجهی پهلوی اول به بوشهر نبود؛ چرا که در این زمان با تمام میوانعی کیه بیر
سر راه توسعه بوشهر وجود داشت ،اقداماتی هم در این زمینه صورت گرفت ،اما به نتیجه نرسیید و
این روند تا پایان عصر پهلوی اول ادامه داشت .بر اساس چنیین مبنیایی ،پرسیش اصیلی پیژوهش
حاضر این است که سقوط پهلوی اول چه پیامدهایی بر بندر بوشهر داشت و جنبههیای گونیاگون
پیامد حضور متفقین در بوشهر چه بودند یافتههای پژوهش ،تأثیرات عمیق سقوط دولت پهلیوی
اول و حضور متفقین بر زیرساختهای اقتصادی و بازرگانی بوشهر نشیان مییدهید کیه قحطیی و
کمبود غله و آذوقه در کنار مسئله نان به این بحرانها در بوشهر دامن میزد.
بوشهر در دوران پهلوی اول
بوشهر در دوران پهلوی اول در حالی وارد مرحله تازهای از تاریخ خود شد کیه چنیدین دهیه از
دوران رونق و اهمیتش فاصله گرفته بود .کمبود امکانیات ،قحطیی ،جنیگ جهیانی اول و سیایر
اتفاقات در این شهر ،اثرات مخرب خود را بر بندر بوشهر گذاشته بود و با تشکیل ساختار جدیید
و انتقال قدرت از قاجار به پهلوی بندر بوشهر نیز مانند سیایر والییات و شیهرهای اییران آمیاده
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تغییر به نظر میرسید .نهادها و مؤسسات نوین تمدنی که ورود آنها در بوشهر سابقه داشیت ،در
این دوران بههور اساسی پایهگذاری و شروع به فعالیت کردند .نهادهیایی ماننید بلدییه ،عدلییه،
نظمیه و مالیه ،هر کدام به فراخور وظایف تعیینشده ،به ایجاد تغییراتی در سطی شیهر بوشیهر
اقدام نمودند .از میان این سازمانها بلدیه ،مالیه و نظمیه نقشی بسیار مهم در سامانیدهی امیور
شهری از خود به جا گذاشتند و با اقداماتی که بلدیه انجام داده بود ،سییمای عمیومی بوشیهر و
ساختار شهری آن تا حدود زیادی دگرگون شد .نکته اساسی آنجا بود که با توجه به جابهجیایی
کانون تجاری از بوشهر به خوزستان و خرمشهر و آبادان ،بوشهر عصر پهلوی اول دیگر آن رونیق
سالهای پیش را نداشت .با تأسیس و افتتا راهآهن سراسری جنیوب در خوزسیتان ،معیادالت
تجاری و اقتصادی خلیج فارس در دوران پهلوی اول بهسود این شهر رقیم خیورد و از قِبیل آن،
مهاجران بیشماری با حرفههای گوناگون راهی خرمشهر ،آبادان و خوزستان شیدند .بسییاری از
تجار بوشهر نیز بر اثر این تغییر و جابهجایی مرکز ثقیل بازرگیانی ،بیه خوزسیتان و کشیورهای
عربی خلیج فارس کوچ کردند (پریدار.)110 :1010 ،
در سالهای اولیه حکومت پهلوی اول بر اساس آمار و ارقام موجود ،بوشهر جایگاه خیود را
بهنفع خرمشهر از دست داد و از این مقطع زمانی بود که تقریبیاً افیول اقتصیادی آن آغیاز شید
(اسدپور .)511 :1011 ،صرفنظر از سیاست های اقتصادی دولت که مستقیماً به افیول جایگیاه
بندر بوشهر منجر گردید ،سایر سیاستهای دولتی نیز بر ضد تجارت و امنیت این منطقه تمیام
شد (نعمتی .)151 :1010 ،به استناد آمیار ،در 1012ش .بیشیترین واردات اییران از راه خلییج
فارس از بندر بوشهر انجام میشد .توجه دولت پهلوی به بندر خرمشیهر و بنیدر شیاهپور باعیث
شد تا در آن دوره ،بنایی در بوشهر ساخته نشود و تجار هزینیههیای سیاختوسیاز را بیه عهیده
گرفتند؛ اما با گذشت زمان و رکود اقتصادی بنیدر بوشیهر ،تجیار دیگیر قیادر بیه انجیام چنیین
فعالیتهایی نبودند (حبلالمتین ،ش.)12/51
قانون انحصاری تجارت نیز در این زمان به عاملی مهیم بیرای تحیت فشیار قیراردادن تجیار
بوشهری بدل شد و همین عامل نیز بر سرعت مهاجرت آنان افزود .بهرغم تغییرات صورتگرفته
در بوشهر که بخشی از آن مربوط به اقدامات حکومت جدید و برخی نیز مربوط به سیر تاریخی
این بندر بود ،باز هم بوشهر بهدلیل پیشینه تاریخی مهم خود از نظر حکومت پهلیوی بیهعنیوان
بندری مکمل در کنار بندر خرمشهر ،آبادان و خوزستان به شمار میآمد ،اگر چه مییزان توجیه
در مقایسه با بندرهای تازهرونقگرفته کمتر بود.
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در این دوران ،کماکان کنسولگریهای دولتهای اروپائی در بوشهر به فعالیت خیود ادامیه
دادند .کنسولگری هیای شیوروی سوسیالیسیتی ،روسییه ،فرانسیه و انگلسیتان مسیتقر بودنید و
کنسولگری هند و نروژ نیز امورات خود را در بوشهر به کنسول انگلستان محول کرده بودنید تیا
به نمایندگی از هرف دولتهای خود ،بولتنها و گزارشهای ماهیانه و سالیانه را در اختیار آنیان
قرار دهند (زنگنه.)11 :1012 ،
بهدلیل موقعیت دریایی بوشهر و ارتباط با مراکز مهم سیاسی و نظامی اروپائییان در خلییج
فارس در دوران پهلوی اول ،کماکان افراد عالیرتبه و هیئتهای نظامی ،سیاسی و فرهنگیی بیه
بوشهر میآمدند و پس از دیدن این شهر به خرمشهر ،آبادان و تهران سفر میکردند .از اقدامات
مثبتی که در این زمان صورت گرفت ،تسطیی خیابانهیا ،اختصیاص مکیانهیایی بیرای بیازار و
بازاریان ،تنظیم قیمت موادغذایی و همچنین اصرار بیر تمیزنگیهداشیتن حمیامهیای عمیومی و
مغازهها بود (فلور .)255 :1033 ،در کنار این اقدامات مثبت ،سیاستهای دیگر حکومت پهلوی
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
از ابزارهای مشروعیت حکومت پهلوی اول بود ،به فاصله چند سال ییک بیار در بوشیهر برگیزار
میشد که در برگزاری برخی از دورههای انتخابات مجلیس شیورای ملیی تخلفیات گسیتردهای
صورت میگرفت؛ مانند دوره ششم که با تقلب و زدوبند همیراه بیود (همیان .)250 :آرامکیردن
هوایف در بوشهر و نواحی اهراف آن که بر اثر سیاستهای خلع سال عشیایر بیه وجیود آمیده
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
بیثباتی در پایتخت و والیات گردید .بنیدر بوشیهر در خیالل جنیگ جهیانی دوم ماننید سیایر
مناهق ساحلی خلیج فارس به اشغال متفقین درآمید و بیشیتر نقیاط و مراکیز مهیم و حسیاس
اقتصادی و سیاسی آن در اختیار نیروهای مهاجم قیرار گرفیت .میردم بوشیهر کیه بیا نیروهیای
مهاجم و متخاصم در سرزمین خود بیگانه نبودند ،بار دیگر در شهریور  1053سرنوشت خیود را
در دست نیروهای متفقین میدیدند .در روزهای پس از سقوط رضا شاه ،بوشیهر شیاهد حضیور
نیروهای انگلیسی ،هندی ،آمریکایی و سربازان شوروی بود .هدف اصلی متفقین از کنترل بنیدر

جنگ جهانی دوم و حضور متفقین در بندر بوشهر (0333ـ0331ش35  ).

بوشهر ،تسلر بر تمامی زیرساختهای نظامی و اقتصادی این بندر بهمنظور یاریرسیانی بیشیتر
به نیروهای شوروی بود که در حال جنگ با نیروهای آلمانی در خاک خود بودنید .هبیق اسیناد
موجود و بر اساس گزارشهای اداره شهربانی شیراز صد نفر از سربازان شوروی بههمراه نه افسر
ارتش این کشور اسفند 1053ش .از اصفهان به شیراز و از شییراز رهسیپار بنیدر بوشیهر شیدند
(آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران .)513/130 ،مردم بوشهر که خبر حمله متفقین بیه
ایران و تهران را با خونسردی دنبال میکردند ،پس از ساقرشدن رضا شاه از قدرت ،امیدوار بیه
بهبود امور بودند .با ورود متفقین و سیطره آنان بر سرنوشت میردم اییران و بوشیهر کیه انیدک
زمانی بعد با پیروزی متفقین در جنگ همراه بود ،در بوشهر این پییروزی متفقیین بیا اسیتقبال
فراوان همراه شد و جوشوخروش زییادی را در مییان میردم برانگیخیت ،بیههیوری کیه همیه
ساختمانها و اتومبیلها تزیین و پرچمکاری شده بودنید (Administration Report,1940: 8-
 .)10دکانها با پرچم و قالی تزیین گردیدند و شبها چراغانی میشیدند .بیازاریهیا سیه هیاق
نصرت ساختند و در بازار از مردم با شیرینی همراه با پایکوبی و موسیقی پیذیرایی مییکردنید.
مسئوالن میهمانی دادند و دانشآموزان در حالی که پرچم در دست داشتند ،با ارکستر در شیهر
راهپیمایی میکردند و راهپیمایی خود را با سرودخوانی در کنسیولگری بریتانییا خاتمیه دادنید.
روزنامههای محلی بوشهر شمارههای مخصوصی در این رابطه منتشر کردنید و چاپخانیه علیوی،
جزوه کوچکی به یادبود چنین روزی چاپ و منتشر کرد (فلیور .)201 :1033 ،ایین اسیتقبال و
پایکوبی که منابع انگلیسی بدان اذعان میکنند ،موقتی بود و دیری نپایید؛ چرا که بیثبیاتی و
فقدان نظارت که با برهم خوردن نظم اقتصادی بازار و کمبود آذوقه و غله همراه بیود ،بیر عمیق
بحرانهای پیش ِروی میردم بوشیهر افیزود .در بحبوحیه حضیور نیروهیای متفقیین در بوشیهر،
سرکنسول انگلستان در بوشهر نقشی مهم در تدوین سیاستهیا و برنامیههیای ایین نیروهیا در
جنوب ایران و کرانههای شمالی و جنوبی خلیج فارس ایفا نمود (اسنادی از جنگ جهیانی دوم،
 .)10/1 ،1015متفقین در همان بدو ورود به بوشهر توانستند عالوه بر فرمانداری شیهر ،بیشیتر
اراضی عمومی کنار دریا ،گمیرک و اداره پسیت و تلگیراف را در اختییار بگیرنید .اهیداف اولییه
متفقین از پیش برنامهریزی شده بود .آنان بوشهر را یکی از بندرهای مهمی میدانستند کیه در
محاسبات نظامیشان نقش تأثیرگذاری ایفا میکرد (آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی اییران،
.)510/ 05353
آنگونیه کییه از منییابع و اسییناد موجییود برمیییآیید ،یکییی از اهییداف انگلیسیییهییا تقویییت
زیرساختهای بندری بوشهر و همچنین رفع نواقص این بندر بود .بههمین منظیور ،متفقیین در
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صدد ساخت خر آهنی بودند که بوشهر را به اصفهان و سایر نواحی داخلی اییران متصیل کنید
(اهالعات1 :1051/13/10 ،؛ همان .)1 :1051/1/11 ،توسعه لنگرگاه بوشیهر بیا هیدف تثبییت
موقعیت متفقین در خلیج فارس بهمنظور تقویت و حفظ ارتباط خود با روسیه شیوروی صیورت
میگرفت که در حال جنگ با نیروهای آلمانی بود (همان.)5 :1055/1/3 :
نیروهای متفقین به رهبری انگلیسیها که سالها تجربه حضیور در بوشیهر را داشیتند ،از
توانمندی و ظرفیتهای اقتصادی و تأسیسات دریایی بوشهر آگاه بودند و از همین رو ،در وهلیه
نخست در صدد تسلر بر تمامی زیرساختهای اقتصادی برآمدند .احداث کارخانیههیای مونتیاژ
ماشین و همچنین ایجاد آموزشگاههای راننیدگی بیا هیدف جیذب راننیده بیرای کیامیونهیای
متفقین در بوشهر با همین هدف صیورت گرفیت (همیان .)3 :1050/1/5 :نظیارت بیر خطیوط
ارتباهی بهخصوص راههایی که بوشهر را به شیراز و نواحی داخلی ایران متصیل مییکردنید ،بیر
سهولت انتقال نیروهای نظامی و جابه جایی کاالهای موردنییاز متفقیین افیزود (زیوییار:1011 ،
10؛ قطبی .)150 :1011 ،متفقین بوشهر را مبدل به شهری ارتباهی کردند کیه حلقیه اتصیال
آنان با سایر نیروهای متفق در خوزستان و کرانههای شمالی خلییج فیارس محسیوب مییشید.
انتقال و تأمین سوخت نیروهای اصلی متفقین مستقر در نواحی مرکزی از هریق دسیتانیدازی
آنان بر منابع نفتی ایران در خوزستان تأمین میگردیید .رفیتوآمید خودروهیا و کیامیونهیای
انگلیسی ،آمریکایی و شوروی در روزهای شهریور 1053ش .اوضاع خاصی را در بوشهر به وجود
آورده بود .سنگینی ناشی از حضور این نیروها در بوشهر تا جایی بود که بیشتر خطوط ارتبیاهی
مردم مانند شبکههای مخابراتی پست و تلگراف ،شامل تلگرافهیای خصوصیی میردم از هیرف
متفقین کنترل میشد (چمنکار .)0 :1033 ،میزان سیختگیری و شیدت عمیل انگلیسییهیا در
بوشهر برای نظارت بر جریان امور شهر به حدی بود کیه در ایسیتگاه مخیابراتی واقیع در بنیدر،
مأموری انگلیسی بهعنوان مفتش حضور فعالی داشت و امور را کنترل میکیرد (زیوییار:1011 ،
 .)123از همین رو ،مقرر شده بود که ارتباط بیسیم بوشیهر بیا بحیرین و آبیادان قطیع شیود و
صرفاً با تهران ،بندر لنگه و جاسک متصل باشد .بر همین اسیاس ،میأمور تفتییش انگلییس بیه
نمایندگی از متفقین اجازه داشت در محل تعیینشده حضور فعال داشته باشد (همان.)121 :
سایه بحران بر بندر بوشهر
همانگونه که گذشت ،تحوالت ناشی از سقوط رضا شاه در شیهریور 1053ش .موجیب تثبییت
موقعیت نیروهای اشغالگر متفقین در بوشهر گردید .برنامهریزی متفقین و بهخصیوص نیروهیای

جنگ جهانی دوم و حضور متفقین در بندر بوشهر (0333ـ0331ش37  ).

انگلیسی که بهواسطه سالها حضور در بوشهر ،تمامی ساختارهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی
و سیاسی بوشهر را میشناختند ،تا حدود زیادی بیه متفقیین در رسییدن بیه اهدافشیان ییاری
رساند .تسلر نیروهای بیگانه بر نهادهای سیاسی و اقتصادی بندر بوشهر ،هرگونه آزادی عمیل و
تصمیمگیری را که خارج از حوزه نظارت متفقین بود ،از دوستداران ایران و بوشهر سلب نمیوده
بود .مراکز مهم و حیاتی بوشهر در اختیار آنان قرار داشت ،بههوری کیه نماینیدهای را از سیوی
خود در آنجا گذاشته بودند .فضای سیاسی ناشی از حضور متفقین در بوشهر مانند سیایر نقیاط
ایران بهشدت ملتهب بود .التهاب ناشی از فعالیت نیروهای بیگانه در بوشهر پیامدهای گونیاگون
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی داشت .سالهای پایانی جنگ جهانی دوم و هیمزمیان بیا دخالیت
متفقین در امور سیاسی ایران ،توازن قدرت و نظام سیاسی موجود در ایران بر هم خورد .بیشیتر
نواحی ایران از مرکز تا شمال و جنوب ایران به محوریت بوشهر و سواحل خلییج فیارس گرفتیار
قحطی و کمبود منابع موردنیاز از جمله غله و نیازهای اولیه شیدند .بییگمیان در بیروز چنیین
رخدادی عوامل هبیعی مانند خشکسالی و نقش تعیینکننده متفقین در تیدوین سیاسیتهیا و
وضع موجود در ایران آن زمان بسیار تأثیرگذار بودند (اهالعات .)1 :1053/3/0 ،اشغال ایران تیا
حدود زیادی کشت و برداشت محصوالت زراعی را تحتتأثیر قرار داد .در مجموع ،وضیعیت بید
محصول و سیاستهای اتخاذشده از سوی متفقین در مورد محصوالت زراعی به بحیران کمبیود
غله و نان در بوشهر دامن زد ،بههوری که میزان ذخیره گندم در سایر نقیاط کشیور و منیاهقی
مانند بوشهر به حداقل رسید (همان .)1 :1053/3/0 ،در تمام مدتی که جنگ جهانی دوم ادامه
داشت ،نواحی جنوبی ایران بهویژه کرانههای ساحلی خلیج فارس از بوشهر تا بندر لنگیه و بنیدر
عبییاس گرفتییار قحطییی گسییترده بودنیید (آرشیییو سییازمان اسییناد و کتابخانییه ملییی ایییران ،ش
 .)5131113شدت قحطی در بوشهر و نواحی دیلم و گناوه بیهگونیهای بیود کیه برخیی میردم
توانایی تأمین نان روزمره خود را نداشتند و در شهرهای دیلم و گناوه هسته خرما را تبیدیل بیه
آرد نموده و مصرف میکردند.
گزارش های موجود نشان از وجود قحطی در بوشیهر دارنید (پرییدار.)513-511 :1010 ،
روزهای پس از شهریور 1053ش .در این شهر ،روزهای پردغدغه و التهیاب بیود و خیالیبیودن
انبارهای دولتی از غالت و نیازهای روزانه مردم بهویژه گندم ،فشار فراوانیی را بیر میردم بوشیهر
تحمیل میکرد .کل نانواییهای آن روز بوشهر دوازده دکان بودند و وظیفه تأمین نان شهر را بر
عهده داشتند .کمبود نان در بوشهر فشار مضاعفی را بر ارگانهایی مانند فرمانیداری ،شیهرداری
و اتاق بازرگانی وارد آورده بیود .تصیمیماتی کیه از سیوی فرمانیدار بوشیهر اتخیاذ مییشید ،در
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کوتاهمدت جواب میداد؛ اما مشکل نان ریشهای بود و به بحرانی ملی تبدیل شیده بیود .کمبیود نیان
در بوشهر بارها باعث تجمع مردم و اعتراض آنان به وضعیت پیشآمده شد .بحیران قحطیی و کمبیود
ناشی از نان ،موجب گسترش تنگدستی در مییان مردمیان ایین بنیدر شیده بیود .بیا پیگییریهیای
فرمانداری بوشهر ،اداره غله و نان هشتصد تن گندم برای بوشهر ارسال کرد و برای مقابله با گرانییهیا
و افزایش روزانه قیمتها نیز فرمانداری و شهرداری اقداماتی کردند تا از فشار موجود کاسته شود.
بر اساس گزارشها و اسناد موجود ،اقداماتی برای بهتعادلرساندن بازار و تزریق آذوقه ،آرد
و گندم موردنیاز از سوی فرمانداری و شهرداری صورت گرفت (خلییج اییران.)0 :1053/3/51 ،
در روزها و ماههای پس از شهریور 1053ش .کشتیهای انگلیسی مشغول تخلیه شیکر و گنیدم
و سایر اقالم خوراکی در اسکله و گمرک بوشهر بودند .در برخی از اسناد بهجامانده آمیده اسیت
که انگلیسیها گندمهایی را از هندوستان به بوشهر میآوردند و نزدیک به  1233تین از آنهیا را
در اختیار فرمانداری بوشهر قرار دادند .انعکاس این اخبار را میتوان در مکاتبات دکتیر حسیابی
فرماندار وقت بوشهر مالحظه کرد (آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی اییران .)513/1311 ،بیا
توجه به کمبود گندم در بوشهر و جنوب فارس ،صادقزاده رئیس دارایی بوشیهر خواسیتار ایین
شد که کنسولگری انگلیس در بوشهر و سایر کنسولگریهای جنوب ،گنیدم مصیرفیشیان را از
بصییره تهیییه نماینیید (همییان .)533/013 :عییالوه بییر نقییش نیروهییای متفقییین در بوشییهر کییه
خواهوناخواه کمبودها و بحرانهای پیشآمده را بیه آنیان مربیوط مییسیاخت ،رونید چشیمگیر
قحطی و خشکسالی بود که به بحران دامن میزد و موجب هجوم گسترده مهیاجرانی از اهیراف
به سوی بوشهر شد که این عامل خود بیر تیأمین معیشیت و بهداشیت فیردی آنیان نییز تیأثیر
گذاشت .کمبود آب آشیامیدنی مناسیب کیه در بوشیهر سیابقه تیاریخی داشیت ،بیر مشیکالت
میافزود .روزنامه اهالعات که اخبار و رویدادهای ایران را در آن مقطع زمیانی انعکیاس مییداد،
بهخوبی وضعیت نامناسب بوشهر را که از کمبود نان ،غله و خواربار در رنج بیود ،شیر داده و از
تلفشدن روزانه مردم بر اثر گرسنگی گزارشهای مفصلی نوشته است (اهالعیات:1051/3/13 ،
 .)1وضعیت بغرنج کشور در سالهای پس از سقوط رضا شاه در کنار توزییع ناعادالنیه گنیدم و
خواربار که بُعد مسافت از مرکز نیز آن را تشدید میکرد ،کنترل امور بوشهر را با مشکل مواجیه
ساخته بود .در این میان ،تأمین هزینه مالی و تهیه نیازهای نیروهیای متفقیین از بیازار بوشیهر،
فشار را بر مردم این شیهر افیزون کیرده بیود (آرشییو سیازمان اسیناد و کتابخانیه ملیی اییران،
 .)533333/013موضوع مهم دیگر در بهوجودآمدن چنین وضعیتی در بوشهر آن بود که غالت
جمعآوریشده از بوشهر به جای آنکیه صیرف تیأمین معیشیت میردم نیازمنید شیهر شیوند ،بیا
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سیاست های نابجا بیه سیایر نیواحی و بنیدرهای سیاحلی ارسیال مییشیدند (کوشیش:1050 ،
 .)51/2515بررسی گزارشهای موجود از وضیعیت بوشیهر در سیالهیای  1053تیا 1050ش.
حکایت از اوضاع نامناسب دارد که عمده دالیل آن را عالوه بر حضور متفقین میتوان در فقیدان
زیرساخت های مناسیب عمرانیی و بهداشیتی ،توزییع نیابرابر آذوقیه و غیالت از سیوی مرکیز و
همچنین دوره هوالنیمدت قحطی و خشکسالی دانست که بر وضعیت بحرانی بوشهر در خیالل
جنگ جهانی دوم و حضیور نیروهیای بیگانیه در شیهر دامین مییزد (همیان.)51/2513 :1050 :
تأثیرات جنگ جهانی دوم و پیامدهای آن که حاصلی جز گرسنگی و کمبود ارزاق نداشیت ،چنیان
وضعیتی در بوشهر بهوجود آورده بود که کارد به استخوانها رسیده و بنا بیر قیول روزنامیه خلییج
ایران ،فریاد ضجه و ناله زنهای برهنه بینان بلند بود (خلیج ایران 0 :1053/5/53،و.)1
بحران در وضعیت بهداشت و معیشت مردم که خود را در قالیب اعتراضیات گسیترده بیه
کمبود نان نشان میداد ،تأثیراتی مهم بر صیادرات و واردات بوشیهر گذاشیت .قیانوننامیههیای
وضعشده از سوی متفقین بر صادرات و واردات کاالها تا حدود زیادی نظم اقتصیاد و تجیارت را
با اخالل مواجه کرده بودند (پریدار.)01 :1010 ،
اسناد اتاق بازرگانی شامل گزارش هایی است کیه همگیی بیه رکیود گسیترده اقتصیادی و
ورشکستگی بازرگانان اشاره کردهاند .افول تجارت در بوشهر در کنار مهاجرت تجار سرشیناس از
این بندر تنها بخشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم در بوشهر بود که تا سیالهیا پیس از اتمیام
جنگ نیز تأثیراتش پابرجا بود .تأثیرات مخرب جنگ جهانی دوم بر این بندر بهگونهای بیود کیه
حتی پس از متفقین نیز دیگر قادر به احیای زیرساختهای خود و بازگشت بیه دوران پییش از
جنگ نبود .بوشهر که دیرزمانی یکی از بندرهای مهم جنوبی ایران و باباالبواب تجیاری خلییج
فارس محسوب میشد ،در سالهای افول خود پس از سقوط رضیا شیاه بیه بنیدری درجیه دوم
تبدیل شده بود .همانگونه که پیشتر هم گذشت ،این روند از دوران پهلوی اول آغاز شید و تیا
پایان جنگ جهانی دوم ادامه یافت (رزمآرا.)13 :1050 ،
سال های پایانی جنگ و افزایش قیمت موادغذایی که همراه با کمبود میزان خواروبار مورد
نیاز بود ،مردم بوشهر را به ستوه آورد .افزایش قیمت بیرویه کاالهیا و میواد موردنییاز در بیازار،
احتکار و کمفروشی وضعیتی را در بوشهر به وجود آورده بود که گاه مردم عادی حتی از خریید
البسه معمولی خود و خانواده نیز ناتوان بودند و بخیش عمیدهای از جامعیه تنهیا از هرییق نیان
خیالی گییذران مییکردنیید (اهالعییات .)1 :1055/1/1 ،ایین رویییه ،نشییانه بییثبییاتی در بییازار و
تأثیرپذیری مرکز اصلی اقتصاد تجاری بوشهر از حضور متفقین بود.
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بیثباتی در بازار
حضور نیروهای متفقین در بوشهر پیامدهای گوناگونی داشیت کیه یکیی از آنهیا رکیود بیازار و
تأثیرپذیری از اوضاع سیاسی پیشآمده بود و تا حدود زیادی اقتصاد تجاری ،مبادالت بازرگیانی،
گمرک و بازار مرکزی بوشهر نیز از این رویداد تأثیر پذیرفت .کمبود نان ،آذوقه و غلیه ،هبقیات
گونیاگون میردم و بازارییان بوشیهر را بیهشییدت آزردهخیاهر مییسیاخت و آنیان را در مضیییقه
میگذاشت .یک سال پیش از بحران سیاسی و اقتصادی در بوشهر ،اقداماتی از سوی فرمانیداری
وقت برای بهبود اوضاع بازار انجام گرفت و راهکارهایی برای جبران کمبودها در بیازار اندیشییده
شد .بر اساس قراین و شواهد موجود و هبق اسناد و اخبار روزنامههای محلی ،زمینیه احتکیار و
کمبود اقالم موردنیاز مردم در بازار ،یک سال پیش از شهریور  1053فراهم شده بود که جرییان
فوق با وقوع این رخداد تاریخی و بهوجودآمدن معضالت و مشکالت جدید چندین برابر گردیید.
بهعنوان مثال در 1011ش .بر اثر کمبود گوشت در بازار ،آقیای ظهییر فرمانیدار وقیت بوشیهر،
کمیسیییونی از راسییای بهییداری و قییرانتین جنییوب ،شییهردار و کمییک دامپزشییک کشییتارگاه و
مدیرعامل شرکت گوشت در فرمانداری تشکیل داد و بیرای بهبیود رونید توزییع گوشیت شیهر
تصمیماتی گرفتند و به اجرا نیز گذاشتند.
با اقداماتی که از سوی فرمانداری و شهرداری و سایر ارگانهای مربوهه انجام پیذیرفت ،از
افزایش قیمتها و یا کمبود موادغذایی موردنیاز مردم در بازار جلوگیری به عمل آمید تیا جیایی
که در تیر 1053ش .وضعیت خواروبار بهگونهای بود که تا حدود زیادی در دسترس میردم قیرار
داشت و میردم از هیر حییث در رفیاه بودنید (خلییج اییران .)0 :1053/3/51 ،بیهرغیم نظیارت
فرمانداری و شهرداری بر عملکرد اصناف در بازار شهر ،کمفروشیها و احتکارهیایی هیم صیورت
میگرفت .این وضعیت با بحران حاصل از ورود متفقین و دستانیدازی آنیان بیه انبارهیای غلیه
ایران تشدید شد.
در روزهای نخست ورود متفقین و آشفتگی سیاسی حاصل از آن ،میرعلی ظهییر فرمانیدار
بوشهر در پیامی ضمن تشریی وقایع در پایتخت از مردم بوشهر خواست تیا «اوالً در ایین موقیع
وحشتی به خود راه نداده و کمال خونسردی و متانت را رعایت نموده و با نهایت آرامیش رفتیار
نمایند و کوچکترین حرکتی که باعث برهمزدن نظیم و آرامیش باشید از خیود بیروز ندهنید»
(همان .)0 :1053/13/13 ،در اعالمییههیا و بخشینامههیایی کیه از سیوی محمیدعلی فروغیی
نخستوزیر وقت صادر میشد ،به فرمانداران والیات و استانها نیز دستور داده شده بیود از هیر
گونه حرکتی که باعث تشویش خاهر اذهان عمیومی مییشیود ،خیودداری نمیوده و آرامیش را
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برقرار کنند (همان .)0 :1053/13/13،در روزهایی که ایران در کمبیود خواربیار ،گنیدم و سیایر
اقالم غذایی و حضور نیروهای بیگانه در خاک خود میسوخت ،در بنیدر بوشیهر نییز بیشیترین
تالشها از سوی فرمانداری و شهرداری برای جمعآوری خواربیار و تیأمین هزینیه آرد ،گنیدم و
گوشت مردم شهر و بازار صورت میگرفت .بر همین اساس ،برخی دسیتورات همیراه بیا اعمیال
فشار از سوی شهرداری به تعدادی اصناف بازار از جمله قصابان و گوشتفروشان برای فیروش و
ارائه گوشت ارزان و مناسب به مردم بوشهر داده شد .آییننامه گوشتفروشیان بیا درنظرگیرفتن
اوضاع بحرانی آن روزها ،توسر شهرداری به اجرا گذاشته شد .فرمانداری و شهرداری با وضیع و
تجدید چنین قوانین و آییننامههایی در صدد برقراری نظم و سیاماندادن اوضیاع آشیفته بیازار
بودند .این نهادها و اعضای اتاق بازرگانی بوشهر ،نهایت تالش خود را بیرای عیادیسیازی رونید
دریافت و دراختیارگیری اغذیه و اجناس مورداحتیاج مردم به کار میگرفتند و در همیاهنگی بیا
هم به واردکردن شکر و یا گنیدم مبیادرت مییکردنید (همیان .)5 :1053/0/51 :بیهرغیم ایین
اقدامات ،باز هم در بیشتر مواقع بحران کمبود نان منجر به درگیریهایی در مقابل نیانواییهیا و
بازار میشد .در آبان 1053ش .بهدلیل ورود زائران و حجاج بیتاهلل ،میان عدهای از مردم مقابل
یکی از نانواییهای شهر درگیری بهوجود آمده بود که این درگیری با رفتن مسافران از بوشهر و
همچنین اقدامات شهرداری و آقای شوکت رئیس اداره مالییه بوشیهر برهیرف شید .بیا دسیتور
رئیس مالیه بوشهر مقرر شده بود که گندم بیشتری به نانواها بدهند تا نانواییها پخت بیشیتری
کنند ،نان بیشتری در اختیار مردم و بازاریان قرار دهند و بدان وسیله از شدت درگییریهیا بیر
سر نان کاسته شود.
در دی 1053ش .اداره دارایی بوشهر هبق دستور استانداری هفتم ،عالوه بر بوشهر مقیدار
 023تن گندم برای زارعان برازجان و دیلم اختصاص داد؛ چرا که در این نواحی نیز کمبود غلیه
و آذوقه فشار فراوانی بر مردم وارد کرده بود ،تا جایی که برخی از مردمان دیلم بهجای گندم بیا
خرما گذران روز میکردند.
در 1051ش .عالوه بر کمبود نان و غله ،کمبود برنج نیز در بازار ،هم باعث فشار اقتصیادی
و معیشتی سنگین بر مردم و هم موجب احتکار آن توسر احتکارگران شده بیود .از همیین رو،
برای کاستن از نرخ برنج و توزیع آن در بازار ،اقداماتی از جمله واردات برنج از شهرهای همجوار
و مرکزی ایران صورت پذیرفت .قیمت برنج که هر سه کیلو  50ریال بود ،بیه  11رییال کیاهش
یافت ،عدهای از بازرگانان بوشهر در هماهنگی با اداره داراییی بوشیهر چهارصید کیسیه بیرنج از
اصفهان و شیراز وارد کردند .این برنجها از سوی اداره دارایی به خانوادهها و مغازههیایی در بیازار
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اختصاص مییافت که از هرف آنان انتخاب شده بودند .با این اقدام ،قیمت برنج متوسیر درجیه
سه کمتر شد و مردم تا حدود زیادی از آن تنگنیای میالی و معیشیتی در بیازار رهیایی یافتنید
(همان.)5 :1053/0/51 :
بررسی اسناد و اخبار روزنامههای پس از سالهیای شیهریور 1053ش .نشیان مییدهید کیه
همزمان با کمبود غله و نان و سایر ارزاق در بازار بوشهر ،اقداماتی از سوی مسئوالن وقیت صیورت
میپذیرفت؛ اما چون کمبود نان و گندم سراسری بود ،در بیشتر مواقع مردم به سیتوه مییآمدنید.
در یکی از گزارشهای روزنامه خلیج اییران مربیوط بیه میاههیای اردیبهشیت و خیرداد 1051ش.
چنین آمده است« :چند روز است در اثر مخالفت اداره اقتصاد به دادن گندم به اندازه کفایت ،نیان
عاید کسی نمیشود و ضعفا به گریه گذران میکنند و متمولین به برنج» (همان.)0 :
این وقایع نشان از وضعیت متزلزل بازار و احوال مردم بوشهر در آن مقطع زمیانی دارد کیه هیر از
چند گاهی یکی از اقالم موردنیاز مردم نایاب و قیمت آن در عرض چنید روز چنیدین برابیر مییشید
(خلیج ایران .)0 :1051/0/1 ،در همان روزها قیمت روغن نیز بههور شگفتانگیزی باال رفیت و در
بازار یافت نمیشد ،تا اینکه در خرداد 1051ش .با همکاری شهرداری پنجاه دله روغین از کیازرون
وارد شد و آن را از قرار سه کیلو  113ریال خردهفروشی کردنید و در اختییار میردم گذاشیتند .در
این میان ،بازرسیهایی نیز از بازار بهمنظور رعایت اصول بهداشتی و همچنین تعیدیل نیرخ بهیای
خواروبار و کاال از هرف رئیس بهداری و شهرداری بوشهر صورت میگرفت.
پیامدهای حضور متفقین در بوشهر
نیروهای متفق با هدایت دولت انگلستان که سابقه سالها حضیور در بوشیهر و خلییج فیارس را
داشییت ،بنییدر بوشییهر را مکییان مناسییبی بییرای اسییتقرار نیروهییای متفقییین در خلیییج فییارس
میدانستند .حساسیت های ایجادشده در باره حضور نیروهای انگلیسیی و هیمپیمانیانش اجیازه
میداد که در صورت هرگونه تحریک و فعالیت بر ضد نیروهای متفقیین ،بیهوییژه انگلییس کیه
جای پای محکمی در نواحی جنوبی داشت ،از هریق خلییج فیارس بیهوییژه بحیرین نیروهیای
کمکی را که عمدتاً هندی بودند ،وارد بوشهر کنند تا از بندر راهی فارس شوند .در گزارشهیای
موجود از نمایندگی سیاسی دولت انگلستان در بوشهر اینگونه برداشت میشیود کیه نیروهیای
انگلیسی در برهه زمانی  1103تا 1101م .با برنامهریزیهایی در وهله اول در صدد امیننمیودن
بوشهر از حضور نیروهای آلمانی بودهاند؛ بنابراین در ابتدا اتباع انگلیسی را با کشتی بیه بحیرین
منتقل کردند و در مقابل ،با هدف کنترل و نظارت بیشتر بر تحوالت پس از شیهریور 1053ش.
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یک گردان از نیروهای انگلیسی را از بحرین بیه بوشیهر فراخواندنید (.)Location Political, 10
نیروهای انگلیسی و متفقین همان اهدافی را که در بندرهایی مانند خرمشهر و آبیادان داشیتند،
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
دولتی و اقتصادی مانند گمرک ،این شهر را تحت اختیار و نظارت کامل خود گرفتنید .سیالهیا
حضور در بوشهر ،این آگاهی را در کارگزاران و سیاستمداران انگلیسی به وجیود آورده بیود کیه
برای تسلر بر فارس و همسوکردن نهادهای سیاسی آن ،کنترل بندر مهیم بوشیهر کیه شیریان
اصلی اقتصادی فارس بود ،بسیار اهمیت دارد .نیروهای متفقین به رهبری انگلسیتان و شیوروی
با آگاهی از چنین جایگاهی ،سیطره و نفوذ خود را در بوشهر با هیدف تیأمین امنییت نیروهیای
متفقین در خلیج فارس و جنوب ایران با محوریت فارس گسترش دادند.
حضور متفقین در بوشهر مانند سایر نقیاط اییران فضیای سیاسیی ،اجتمیاعی ،اقتصیادی و
فرهنگی شهر را تحت تأثیر قرار داده بود .هدف اولیه نیروهای متفقین تسلر بر زیرساختهیای
اقتصادی و نهادهای سیاسی و مرکزی در بوشهر بود تا با تسلر بر این نهادهیا جرییان امیور در
جنوب را به سود خود تغییر دهند .چالشهای اجتماعی ،بهداشتی و فقدان امکانات مناسیب در
بوشهر با حضور متفقین بیش از پیش شد .قحطی ،کمبود غلیه و فقیدان آب شیرب مناسیب در
کنار فقدان نظارت برای انجام امور ،فضای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی بوشیهر را تحیت تیأثیر
خود قرار داد  .چالشهای اجتماعی در کنار فقدان زیرساختهای مناسب شهری در سیالهیای
پیش از حضور متفقین در بوشهر وجود داشت؛ اما حضور نیروهای بیگانه در این شیهر بیه ایین
مسائل دامن زد .پیامدهای حضور متفقین در بوشهر را میتوان از جنبههای گوناگون اقتصیادی
و سیاسی بررسی کرد .از نظر اقتصادی ،گمرک بوشهر و زیرساختهای اقتصیادی و بیازار تحیت
نظارت و کنترل متفقین درآمد .متفقین با دردستگرفتن اقتصیاد و گمیرک بوشیهر تیا حیدود
زیادی نیازهای اقتصادی نیروهای خود را برای حضور قدرتمند در ایران بهوییژه نیواحی جنیوبی
فارس تأمین مینمودند .از همین روی ،تأمین امنیت راه ارتباهی بوشهر -برازجان -کیازرون بیه
شیراز از وظایف مهم نیروهای متفقین برای جابیهجیایی نیروهیا و انتقیال بیه فیارس و نیواحی
مرکزی ایران بود .حضور یگانهای نظامی متفقین با توجه به سیطره نییروی درییایی انگلسیتان
در خلیج فارس و همچنین چاههای نفت مناهق ساحلی تحت نظر انگلستان و بهویژه چاه نفیت
بین النهرین بود .متفقین در بوشهر بیهدنبیال اسیتفاده حیداکثری از ظرفییتهیای اقتصیادی و
سیاسی بوشهر بهنفع منافع خود بودند.
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مهمترین دغدغه نیروهای انگلیسی و متفقین در بوشهر واهمه از تسلر نیروهیای آلمیانی و
عملیات کودتا در این بندر بود .ارتباط قوی نیروهیای آلمیانی بیا هواییف محلیی جنیوب اییران
بهویژه بوشهر و فارس آنان را متقاعد کرده بود که تمامی جوانب را از این لحاظ بررسی کننید و
پیشبینی های الزم را به عمل آورند .تأکید اولیه نیروهای انگلیسی که بیا هیدف تیأمین منیافع
متفقین صورت میگرفت ،بیشتر مبتنی بر ضدیت با آلمانیها و جلوگیری از گسترش نفوذ آنان
در بوشهر بود ( .)Evacuation of Bushire, 1940: 15تسیلر بیر بوشیهر میانع نفیوذ نیروهیای
آلمانی در این بندر میشد .حضور سهساله متفقین در بوشهر ،اگر چه تضمینکننده منافع آنیان
بود؛ اما برای بوشهر و مردم این بندر چندان ثمربخش نبود؛ چرا که حضور آنان مردم بوشیهر را
با مشکالت فراوانی روبهرو ساخت .مشکالتی چون بیکاری ناشی از دوران پیش و پس از حضیور
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
میزد و فضای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی بوشهر را تحت تأثیر خود قرار داده بیود (چمنکیار،
.)531 :1011
نتیجهگیری
جنگ جهانی دوم را میتوان یکی از چندین بحران مهم دانست که تاریخ معاصر ایران بیه خیود
دیده است .این بحران ملی که منجر به سقوط پهلوی اول گردید ،بیشتر مناهق ایران را درگییر
خود کرد .یکی از این مناهق ،جزایر و سواحل خلیج فارس با محوریت بندر بوشهر بیود .حضیور
متفقین در بوشهر با توجه به شناخت قبلی از ظرفیتها و توانمندیهای تجاری بوشیهر صیورت
گرفت .موقعیت ترانزیتی بوشهر در جابهجایی کاالهیای موردنییاز متفقیین موجیب گردیید کیه
نیروهای انگلیسی با سابقه سالها حضور در بوشهر ،شروع بیه دسیتانیدازی و تسیلر بیر تمیام
زیرساختهای نظیامی ،اقتصیادی ،عمرانیی و بهداشیتی آن نماینید .هیمزمیانشیدن قحطیی و
خشکسالی ناشی از جنگ در سالهای پس از شهریور 1053ش .باعیث گردیید تیا بوشیهر وارد
مرحلهای از بحران اقتصادی و انسانی خود شیود کیه در تیاریخ معاصیر ،مشیابه آن را در زمیان
جنگ جهانی اول از سر گذرانده بود.

جنگ جهانی دوم و حضور متفقین در بندر بوشهر (0333ـ0331ش05  ).

واردات جو ،آرد و ذرت با کشتی متفقین به بوشهر 0330 ،ش.
(آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران)
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نامه اداره خواروبار مبنی بر قابلمصرفنبودن جو و آرد دریافتی0330 ،ش.
(آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران)

جنگ جهانی دوم و حضور متفقین در بندر بوشهر (0333ـ0331ش07  ).

گزارش فرمانداری بوشهر به سرکنسولگری انگلیس در بوشهر مبنی برتقسیم بذر گندم بین رعایا
 0333ش.
(آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران)
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