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  3فریدون شیرین کام

  ده چکی       
هاي تغییرات گسترده در دورة پهلوي اول و احداث زیرساخت

ونقل، ارتباطات، صنعت و تجارت ولچون شبکۀ حمکشور

 سالۀ پهلوي اول 16منیتی در دورة مؤسسات مالیه، نظامی و ا

گذاري دولت در کشور را تسهیل کرد. وقوع جنگ امکان سیاست

(در سوم شهریور ش) و اشغال ایران 1318جهانی دوم (شهریور 

اي در روابط اقتصادي و اجتماعی کشور ش) اختالل عمده1320

هایی را نظمی و شورشبی،تورم کرد. افزایش انتشار پول و  ایجاد

بندي براي حل به سیاست جیره در پی داشت که دولت ناگزیر
بندي برخی از . سیاست توزیع عمومی و جیرهبحران روي آورد

ش  اجرا کرد و نتایج درخور1321ایی در رکاالها را وزارت دا
تغذیه و و کاهش سوء چون دسترسی به برخی از کاالها توجهی

اما از طرفی گسترش رشوه  هاي محروم حاصل شد.از گروه حمایت
گیري بازار سیاه، کاهش کنندگان، شکلو فساد کارکنان و توزیع

این میان . در تولید و افزایش بوروکراسی را به بار آورد انگیزة
اقدامات میلسپو در کاهش کسر بودجه و شکاف درآمدي 

تشدید کرد و سرانجام مخالفت دربار و ارتش با  را با وي هامخالفت

گرا با حضور زمان با مخالفت نیروهاي ملیهم اوهاي برنامه

موجب برکناري میلسپو در  هاي دولتیر سازمانها دآمریکایی
سال بعد به تغییر قانون مالیات ش شد و یک 1323اواخر زمستان 

  .بندي انجامیدپو و لغو نظام جیرهبر درآمد مصوب میلس
  

قحطی،  آرتور میلسپو،بندي، سیاست اقتصادي،جیرهکلیدي:واژگان
  متفقین، جنگ جهانی دوم.
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  مقدمه 

شده است. اقتصاد کشاورزي سنتی اي شناختهگرسنگی و قحطی در تاریخ بشر پدیده

به بروز  وري برخوردار بود کهو فناوري محدودي در افزایش تولید و بهره از دانش

سوزي یا عوامل غیرطبیعی مانند سیل، آتشزدگی، رخدادهایی چون خشکسالی، آفت

ها و شبکۀ هاي زیرساختاري (راهو محدودیت کردجنگ و غارت و قحطی کمک می

گراف و تلفن، دسترسی به آب) و نقل، تأسیسات برق، شبکۀ ارتباطی مثل پست، تلحمل

بخشی از  ،خیریههاي  کمکیا سازي  ذخیره. راهکارهایی چون شدت می بخشیدآن را 

نظام حمایتی در مواقع بروز گرسنگی و قحطی بود. در دو قرن اخیر با گسترش شبکۀ 

ابعاد پدیدة گرسنگی و  در کنار انقالب صنعتی، حمل و نقل، انقالب کشاورزيها،  راه

رفت. در مواقع بروز بحران کمبود ارزاق، که بر  از میانیافته  توسعهر کشورهاي طی دقح

ومیر فراوان از قحطی و مرگبنديداد، با جیرهاثر جنگ یا خشکسالی پیاپی رخ می

هایی که در بندي در ایران با تکیه بر زیرساختگیري نظام جیرهشد. شکلجلوگیري می

هاي اداري، اي، شبکۀ حمل و نقل، سازمانات جادهدورة پهلوي اول در زمینۀ تأسیس

مالی، امنیتی و قضایی کشور بر پا شد، در دورة جنگ جهانی دوم، مدیریت بحران 

  پذیر ساخت.غذایی را امکان

نظر در قالب سئواالتی به این شرح مورد توجه قرار محور مورددر این مقاله چند

  دارد:

دي تا دورة پهلوي چه بود؟ علل کاهش بنگیري نظام جیرهموانع اصلی شکل

ش چه بود؟ 1300چشمگیر پدیده قحطی و مرگ و میر و بحران مواد غذایی از 

ش 1324-1321بندي در تاریخ معاصر ایران در هاي تشکیل اولین نظام جیرهویژگی

  چه بودند؟
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  را در این مورد بررسی کرد:ها  فرضیهتوان برخی رسد میبر این اساس به نظر می

ومیر تا ربع اول قرن فقدان ساختارهاي زیربنایی نقش مؤثري در وقوع قحطی و مرگ

  بیستم در تاریخ ایران داشته است.

نقل، سیلو، شبکۀ بهداشتی و ارتباطات وو حملها  راهتأسیس و گسترش شبکۀ 

ه ساله سهم مهمی در حل بنیادي بحران غذایی در ایران داشت 16مخابراتی در دورة 

  . است

آهن و کامیون توسط متفقین و کنترل شبکۀ راه 1320اشغال ایران در شهریور 

همراه با تضعیف اقتدار دولت و ناکارایی نهاد بخش عمومی سهم مؤثري در وقوع بحران 

  کمبود گندم در دوران اشغال ایران داشته است.

  

  بندي در دورة پیشامدرن امتناع اتخاذ سیاست جیره.1

سیطرة رخدادهاي  در دانش و فناوري در تاریخ معاصر ازو مهارت  افزایش توانمندي

؛ از جمله در زمینۀ تولید مواد کاستهاي جغرافیایی بر زندگی بشر طبیعی و محدودیت

و توزیع کاال و محصوالت آوري  جمعغذایی، ارتباط مناطق دورافتاده با مناطق برخوردار، 

ة این تحول کاهش هزینۀ تولید و گردش مورد نیاز همگانی را به همراه آورد و ثمر

  تر مایحتاج عمومی بود.سریع

ها در ساخت جاده و گسترش نظام حمل گذاري دولتگذاري و سرمایهرواج سیاست

هاي کشت، اصالح بذر، مبارزه با آهن)، در کنار تحولِ شیوهاي، دریایی، راهو نقل (جاده

 آالت در بخش کشاورزي واده از ماشینهاي دامی، همزمان استفآفات گیاهی و بیماري

  پذیر کرد.گسترش ارتباط مناطق داخل با خارج کشور و افزایش تولید را امکان
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ریزي در نوسازي ساختارهاي زیربنایی و اداري را در ایران نیز در دورة معاصر برنامه

آموزش  د، چون راه آهن وهاي اقتصاد جدیتأسیس برخی زیرساختپیش گرفت.

ها به تعویق مدت ومی و تخصصی و نظام اداري کارآمدعمهاي  آموزشي نوین، فناور

 رغم نیم قرن تالششت؛ بهاز سازمان دولتی در ایران وجود دا و تصویري لرزانافتاد 

 نه،ش)1275م/1896براي تأسیس نهادهاي دولتی کارآمد از دورة ناصرالدین شاه (

خانۀ داخله، تجارت، معارف، فواید عامه، ارت(وز تشکیالت مؤثرنهاد کوچک، ادارة بدون 

پست و تلگراف، جنگ، مالیه، عدلیه و امور خارجه) روي کاغذ موجودیت داشتتند.

کیلومتري  560کیلومتر بود. فاصلۀ  340آهن کمتر از هموار و راههاي  جادهمجموع 

روز طی  37کیلومتري تهران به بوشهر در  1100روز و فاصلۀ  17تهران به تبریز در 

  ).29- 19: 1389شد (آبراهامیان،می

وضعیت ایستاي سیاسی و اقتصادي و اجتماعی و ممانعت از ایجاد تغییرات اساسی 

هاي واگیردار) درمانی (قحطی و بیماريودر سدة سیزده قمري از حل بحران غذایی

اها زندگی بود. تا اوایل دهۀ چهل با وجود اینکه اکثریت مردم ایران در روستناتوان

  کردند، نفوذ نهادهاي بخش عمومی در آن بسیار ناچیز بود.می

تشکیالت اداري،  دیده می شد وشهري  جدید در ابتدا در جوامعهاي  سازمانحضور 

هاي حکومتی در سطح کردن فرمانقضایی، لشکري، مالی، ابزارهاي قدرت براي عملیاتی

یت شبکۀ راه و حمل و نقل، سیلو، به علت محدود.)8- 3: 1368(ورهرام، کشور بود

گذاري در حوزة نهادهاي الزم براي سیاست هاي نظامی و مالی، فقدانناکارآمدي سازمان

  ش اندك بود. 1310تحرك و کارایی دولت تا اوایل  ،، آموزشی و قضاییی، بهداشتغذایی
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  قمري  م هجريسیزده قرنجمعیت و اقتصاد ایران در  .2

در نیمۀ قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیستم میالدي ارقام مختلفی  جمعیت ایراندرباره 

شمار کمی از مردم در ).18-17: 1389شده است (آبراهامیان،  ذکرمیلیون  10- 1از 

شان، تهران، رشت، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، کا کردند،مراکز شهري زندگی می

ادي و مذهبی و اداري و نقاط اصلی ساري از مراکز اقتص یزد، همدان، کرمانشاه،کرمان و

بزرگ مالکی تا اوایل ).554: 1387مبادلۀ کاال و خدمات شهري ایران بودند (همبلی، 

  دهۀ چهل قرن حاضر، شیوة حاکم بر نظام تولید اقتصاد کشاورزي ایران بود.

درصد کشور، که بخش 85تنظیم قواعد در بیش از  با الگوي اداره و سازگار

داد، عمدتاً مبتنی بر نظام تولید و مصرف خودکفایی یلی آن را تشکیل میروستایی و ا

  ).17: 1389(آبراهامیان، بود 

دستی انباشت محدود سرمایه روستا از طریق تأمین مواد غذایی مازاد و تولید صنایع

کنترل و اقتدار در روستا توسط مالکان و رؤساي کرد.را براي اقتصاد ملی فراهم می

دینی و قضایی شرعی توسط روحانیون با سازکارهاي آئینی  ،و در بخش آموزشیها ایل

  .شدانجام میرایج در فقه 

داران، (زمینحاکمیت پادشاه بر کشور از طریق نهادهاي رسمی و متنفذان محلی

  ).92- 93: 1356یعی،(شجشدرتبه و تجار ثروتمند) اعمال میروحانیان عالی

گذاري در بخش بزرگی از سطح براي سیاست را الزم نهاد و ابزار قدرت مرکزي

ناکامی حوزة سیاست در حل .هایی مثل گرسنگی نداشتکشور، براي حل بحران

واگیردار ناشی از تأخیر در نوسازي ساختارهاي سنتی  هايمشکالت قحطی و بیماري

  بود.

  



تاریخ روابط خارجی فصلنامه 164

  قحطی در ایران .3

گیري ظالمانه و اي، مالیاتقبیلههاي  جنگتضعیف زیربناي اساسی تولید به علت  

در حال تشدید بود. کمبود مکرر مواد 19تا اول قرن  16ثباتی و ناامنی طی سه قرن بی

، 1861- 1860، 1817- 1816، 1810- 1811هاي غذایی و در موارد حاد قحطی در سال

دش میبه شورش منجر م در شهرهاي ایران 1918- 1917، 1872- 1870

هاي وقوع گرسنگی، که مکرر طی چند دهه پیش یل سالدر تحل).241: 1380(سیف،

 ،از انقالب مشروطه اتفاق افتاد، برخی محققان به کاهش چشمگیر اراضی زیرکشت غالت

 اندکردهپنبه و برنج براي صادرات اشاره  ،هاي تجاري خشخاشبه علت رواج کشت

کی از ی به»ش1250م/1871قم در قحطی بزرگ «کتاب .)34: 1365(اوکازاکی، 

مردم از خوردن «:اشاره داردسالۀ اخیر ایران 150ع گرسنگی در تاریخ ایبدترین فج

هاي یکدیگر دریغ نداشتند. دهات خالی و خاموش همانند خانۀ سگ، گربه حتی مرده

» کردندها مبارزه میها براي تصاحب مردهها که با زندههایی از سگارواح، توسط دسته

، در تهران قران 7گندم در کرمانشاه خرواري  این هنگام). 1387:20گل، (گرنی و صفت

هزار 880آن فراهم نشد و  قران کمتر نبوده است و امکان توزیع 40یا 30و بوشهر از 

تومان سرمایۀ تجاري به علت محدودیت نظام حمل و نقل تباه شد و نتوانست کمکی به 

م/1903). در 241: 1380(سیف،گذاري کندومیر و افزایش سرمایهکاهش مرگ

هنگفت حمل و ش، ایالت کرمانشاه مازاد تولید گندم داشت که به علت هزینۀ 1282

در  روستاهامقدار زیادي گندم در  علتقابل صدور به ایاالت دیگر نبود. به همین  نقل

با این همه حکومت  ،ندشتبراي گذران زندگی پول ندا شحال پوسیدن بود و صاحبان

  ان الزم براي حل این فاجعه را نداشت. ابزار و سازم
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نظر  ،ها قحطی مدیریت نتایجتأکید بر نقش محتکران و ناتوانی دولتمردان در 

بیگ و نامۀ ابراهیمنگاران و نویسندگان آن دوره را، مثل سیاحتشاعران و روزنامه

صاحبان  به سويانگشت اتهام را آنان المتین در کلکته، به خود جلب کرد وروزنامۀ حبل

حل مشکل از طریق  نداشت.وجود مبارزه با احتکار براي گندم نشانه رفتند. گویی راهی 

گی پس از شعرهاي نسیم شمال به مناسبت بارندو تنها طریق ممکن بود نزول باران 

چون که باران / چون تنزل کرده گندم، پاي قاپان آمده  گر آن است:خشکسالی حکایت

  ).241: 1380آمده (خارابی، 

انبار  از نانوایان و محتکران گندم و اعطاي گندم مجازات خشنِ از طریقها  دولت

مقابله با خشکسالی و به ز مناطق نزدیک به شهر دچار بحرانسلطنتی و حمل آن ا

هاي سنتی براي کاهش ) این شیوه170: 1371(فلور،زدند دست میزدگی و قحطی آفت

مجلس  با وجود برقراري حکومت مشروطهود.در به حل بنیادي مسئله نببحران قا

.رخ داددر کشور  طیقح سال 15هاي اداري جدید به مدت و برخی نهاد گذارقانون

نیروهاي  مان جنگ جهانی اول و اشغال کشور به دستآخرین قحطی بزرگ در ز

م، یازده سال پس از جنبش 1918- 1917ش/1297-1296عثمانی و انگلیس و روسیه 

ش براي حل کمبود گندم 1296ق افتاد. مخبرالسلطنه، وزیر ارزاق، در مشروطه، اتفا

شاهی به مبارزه با  32پزي به بهاي کرد و با دم پخت سیسأتهاي عمومی را چلوپزخانه

  ).80: 1382کمبود نان پرداخت (کیخسرو،

ايرا به مستوفی سپرد. مستوفی کمیته هاییانوانمرنارد، رئیس بلژیکی مالیه، ریاست 

، آنان نواحی شهر را به چهار بخش .ش تشکیل داد1297ام کمیتۀ نان در تن به ن پنجاز 

 ترتیب تحتند و هر بخش را بهتقسیم کرد ،و بازار محلۀ دولت و سنگلج و عودالجان

اهللا مستوفی اکبرخان و فتحخان سیاح، میرزا علیخان، میرزا همایوننظارت میرزا حسن
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از این طریق  برگزیدند ویک سر مفتش و مفتش  یینانواششقرار دادند. براي هر 

توانستند تا حدي بر کاهش مواد غذایی غلبه کنند. گاهی که خشکسالی دو سال پیاپی 

  شدیدتر بود. نیز افتاد، بحران غذایی و تلفات آناتفاق می

داد؛ در قحطینجات میرا ورود محصول جدید از روستاها جامعۀ شهري ایران

بخش بود و در ون در زمستان باران فراوان بارید، برداشت محصول رضایتش، چ1297

 ).188: 1371تومان کاهش یافت (فلور،  36تومان به  120نتیجه بهاي گندم از خرواري 

هایی از کشور، گندم، اشغال بخش توزیعونقل موتوري براي فقدان وسایل حملاما 

ري حاکمان قدرتمند از گید غذایی و باجونقل مواناامنی راه، افزایش مالیات از حمل

بهاي  افزود وبر بحران کمبود غذایی در پایتخت و مراکز ایالت می صنف نانوا و قصاب

تومان افزایش یافته بود 90اوایل سال به خرواري تومان در 35گندم از خرواري 

  ) 80: 1382(کیخسرو،

. تراز کندا آشکار میرگذاري ناتوانی دولت در عرصۀ سیاست، وضعیت اقتصادي

میلیون  255واردات ایران  ش همیشه منفی بود .1300- 1279در طی بازرگانی ایران 

مواجه بود. 1279سال با تراز منفی تجاري در میلیون قران 127و صادرات ایران  قران

 179میلیون قران به  367درآمدهاي صادراتی ایران (بدون نفت) از  1300-1295در 

میلیون قران در  18کاهش یافت، در همین زمان درآمدهاي نفتی از میلیون قران 

ش افزایش داشت، اما همچنان تراز تجاري 1300میلیون قران در  323ش به 1292

  ایران منفی بود.

هاي زیر ساختاري واردات مواد غذایی براي کسر بودجۀ دولت همراه با محدودیت

اد سنتی قادر نبود تغییر اساسی در الگوي اقتص کرد .دشوار میحل مشکل قحطی را 

  ).56: 1373خو،یت تجارت خارجی پدید آورد (خلیلیماه
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  عمومیهاي  سازمانساخت تأسیسات زیر بنایی و توسعۀ  .4

پیشرفت هاي تولید همراه با تأسیس نهادهاي اداري مدرن و تحول در شیوه 

داشته است. یافته  توسعهمؤثري در حل بحران غذایی در کشورهاي  زیرساختارها سهم

کمبود نان و مواد غذایی به علت حوادثی مثل جنگ  ،در تاریخ معاصر اروپا پدیدة قحطی

ظهور اما  ).244: 1375(تایپتون و آلدریج، یا بحران خاص به ندرت اتفاق افتاد

،دیرهنگام نوسازي ساختارهاي اقتصادي و اجتماعی در کشورهاي آسیایی و آفریقایی

اگیردار  وبیماري وگرسنگی  حل مشکل ، برايناتوانی این جوامعدر ثري ؤنقش م

ودخانه و . گیالن و مازندران با وجود تولید مازاد به علت موانع طبیعی رداشته است

با مشکل مواجه  مواد غذایی به تهران و سایر نقاط کشور جنگل و کوه البرز براي توزیع

ها و جادهاحداث ها و ونل از میان کوهت تا اینکه با ساخت پل روي رودخانه وشدمی

). 18- 11: 1390(بالی الشک، صورت گرفتآهن انتقال مواد غذایی با هزینۀ کمتر راه

کامیون و  198داشت، ش که ادارة مالیه را در دست 1305-1301هاي سالدر میلسپو 

 نیو نقل ماشیبا گسترش شبکۀ حمل سانو بدین خرید تریلر براي حمل ونقل غله 60

راي چهار تا پنج هزار کامیون را بدولت ). 188: 1371نیمی از مشکل نان حل شد (فلور،

گسترش شبکۀ حمل که به )8، 1382(زرین کلک،ش خرید 1320انتقال بار تا شهریور 

  .یاري رساندونقل و تجارت در ایران 

تعدادهزار کیلومتر جادة جدید ساخته شد، 13ساله حدود 16طی دورة حکومت  

 1200در مجموع وسایل نقلیه از  هزار کیلومتر رسید و 24مبیل رو به اتوهاي  جاده

رسید. راه آهن سراسري به طول  1324هزار دستگاه در 31به  1300دستگاه در سال 

در 1316سال در خرداد  11پل در شمال پس از  106تونل و  212کیلومتر با  1400

). زمان حمل کاال 180-174: 1373خو،خلیلی(برداري شدبهرهبندرشاه ـمسیر تهران 
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مرمت  ،در ساختگذاري  سرمایهروز تقلیل یافت.  سهروز به  سیاز بوشهر تا تهران از 

از  کاست واز هزینۀ حمل و نقل داخلی  ل نقلیه و مواد سوختی ارزانیواردات وسا ،جاده

. (کرونین،تفزونی گرفنظامی اقتدار دولت در سطح کشور طریق توسعۀ واحدهاي

نظام اداري  براي خدمت دررا اي کردهي تحصیلنیرو،). گسترش آموزش76- 74: 1383

 . افتتاح مدرسۀ عالی حقوق، پزشکی، داروسازي، کشاورزي،کشور فراهم کرد و اقتصادي

در مسیر رشد بوده  ي انسانینیرو پرورش بخشی از فرایندفنی، تلگراف، دندانپزشکی، 

التحصیالن در و تعداد فارغ هزار تن دوش به 1316شگاه تهران در ناست. دانشجویان دا

از اروپا به  1317دانشجوي بورسیۀ دولتی تا  396رسید و دانشجو می 411به  1319

 1316باب در سال  8381به  1301باب در سال  612ایران بازگشتند، تعداد مدارس از 

. افراد افزایش یافتهزار تن170زان به تعداد دانش آموها)و خانه(احتماالً با آمار مکتب

 بودندهزار تن90مرکز  33در  1319تحت آموزش مراکز مبارزه با بیسوادي در سال 

مؤثري در توانایی بسیاري از  سهم). نقش آموزش زنان 211- 209: 1383(کرونین، 

هاي مقابله با بیماري را سرپرست براي حل فقر و گرسنگی داشت و راهمادران خود

در آموزش و بهداشت و اشتغال براي  زنانو مشارکت حضور .پیش پاي جامعۀ ایران نهاد

واگیردار و بهبود هاي  بیماريگسترش مدارس در کاهش  افتاد و حل مشکالت مؤثر

هاي خصوصی و دولتی تولید برق در شهرهاي شرایط کلی زندگی تأثیر داشت. کارخانه

کردند. ل مسکونی طبقات متوسط و باال را تأمین میها و منازها، کارخانهخیابان ،بزرگ

مشترك در سراسر کشور برقرار شده بود (آبراهامیان، هزارده ارتباط تلفنی براي حدود 

 برداشتهبحران غذایی  اي باة ریشهبراي مبارزنخستین گام ). در این دوره 1389:166

الکان خرید و انبار کرد؛ تا دولت غالت را قیمت گذاشت و آن را از م هدوراین شد. در 
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مردم با قحطی و  ، امارخ دادگرچه خشکسالی مکرر در مناطق مختلف  1320شهریور 

  .مواجه نشدند ـومیر گسترده مرگ ـپیامدهاي آن 

هاي برآورد نرخ رشد ساالنۀ جمعیت در دو دورة تاریخی تأثیر مثبت فعالیت

. نرخ رشد ساالنۀ کل از کندبیان می هسال 16در دورة  را زیرساختی، آموزشی و بهداشتی

درصد در طی  5/1به  1300–1279هاي در طی سال 8/0(شهري و روستایی)

). دگرگونی جامعۀ ایران 42: 1373خو،(خلیلیافزایش یافت 1319–1306هاي سال

گسترش  باد. امکان جابجایی جمعیت ربه حل برخی از معضالت بنیادي ایران کمک ک

ها در آگاهی عمومی و توان مالی دولت بر اثر نقل و نقش رسانهوو حملا ه راهشبکۀ 

به در تأمین گندم و امکان واردات و توزیعافزایش درآمدهاي نفتی و نقش ادارة غله 

اقدامات  این رسد. به نظر میثر بودؤم ایران دامنگیرقحطی  بحراندر حل مناطق بحرانی 

هاي شمالی و پایتخت بیشتر به برخی از استان بود وندر سراسر کشور یکسانزیربنایی 

هاي شاخص به لحاظهاي جنوبی، از بندر عباس تا خوزستان، شد. استانتوجه می

  .بردندبه سر میاجتماعی در وضعیت نامطلوبی 

اي توجهی به مراکز حاشیهکم گرحکایت 1320گزارش عبداهللا مستوفی در بهار 

تراخم و جان که رد بشوند صد درصد اهالی مبتال بهاز خاك سیر. «باشدمیکشور 

نابینایی در این حدود زیاد است. در میناب از تمام شاگردان مدارس پسرانه و دخترانه 

در شهر بندرعباس اشخاصی که عصازنان گردش .آنجا فقط یک نفر از تراخم مصون بود

بندرعباس و میناب فراوان  چیز فراوان است. مرض ماالریا درکنند اعم از متمول و بیمی

). گزارش وي 21-39: 1390(بیات،» است. یک پزشک قرنطینه در بندرعباس است 

آبی، قوانین نامناسب گمرکی و برخورد نامناسب مأموران ، مشکل کم اطالعاتسرشار از 

  امنیه است.
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  1320اشغال ایران در سوم شهریور  .5

شد. گندم و جو وارد می 1300اوایل وارد خشکسالی و کمبود مواد غذایی از در م

برآورده برخی از کاالها مثل شکر، قند، چاي سهم اندکی از نیاز کشور را  تولید داخلی

هاي تجاري را براي برخی از محدودیت 1318. جنگ جهانی دوم در شهریور ساختمی

ناوهایی که به خلیج فارس عزیمت  1320ایران پدید آورد. از اواسط اردبیهشت 

درصد 30نامۀ دریایی از کنسول انگلیس باشند؛ بیش از ند باید داراي گواهیردکمی

، تصرف برخی از پذیر نبودامکانفارس تجارت خارجی ایران با آلمان و ایتالیا از راه خلیج

ماه  16نامۀ دریایی از مشکالت تجار ایرانی، کاالهاي تجار ایرانی به سبب فقدان گواهی

مبادلۀ تجاري ایران به ).4-10: 1382کلک،رفت (زرینن، به شمار میقبل از اشغال ایرا

ن مسیر را دچار ایوقوع جنگ آلمان و شوروي  و رفتشوروي استفاده از راه سمت 

  اختالل کرد.

جنوب و غرب  ،از سه نقطۀ شمال 1320نیروهاي شوروي در سوم شهریور  حملۀ

رار نظامیان و خلع سالح آنان، سیاسی و اقتصادي کشور شد.  فآشفتگی کشور سبب 

به دست اشغالگران فرار مسئوالن اداري، کنترل شبکۀ حمل ونقل و راه آهن و ارتباطات

گزارش استانداري افزود.  گرسنگی و قحطیاز وقوع دوبارة  مردم ناامنی و هراسبر 

 ، بیانگر همین ترس در 5/6/1320و کنسول انگلیس در کرمان 6/6/1320آذربایجان در 

گونه خودداري نکرده و دولت انگلیس از دادن گندم به دولت ایران، هیچبین مردم است؛

همیشه حاضر است آن را ادامه دهد و نگذارد ایران از حیث آرد و شکر و سایر خواروبار 

وضعیت اقتصادي «:آمده1320در گزارش شهربانی مشهد در شهریور .در مضیقه باشد

ویژه نان و قند و نفت و خواروبار مختل و فوق العاده نامرتب، بهوري و و بازرگانی و پیشه

بحران کمبود گندم و نان به »آیدخواروبار با نهایت سختی و خیلی گران به دست می
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مواد غذایی توسط اراك منجر شد، همچنین خرید  1321/ 28/8اعتصاب بازاریان در 

ریال ترقی 2000ریال و صدري 1800بهاي برنج موالیی به خرواري «نیروهاي شوروي 

). 130-144: 1389(طیرانی، »نمود، به همین دلیل اهالی شمال دچار مضیقه شدند

و سازي  ذخیرهاعتمادي به نظام اداري و سیاسی کشور موجب تجربۀ قحطی و بی

تن 700هزارتن گندم و 41گسترش کمبود موادغذایی و تشدید این بحران شد. حدود 

) 61- 1382:57کلک، زرین(دشاز انگلیس وارد ایران  1320تان پاییز و زمس ،جو

ایران  مقیمشوروي و سربازان انگلیسی  رايمشخص نیست چه بخشی از این گندم ب

ود به موادغذایی هزار سرباز خ30مصرف شد. از سال دوم اشغال، نیروهاي انگلیسی براي 

مداخله کرد و صادرات مواد دولت براي مهار بحران غذایی داخلی کمتر نیاز داشتند. 

تن سیب 9600غذایی مشروط به مجوز وزارت دارایی شد، بدین علت مجوز صادرات 

. نیروهاي ایرانی در کنترل بسیاري از داده نشدبه سفارت انگلیس  7/8/1321زمینی در 

بخشی از مرزها را نیروهاي شوروي و انگلیسی در کردند ونقاط مرزي ضعیف عمل می

  )116همان،شد. (د، بنابراین دستورها به سختی در مناطق مرزي اجرا میدست داشتن

  

  هاي پولی در تشدید بحران نقش سیاست .6

ها داشته است. اشغال کشور نقش مؤثري در کاهش درآمدهاي دولت از برخی استان

ها آمد. براثر اشغال شوروياستان حاصلخیز به دست می پنجدو سوم مالیات کشور از 

). استفاده از سیاست 14- 18: 1353ساعد،(»شدار بسیار کمی مالیات پرداخته میمقد

پولی، به ویژه کاهش ارزش پولی، بسط عرضۀ پول و افزایش اعتبارات ریالی به انگلیس و 

و  شوروي براي تأمین هزینۀ نیروهاي آنان در ایران اعتماد مردم را از پول داخلی و ثبات

درصد کاهش یافت. نرخ 100سلب کرد. ارزش پول ایران بیش از  آن اقتصادي ارزش



تاریخ روابط خارجی فصلنامه 172

ارزش برابري پوند انگلیس با ریال، از  ریال،140به  68برابري ریال به لیرة استرلینگ از 

/ 27قانون منع احتکار (ریال کاهش یافت 35به  17دالر از وریال 130ریال به 35

اجازة انتشار اسکناس اضافی در دو .)30/7/1321بار وتأسیس وزارت خوار 12/1320

 به تصویب رسید و1321مهر  28شهریور و  21میلیون ریال در 500و  300مرحله 

).1359:154آپتون،(میلیون ریال افزایش یافت3500هاي منتشره به کل اسکناس

پشتوانه (از هاي بیافزایش تقاضاي مواد مصرفی و ارزاق عمومی به علت انتشار اسکناس

بحران  ش)1321میلیون تومان در آبان  350به  1320میلیون تومان در شهریور  200

  ). 1353:526یکتایی، (ایجاد کرد عمیقی در زندگی مردم 

انتشار اسکناس مازاد سبب انبوه پول و ارزانی آن نزد متفقین به علت کاهش ارزش 

ت نازل براي گندم و ریال به لیره شد، همچنین قانون منع احتکار به علت تعیین قیم

جو سبب شد تا متفقین موادغذایی بخرند. شاخص هزینۀ زندگی بر اساس سال مبدأ 

درصد افزایش 778درصد و در پایان سال به 339به  1321در آغاز سال 1315- 100

% 25-% 30حدود در همین زمان یافت. در حالی که نرخ اجناس ضروري در انگلستان 

  ). 1353:153% افزایش یافته بود (یکتایی،105-%106و در آلمان، حدود 

با کاهش ارزش ریال، درآمد ایران از صادرات کاال به متفقین به نصف کاهش یافت. 

کردند و در عوض ریال متفقین همه روزه مقادیري لیره و دالر تسلیم بانک ملی می

 و رسمی ارز با افزایش نرخ شدند وگرفتند و با آن پول وارد بازارهاي خرید میمی

حدود نصف مخارج روزانۀ خویش را از خزانۀ مملکت  برابر4افزایش عرضۀ پول محلی به 

درآمد صادراتی ). کاهش ارزش پول، 8،1364:281ج  ،مکی(کردندایران تأمین می

بهاي  ،. نیروهاي اشغالگرتأثیر قرار دادبه شدت تحت هاي آن راایران و تراز پرداخت

پایۀ توافق جداگانه با انگلیس و پرداختند. دولت ایران بر مان زمان نمیکاالها را در ه
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درصد از مازاد ساالنۀ تجاري با انگلیس و کل اعتبارات ساالنۀ داده شده به 60شوروي، 

ها کل اعتبارات دریافتی در دورة کرد انگلیسیشوروي را تا پایان جنگ دریافت نمی

سال پس از پایان جنگ  10را  دیون ایران ها شورويل را به ایران باز پرداختند.اشغا

  )187-1373:189،کاتوزیان(پرداختند

  

  کابینۀ قوام .7

مواد  انتقالشوروي مانع از رسید.يبه نخست وزیر 1321احمد قوام در مرداد 

با تهران  1321از تابستان شد. ها میهاي شمالی ایران به دیگر استاناستان از غذایی

بسیار باال رفته بود. نان به به دلیل تورم زندگی  ۀهزین. «کمبود گندم مواجه شدبحران 

مردم به  ۀهم کیفیتی، کمتر قابل خوردن بود،به دلیل بینان سیلو  .آمدمیزحمت گیر

ساي ادارات، مستخدمین خود را براي گرفتن ؤمین مواد غذایی بودند. بسیاري از رأفکر ت

  .)1381:99،سبحانی(»گام رفتن به منزل دست خالی نباشندکردند تا هنروانه مینان

ریال افزایش یافت. قوام، 28ریال به حدود 2از  1321قیمت نان در نیمۀ اول سال 

اگر  که روي میز گذاشت و گفت 1321در کنفرانس مطبوعاتی، قرص نانی را در مرداد 

یر مشکالت حل خواهد شد. سابتوانم نان مرغوب در دسترس همۀ ایرانیان قرار بدهم، 

زیرنظر  رابراي نخستین بار غیرنظامیان و یابدقوام ضروري دید که بر نهاد نظامی تسلط 

طلبان از مدیریت وزارت جنگ و اخراج سلطنت. )1374:95، عظیمی(د کنهراخود اد

امور کشور  ةقدرت شاه در ادار زوزیر اشاه از طریق دفتر نخست تماس اعضاي کابینه با

کردن حوایج ضروري از داخله و فراهم الیحۀ اختیارات با هدف حفظ امنیت و. کاستمی

بندي و توزیع عادالنۀ مایحتاج عمومی و جلوگیري از گرانی و تعدیل و خارجه و جیره

. به سبب مخالفت هواداران دربار الیحۀ مذکور به تصویب رفتبه مجلس  ها تثبیت نرخ
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 کابینه قوامبراي سرنگونی  و قوام اختالف انداخت و درباریان نرسید، همین امر بین دربار

  کردند.تالش می

در همین زمان، فشار متفقین بر دولت، مبنی بر دستگیري نیروهاي طرفدار آلمان، 

تن از کارمندان 150بیش از ها و مشکالت سیاسی دولت افزود. قوام بر شدت تنش

از جمله فرماندار نظامی  ،فدار آلمانطر روحانیان، نظامیاندولتی و بخش خصوصی،

. دستگیري و اخراج کارشناسان آلمانی، در اختالل فعالیت بخش فارس را دستگیر کرد

اي از فنی و اقتصادي و سازمان دولتی مؤثر بود و نیروهاي روسی و انگلیسی عده

  مردم را به بهانۀ مخالفت زندانی یا تبعید کردند. نیروهاي نظامی و اداري و 

  

  ش1321در سال بحران غذایی.8

ماه پس از  15سازي و نقل و جاده، حمل وسال از ساخت سیلو 10چرا پس از 

  بحران غذایی در ایران اتفاق افتاد؟  اشغال،

، با مازاد تولید گندم در ایران به شرایط آب و هوایی تکیه داشت، بارندگی کافی

زدگی به کمبود و گرانی موادی و آفتبود و در خشکسال روبرو و موادغذایی ارزان گندم

 براي مبارزه با قحطی1314سالاز). دولت 1352:235یکتایی، (شدغذایی دچار می

با کمبود .)1368:124عبده، د (کرتوجه سیلوو ساخت گردآوري گندم  ،ادارة غلهبه

 ايعده گندم،دولت براي نانوایان تهران سهمیه قرار داد، اما به هنگام کاهش آرد گندم، 

آمیختند که اي نیز آن را با کاه یا خاك اره میکردند و عدهآن را با آرد جو مخلوط می

)؛ دربارة مسئوالن این اختالط و 154: 1359آپتون، (نتیجۀ آن نارضایتی عمومی بود

  مقدار و ابعاد آن اطالعات مستندي یافت نشد. 
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در اعتراض 17/9/1321در تاریخارصناف بازو ا آموزان، دانشجویاندانشتظاهرات 

چاپ همچنین به هاکیفیتی گندم و پخت نان در نانواییبیبه قیمت باالي مواد غذایی، 

 18- 17جیرة نان در  در روزهاي بحرانی، .صورت گرفتدرآمد برتقانون مالیا واسکناس

ساز بحران زمینه ،در کنار هم هانارضایتی و )396- 398: 1385فوران، (آذر کمتر شد

بحران نان در آذربایجان اعتراض عمومی منجر شد.غارت دو روزة تهران  به و ی شدبزرگ

 سه کمبود گندم و نان در آذربایجان علتیافته و گسترده به اعتراض سازمانرا افزود؛ 

و  26/11/1321غله در  ةماه پس از بحران تهران اتفاق افتاد. مردم به ادار هفتو  ماه

زن، بچه، پیر و جوان در شهرداري تبریز درخواست نان را «جوم بردنده 8/4/1322

دهند چشم خود را به نان خالی دوخته دهند نه قند میمیچیتما نه ه ب.داشتند 

 ).148- 149:تاینده است، بیچراغ راه آ گذشته(»دهندبودیم که آن را هم نمی

 ۀسرانجام با مداخل و نجر شدبه خشونت و تخریب م ،پلیس ۀجلوگیري ارتش از مداخل

شعار تظاهرکنندگان جلوي مجلس یا مرگ  .آرامش بازگشتنظامی نیروهاي انگلیسی 

  بازداشت به پایان رسید. 156زخمی و  700کشته و 20یا نان با 

قوام با آنکه وزیر جنگ بود، شهربانی اقدامی براي جلوگیري از تظاهرکنندگان 

احمدي به فرمانداري نظامی تهران و وزارت هبد امیربا گماردن سپو اغتشاشگر نکرد 

. اکثر مورخان در توضیح )98-100: 1374عظیمی، (جنگ نظم و آرامش برقرار شد

وزیر قوام اشاره این حادثه به نقش دربار با هدف سرنگونی یا کاهش قدرت نخست

و مأموران انجامیدوزیر زدن خانۀ نخستو آتش ها تخریب مغازه بهتظاهرات  .کردند

فرمانداري نظامی، به جاي جلوگیري از غارت، به تظاهرات آرام جلوي مجلس تیراندازي 

:1384کتابی،(انجامید ه مجلسروز12و ها روزة روزنامه43کردند. بلواي نان به تعطیلی 

106-103.(  
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استفادة مقامات اداري و تجاري سوءرا ، ناشی از ،کمبود نانها برخی از دیپلمات

انگلیس  .زدنداتهام  هایینانوابه کارکنان سیلوها و  در مورد ناخالص بودن آرد .اندانستهد

بندي را براي مبارزه با افزایش قیمت صادر کرد، اجازة واردات برخی از کاالهاي جیره

را  1322بوالرد محصول گندم سال  .به کمک دولت ایران آمد وهواییآبشرایط مساعد 

با این حال ذخیرة سیلوي تهران را به سبب  .ذکر کردسابقه فراوان به علت بارندگی بی

داران به فروش گندم به دولت و استفادة میلی زمینسستی مأموران دولتی و بی

دچار  گندم دولتی، کار شخصی به جاي حمل ها برايداران دولتی از ماشینکامیون

هاي الرد به تصرف کامیونبو )242- 1388:319بوالرد،(دانسته است. کمبود گندم 

آهن و تبعات اشغال بر ایجاد اختالل بر شبکۀ توزیع توجهی ندارد. دولتی و کنترل راه

دادند و آن را هزارتن گندم  50کمبود گندم و بدترشدن کیفیت نان متفقین وعدة  براثر

در سال بعد تحویل ایران دادند. درخواست ایران آزادکردن گندم و جو مناطق شمال 

). کابینۀ شش ماهۀ قوام 134-1368:143ذوقی، (نپذیرفت آن را کشور بود که شوروي

براي درگیر بود و نیرویی  1321با دربار و مجلس بر سر بقاي قدرت تا اواخر بهمن 

  . نداشتافزایش قیمت و کمبودها  مقابله با مسائل 

ایران شده بودند  هزار نیروي نظامی اشغالگر و همین تعداد مهاجر لهستانی واردصد

داد. ارسال موادغذایی درو عدة آنان کمتر از دو درصد جمعیت ایران را تشکیل می

به شوروي رو به افزایش بود. تبعات روانی  1320هجده ماه اشغال پس از شهریور 

فرستادن گندم براي شوروي در سال اول اشغال و تجربۀ تلخ جنگ جهانی اول نقش 

به علت  1322ها از آبان قیمت مبود غذایی داشته است.مؤثري در وقوع بحران ک

ویژه نان در علل کمبود مواد غذایی به احتمال پایان جنگ در ایران اندکی کاهش یافت.

ونقل توسط آهن و وسایل حمل. کنترل راه1:توان چنین برشمرد را میش 1321تهران 
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. عدم وصول 4. احتکار، 3محصول، آوري  جمعناتوانی دولت در .2نیروهاي اشغالگر، 

ها که از اشغال و نداشتن برنامۀ . باالرفتن عمومی قیمت5بینی بودجه، عواید پیش

  خاست.صحیح تأمین ارزاق در شرایط اشغالی برمی

  »آرتور میلسپو«مدیریت کارشناسان آمریکایی .9

به آهن جنوبل داشت تا در راهگسی نیروهایی را به ایران 1321در آذر آمریکا

ها که از نظر ایرانی میلسپو، کارشناس آمریکاییارسال تدارکات براي شوروي بپردازند. 

 1301- 1305هاي سال با مسائل مالی سالگر نبود و چهارهاي سلطهوابسته به دولت

به  وتصویب  1321/ 21/8به کار شد. الیحۀ استخدام میلسپو درایران آشنا بود، دعوت 

محتکران مواد  ۀسهیلی براي جریم، برکناري قوام. با نصوب شدمسمت مدیرکل دارایی 

  داد. توزیع و واردات کاالهاي غیرغذایی به میلسپو قدرت بیشتري ،مهار قیمت، غذایی

اختیارات ویژه براي اجراي وصول عمومی، حق تجدیدنظر در سازمان وزارت دارایی، 

وش، انتشار کوپن، تثبیت اجناس واردات و صادرات، حمل ونقل، صدور پروانه، تولید و فر

با مخالفت و... ها، عزل و نصب کارکنان مالی و توزیع عادالنۀ آن، حق تنزل کلیۀ پرداخت

مجلس و دولت مواجه شد، اما میلسپو شرط پذیرش مسئولیت را داشتن اختیارات 

در  هبا موافقت وزیر دارایی از اختیار تام در تهیۀ بودج میلسپومذکور دانست، سرانجام 

الهیارصالح وزیر دارایی  ) و82–1366:87میراحمدي، (برخوردار شد 1322اردبیهشت 

دالر در سال با خانۀ هزار18سال با حقوق  5به مدت  ويدر اعتراض به آن استعفا داد. 

(عظیمی، کل دارایی استخدام شدسمت رئیس امسکونی و هزینۀ مسافرت ب

1374:118.(  
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اداره، تشکیل داد و سایر ادارات بین ادارات کل  9تر براي استقرار سازمان به

کارشناسان  هر اداره). در رأس 100-104:تابیایوانف،(شده ادغام شدند.تشکیل

کارشناس آمریکایی عضو هیئت میلسپو بودند 52در مجموع  اشتند وآمریکایی قرار د

روهاي مختلف با مخالفت نی و میلسپو به علت وضعیت اشغالی ). 1387:242آوري،(

  و سرانجام پس از دو سال اختیارات وي لغو شد. روبرو شدمحدودیت و ناکارایی 

  

  ش1324-1321بندي جیره .10

با کمبود مواد هشهري در مواجههاي  گروهبه فشار  ، پاسخبندي در گام اولجیره

ها، ننقل موتوري، سیلو در استاوآهن، شبکۀ حملغذایی طراحی شد. ساخت جاده، راه

فعالیت  زمینۀگسترش آموزش، شبکۀ بهداشت، تأسیس نهاد و ساختار اداري متمرکز، 

  فراهم کرد. بندي  جیرهگذاري عمومی مثل در سیاست را دولت

شد. وزارت خواروبار در اواسط  اجرا1321در ایران از بندي  جیرهنظام  نخستین

ارزان دولت بر آن بود که نان و ادارة غله زیرنظر میلسپو قرار گرفت.  شد منحل 1322

به قمیت گران از مالکان  ادارة غله به ناچار گندم را در اختیار مردم گذارده شود، بنابراین

ونقل به بهاي هاي گردآوري و حملیا از خارج کشور وارد کرد و با تحمل هزینه خرید و

گفتی زیان را هر سال مبالغ هن ،نتیجهدر .کنندگان گذاشتتر در دسترس مصرفارزان

و قماش  ، پخش قند و شکرهایینانواشدة آرد بین تحمل کرد. عالوه بر توزیع کنترل

:1353یکتایی، بین مردم معمول گردید. (بندي  جیرهبه طریق  وسیلۀ ادارات اقتصاديبه

این دوره است.  دربندي  جیرهپیامدهاياز  ). تشکیل بازار سیاه به اندازة بازار رسمی524

ریال، چاي رسمی 123در بازار سیاه  ریال وهشتکیلویی بندي  جیرهشکر  وقند

هزار دالر در دوالستیک اتومبیل حدود  ریال و400ریال و در بازار سیاه چهلکیلویی
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در  فراوان ). بارندگی396- 1385:398فوران، (شدخرید و فروش می 1323نیمۀ سال 

). کمیت و 65- 71صدر نبوي، کرد ( به حل بحران نان کمک 1322- 1323هاي  سال

هاي کاالها و گذشت زمان از متناسب با موجودي ذخیرهبندي  جیرهکیفیت کاالهاي 

). در همین زمان 1385:34(رمضانی، کرد، بهبود پیدا میبنديجیره شروع برنامه

تأسیس شد و بدنۀ وزارت مالیه بهبندي  جیرهمتعددي براي اجراي سیاست هاي  سازمان

مدیریت و نظارت داشتند. اکثر  کارشناسان آمریکایی بر آنها و گسترش یافتشدت 

هایی که به میلسپو شد در عدم دسترسی مردم به کاالهاي کوپنی بود. تبعات این انتقاد

مشخص  ختی دسترسی به جاده و شهر داشتندسیاست در مناطق روستایی که به س

  ).103، تابیایوانف، نیست. (

  

  با میلسپو  مخالفت .11

کار میلسپو، اکثریت نمایندگان مجلس به نفع اختیارات وي رأي  پیش از شروع

را تنهزار30ارتش به کاهش .کردمیلسپو بر توازن بودجه پافشاري می مثبت دادند.

86ابسرانجام که بود  تنهزار 108در حالی که شاه خواستار افزایش آن به  ،تقاضا نمود

  .)224- 227: 1377آبراهامیان،(توافق شد. تنهزار 

در اختیار گرفتن ثروت رضاشاه و پایان بخشیدن به عملیات  ها،براي افزایش درآمد

مصدق با ماه را پیشنهاد کرد. دوازده خدمت سربازي به نظامی علیه ایالت و کاهش

ایش به مخالفت با میلسپو پرداخت. افز »ایرانی خانۀ خود را خودش باید اداره کند«شعار 

ئیس بانک رابوالحسن ابتهاج،دهی دولت به بانک ملی و برکناريقیمت مواد غذایی و ب

اقتصادي از سوي  تکنترل تصمیمالغو اختیار مستشار آمریکایی را تسریع کرد.  ،ملی

میلیون تومان 15جلوگیري از انتقال ، همچنین ارتش ۀار بر کاهش بودجصرمیلسپو و ا
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ي هاهمسویی گروه و ت ساعد به تصویب رسیده بودوزارت جنگ که در دول پاداش

و نقش مؤثري در لغو اختیارات وي سپدر مخالفت با میل گرا و چپدرباري، ملی مختلف

  .)253- 1377:263آبراهامیان،(داشت

ها، براساس طرحی که مصدق با موافقت بسیاري از گروه 19/10/1323سرانجام در 

رأي به الغاي اختیارات  دي، تسلیم مجلس کردان و جبهۀ آزاحزب تودة ایر مانند

). 202: 1368عبده،(ماه پس از اعطاي اختیارات به تصویب رسیدبیستاقتصادي وي 

،دالر) در دولت بیات1500ماهی 1324وي با دریافت حقوق ایام قرار داد (تا آبان 

  .)155، 1374عظیمی، (ایران را ترك کرد

نه فقط دشمنی ثروتمندان را برانگیخت، بلکه اشاعۀ  قانون مالیات بر درآمد میلسپو

 احساسات ناسیونالیستی دالیل مخالفان میلسپو به منافع گروهی وفساد را تسهیل کرد. 

هوادار هاي  گروههاي خیرخواهانه و نگرش انگیزه و مخالفت با خارجیان و همراهی با

زیباکالم، (گشتمیبازۀ ارتش مخالفت دربار بر سر بودجبه چپ متأثر از شوروي و 

1383:152-144.(  

با رفتن میلسپو، آمد.تا یکسال بعد از رفتن میلسپو به اجرا دربندي  جیرهسیاست 

). 190-1353:197یکتایی، (ور ادغام، محدود و برخی منحل شد.تشکیالت مذک

ر و شکوقندبندي  جیرهالغاي  هیم حکیمی و وزارت دارایی هژیرسرانجام در دولت ابرا

 1324هاي نخی و تعدیل قانون مالیات بر درآمد میلسپو در زمستان انحصار پارچه

از اقدامات سودمند میلسپو تمرکز منابع عایدات در وزارت دارایی و تنظیم یب شد. تصو

وسیلۀ وزارت دارایی بود. به همین منظور بودجۀ کل و نظارت در کلیۀ مخارج به

شد و در تحصیل درآمد و صرف مخارج رگزیده میحساب از طرف وزارت دارایی بذي

  نظارت داشت.
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  نتیجه 

عدم اقتدار  وخروج سلطۀ مستبد  1320مشکالت کشور پس از اشغال شهریور 

نهادهاي اداري، سلطۀ اشغالگر خارجی و ناتوانی دولت از اعمال قدرت در برخی از 

تضعیف پول  وقعیت ملی،توجهی به تبعات آن بر مهاي ایلی و طبقاتی، بیمناطق، تنش

آهن و کامیون، در کنار فقدان هماهنگی کنترل شبکۀ راه ملی و بحران اقتصادي،

استفاده از مشکالت اقتصادي براي حذف رقباي نیروهاي سیاسی بر منافع ملی، سوء

منجر گردید. همین  1321آذر  17سیاسی به تضعیف قدرت دولت و وقوع حوادثی مثل 

را در ایران فراهم کرد. تأسیس بندي  جیرهنظام  نخستیني گیرمشکل زمینۀ شکل

در بندي  جیرهگزاريسیاستعمومی براي هاي  سازمانساختارهاي زیربنایی و انواع 

-1324در دورة سه ساله  قند، شکر، چاي  و پارچۀ چیت حوزة کاالهاي عمومی مثل

ایی مثل میلسپو در زمان اشغال کشور توسط متفقین با کمک کارشناسان آمریک 1322

گیري کاالهاي مسئول صدور و پیبندي  جیرهآمد، در هر شهرستان ادارة به اجرا در

فراهم کرد.  مردم را براي این کاالهادسترسی محدود به ، بود. کوپنبندي  جیرهمربوط به 

پس از آن بازار آزاد  توقف شد وقبل از خروج کامل نیروهاي شوروي مبندي  جیرهطرح 

  .عهده گرفت لیت توزیع کاال در سطح کشور را برئوهمچنان مس

  

  منابع و مآخذ

  ، ترجمه: محمد ابراهیم فتاحی، تهران: نی.تاریخ ایران مدرن )،1389(آبراهامیان، یرواند

احمد گل محمدي و محمد ابراهیم  :ترجمه ،ایران بین دو انقالب)، 1377(__________

  .نی تهران: فتاحی،

  .آژند : یعقوبترجمه ،نگرشی بر تاریخ نوین ایران )،1359(جوزف. م. ،آپتون
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  . آشیانه کتاب،تهران:يدمحمد رفیعی مهرآبا :ترجمه،2ج ،تاریخ معاصر ایران)1382،(پیتر، آوري

، »تاریخ کمبریج«ۀاز مجموع ،گاوین شهر سنتی ایران در دوره قاجار )،1378(_______

  ران،امیر کبیر .،ته مرتضی ثاقب فر :ترجمه ،همبلی :تدوین

  .اجبی  ،تاریخ نوین ایران(بی تا)،ایوانف، م. س

 :ترجمه ،تاریخ اقتصادي و اجتماعی اروپا)،1375(آلدریج رابرتو  فرانکتایپتون،

  علمی و فرهنگی. تهران:  حیاتی،رپیکریم

  ، بی جا.1320-1332دموکراسی ناقص، اختناق دیکتاتوري  (بی تا)،جاوید

.دانشگاه تهران ، تهران:سیاست و اجتماع در شعر عصر مشروطه )،1380(فاروق ،خارابی

  .مازیار ،تهران:غالمحسین میرزا صالح :ترجمه )،1382(خاطرات ارباب کیخسرو و شاهرخ

  .جهاد دانشگاهی، تهران: توسعه و نوسازي در دوره رضا شاه )،1373(محمدرضا ،خوخلیلی

  .پازنگ:تهران،بزرگ هايایران و قدرت )،1368(ایرج ،ذوقی

تهران:  غالمحسین میرزا صالح، :ترجمه، یی از تهرانهانامه )،1388(ویلیام بوالرد ،ریدر

  معاصر.نگاه

، تهران: سازمان 1320-1325اسنادي از روابط ایران و انگلیس  )،1382(کلک، بهناززرین

  اسنادملی.

  .سمت ، تهران:تحوالت سیاسی اجتماعی ایران )،1383(صادق ،زیبا کالم

 ،دنیا ۀ، سالنام»ي اشغال ایرانهابحران اقتصادي در سال«)، 1350(محمد ،ايساعد مراغه

  .30ش

  شهاب.:، تهرانروابط سیاست و صنعت در ایران )،1381(علی اکبر ،سبحانی

.رسانش:، تهراناستبداد، مسئله مالکیت و انباشت سرمایه در ایران )،1380(احمد ،سیف

  علوم اجتماعی و تعاون. ةدانشکد ، تهران:وزارت و وزیران در ایران)،1356(زهرا،شجیعی
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  .خدمات فرهنگی رسا:، تهرانچهل سال در صحنه )،1368(جالل ،عبده

عبدالرضا هوشنگ مهدوي و  :ترجمه ،بحران دموکراسی در ایران )،1374(فخرالدین ،عظیمی

  .البرز تهران: بیژن نوذري،

، ي کارگري و قانون کار در ایرانها اتحادیه ،»ارزاق در ایران ةتأسیس ادار« )،1373(ویلمفلور،

  توس. ، تهران:ابوالقاسم سري :ترجمه

  .رسا:تهران احمد تدین، :ترجمه، تحوالت اجتماعی ایران )،1385(جان ،فوران

  اطالعات.  ، تهران:گزیده اسناد جنگ جهانی دوم)، 1381(بهروز ،قطبی

  جامی.(بی تا)، تهران: راه آینده استگذشته، چراغ 

  ي فرهنگی.ها وهش دفتر پژ، تهران: ي ایرانها قحطی)، 1384(احمد ،کتابی

  .مرعشی ۀکتابخان،قم : قمري 1288قم در قحطی بزرگ )، 1378(گلجان و منصور صفت، گرنی

، تهران:رفثاقبمرتضی :ترجمه ،نوینگیري ایرانرضاشاه و شکل)، 1383(استفانی، کرونین

  ققنوس .

  .اسناد ملی ایران ، تهران:ایران در بحران )،1379(بدیعیپرویز و کیانوش ،لنگکیانی هفت

مطالعات و  ۀسسؤم تهران: محمد کریمی، :ترجمه ،قحطی بزرگ )،1387(محمدقلی، مجد

  هاي سیاسی. پژوهش

  .، تهران8ج ،تاریخ بیست ساله ایران )،1364(حسین، مکی

  پیام. تهران: حسین ابوترابیان، :ترجمه ،ها در ایرانییمأموریت آمریکا )،1356(میلسپو

 ۀاقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسل )،1373(محمدعلی ،همایون کاتوزیان

  مرکز. تهران: کامبیز عزیزي، و محمدرضا نفیسی :ترجمه ،پهلوي

مطالعات و  ۀسسؤم، تهران: ن اسالمینظام حکومت ایران در دورا )،1368(غالمرضا ،ورهرام

  تحقیقات فرهنگی.

  دهخدا.  ، تهران:چ سوم،تاریخ دارایی ایران)،1353(مجید ،یکتایی
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  مقاالت:

 ،»در ایران 1288قحطی بزرگ سال «،)1365(فروردین، اردبیهشت  و خرداد شوکو ،اوکازاکی

  .3- 1،شماره آینده ۀشم رجب زاده، مجل: هاترجمه

  .اسناد بهارستان ۀفصنام ،»سازي در سواحل دریاي خزرراه و راه)«1390(بهار  یقهصد، شکبالی

 ،گزارشی از عبداهللا مستوفی، »از بندرعباس تا بنادر خوزستان«، )1320ربها(بیات، کاوه

  .اول  ةاسناد بهارستان، شمار

اطالعات  ،»تحوالت واحد پول و نرخ برابري در ایران«،)1370( بهمن و اسفند علی ،رشیدي

  .54-53ةاقتصادي شمارـ  یسیاس

ي مربوط به تهیه کامیون و ها نگاهی به اسناد و گزارش«،)1390(بهار،اسماعیل ،شمس

  اسناد بهارستان،.،»1336اتومبیل در آخرین سال جنگ جهانی اول 

 ۀناملفص ،»سیاست کشاورزي ایران در جنگ جهانی دوم«،)1369(بهار رامپور ،صدر نبوي

  ..16شماره  قات جغرافیاییتحقی

هاي اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نابسامانی«،)1377(زمستان کتابی، احمد

  ، مجلۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان.»1320-1324هاي اصفهان در سال

  www.nlai. ir.:  سایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی
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جيرهبندي مواد غذايي در ايران طی سالهاي 1321-1324ش
 

                                       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   شهرام يوسفيفر


فريدون شيرين كام


  
     چكيده 

تغييرات گسترده در دورۀ پهلوي اول و احداث زيرساختهاي كشور چون شبكۀ حمل و نقل، ارتباطات، صنعت و تجارت و مؤسسات ماليه، نظامي و امنيتي در دورۀ 16 سالۀ پهلوي اول امكان سياستگذاري دولت در كشور را تسهيل كرد. وقوع جنگ جهاني دوم (شهريور 1318ش) و اشغال ايران (در سوم شهريور 1320ش) اختلال عمدهاي در روابط اقتصادي و اجتماعي كشور ايجاد كرد. افزايش انتشار پول و  تورم، بینظمي و شورشهايي را در پی داشت که دولت ناگزير به سياست جيرهبندي براي حل بحران روی آورد. سياست توزيع عمومي و جيرهبندي برخي از كالاها را وزارت دارايي در 1321ش  اجرا کرد و نتايج درخور توجهی چون دسترسي به برخي از كالاها و كاهش سوءتغذيه و حمايت از گروههاي محروم حاصل شد. اما از طرفی گسترش رشوه و فساد كاركنان و توزيعكنندگان، شكلگيري بازار سياه، كاهش انگيزۀ توليد و افزايش بوروكراسي را به بار آورد. در اين ميان اقدامات ميلسپو در كاهش كسر بودجه و شكاف درآمدی مخالفتها را با وي تشديد كرد و سرانجام مخالفت دربار و ارتش با برنامههاي او همزمان با مخالفت نيروهاي مليگرا با حضور آمريكاييها در سازمانهاي دولتي موجب بركناري ميلسپو در اواخر زمستان 1323ش شد و يك سال بعد به تغيير قانون ماليات بر درآمد مصوب ميلسپو و لغو نظام جيرهبندي انجامید. 


واژگانکلیدی:جيرهبندي، سياست اقتصادي،آرتور میلسپو، قحطي، متفقين، جنگ جهاني دوم.

 مقدمه

گرسنگي و قحطي در تاريخ بشر پديدهاي شناختهشده است. اقتصاد كشاورزي سنتي از دانش و فناوري محدودي در افزايش توليد و بهرهوري برخوردار بود که به بروز رخدادهايي چون خشكسالي، آفتزدگي، سيل، آتشسوزي يا عوامل غيرطبيعي مانند جنگ و غارت و قحطي کمک میکرد و محدوديتهاي زيرساختاري (راهها و شبكۀ حملو نقل، تأسیسات برق، شبكۀ ارتباطي مثل پست، تلگراف و تلفن، دسترسي به آب) آن را شدت می بخشید. راهكارهایي چون ذخيرهسازي يا كمكهاي خيريه، بخشي از نظام حمايتي در مواقع بروز گرسنگي و قحطي بود. در دو قرن اخير با گسترش شبكۀ راهها، حمل و نقل، انقلاب كشاورزي در كنار انقلاب صنعتي، ابعاد پديدۀ گرسنگي و قحطي در كشورهاي توسعهيافته از میان رفت. در مواقع بروز بحران كمبود ارزاق، كه بر اثر جنگ يا خشكسالي پياپي رخ میداد، با جيرهبندي از قحطي و مرگومير فراوان جلوگيري میشد. شكلگيري نظام جيرهبندي در ايران با تكيه بر زيرساختهايي كه در دورۀ پهلوي اول در زمينۀ تأسیسات جادهاي، شبكۀ حمل و نقل، سازمانهاي اداري، مالي، امنيتي و قضايي كشور بر پا شد، در دورۀ جنگ جهاني دوم، مديريت بحران غذايي را امكانپذير ساخت.

در اين مقاله چند محور مورد نظر در قالب سئوالاتي به اين شرح مورد توجه قرار دارد:

موانع اصلی شكلگيري نظام جيرهبندي تا دورۀ پهلوي چه بود؟ علل كاهش چشمگير پديده قحطي و مرگ و مير و بحران مواد غذايي از 1300ش چه بود؟ ویژگیهای تشکیل اولين نظام جيرهبندي در تاريخ معاصر ايران در 1321- 1324ش چه بودند؟

بر اين اساس به نظر میرسد میتوان برخي فرضيهها را در اين مورد بررسی کرد:

فقدان ساختارهاي زيربنايي نقش مؤثري در وقوع قحطي و مرگومير تا ربع اول قرن بيستم در تاريخ ايران داشته است.

تأسیس و گسترش شبكۀ راهها و حمل و نقل، سيلو، شبكۀ بهداشتي و ارتباطات مخابراتي در دورۀ 16 ساله سهم مهمی در حل بنيادي بحران غذايي در ايران داشته است. 

اشغال ايران در شهريور 1320 و كنترل شبکۀ راهآهن و كاميون توسط متفقين همراه با تضعيف اقتدار دولت و ناكارايي نهاد بخش عمومي سهم مؤثري در وقوع بحران كمبود گندم در دوران اشغال ايران داشته است.

1. امتناع اتخاذ سياست جيرهبندي در دورۀ پيشامدرن 

افزايش توانمندي و مهارت در دانش و فناوري در تاريخ معاصر از سيطرۀ رخدادهاي طبيعي و محدوديتهاي جغرافيایي بر زندگي بشر کاست؛ از جمله در زمينۀ توليد مواد غذايي، ارتباط مناطق دورافتاده با مناطق برخوردار، جمعآوري و توزيع كالا و محصولات مورد نياز همگاني را به همراه آورد و ثمرۀ اين تحول كاهش هزينۀ توليد و گردش سريعتر مايحتاج عمومي بود.

رواج سياستگذاري و سرمايهگذاري دولتها در ساخت جاده و گسترش نظام حمل و نقل (جادهاي، دريايي، راهآهن)، در كنار تحولِ شيوههاي كشت، اصلاح بذر، مبارزه با آفات گياهي و بيماريهاي دامي، همزمان استفاده از ماشينآلات در بخش كشاورزي و گسترش ارتباط مناطق داخل با خارج كشور و افزايش توليد را امكانپذير کرد.

ايران نيز در دورۀ معاصر برنامهريزي در نوسازي ساختارهاي زيربنايي و اداري را در پيش گرفت. تأسیس برخي زيرساختهاي اقتصاد جديد، چون راه آهن و آموزش فناوري نوين، آموزشهاي عمومي و تخصصي و نظام اداري كارآمد مدتها به تعويق افتاد و تصويري لرزان از سازمان دولتي در ايران وجود داشت؛ بهرغم نيم قرن تلاش براي تأسیس نهادهاي دولتي كارآمد از دورۀ ناصرالدين شاه (1896م/ 1275ش)، نه نهاد كوچك، ادارۀ بدون تشكيلات مؤثر (وزارتخانۀ داخله، تجارت، معارف، فوايد عامه، پست و تلگراف، جنگ، ماليه، عدليه و امور خارجه) روي كاغذ موجوديت داشتتند. مجموع جادههاي هموار و راهآهن كمتر از 340 كيلومتر بود. فاصلۀ 560 كيلومتري تهران به تبريز در 17 روز و فاصلۀ 1100 كيلومتري تهران به بوشهر در 37 روز طي میشد (آبراهاميان، 1389: 19-29).

وضعيت ايستاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي و ممانعت از ايجاد تغييرات اساسي در سدۀ سيزده قمري از حل بحران غذايي و درماني (قحطي و بيماريهاي واگيردار) ناتوانبود. تا اوايل دهۀ چهل با وجود اينكه اكثريت مردم ايران در روستاها زندگي میكردند، نفوذ نهادهاي بخش عمومي در آن بسيار ناچيز بود.

حضور سازمانهاي جديد در ابتدا در جوامع شهري دیده می شد و تشكيلات اداري، قضایي، لشكري، مالي، ابزارهاي قدرت براي عملياتيكردن فرمانهاي حكومتي در سطح كشور بود (ورهرام، 1368: 3-8). به علت محدوديت شبکۀ راه و حمل و نقل، سيلو، ناكارآمدي سازمانهای نظامي و مالي، فقدان نهادهاي لازم براي سياستگذاري در حوزۀ غذایی، بهداشتی، آموزشي و قضايي، تحرك و كارايي دولت تا اوايل 1310ش اندك بود. 

2. جمعيت و اقتصاد ايران در قرن سيزدهم هجری قمري 

درباره جمعيت ايران در نيمۀ قرن نوزدهم تا اوايل قرن بیستم میلادی ارقام مختلفي از 1 - 10 ميليون ذکر شده است (آبراهاميان، 1389: 17-18). شمار كمي از مردم در مراكز شهري زندگي می كردند، تهران، رشت، اصفهان، شيراز، مشهد، تبريز، كاشان، يزد، همدان، كرمانشاه،كرمان و ساري از مراكز اقتصادي و مذهبي و اداري و نقاط اصلی مبادلۀ كالا و خدمات شهري ايران بودند (همبلي، 1387: 554). بزرگ مالكي تا اوايل دهۀ چهل قرن حاضر، شيوۀ حاكم بر نظام توليد اقتصاد كشاورزي ايران بود.

 الگوي اداره و سازگار با تنظيم قواعد در بيش از 85 درصد كشور، كه بخش روستايي و ايلي آن را تشكيل می داد، عمدتاً مبتني بر نظام توليد و مصرف خودكفايي بود (آبراهاميان، 1389: 17).

روستا از طريق تأمین مواد غذايي مازاد و توليد صنايع دستي انباشت محدود سرمايه را براي اقتصاد ملي فراهم میکرد. كنترل و اقتدار در روستا توسط مالكان و رؤساي ايلها و در بخش آموزشي، ديني و قضايي شرعي توسط روحانيون با سازكارهاي آئيني رايج در فقه انجام میشد.

حاكميت پادشاه بر كشور از طريق نهادهاي رسمي و متنفذان محلي (زمينداران، روحانيان عاليرتبه و تجار ثروتمند) اعمال میشد (شجيعي، 1356: 93-92).

قدرت مركزي نهاد و ابزار لازم را براي سياستگذاري در بخش بزرگي از سطح كشور، براي حل بحرانهایي مثل گرسنگي نداشت. ناكامي حوزۀ سياست در حل مشكلات قحطي و بيماريهای واگيردار ناشي از تأخير در نوسازي ساختارهاي سنتي بود.

3. قحطي در ايران

 تضعيف زيربناي اساسي توليد به علت جنگهاي قبيلهای، مالياتگيري ظالمانه و بيثباتي و ناامنی طي سه قرن 16 تا اول قرن 19در حال تشديد بود. كمبود مكرر مواد غذايي و در موارد حاد قحطي در سالهاي 1811-1810، 1816-1817، 1860-1861، 1870-1872، 1917- 1918م در شهرهاي ايران منجر به شورش ميشد (سيف،1380: 241). در تحليل سالهاي وقوع گرسنگي، كه مكرر طي چند دهه پيش از انقلاب مشروطه اتفاق افتاد، برخي محققان به كاهش چشمگير اراضي زيركشت غلات، به علت رواج كشتهاي تجاري خشخاش، پنبه و برنج براي صادرات اشاره کردهاند (اوكازاكي، 1365: 34). كتاب «قم در قحطي بزرگ 1871م/1250ش» به يكي از بدترين فجايع گرسنگي در تاريخ 150سالۀ اخير ايران اشاره دارد: «مردم از خوردن سگ، گربه حتي مردههاي يكديگر دريغ نداشتند. دهات خالي و خاموش همانند خانۀ ارواح، توسط دستههايي از سگها كه با زندهها براي تصاحب مردهها مبارزه میكردند» (گرني و صفتگل، 1387: 20). این هنگام گندم در كرمانشاه خرواري 7 قران، در تهران و بوشهر از 30 يا 40 قران كمتر نبوده است و امكان توزیع آن فراهم نشد و 880هزار تومان سرمايۀ تجاري به علت محدوديت نظام حمل و نقل تباه شد و نتوانست كمكي به كاهش مرگومير و افزايش سرمايهگذاري کند (سيف، 1380: 241). در 1903م/ 1282ش، ايالت كرمانشاه مازاد توليد گندم داشت كه به علت هزينۀ هنگفت حمل و نقل قابل صدور به ايالات ديگر نبود. به همين علت مقدار زيادي گندم در روستاها در حال پوسيدن بود و صاحبانش براي گذران زندگي پول نداشتند، با اين همه حكومت ابزار و سازمان لازم براي حل اين فاجعه را نداشت. 


تأکید بر نقش محتكران و ناتواني دولتمردان در مديريت نتايج قحطيها، نظر شاعران و روزنامه نگاران و نويسندگان آن دوره را، مثل سياحتنامۀ ابراهيمبيگ و روزنامۀ حبلالمتين در كلكته، به خود جلب کرد و آنان انگشت اتهام را به سوي صاحبان گندم نشانه رفتند. گويي راهي برای مبارزه با احتكار وجود  نداشت. حل مشكل از طريق نزول باران تنها طريق ممكن بود و شعرهاي نسيم شمال به مناسبت بارندگي پس از خشكسالي حكايتگر آن است: چون تنزل كرده گندم، پاي قاپان آمده / چون كه باران آمده (خارابي، 1380: 241).

دولتها از طريق مجازات خشنِ نانوايان و محتكران گندم و اعطاي گندم از انبار سلطنتي و حمل آن از مناطق نزديك به شهر دچار بحران به مقابله با خشكسالي و آفتزدگي و قحطي دست میزدند (فلور،1371: 170) اين شيوههاي سنتي براي كاهش بحران قادر به حل بنيادي مسئله نبود. با وجود برقراري حكومت مشروطه مجلس قانونگذار و برخي نهادهاي اداري جديد به مدت 15 سال قحطي در كشور رخ داد. آخرين قحطي بزرگ در زمان جنگ جهاني اول و اشغال كشور به دست نيروهاي عثماني و انگليس و روسيه 1296-1297ش/1917-1918م، يازده سال پس از جنبش مشروطه، اتفاق افتاد. مخبرالسلطنه، وزير ارزاق، در 1296ش براي حل كمبود گندم چلوپزخانههاي عمومي را تأسیس كرد و با دم پختپزي به بهاي 32 شاهي به مبارزه با كمبود نان پرداخت (كيخسرو، 1382: 80).

مرنارد، رئيس بلژيكي ماليه، رياست نانواييها را به مستوفي سپرد. مستوفي كميتهاي از پنج تن به نام كميتۀ نان در 1297ش تشكيل داد. آنان نواحي شهر را به چهار بخش،  محلۀ دولت و سنگلج و عودلاجان و بازار، تقسيم كردند و هر بخش را بهترتیب تحت نظارت ميرزا حسنخان، ميرزا همايونخان سياح، ميرزا علياكبرخان و فتحالله مستوفي قرار دادند. براي هر شش نانوايي يك سر مفتش و مفتش برگزیدند و از اين طريق توانستند تا حدي بر كاهش مواد غذايي غلبه کنند. گاهي كه خشكسالي دو سال پياپي اتفاق میافتاد، بحران غذايي و تلفات آن نیز شدیدتر بود.

ورود محصول جديد از روستاها جامعۀ شهري ايران را نجات میداد؛ در قحطی 1297ش، چون در زمستان باران فراوان باريد، برداشت محصول رضايتبخش بود و در نتيجه بهاي گندم از خرواري 120 تومان به 36 تومان كاهش يافت (فلور، 1371: 188). اما فقدان وسايل حملونقل موتوري براي توزیع گندم، اشغال بخشهايي از كشور، ناامني راه، افزايش ماليات از حملونقل مواد غذايي و باجگيري حاكمان قدرتمند از صنف نانوا و قصاب بر بحران كمبود غذايي در پايتخت و مراكز ايالت میافزود و بهاي گندم از خرواري 35 تومان در اوايل سال به خرواري 90تومان افزايش يافته بود (كيخسرو، 1382: 80) 

وضعيت اقتصادي، ناتواني دولت در عرصۀ سياستگذاري را آشکار میکند. تراز بازرگاني ايران در طي 1279-1300ش هميشه منفي بود . واردات ايران 255 ميليون قران و صادرات ايران 127 ميليون قران با تراز منفي تجاري در سال 1279مواجه بود. در 1295-1300 درآمدهاي صادراتي ايران (بدون نفت) از 367 ميليون قران به 179 ميليون قران كاهش يافت، در همين زمان درآمدهاي نفتي از 18 ميليون قران در 1292ش به 323 ميليون قران در 1300ش افزايش داشت، اما همچنان تراز تجاري ايران منفي بود.

كسر بودجۀ دولت همراه با محدوديتهاي زير ساختاري واردات مواد غذايي براي حل مشكل قحطي را دشوار میکرد . الگوي اقتصاد سنتي قادر نبود تغيير اساسي در ماهيت تجارت خارجي پديد آورد (خليليخو،1373: 56).

4. ساخت تأسیسات زير بنايي و توسعۀ سازمانهاي عمومي

 تأسیس نهادهاي اداري مدرن و تحول در شيوههاي توليد همراه با پیشرفت زيرساختارها سهم مؤثري در حل بحران غذايي در كشورهاي توسعهيافته داشته است. در تاريخ معاصر اروپا پديدۀ قحطي، كمبود نان و مواد غذايي به علت حوادثی مثل جنگ يا بحران خاص به ندرت اتفاق افتاد (تايپتون و آلدريج، 1375: 244). اما ظهور ديرهنگام نوسازي ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي در كشورهاي آسيايي و آفريقايي، نقش مؤثری در ناتواني اين جوامع، برای حل مشكل  گرسنگي و بيماري واگیردار  داشته است. گيلان و مازندران با وجود توليد مازاد به علت موانع طبيعي رودخانه و جنگل و كوه البرز برای توزیع مواد غذايي به تهران و ساير نقاط كشور با مشکل مواجه میشد تا اينكه با ساخت پل روي رودخانه و تونل از ميان كوهها و احداث جادهها و راهآهن انتقال مواد غذايي با هزينۀ كمتر صورت گرفت (بالي لاشك،1390: 11-18). ميلسپو در سالهاي 1301-1305ش كه ادارۀ ماليه را در دست داشت، 198 كاميون و 60 تريلر براي حمل ونقل غله خرید و بدينسان با گسترش شبکۀ حملو نقل ماشيني نيمي از مشكل نان حل شد (فلور،1371: 188). دولت چهار تا پنج هزار كاميون را براي انتقال بار تا شهريور 1320ش خريد (زرين كلك،1382، 8) كه به گسترش شبکۀ حمل ونقل و تجارت در ايران یاری رساند.

 طی دورۀ حكومت 16 ساله حدود 13هزار كيلومتر جادۀ جديد ساخته شد، تعداد جادههاي اتومبيل رو به 24 هزار كيلومتر رسيد و در مجموع وسايل نقليه از 1200 دستگاه در سال 1300 به 31هزار دستگاه در 1324 رسيد. راه آهن سراسري به طول 1400 كيلومتر با 212 تونل و 106 پل در شمال پس از 11 سال در خرداد 1316 در مسير تهران ـ بندرشاه بهرهبرداري شد (خليليخو، 1373: 174-180). زمان حمل كالا از بوشهر تا تهران از سي روز به سه روز تقليل يافت. سرمايهگذاري در ساخت، مرمت جاده، واردات وسايل نقليه و مواد سوختي ارزان از هزينۀ حمل و نقل داخلي  کاست و از طريق توسعۀ واحدهاي نظامي اقتدار دولت در سطح كشور فزونی گرفت. (كرونين، 1383: 74-76). گسترش آموزش، نيروي تحصيلكردهای را برای خدمت در نظام اداري و اقتصادي كشور فراهم کرد. افتتاح مدرسۀ عالي حقوق، پزشكي، داروسازي، كشاورزي، فني، تلگراف، دندانپزشكي، بخشي از فرايند پرورش نيروی انسانی در مسير رشد بوده است. دانشجويان دانشگاه تهران در 1316ش به دو هزار تن و تعداد فارغالتحصيلان در 1319 به 411 دانشجو ميرسيد و 396 دانشجوي بورسيۀ دولتي تا 1317 از اروپا به ايران بازگشتند، تعداد مدارس از 612 باب در سال 1301 به 8381 باب در سال 1316 (احتمالاً با آمار مكتبخانهها)و تعداد دانش آموزان به 170هزار تن افزایش یافت. افراد تحت آموزش مراكز مبارزه با بيسوادي در سال 1319 در 33 مركز  90هزار تن بودند (كرونين، 1383: 209-211). نقش آموزش زنان سهم مؤثري در توانايي بسياري از مادران خود سرپرست براي حل فقر و گرسنگي داشت و راههاي مقابله با بيماري را پیش پای جامعۀ ايران نهاد. حضور و مشاركت زنان در آموزش و بهداشت و اشتغال براي حل مشكلات مؤثر افتاد و گسترش مدارس در كاهش بيماريهاي واگيردار و بهبود شرايط كلي زندگي تأثیر داشت. كارخانههاي خصوصي و دولتي توليد برق در شهرهاي بزرگ، خيابانها، كارخانهها و منازل مسكوني طبقات متوسط و بالا را تأمین میكردند. ارتباط تلفني براي حدود ده هزار مشترك در سراسر كشور برقرار شده بود (آبراهاميان، 1389: 166). در اين دوره نخستین گام براي مبارزۀ ریشهای با بحران غذايي برداشته شد. در اين دوره دولت غلات را قيمت گذاشت و آن را از مالكان خريد و انبار کرد؛ تا شهريور 1320 گرچه خشكسالي مكرر در مناطق مختلف رخ داد، اما مردم با قحطي و پیامدهای آن ـ مرگومير گسترده ـ مواجه نشدند.

برآورد نرخ رشد سالانۀ جمعيت در دو دورۀ تاريخي تأثیر مثبت فعاليتهاي زيرساختي، آموزشي و بهداشتي را در دورۀ 16 ساله بیان میکند. نرخ رشد سالانۀ كل از (شهري و روستايي)8/0 در طي سالهاي 1279 – 1300 به 5/1 درصد در طي سالهاي 1306 – 1319 افزايش يافت (خليليخو، 1373: 42). دگرگوني جامعۀ ايران به حل برخي از معضلات بنيادي ايران كمك کرد. امكان جابجايي جمعيت با گسترش شبکۀ راهها و حمل و نقل و نقش رسانه ها در آگاهي عمومي و توان مالي دولت بر اثر افزايش درآمدهاي نفتي و نقش ادارۀ غله در تأمین گندم و امكان واردات و توزیع به مناطق بحراني در حل بحران قحطي دامنگیر ايران مؤثر بود. به نظر میرسد این اقدامات زيربنايي در سراسر كشور يكسان نبود و به برخي از استانهاي شمالي و پايتخت بيشتر توجه میشد. استانهاي جنوبي، از بندر عباس تا خوزستان، به لحاظ شاخصهاي اجتماعي در وضعيت نامطلوبي به سر میبردند.

گزارش عبدالله مستوفي در بهار 1320 حکایتگر كمتوجهي به مراكز حاشيهاي كشور میباشد. «از خاك سيرجان كه رد بشوند صد درصد اهالي مبتلا به تراخم و نابينايي در اين حدود زياد است. در ميناب از تمام شاگردان مدارس پسرانه و دخترانه آنجا فقط يك نفر از تراخم مصون بود. در شهر بندرعباس اشخاصي كه عصازنان گردش میكنند اعم از متمول و بيچيز فراوان است. مرض مالاريا در بندرعباس و ميناب فراوان است. يك پزشك قرنطينه در بندرعباس است » (بيات،1390: 39-21). گزارش وي سرشار از اطلاعات ، مشكل كمآبي، قوانين نامناسب گمركي و برخورد نامناسب مأموران امنيه است.

5. اشغال ايران در سوم شهريور 1320 

در موارد خشكسالي و كمبود مواد غذايي از اوايل 1300 گندم و جو وارد میشد. تولید داخلی برخي از كالاها مثل شكر، قند، چاي سهم اندكي از نياز كشور را برآورده میساخت. جنگ جهاني دوم در شهريور 1318 برخي از محدوديتهاي تجاري را براي ايران پديد آورد. از اواسط اردبيهشت 1320 ناوهايي كه به خليج فارس عزيمت میکردند بايد داراي گواهينامۀ دريايي از كنسول انگليس باشند؛ بيش از 30 درصد تجارت خارجي ايران با آلمان و ايتاليا از راه خليجفارس امکانپذیر نبود، تصرف برخي از كالاهاي تجار ايراني به سبب فقدان گواهينامۀ دريايي از مشكلات تجار ايراني، 16 ماه قبل از اشغال ايران، به شمار میرفت (زرينكلك،1382: 10-4). مبادلۀ تجاري ايران به سمت استفاده از راه شوروي رفت و وقوع جنگ آلمان و شوروي اين مسير را دچار اختلال کرد.

حملۀ نيروهاي شوروي در سوم شهريور 1320  از سه نقطۀ شمال، جنوب و غرب كشور سبب آشفتگی سياسي و اقتصادي كشور شد.  فرار نظاميان و خلع سلاح آنان، فرار مسئولان اداري، كنترل شبکۀ حمل ونقل و راه آهن و ارتباطات به دست اشغالگران بر ناامنی و هراس مردم از وقوع دوبارۀ گرسنگي و قحطي افزود. گزارش استانداري آذربايجان در 6/6/1320 و كنسول انگليس در كرمان 5/6/1320 ، بيانگر همين ترس در بين مردم است؛ دولت انگليس از دادن گندم به دولت ايران، هيچگونه خودداري نكرده و هميشه حاضر است آن را ادامه دهد و نگذارد ايران از حيث آرد و شكر و ساير خواروبار در مضيقه باشد. در گزارش شهرباني مشهد در شهريور 1320 آمده: «وضعيت اقتصادي و بازرگاني و پيشهوري و خواروبار مختل و فوق العاده نامرتب، بهويژه نان و قند و نفت و خواروبار با نهايت سختي و خيلي گران به دست میآيد» بحران كمبود گندم و نان به اعتصاب بازاريان در 28/8/ 1321 اراك منجر شد، همچنين خريد مواد غذایی توسط نيروهاي شوروي «بهاي برنج مولايي به خرواري 1800 ريال و صدري 2000 ريال ترقي نمود، به همين دليل اهالي شمال دچار مضيقه شدند» (طيراني، 1389: 144-130). تجربۀ قحطي و بياعتمادي به نظام اداري و سياسي كشور موجب ذخيرهسازي و گسترش كمبود موادغذايي و تشديد اين بحران شد. حدود 41 هزارتن گندم و 700 تن جو، پاييز و زمستان 1320 از انگليس وارد ايران شد (زرينكلك، 1382: 57-61) مشخص نيست چه بخشي از اين گندم براي شوروي و سربازان انگليسي مقیم ايران مصرف شد. از سال دوم اشغال، نيروهاي انگليسي براي 30هزار سرباز خود به موادغذايي داخلي كمتر نياز داشتند. دولت براي مهار بحران غذايي مداخله کرد و صادرات مواد غذايي مشروط به مجوز وزارت دارايي شد، بدین علت مجوز صادرات 9600 تن سيب زميني در 7/8/1321 به سفارت انگليس داده نشد. نيروهاي ايراني در کنترل بسياري از نقاط مرزي ضعیف عمل میکردند و بخشي از مرزها را نيروهاي شوروي و انگليسي در دست داشتند، بنابراین دستورها به سختي در مناطق مرزي اجرا میشد. (همان، 116) 

6. نقش سياستهاي پولي در تشديد بحران 

اشغال كشور نقش مؤثري در كاهش درآمدهاي دولت از برخي استان ها داشته است. دو سوم ماليات كشور از پنج استان حاصلخيز به دست می آمد. براثر اشغال شوروي ها مقدار بسيار كمي ماليات پرداخته میشد» (ساعد، 1353: 18-14). استفاده از سياست پولي، به ويژه كاهش ارزش پولي، بسط عرضۀ پول و افزايش اعتبارات ريالي به انگليس و شوروي براي تأمین هزينۀ نيروهاي آنان در ايران اعتماد مردم را از پول داخلي و ثبات و ارزش اقتصادي آن سلب کرد. ارزش پول ايران بيش از 100درصد كاهش يافت. نرخ برابري ريال به ليرۀ استرلينگ از 68 به 140 ريال، ارزش برابری پوند انگلیس با ریال، از 35 ریال به 130ریال و دلار از 17 به 35 ريال كاهش يافت (قانون منع احتكار 27/ 12/1320 تأسیس وزارت خواروبار 30 /7/1321). اجازۀ انتشار اسكناس اضافي در دو مرحله 300 و 500 ميليون ريال در 21 شهريور و 28 مهر 1321 به تصویب رسید و كل اسكناسهاي منتشره به 3500 ميليون ريال افزايش يافت (آپتون، 1359: 154). افزایش تقاضاي مواد مصرفي و ارزاق عمومي به علت انتشار اسكناسهاي بي پشتوانه (از 200 ميليون تومان در شهريور 1320 به 350 ميليون تومان در آبان 1321ش) بحران عميقي در زندگي مردم ایجاد کرد (يكتايي، 1353: 526). 

انتشار اسكناس مازاد سبب انبوه پول و ارزاني آن نزد متفقين به علت كاهش ارزش ريال به ليره شد، همچنين قانون منع احتكار به علت تعيين قيمت نازل براي گندم و جو سبب شد تا متفقين موادغذایی بخرند. شاخص هزينۀ زندگي بر اساس سال مبدأ 100- 1315در آغاز سال 1321 به 339 درصد و در پايان سال به 778 درصد افزايش يافت. در حالي كه نرخ اجناس ضروري در انگلستان در همین زمان حدود 30% - 25% و در آلمان، حدود 106%-105% افزايش يافته بود (یکتایی،1353: 153). 

با كاهش ارزش ريال، درآمد ايران از صادرات كالا به متفقين به نصف كاهش يافت. متفقين همه روزه مقاديري ليره و دلار تسليم بانك ملي میکردند و در عوض ريال میگرفتند و با آن پول وارد بازارهاي خريد میشدند و با افزايش نرخ رسمي ارز و افزايش عرضۀ پول محلي به 4 برابر حدود نصف مخارج روزانۀ خويش را از خزانۀ مملكت ايران تأمین میکردند (مكي، ج 8، 1364: 281). كاهش ارزش پول، درآمد صادراتي ايران و تراز پرداختهاي آن را به شدت تحت تأثیر قرار داد. نيروهاي اشغالگر، بهاي كالاها را در همان زمان نمیپرداختند. دولت ايران بر پايۀ توافق جداگانه با انگليس و شوروي، 60 درصد از مازاد سالانۀ تجاري با انگليس و كل اعتبارات سالانۀ داده شده به شوروي را تا پايان جنگ دريافت نمیكرد انگليسيها كل اعتبارات دريافتي در دورۀ اشغال را به ايران باز پرداختند. شورويها ديون ايران را  10  سال پس از پايان جنگ پرداختند (كاتوزيان، 1373: 189-187)

7. كابينۀ قوام 

احمد قوام در مرداد 1321 به نخست وزیري رسید. شوروي مانع از انتقال مواد غذايي از استانهاي شمالي ايران به ديگر استانها میشد. از تابستان 1321 تهران با بحران کمبود گندم مواجه شد. «هزینۀ زندگی به دليل تورم بسیار بالا رفته بود. نان به زحمت گیر میآمد. نان سیلو به دليل بيكيفيتي، كمتر قابل خوردن بود، همۀ مردم به فکر تأمین مواد غذایی بودند. بسیاری از رؤسای ادارات، مستخدمین خود را برای گرفتن نان روانه میکردند تا هنگام رفتن به منزل دست خالی نباشند» (سبحانی، 1381: 99). 


 قيمت نان در نيمۀ اول سال 1321 از 2 ريال به حدود 28ريال افزايش يافت. قوام، در كنفرانس مطبوعاتي، قرص ناني را در مرداد 1321 روي ميز گذاشت و گفت که اگر بتوانم نان مرغوب در دسترس همۀ ايرانيان قرار بدهم، ساير مشكلات حل خواهد شد. قوام ضروري ديد كه بر نهاد نظامي تسلط یابد و برای نخستین بار غیرنظامیان را زیرنظر خود اداره کند (عظيمي، 1374: 95). اخراج سلطنتطلبان از مدیریت وزارت جنگ و تماس اعضای کابینه با شاه از طریق دفتر نخستوزیر از قدرت شاه در ادارۀ امور کشور میکاست. لايحۀ اختيارات با هدف حفظ امنيت و فراهمكردن حوايج ضروري از داخله و خارجه و جيرهبندي و توزيع عادلانۀ مايحتاج عمومي و جلوگيري از گراني و تعديل و تثبيت نرخها  به مجلس رفت. به سبب مخالفت هواداران دربار لايحۀ مذكور به تصويب نرسيد، همين امر بين دربار و قوام اختلاف انداخت و درباریان براي سرنگوني کابینه قوام تلاش میکردند.

در همين زمان، فشار متفقين بر دولت، مبني بر دستگيري نيروهاي طرفدار آلمان، بر شدت تنشها و مشكلات سياسي دولت افزود. قوام بیش از 150تن از كارمندان دولتي و بخش خصوصي، روحانيان، نظاميان طرفدار آلمان، از جمله فرماندار نظامی فارس را دستگیر کرد. دستگيري و اخراج كارشناسان آلماني، در اختلال فعاليت بخش فني و اقتصادي و سازمان دولتي مؤثر بود و نيروهاي روسي و انگليسي عدهای از نيروهاي نظامي و اداري و مردم را به بهانۀ مخالفت زندانی یا تبعید کردند. 

8. بحران غذايي در سال 1321ش

چرا پس از 10سال از ساخت سيلو ، حمل و نقل و جادهسازي و 15 ماه پس از اشغال، بحران غذايي در ايران اتفاق افتاد؟ 

توليد گندم در ايران به شرايط آب و هوايي تکیه داشت، بارندگي کافی، با مازاد گندم و موادغذايي ارزان روبرو بود و در خشكسالي و آفتزدگي به كمبود و گراني مواد غذايي دچار میشد (يكتايي، 1352: 235). دولت از سال 1314 براي مبارزه با قحطي به ادارۀ غله، گردآوري گندم و ساخت سيلو  توجه کرد (عبده، 1368: 124). با کمبود گندم، دولت براي نانوايان تهران سهميه قرار داد، اما به هنگام كاهش آرد گندم، عدهای آن را با آرد جو مخلوط میكردند و عدهاي نيز آن را با كاه يا خاك اره میآميختند كه نتيجۀ آن نارضايتي عمومي بود (آپتون، 1359: 154)؛ دربارۀ مسئولان اين اختلاط و مقدار و ابعاد آن اطلاعات مستندي يافت نشد. 

تظاهرات دانشآموزان، دانشجويان و اصناف بازار در تاریخ 17/9/1321 در اعتراض به قیمت بالای مواد غذایی، بيكيفيتي گندم و پخت نان در نانواييها همچنین به چاپ اسکناس و قانون مالیاتبر درآمد صورت گرفت. در روزهاي بحراني، جيرۀ نان در 17-18 آذر كمتر شد (فوران، 1385: 398-396) و نارضايتيها در كنار هم، زمينهساز بحران بزرگی شد و به غارت دو روزۀ تهران منجر شد. بحران نان در آذربايجان اعتراض عمومي را افزود؛ اعتراض سازمانيافته و گسترده به علت كمبود گندم و نان در آذربايجان سه ماه و هفت ماه پس از بحران تهران اتفاق افتاد. مردم به ادارۀ غله در 26/11/1321 و 8/4/1322 هجوم بردند«زن، بچه، پير و جوان در شهرداري تبريز درخواست نان را داشتند . به ما نه چيت میدهند نه قند میدهند چشم خود را به نان خالي دوخته بوديم كه آن را هم نمیدهند» (گذشته چراغ راه آينده است، بيتا: 149- 148). جلوگیری ارتش از مداخلۀ پلیس، به خشونت و تخریب منجر شد و سرانجام با مداخلۀ نظامی نیروهای انگلیسی آرامش بازگشت. شعار تظاهركنندگان جلوي مجلس يا مرگ يا نان با 20 كشته و 700 زخمي و 156 بازداشت به پايان رسيد. 

قوام با آنكه وزير جنگ بود، شهرباني اقدامي براي جلوگيري از تظاهركنندگان اغتشاشگر نکرد و با گماردن سپهبد امير احمدي به فرمانداري نظامي تهران و وزارت جنگ نظم و آرامش برقرار شد (عظيمي، 1374: 100- 98). اكثر مورخان در توضيح اين حادثه به نقش دربار با هدف سرنگوني يا كاهش قدرت نخستوزير قوام اشاره کردند. تظاهرات به تخريب مغازهها و آتشزدن خانۀ نخستوزير انجامید و مأموران فرمانداري نظامي، به جاي جلوگيري از غارت، به تظاهرات آرام جلوي مجلس تیراندازی کردند. بلواي نان به تعطيلي 43روزۀ روزنامهها و 12روزه مجلس انجامید (كتابي،1384: 106-103).

برخي از ديپلماتها ،كمبود نان را ، ناشی از سوءاستفادۀ مقامات اداري و تجاري  دانستهاند. در مورد ناخالص بودن آرد به كاركنان سيلوها و نانواييها اتهام زدند. انگليس اجازۀ واردات برخي از كالاهاي جيرهبندي را براي مبارزه با افزايش قيمت صادر کرد، شرايط مساعد آبوهوایی به كمك دولت ايران آمد. بولارد محصول گندم سال 1322 را به علت بارندگي بيسابقه فراوان ذکر کرد. با اين حال ذخيرۀ سيلوي تهران را به سبب سستي مأموران دولتي و بيميلي زمينداران به فروش گندم به دولت و استفادۀ كاميونداران دولتي از ماشينها براي كار شخصي به جاي حمل گندم دولتي، دچار كمبود گندم دانسته است. (بولارد، 1388: 319-242) بولارد به تصرف كاميونهاي دولتي و كنترل راهآهن و تبعات اشغال بر ايجاد اختلال بر شبکۀ توزيع توجهي ندارد. براثر كمبود گندم و بدترشدن كيفيت نان متفقين وعدۀ 50 هزارتن گندم  دادند و آن را در سال بعد تحويل ايران دادند. درخواست ايران آزادكردن گندم و جو مناطق شمال كشور بود كه شوروي آن را نپذيرفت (ذوقي، 1368: 143-134). كابينۀ شش ماهۀ قوام با دربار و مجلس بر سر بقاي قدرت تا اواخر بهمن 1321 درگیر بود و نيرويي براي مقابله با مسائل  افزايش قيمت و كمبودها نداشت. 

صد هزار نيروي نظامي اشغالگر و همين تعداد مهاجر لهستاني وارد ايران شده بودند و عدۀ آنان كمتر از دو درصد جمعيت ايران را تشكيل میداد. ارسال موادغذايي در هجده ماه اشغال پس از شهريور 1320 به شوروي رو به افزايش بود. تبعات رواني فرستادن گندم براي شوروي در سال اول اشغال و تجربۀ تلخ جنگ جهاني اول نقش مؤثري در وقوع بحران كمبود غذايي داشته است. قيمتها از آبان 1322 به علت احتمال پايان جنگ در ايران اندكي كاهش يافت. علل كمبود مواد غذايي بهویژه نان در تهران 1321ش را ميتوان چنين برشمرد: 1. كنترل راهآهن و وسايل حملونقل توسط نيروهاي اشغالگر، 2.ناتواني دولت در جمعآوري محصول، 3. احتكار، 4. عدم وصول عوايد پيشبيني بودجه، 5. بالارفتن عمومي قيمتها كه از اشغال و نداشتن برنامۀ صحيح تأمین ارزاق در شرايط اشغالي برمیخاست.

9. مديريت كارشناسان آمريكايي«آرتور ميلسپو»

آمريكا در آذر 1321  نيروهايي را به ايران گسيل داشت تا در راهآهن جنوب به ارسال تداركات براي شوروي بپردازند. ميلسپو، كارشناس آمريكايي كه از نظر ايرانيها وابسته به دولتهاي سلطهگر نبود و چهار سال با مسائل مالي سالهاي 1305-1301 ايران آشنا بود، دعوت به كار شد. لايحۀ استخدام ميلسپو در 21/8/ 1321 تصويب و به سمت مديركل دارايي منصوب شد. با برکناری قوام، سهیلی برای جریمۀ محتکران مواد غذایی، مهار قیمت، توزیع و واردات کالاهای غیرغذایی به میلسپو قدرت بیشتری داد.

اختيارات ويژه براي اجراي وصول عمومي، حق تجديدنظر در سازمان وزارت دارایي، واردات و صادرات، حمل ونقل، صدور پروانه، توليد و فروش، انتشار كوپن، تثبيت اجناس و توزيع عادلانۀ آن، حق تنزل كليۀ پرداختها، عزل و نصب كاركنان مالي و... با مخالفت مجلس و دولت مواجه شد، اما ميلسپو شرط پذيرش مسئوليت را داشتن اختيارات مذکور دانست، سرانجام ميلسپو با موافقت وزير دارايي از اختيار تام در تهيۀ بودجه در اردبیهشت 1322 برخوردار شد (ميراحمدي، 1366: 87 –82) و الهيارصالح وزير دارایي در اعتراض به آن استعفا داد. وی به مدت 5 سال با حقوق 18هزار دلار در سال با خانۀ مسكوني و هزينۀ مسافرت با سمت رئيسكل دارایي استخدام شد (عظيمي، 1374:118).

براي استقرار سازمان بهتر 9 اداره، تشکیل داد و ساير ادارات بين ادارات كل تشكيلشده ادغام شدند. (ايوانف، بيتا: 104-100). در رأس هر اداره كارشناسان آمريكايي قرار داشتند و در مجموع 52 كارشناس آمريكايي عضو هيئت ميلسپو بودند (آوري، 1387: 242).  ميلسپو به علت وضعيت اشغالي و مخالفت نيروهاي مختلف با محدوديت و ناكارايي روبرو شد و سرانجام پس از دو سال اختيارات وي لغو شد.

10. جيرهبندي 1321-1324ش

جيرهبندي در گام اول، پاسخ به فشار گروههاي شهري در مواجهه با كمبود مواد غذايي طراحي شد. ساخت جاده، راهآهن، شبکۀ حملو نقل موتوري، سيلو در استانها، گسترش آموزش، شبکۀ بهداشت، تأسیس نهاد و ساختار اداري متمركز، زمینۀ فعاليت دولت را در سياستگذاري عمومي مثل جيرهبندي فراهم کرد. 

نخستین نظام جيرهبندي در ايران از 1321 اجرا شد. وزارت خواروبار در اواسط 1322 منحل شد و ادارۀ غله زيرنظر ميلسپو قرار گرفت. دولت بر آن بود كه نان ارزان در اختيار مردم گذارده شود، بنابراین ادارۀ غله به ناچار گندم را به قمیت گران از مالكان خريد و يا از خارج كشور وارد کرد و با تحمل هزينههاي گردآوري و حملونقل به بهاي ارزانتر در دسترس مصرفكنندگان گذاشت. در نتيجه، هر سال مبالغ هنگفتي زيان را تحمل کرد. علاوه بر توزيع كنترلشدۀ آرد بين نانواييها، پخش قند و شكر و قماش بهوسيلۀ ادارات اقتصادي به طريق جيرهبندي بين مردم معمول گرديد. (يكتايي، 1353: 524). تشكيل بازار سياه به اندازۀ بازار رسمي از پیامدهای جيرهبندي در اين دوره است. قند و شكر جيرهبندي كيلويی هشت ريال و در بازار سياه 123ريال، چاي رسمي كيلويي چهل ريال و در بازار سياه 400 ريال و لاستيك اتومبيل حدود دو هزار دلار در نيمۀ سال 1323 خريد و فروش میشد (فوران، 1385: 398- 396). بارندگي فراوان در سالهاي 1323-1322 به حل بحران نان کمک کرد (صدر نبوي، 71- 65). كميت و كيفيت كالاهاي جيرهبندي متناسب با موجودي ذخيرههاي كالاها و گذشت زمان از شروع برنامه جیرهبندی، بهبود پيدا میكرد (رمضاني، 1385: 34). در همين زمان سازمانهاي متعددي براي اجراي سياست جيرهبندي تأسیس شد و بدنۀ وزارت ماليه به شدت گسترش یافت و كارشناسان آمريكايي بر آنها مديريت و نظارت داشتند. اكثر انتقادهايي كه به ميلسپو شد در عدم دسترسي مردم به كالاهاي كوپني بود. تبعات اين سياست در مناطق روستايي كه به سختي دسترسي به جاده و شهر داشتند مشخص نيست. (ايوانف، بیتا، 103).

11. مخالفت با ميلسپو 

پيش از شروع كار ميلسپو، اكثريت نمايندگان مجلس به نفع اختيارات وي رأي مثبت دادند. میلسپو بر توازن بودجه پافشاری میکرد. کاهش ارتش به 30 هزار تن را تقاضا نمود، در حالی که شاه خواستار افزایش آن به 108 هزار تن بود كه سرانجام با 86 هزار تن توافق شد. (آبراهامیان، 1377: 227- 224).

برای افزایش درآمدها، در اختیار گرفتن ثروت رضاشاه و پایان بخشیدن به عملیات نظامی علیه ایلات و کاهش خدمت سربازی به دوازده ماه را پیشنهاد کرد. مصدق با شعار «ايراني خانۀ خود را خودش بايد اداره كند» به مخالفت با ميلسپو پرداخت. افزايش قيمت مواد غذايي و بدهي دولت به بانك ملي و بركناري ابوالحسن ابتهاج، رئيس بانك ملي، لغو اختيار مستشار آمريكايي را تسریع کرد. کنترل تصمیمات اقتصادی از سوی میلسپو و اصرار بر کاهش بودجۀ ارتش، همچنين جلوگیری از انتقال 15میلیون تومان پاداش وزارت جنگ که در دولت ساعد به تصویب رسیده بود و همسویی گروههای مختلف درباري، مليگرا و چپ در مخالفت با میلسپو نقش مؤثری در لغو اختیارات وی داشت (آبراهامیان، 1377: 263-253).

سرانجام در 19/10/1323 براساس طرحي كه مصدق با موافقت بسياري از گروهها، مانند حزب تودۀ ايران و جبهۀ آزادي، تسليم مجلس كرد رأي به الغاي اختيارات اقتصادي وي بيست ماه پس از اعطاي اختيارات به تصويب رسيد (عبده، 1368: 202). وي با دريافت حقوق ايام قرار داد (تا آبان 1324 ماهي 1500 دلار) در دولت بيات، ايران را ترك کرد (عظيمي، 1374، 155).

قانون ماليات بر درآمد ميلسپو نه فقط دشمني ثروتمندان را برانگيخت، بلكه اشاعۀ فساد را تسهيل كرد. دلایل مخالفان ميلسپو به منافع گروهي و احساسات ناسيوناليستي و مخالفت با خارجيان و همراهي با انگيزههاي خيرخواهانه و نگرش گروههاي هوادار چپ متأثر از شوروي و به مخالفت دربار بر سر بودجۀ ارتش بازمیگشت (زيباكلام، 1383: 152- 144).

سياست جيرهبندي تا يكسال بعد از رفتن ميلسپو به اجرا در آمد. با رفتن ميلسپو، تشكيلات مذكور ادغام، محدود و برخي منحل شد. (يكتايي، 1353: 197-190). سرانجام در دولت ابراهيم حكيمي و وزارت دارايي هژير الغاي جيرهبندي قند و شكر و انحصار پارچههاي نخي و تعديل قانون ماليات بر درآمد ميلسپو در زمستان 1324 تصويب شد. از اقدامات سودمند ميلسپو تمركز منابع عايدات در وزارت دارايي و تنظيم بودجۀ كل و نظارت در كليۀ مخارج به وسيلۀ وزارت دارایي بود. به همين منظور ذيحساب از طرف وزارت دارایي برگزيده میشد و در تحصيل درآمد و صرف مخارج نظارت داشت. 

نتيجه 

مشكلات كشور پس از اشغال شهريور 1320 خروج سلطۀ مستبد و عدم اقتدار نهادهاي اداري، سلطۀ اشغالگر خارجي و ناتواني دولت از اعمال قدرت در برخي از مناطق، تنشهاي ايلي و طبقاتي، بيتوجهي به تبعات آن بر موقعيت ملي، تضعيف پول ملي و بحران اقتصادي، كنترل شبکۀ راهآهن و كاميون، در كنار فقدان هماهنگي نيروهاي سياسي بر منافع ملي، سوءاستفاده از مشكلات اقتصادي براي حذف رقباي سياسي به تضعيف قدرت دولت و وقوع حوادثی مثل 17 آذر 1321 منجر گرديد. همين مشكل زمينۀ شكلگيري نخستین نظام جيرهبندي را در ايران فراهم کرد. تأسیس ساختارهاي زيربنايي و انواع سازمانهاي عمومي برای سياستگزاري جيرهبندي در حوزۀ كالاهاي عمومي مثل قند، شكر، چاي  و پارچۀ چيت در دورۀ سه ساله 1324-1322 در زمان اشغال كشور توسط متفقين با كمك كارشناسان آمريكايي مثل ميلسپو به اجرا در آمد، در هر شهرستان ادارۀ جيرهبندي مسئول صدور و پيگيري كالاهاي مربوط به جيرهبندي بود. كوپن، دسترسي محدود به این كالاها را براي مردم فراهم کرد. طرح جيرهبندي قبل از خروج كامل نيروهاي شوروي متوقف شد و پس از آن بازار آزاد همچنان مسئوليت توزيع كالا در سطح كشور را بر عهده گرفت. 
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