
جنگ جهانی دوم تبعات فراوانی داشت که گریبان گیر کشور ایران 

نیز شد. مهمرتین مسئله در آن زمان کمبود غله بود که اشغال کشور 

به وسیلۀ متفقین و احتکار گندم به وسیلۀ محتکرین را می توان از 

عوامل اصلی آن برشمرد. این عوامل سبب شد تا مردم اَزلحاِظ 

وضعیت اجتامعی دچار بحران شوند. در این بین آذربایجان با 

توجه به دلیل اینکه به وسیلۀ قوای شوروی اشغال شده بود وضعیت 

سخت تری داشت.هدف مقالۀ حارض بررسی تأثیر اجتامعی بحران 

این راستا به  نان بر زندگی روزمرۀ مردم آذربایجان است و در 

سؤال های زیر پاسخ می دهد؟

1.پیامدهای اشغال آذربایجان چه تأثیری بر بحران نان در محدودۀ 

زمانی مدنظر گذاشته بود؟

2.کمبودنان و غله چه نقشی در زندگی اجتامعی مردم داشت؟

بر  دوم  جهانی  جنگ  تأثیرات  بررسی  پژوهش  هدف  هدف: 
بحران مواد غذایی در آذربایجان است.همچنین واکاوی نقش فرقۀ 

دموکرات آذربایجان و تأثیر آن بر بحران غله و نان هدف دیگر این 

پژوهش است.

روش و رویکرد:در این مقاله با تکیه بر اسناد و منابع تاریخی و با 
روش توصیفی-تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته می شود.

گیری: نویسندگان مقاله بعد از بررسی اسناد و  یافته ها و نتیجه 
منابع تاریخی به این نتیجه رسیدند که حضور نیروهای متفقین و 

ارسال گندم منطقۀ آذربایجان به نقاط دیگر موجب کمبود و قحطی 

مواد غذایی در آذربایجان شده بود. همچنین با استقرار مسلحانۀ 

فرقۀ دموکرات در آذربایجان بسیاری از ارباب ها کشته یا از روستاها 

متواری شدند و نظم و نسق کشت و زرع در روستاها به هم ریخت 

و بسیاری از مالکان روستاها دیگر به آذربایجان باز نگشتند و بعد 

از قحطی بسیاری از کشاورزان به عضویت قوای فرقۀ دموکرات 

درآمدند و عمالً  کار کشاورزی در آذربایجان معطل ماند.

ڪلیدواژه ها 

بحران نان، قحطی،جنگ جهانی دوم، وضعیت اجتامعی، آذربایجان
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مقدمه
کشیده  شدن دامنۀ جنگ جهانی دوم به ایران و ورود نیروهای متفقین درسحرگاه سوم 
شهریور1320 )25اوت1941( به کشور،گذشته از پیامدهای سیاسی و اقتصادی،آثار و 
نتایج سوئی در امور اجتماعی ایران باقی گذاشت و مردم با سختی های بسیاری همچون 
رو شدند. در این زمان حضور نیروهای  ناامنی، قحطی و شیوع بیماری های مختلف روبه 
بیگانه و اسرای جنگی، بر نابسامانی اوضاع می افزود، ضمن آنکه فرصت مناسبی برای 
استفاده از شرایط موجود، موقعیت خود را  جوی داخلی فراهم می شد، تا با سوء  افراد سود 
مستحکم کنند. در این  بین بیشترین فشار به طبقات فرودست و افراد بی بضاعت جامعه 
همانند کشاورزان و کارگران، وارد می آمد و آن ها در شرایطی به  مراتب بدتر از قبل از 
جنگ به سر می بردند.این پژوهش می کوشد وضعیت مردم و جامعۀ آذربایجان را در طول 

سال های جنگ جهانی دوم بررسی و پیامدهای اجتماعی ناشی از جنگ را بیان کند.
در زمینۀ موضوع مقالۀ حاضر مطالب گسترده ولی پراکنده ای در منابع اصلی یا بعضی 
تحقیقات اخیر وجود دارد؛ولی پژوهشی منسجم و مستقل مبتنی  بر بررسی تأثیرات جنگ 
جهانی دوم در بروز بحران مواد غذایی در آذربایجان انجام نشده است.فقط تورج اتابکی 
در کتاب آذربایجان در ایران معاصر به گوشه هایی از اشغال آذربایجان در جنگ جهانی 
دوم پرداخته است.همچنین در خاطرات آیت اهلل مجتهدی و خاطرات نصرت جهانشاهلو هم 
می توان دربارۀ فرقۀ دموکرات آذربایجان اطالعات خوبی به دست آورد. وجه تمایز پژوهش 

حاضر با پژوهش های دیگر استفاده از روزنامه ها و اسناد نویافته است.
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اوضاع عمومی کشور در جنگ جهانی
با شروع جنگ جهانی دوم ایران نیز از شعله های این جنگ  بی نصیب نماند و دو سال بعد، 
یعنی در شهریور1320 متفقین آن را اشغال کردند. این رویداد اثرات ناگواری بر مردم و 
کشورگذاشت و مردم به  دلیل کمبود مایحتاج ضروری خود با گرسنگی و قحطی و بیماری 
مواجه شدند. این ها باعث شد تا جامعه با نا امنی گسترده و سیل مهاجرت از روستاها به 
شهرها روبه  رو شود. روز سوم شهریور1320قشون انگلیس و شوروی به خاک ایران وارد 
شدند.این دو مهمان ناخوانده-که خود را دوست دولت وملت ایران معرفی می کردند- با 
تانک و تهدید و ارعاب وارد خاک کشور شدند و به  دنبال آن قشون آمریکایی نیز وارد 

شدند )اعظام قدسی، 1379، صص861-860(.
پس از ورود متفقین کمبود خواروبار وغله یکی از دشواری های اصلی ایران شد. به 
این دلیل، شماری از شهرهای ایران، به ویژه در شمال و غرب با ناآرامی و غارت روبه رو 
شدند. اگر نگاهی به منابع و روزنامه های این دوران بیفکنیم این موضوع به وضوح دیده 
می شود )ساعد مراغه ای، 1373، صص225-226؛ گلشائیان، 1377، ص542(. دولت برای 
تأمین آذوقه و خواروبار شهرها با مشکالت فراوانی مواجه شد و طولی نکشید که کمبود 

خواروبار به بحران عمومی تبدیل شد )شوکت، 1386، ص18(.
یکی از علت های اصلی این معضل، اشغال ایران به وسیلۀ ارتش های بیگانه و حضور 
گستردۀ نیروهای متفقین در ایران بود. آن ها مسبب کمبود ارزاق عمومی و صعود سرسام آور 
بهای کاالهای مصرفی ازجمله نان شده بودند)بهشتی سرشت،1390، ص2(؛چون آن ها 
عالوه براینکه خود مصرف کنندۀ اصلی خواروبار ایران ازجمله نان و غله بودند، محصول 
غلۀ ایران را به خارج نیز صادر می کردند )مکی، 1374،ص267(.همچنین ورود آذوقه 
ازگیالن، مازندران، خراسان وآذربایجان به تهران ازطرف روس ها غدغن شده بود.) ابتهاج، 

1371، ص7(.
در میان نیروهای متفقین، نیروهای شوروی سهم بیشتری در تداوم بحران نان داشتند؛ 
زیرا آن ها از حمل غله از مناطق زیر نفوذ خود به نواحی قحطی زده جلوگیری می کردند 
)نجاتی، 1378، ص590(. عالوه بر حضور نیروهای متفقین در ایران از عوامل دیگری 
نیز می توان نام برد که در ایجاد بحران نان تأثیر زیادی داشته است ازجملۀ این عوامل 
می توان به جمع آوری نکردن به موقِع محصول به علت وجود ناامنی و غارتگری )مهدی نیا، 
1382، ص32(، و قطع ارتباط منظم بین شهرها و روستاها و احتکار گندم به وسیلۀ برخی 
مالکان )مکی، 1374، ص323( اشاره کرد. این بحران به قدری جدی بود که برای تهیۀ 
نان در تجمعاتی که دربرابر نانوایی ها تشکیل می شد، درگیری هایی بین نانوایان و مردم 

باقرعلی عادلفر
  محسن پرویش | فریده فرزی
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به وجود می آمد. در همین رابطه روزنامۀ نسیم شمال ضمن اشاره به درگیری های بین مردم 
و نانوایان، دکان های نانوایی را به علت شلوغی بیش ازحد آن ها با رویکرد طنزآمیز به 

شهرفرنگ تشبیه کرده بود )روزنامۀ نسیم شمال، ش26، 1321، ص1(.
مدیران نشریات معتقد بودند که علت نگرانی فوق العادۀ مردم و قحطی و بدبختی 
در ایران ناشی از آن است که به دلیل اسکناس های نامحدودی که دولت ایران به انگلیس 
ایرانیان سقوط  قوۀ خرید  درنتیجه  کرده،  فاحش  تنزل  ایران  اسکناس  ارزش  می دهد، 

کرده است )اسنادی از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، 1389، ج2، ص39(.

اشغال آذربایجان به وسیلۀ نیروهای شوروی
با وجود ِاعالم بی طرفی ایران ازآغاز اِعالنِ  جنگ، متفقین با بهانه هایی همچون حضور 
جاسوسان آلمانی، به ایران حمله ور شدند )ایران در اشغال متفقین...، 1371، ص1(. در 
بخشی از یادداشت شدیداللحن دولت شوروی به وزارت امورخارجۀ ایران درتاریخ سوم 
شهریور1320 آمده  است که ُعمال آلمانی در چندین نقطۀ ایران انبارهای اسلحه و مهمات 
دراختیار دارند؛ به خصوص، دربخش شمالی ایران، دراطراف میانه، بیش از پنجاه تُن مواد 
محترقه برای مقاصد خیانت کارانۀ خود جمع آوری کرده اند )ایران در اشغال متفقین...، 
1371، ص49(. متفقین وانمود می کردند عمل آن ها اقدامی درجهت دفاع از خاک ایران 
است؛ ولی با حضور تجاوزگرانه هزاران نفر از نیروهای خود اعم از روسی، انگلیسی، 
آمریکایی، و هندی در کشورمان برگی سیاه از تاریخ این مرز و بوم را ورق زدند. آن ها که 
به دالیل گوناگونی تجاوز از پیش  برنامه  ریزی  شدۀ خود را به ایران آغاز کردند )گزیدۀ 
اسناد جنگ جهانی دوم در ایران، 1381، ص19(،اندیشۀ بهره برداری از نفت ایران و نیز 
استفاده از راه های راهبردی و ارتباطی را –که دسترسی به جبهه های شوروی را ممکن 
می ساخت-در سر می پروراندند. البته استفاده از مسیر راه آهن سراسری ایران، برای حمل 
باشد  قاعده مستثنا  این  نمی توانست از  مهاجم  قوای  آذوقۀ غذایی ضروری  مهمات و 

)خان ملک یزدی، 1363، ص63(.
ستاد جنگ در اعالمیه ای در طی تلگراف های رسیده از نقاط مختلف کشور، از حملۀ 
هوایی به شهرهای آذربایجان، میانه، تبریز، خوی، اهر و ... خبر می دهد. اردالن استاندار 
سوم -یعنی آذربایجان- در تلگرافی به وزارت کشور در تاریخ 5شهریور از حملۀ هواپیمایی 
شوروی به تبریزخبر می دهد. در این تلگراف آمده است که »سه بمب ساعت 8 عصر روز 
سوم شهریور عمارت استانداری را تا حدود زیادی تخریب کرده، باوجودِ مقاومت در 
مقابل مهاجمین در صوفیان، آن ها ناگزیر به طرف آذرشهر و مراغه عقب نشینی می کنند. 

تأثیرات جنگ جهانی دوم 
در بروز بحران مواد غذایی

در آذربایجان...
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برای خرابی پل میانه صد من بمب افکنده اند؛ ولی خراب نشده است. چون روس ها نیم 
ساعت بعدازظهر وارد شهر )یعنی تبریز( شده بودند، واسطه با شهر ممکن نگردید. بعضی 
از روسای ادارات هم گرفتار شده بودند به خارج شهر آمده بودند. فرماندۀ لشکر 15 اردبیل 
به بستان آباد آورده و به طور محرمانه بازجویی شد، با عدۀ خود به طرف میانه خواهند آمد« 
)گزیدۀ اسناد جنگ جهانی دوم در ایران، 1381، ص43(. اردالن در گزارش به وزارت 
کشور در تاریخ 6شهریور از وضعیت آذربایجان اظهار نگرانی می کند: »چند هواپیمای 
روس میدان فرودگاه شهر تبریز را بمباران کرده، روسها وارد مرند شده، وضعیت نان شهر 
خوب نبوده و گندم به قدر کفایت در انبارها نیست. قسمت اعظم اهالی از شهر بیرون رفته، 
به طرف باسمنج و دهات اطراف متواری می شدند. نداشتن خواروبارِ شهروندان، موجب 

نگرانی است« )گزیدۀ اسنادجنگ جهانی دوم در ایران، 1381 صص46-44(.
قوای شوروی هنگام اشغال آذربایجان در شهریور1320 )اوت1941( با مانع جدی 
روبه رو نشد. اشغال آذربایجان به وسیلۀ نیروهای شوروی تقریباً 5 سال تا حرکت آخرین 
سرباز شوروی به سوی کشور خود و عبور از مرز در ماه مه1946 )خرداد1325( به طول 
انجامید. در طی این 5 سال آذربایجان بحرانی ترین دورۀ تاریخ خود را گذراند )اتابکی، 

1371، ص96(.
پس از بمباران، سفیرکبیر شوروی و وزیرمختار انگلیس در نامه ای به نخست وزیر 
وقت ایران، محّمدعلی فروغی خواستار عقب نشینی نیروهای ایرانی از برخی از شهرها 
شدند و اعالم کردند این شهرها به طور موقتی به وسیلۀ قشون انگلیس و شوروی اشغال 
خواهند شد. به همین منظور در نامۀ 8شهریور1320 آنان به صراحت مناطق مذکور را 
مناطق تحت اشغال اعالم کردند)ایران در اشغال متفقین ...، 1371، ص79(. دولت ایران نیز 
در نامۀ 8شهریور1320 خود به نمایندگان دولت های مذکور موارد فوق را رسماً پذیرفت 

)ایران در اشغال متفقین ...، 1371، ص88(.
شوروی ها عالوه بر تبریز، شهرهای دیگر منطقه ازجمله میانه، زنجان و ... را هم 
اشغال کردند. نصرت اهلل جهانشاهلو که خود از نزدیک شاهد اوضاع بود در خاطرات خود 
می نویسد: »هنگامی که روس ها در شهریور1320 به زنجان رسیدند، پاره ای از مهاجرین به 
خانه های مردم دستبرد زدند و پاره ای خانه ها را غارت کردند و از بسیاری از مردم پول هایی 

به صورت باج گرفتند« )جهانشاه لو افشار، 1367،ج1،ص203(.

باقرعلی عادلفر
  محسن پرویش | فریده فرزی
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عوامل پیدایش بحران نان
1. حضور نیروهای متفقین

یکی از عواملی که باعث آسیب به زیرساخت های اقتصادی کشور و بحران غله در دورۀ 
جنگ جهانی دوم شده بود، حضور متفقین در کشور بود؛چون که عالوه بر مصرف گندم 
ایران، مقدار زیادی را هم به خارج ارسال می کردند. روزنامۀ المصری چاپ قاهره در تاریخ 
1بهمن1320 می نویسد: ایران از کشورهایی است که محصول گندم آن معموالً برای آن 
کافی است؛ بلکه مقداری از آن را هم به خارج صادر می کرده است؛ بنابراین انتظار می رود 
مقدار گندمی که دولت انگلیس به ایران فرستاده است برای آن)دولت ایران( کافی باشد؛ 
ولی سبب نقص کنونی گندم در ایران این است که دولت ایران، مقدار زیادی از محصول 
گندم خود را مطابق قرارداد پایاپای به آلمان فرستاده بود. عالوه براین درنتیجۀ روش و 
سیاست های شاه سابق )رضاشاه(، سلب اطمینان از اهالی شده بود و اغلب مردم گندم های 
خود را پنهان کردند و درنتیجه وضعیت تقسیم گندم با مشکالت فراوانی مواجه شد 

)اسنادی از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، 1389، ج3، ص71(.
متفق  دولت های  نمایندگان  19اسفند1320  مورخ  سه جانبه  قرارداد   7 مادۀ  طبق 
متعهدشده بودندکه احتیاج غذایی قوای نظامی مستقرخود در ایران را ازطریق واردات 
تأمین کنند،تا بدین طریق ازکمیابی بیشتر ارزاق درایران اجتناب شود؛ اما به  زودی پایبند 
نبودن به تعهد مزبور آشکار شد. روشن است که حضور یک نیروی صرفا مصرف کننده 
و غیرِمولد، موجب برهم خوردن تعادل در عرضه و تقاضا می شود. منطقۀ آذربایجان یکی 
از مراکز اصلی تولیدگندم بود. مازاد تولید غلۀ این منطقه به  صورت انحصاری دراختیار 
شوروی ها قرارگرفت. بنا برگزارش وزارت خواربار 1500 تن گندم و 4000 تن جو در 
آذربایجان،500 تن گندم در خوی و 1500 تن گندم در تبریز به نیروهای روسی تحویل 

داده است )اسنادی از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، 1389، ج3، ص70(.
خواروبار  »امر  می نویسد:  نخست وزیری  دفتر  به  تذکاریه ای  در  انگلیس  سفارت 
موضوعی است که قسمت عمدۀ مشکالت اقتصادی این کشور را تشکیل داده است. 
عواملی که باعث ایجاد چنین مشکلی شده عالوه بر وقایع و پیشامدهای شهریور1320 
به طورکلی کمی بارندگی در پاییز و زمستان سال گذشته و امسال است که موجب نقصان 
محصول گردیده است« )اسنادی از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، 1389، ج3، ص260(.
همچنین سفارت انگلیس علت کمبود غله و نان را سیاست های روس ها می دانست. 
تقاضای تازۀ روس ها در فروردین 1321، برای 30/000 تن برنج، 10/000 تن جو، 500 
تن گندم و 20/000 تن سیب زمینی به مشکالت فعلی می افزود. ترس آن می رفت که هرگاه 
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این مایحتاج داده نشود روس ها ممانعت خواهند کرد که مازاد احتیاجات محلی آذربایجان 
و خراسان به سایر نقاط کشور حمل شود )اسنادی از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، 
1389،ج3، ص269(. وزیر دارایی کمبود گندم و نان را این طور توجیه می کند: نرخ خرید 
گندم به هیچ وجه متناسب با زندگی کشاورزان نیست و برای طبقۀ تولیدکننده صرف ندارد. 
دیگر اینکه توقف کشت برنج در صفحات جنوب نیز مصرف گندم را تاحدزیادی باال 
برده است. محصول نواحی غربی کشور و حوزۀ آذربایجان رضایت بخش بود که پس از 
پیشامد شهریور و درهم ریختن اوضاع، جمع آوری محصول این صفحات هم مشکل شد 
)روزنامۀ اطالعات، ش4844، شنبه 22فرودین1321، ص1(. متفقین همچنین تبلیغات 

خود را به مدارس خطۀ آذربایجان هم کشیده بودند )ساکما، 290/1718(.
وزیر امور خارجۀ انگلیس، ایدن، پس از پایان جنگ هدف از اشغال ایران را به  وسیلۀ 
متفقین چنین عنوان کرد: »این را هرگز نباید فراموش کرد که عّلت ورود قوای روس و 
انگلیس به ایران برای آن بود که از خطوط ارتباطی این کشور استفاده کرده و کمک حیاتی 
و فوری به شوروی که در آن موقع موردحمله شدید آلمانها قرار گرفته بود برسانیم« 

)خان ملک یزدی، 1363، ص13(.
در پاییز 1321 دولت شوروی قراردادی با ایران منعقد کرد که به  موجب آن دولت 
ایران متعهد شدکه برای فراهم  کردن نیازهای آنها سالیانۀ 7000 تن گندم و 15000 تن 
جو و 30/000 تن برنج به دولت شوروی تحویل دهد. باید توجه داشت که گندم و جو 
به مقدار زیادی دراستان های آذربایجان شرقی وغربی کشت وتولید می شد و این استان ها 
دراشغال بیگانگان بودند )مهدی نیا، 1382، ص135(. کمبودغله در همه  جا محسوس بود 
و علت هم این بود که روس ها از حمل مازاد غلۀ آذربایجان که حاصلخیزترین منطقۀ ایران 

برای تهیۀ غالت بود به نقاط دیگرجلوگیری می کردند )ذوقی، 1368، ص136(.
همان طورکه ذکر شد یکی از علت های اصلی بحران نان حضور متفقین بود. آن ها 
گندم ایران را یا به مصرف خود می رساندند یا به کشورهای دیگر ارسال می کردند. روزنامۀ 
ایران درزمینۀ ارسال گندم می نویسد: »اخیراً متفقین مقدار 200 هزار تن گندم به ترکیه 

فروخته اند که باعث ناراحتی مردم شده است« )ایران، ش7035، 15آبان1321،ص2(.

2. احتکار گندم
خشک سالی و جنگ آغازگر قحطی بودند؛ ولی احتکار -که به وسیلۀ برخی افراد سودجو 
و فرصت طلب انجام می شد- قحطی را سخت تر می کرد. موضوع کمبود غله و حضور 
نیروهای متفقین در ایران برخی از کشاورزان و مالکان را بر آن داشت تا غلۀ خود را به 
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امید فروش با قیمتی باالتر انبار کنند. در این شرایط تاجران سودجو نیز به  صورت گسترده 
به احتکار غله پرداختند )ساکما، 290000314(؛ این چنین بود که ذخیرۀ غله از سوی دولت 
به خصوص در تهران کم شد و کشاورزان خرده پا نیز مقدار زیادی از محصول خود را سه 
برابر قیمت خرید دولت به محتکرین بزرگ می فروختند )مجد، 1389، ص456(؛بدین 

ترتیب دولت نمی توانست گندم کافی ذخیره کند)ساکما، 240013887(.
متفقین و سقوط حکومت  به وسیلۀ  ایران  نظامی  اشغال  بروز جنگ جهانی دوم، 
رضاشاه، میل به احتکار گندم را نزد مالکان و کشاورزان افزایش داد. یکی از پیامدهای 
مهم حضور متفقین در ایران کمبود غله در کشور بود. متفقین اظهار می کردند علت اصلی 
بحران محتکران هستند؛ ولی واقعیت این است که علت اصلی متفقین بودند. نخست وزیر 
انگلیس در واکنش به نقش نیروهای متفقین در کمبود نان، علت اصلی بحران را به 
گردن محتکرین انداخت )سعادت بشر، ش96، شهریور1321،ص2(. البته محتکران هم 
در پیدایش بحران نان تأثیر زیادی داشتند. محتکرین و سفته بازان که در میان مقامات دولتی 
نیز یافت می شدند، دست به معامالت غیرُِمجازی روی گندم می زدند. در سال 1321ش 
مشاهدۀ صفوف طوالنی مردم پریشان و لرزانی که برای دریافت جیرۀ ناِن سیاهِ غیرِمأکول 
خویش ساعت ها پشت سر یکدیگر می ایستادند بسیار عادی بود و در همان حال در گوشه 
و کنار شهر نانوایی هایی وجود داشت که نان هایی با کیفیت باال، به مشتریانی که قادر بودند 

با بهای گران آن را بخرند عرضه می کردند )اسکرین، 1363، ص218(.

3. ارسال گندم آذربایجان به مناطق دیگر
بعد از اشغال ایران یکی از علل کمبود ارزاق آن بود که در شمال مازندران و گیالن اجازۀ 
حمل برنج به اشخاص داده نمی شد، مگر افرادی که از قبل از طرف فرمانداری های محل، 
مجوز حمل برنج دریافت کرده باشند. از سوی دیگر درحالی که رادیو لندن خبر از ارسال 
گندم برای ایران می داد، نیروهای بیگانه محصول غلۀ ایران و بعضی مواد دیگر را به 
خارج حمل می کردند و در مقابل ریالی هم به کشور نمی رسید )ساکما، 240016632(. 
عالوه برآن به علت مهاجرت کشاورزان، کمبود وسایل حمل ونقل، نبود امکانات زراعی، 
بی ثباتی اوضاع سیاسی، کشت و برداشت غله در نقاط مختلف کشور با سختی انجام می شد 
)مکی، 1374، ج8، ص269؛ جالل پور،1391،ص157(. عالوه بر نان برخی کاالهای دیگر 
هم گران شد و همین امر دولت را بر آن داشت که برای اولین بار قند، شکر، و پارچه های 

نخی را مشمول جیره بندی نماید )جالل پور،1391، ص158(.
دولت برای تأمین آذوقه و نان و غله با معضالت فراوانی روبه رو شد و دیری نپایید که 
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کمبود خواروبار به بحران عمومی تبدیل شد )شوکت، 1386، ص18(. یکی از علت های اصلی 
این معضل، اشغال ایران به وسیلۀ بیگانگان بود. آن ها مسبب کمبود ارزاق عمومی و صعود بهای 
کاالهای مصرفی ازجمله نان بودند )مکی، 1374، ج8، ص267(. البته، انگلیسی ها این موضوع 
را کامالً رد می کردند و معتقد بودند که محصوالت ایران به خارج ارسال نمی شود )ساکما، 
240012439(. براثر این فشارها دولت مجبور شد نان مردم را با ترکیب 80 درصد گندم و 

20 درصد جو تأمین کند )مذاکرات مجلس سیزدهم شورای ملی، جلسۀ163، 1322/03/01(.
در میان نیروهای متفقین نیروهای شوروی سهم فراوانی در تداوم بحران نان داشتند 
)ساکما، 3227-101008(. دراین میان یکی از مراکز مهم اقتصادی تبریز، بازار بود که جنگ 
جهانی دوم صدمات جبران ناپذیری بر پیکرۀ اقتصادی آن وارد کرد. همچنین سلطۀ روس ها 
بر بازار، عرصه را بر بازاریان دشوار ساخته بود به همین دلیل بازرگانان به شهرهای دیگر 
مثل تهران نقل مکان کردند. روس ها بیشترِ گندم آذربایجان را به شوروی صادر می کردند 
)ساکما، 240019485(. به همین دلیل وزیر دارایی نامه ای در اعتراض به این کار به وزارت 
خارجه می نویسد و نسبت به خرید و خروج آذوقه و مواد غذایی از ایران به وسیلۀ متفقین 
مخصوصاً روس ها اعتراض می کند و آن را خالف پیمان امضاشده بین دولت های متفقین 

و ایران می داند )ایران در اشغال متفقین ...، 1371، ص242(.
روزنامۀ نوبهار در شمارۀ 55 به تاریِخ 15مهر1322 دربارۀ حضور متفقین در ایران و 
نقش آنان در کمبود مواد غذایی می نویسد: »... مهمانان ما کریم و رحیم اند، خواروبار خود 
را از خانۀ خود بار کرده این جا آورده اند؛ اما پس محصول ما کو؟ غذای ما که مادر برای 
ما مهیا کرده کجاست؟ می گویند در بیابان ها ولو است. آیا این راست است؟ این توشۀ 
خواروبار را چه کسی ربوده و برده است؟ چرا برده است؟ چرا الاقل به قدر قوت الیموت 
به صاحبان زمین نمی دهند و اگر هست چرا نه جواز می دهند و نه آنها را جمع می کنند؟...« 

)نوبهار، ش55، 15مهر1322، ص1(.

تبعات حضور متفقین در آذربایجان و آغاز بحران نان
جنگ جهانی دّوم تأثیراتی بسیار منفی بر اقتصاد کشورها ازجمله ایران گذاشت. در آذربایجان 
این جنگ موجب »فقر عمومی مردم« و کمبود غله و افزایش قیمت آن شد. همین عوامل 

باعث شد تا مردم دست به شورش بزنند. 
در پی اشغال تبریز به وسیلۀ نیروهای نظامی شوروی قحطی بی سابقه ای شهر را فراگرفت. 
از دی1320 کمبود نان در شهر تبریز وجود داشت )آذربایجان، س1، ش14، 27آذر1320، 
ص97(. در 24اسفند1321 مردم تبریز به علت کمبود نان و غله شورش کردند و خواستار 
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رفع این معضالت شدند. اقتصاد آذربایجان در خالل جنگ به رکود فوق العاده ای مبتال شد که 
به بیماری های همه جاگیر انسانی منجر گردید )اتابکی، 1371، ص97(.

کارخانه های تبریز ازجمله کارخانۀ آرد و ماکارونی تبریز درنتیجۀ کاهش تولید با تعطیلی 
مواجه شد )کمام، 12/54/22/1/25(. درزمانی اندک کاالهای اساسی با کمبود کلی روبه رو 
شد و این امر به خشک شدن قنات ها و مزرعه ها در اثر بی توجهی کشاورزان و شیوع 
بیماری های واگیردار منجر شد. از دی1320 کمبود فاجعه آمیز نان در شهر تبریز -که در آن 

هنگام 220 هزار نفر جمعیت داشت- )پاک دامن، 1355،ج1،ص9( رخ نمود.
اوضاع آذربایجان و تبریز آن قدر در اواخر سال1320 بحرانی بود که فرماندار اصفهان 
در نامه ای به وزارت کشور دربارۀ لزوم تشکیل کمسیون غلۀ شهری می گوید: ... اگر 
وضعیت دو سال پیش آذربایجان و شهر تبریز باید در اصفهان به وجود بیاید، خوب 
است خود جناب آقای مدیرکل وزارت دارایی به اصفهان تشریف آورده و مسئولیت این 

بیچارگی را به عهده بگیرند .)ایران در اشغال متفقین ...، 1371، ص204(.
جدول زیر قیمت برخی از اجناس  را به ریال در تبریز بین سال های 1317 تا 1322 

شمسی نشان می دهد )اتابکی، 1371، ص99(.

بهمن1321خرداد1321خرداد1320خرداد1317جنس به کیلو

0/591/651/1113گندم

0/691/501/1012نان

33/30632برنج

45/957/50100شکر

4/3078/5113قند

2/605/206116گوشت گوسفند

1/351/652/654نفت

0/210/360/300/55هیزم

0/500/801/202/80زغال

0/851/251/603/20شیر

11/603/60_____سیب زمینی

41011/6040مرغ )دانه ای(

0/100/170/301/10تخم مرغ )دانه ای(

10/80163668روغن حیوانی

4470120180چای

   

جدول 1
قیمت برخی اجناس به ریال در تربیز

بین سال های 1317 تا 1322ش
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در این اوضاع حتی درصورت پیداشدن نان هم، کیفیت آن بسیار پایین بود. روزنامۀ 
اطالعات دربارۀ نان مراغه می نویسد: »به جهت تقلب نانوایی ها محمدعلی نام، مشهور 
به خالداوغلی را مأمور نموده اند که از تقلب نانوایی ها جلوگیری نمایند. مشارالیه خوب 
از عهدۀ انجام وظیفه برآمده؛ ولی در این موقع برداشت محصول، مظنۀ نان روزبه روز 
باال می رود و ازدحام دکاکین نانوایی ها زیادتر شده. این مسأله باعث نگرانی اهالی شده؛ 
مخصوصاً تولید زحمت برای کارمندان ادارات نموده که نمی دانند وقت خودشان را صرف 
خرید نان نمایند یا اینکه به فراغت خیال مشغول انجام وظیفه باشند« )روزنامۀ اطالعات، 

سال17، ش5036، 6آبان1321، ص1(.
یا در جایی دیگر می نویسد: »وضعیت مراغه از جهت نان روزبه روز بدتر و باعث 
نگرانی اهالی شده، جلوی دکاکین نانوایی ازدحام عجیبی است... مع التاسف روزبه روز 

بهای نان باال می رود« )اطالعات، سال17، ش5048، 18آبان1321، ص19( 
روزنامۀ فریاد که در تبریز منتشر می شد توصیف می کند: »منظرۀ شهر تبریز همان 
شهری که کودکی و جوانی و پیری خود را در سینۀ وی بسر برده ایم و پس از مرگ، ما را 
در دلش جای می دهد. همان شهری که َسر داد و َسر به استبداد فرونیاورد، همان شهری 
که نهال آزادی را با خون های جوانان خود پرورش داد، همان شهری که چون کشوری 
باعظمت در دورۀ استبداد صغیر با دیو مهیب ارتجاع نبرد کرد و فیروز1 شد. آری همان شهر 
اینک منظره ای دارد که از دیدن آن نزدیک است خون در رگها مرده شود. تبریز که چون 
طاووس از علم، آزادی خواهی، صنعت، معنویت، و میهن پرستی نقش ونگار فراوان داشت، 
اینک مرغ بال وپرشکسته و دم وکاکل کنده، از همۀ زیبایی ها دور و محروم است...« )فریاد، 

ش4، 21آذر1321، ص1، منظرۀ شهر(.
کمبود ارزاق و مایحتاج عمومی بَراثرِ سیاست های نادرست و حتی سوءاستفاده های 
شخصی مستشاران آمریکایی تشدید شد. بهای اجناس سیر صعودی نمود و گرفتاری ها 
و مشکالت مردم افزایش یافت؛ مثاًل مردم شهر تبریز که مرکز غله خیزترین استان کشور 
بود در بهمن و اسفند1321 دچار آن چنان قحطی و گرسنگی شدند که نانواها به جای نان، 
سیب زمینی تحویل آن هامی دادند؛ درنتیجه، در 26اسفند همان سال مردم دست از کار 
کشیدند و به عمارت استانداری هجوم بردند. حال آنکه طبق اعالم نظر کمسیون دادگستری 
مجلس شورای ملی در آن زمان دولت در نقاط مختلف آذربایجان غله داشت و فقط 
فراهم ساختن وسیلۀ حمل آن الزم بود؛ ولی مستر وپویان - مشاور آمریکایی خواروبار در 
آذربایجان که خود مسئولیت مستقیم این وضع را برعهده داشت- به جای انجام اقدامات 

فوری به تهران فرار کرد )گذشته چراغ راه آینده است ...، 1379، ص167(. 1. پیروز
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بر اساس منابع، در سال 1322 در اکثر نقاط کشور هزینۀ زندگی نسبت به سال قبل از 
آن بیش از 400 درصد افزایش یافته بود. شرایط اقتصادی در آذربایجان هم بسیار بحرانی 
بود. بازرگانی در آذربایجان به طورکلی خیلی محدود شده بود و به دلیل مشکالت تهیۀ 
مواد اولیه، قیمت همۀ اجناس بین 200 تا 250 درصد نسبت به سال قبل باالتر رفته بود 
)اتابکی، 1371، ص97(. برای نمونه، روزنامۀ آژیر می نویسد که بهای برق کیلوواتی 7 ریال 
در تبریز گران تر از بقیۀ ایران بوده  است  )آژیر، سال2، ش149، 7خرداد1323، ص2(. البته 

ناگفته نماند وضعیت سایر شهرهای ایران هم بهتر از منطقۀ آذربایجان و شهر تبریز نبود.
     چند سال بعد اورکوهات -کنسول بریتانیا در تبریز- در بررسی خود به وضوح 
نشان داد که چگونه قیمت کاالهای اساسی مانند نان، برنج و شکر، به خصوص در دو سال 
بررسی شده به طور وحشتناکی افزایش یافته است؛ درحالی که متوسط حقوق یک کارگر در 
آن موقع 10 ریال در روز بوده است. کنسول بریتانیا، درپایان یکی از گزارش های دوماهۀ 
خود به طور کنایه آمیز از َجّو محرومیت آن زمان چنین یاد می کند که: »درواقع شوخی تلخی 
بین مردم رایج شده است که ضد فاشیسم نوعی نان جدید است« )اتابکی، 1371، ص97(.
    به دلیل قحطی و به دنبال آن شیوع انواع بیماری ها، به خصوص بیماری تیفوس 
مردم می مردند؛ولی دولت ایران مسئولیتی دربرابر ملت احساس نمی کرد و نه تنها اقدامی 
درجهت اصالح وضع و عالج دردهای مردم به عمل نیاورد؛ بلکه با اقدامات بی رویۀ خود 
موجب کمبود بیشتر مایحتاج عمومی و تنزل ریال و باالرفتن بیش ازپیش هزینۀ زندگی شد 

)جالل پور،1391،ص159(.
شرایط ناشی از جنگ و اشغال ایران، فقدان ارتباط منظم بین شهرها و روستاها و 
وجود ناامنی، رکود واردات و صادرات، باالرفتن تقاضای مواد مصرفی و ارزاق عمومی در 
بازار ایران با توجه به احتیاجات نیروهای متفقین، سوءاستفادۀ محتکران، و خروج مایحتاج 
عمومی از مرزهای کشور به خصوص از سرحدات، بحران عمیقی را در زندگی مردم 
به وجود آورد. ازدحام جمعیت دربرابر دکان های نانوایی بسیار زیاد شده بود. مرگ ومیر 
ناشی از  گرسنگی روزبه روز افزایش می یافت. در آذربایجان مردم از شدت گرسنگی 
دست از کار کشیده و به ادارۀ غله هجوم بردند. چنانچه روزنامۀ فریاد در مطلبی با عنوان 
»رخداد تیر در تبریز« می نویسد: »گرسنگی طبیعت انسان را به تالش و کوشش وامی دارد 
و شکم گرسنه از تماس با شمشیر و سرنیزه نمی هراسد. این قانون فطری که تغییرناپذیر 
است برای مرتبۀ دوم ]بار اول در 26اسفند1321[ در هشتم تیرماه در افق تبریز نمایان شد... 
مردم گرسنه از سه چهار محلۀ شهر که عمده خیابان بوده، کم کم به ادارۀ شهرداری جمع 
می شدند، زن و بچه، جوان و پیر، عور و گرسنه فریاد ما گرسنه ایم به ما نان نداده اند، نمی 
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خواهیم بمیریم، نان می خواهیم به آسمان بلند کردند... جمعیت انبوه تر شده بود. مردم فریاد 
می زدند، به ما نه چیت1 می دهند، نه قند می دهند، چشم خود را به نان خالی دوخته بودیم 

که آن را هم نداده اند« )فریاد، ش21، 22تیر1322،ص2(.
تأمین مایحتاجات ریالی آن ها را  متفقین،  با  اتحاد  پیمان  به دلیل  ایران     دولت 
برعهده گرفته بود که این عمل می بایست با قرارداد جداگانه ای اجرا می شد؛ ولی چون 
اسکناس های منتشرشده تا شهریور1320 -که بالغ بر 200 میلیون تومان بود- کفاف مخارج 
متفقین و هزینۀ دولت ایران را نمی داد؛ بنابراین دولت در سه نوبت از مجلس شورای ملی 
برای نشر اسکناس اجازه گرفت و بدین ترتیب میزان اسکناس های در جریان تا آبان1321 
به 350 میلیون تومان رسید و پشتوانۀ آن از ارزیابی مجدد طال و نقره بر مبنای قیمتی 
اعالم شد که دکتر مشرف نفیسی - مشاور حقوقی شرکت نفت و وزیر دارایی دولت 
فروغی- به لیرۀ انگلیس تعیین کرده بود. حال آنکه قیمت واقعی طال و نقره ای که برای 
پشتوانه اسکناس در دست داشتیم ترقی نکرده بود، بلکه قیمت ریال تنزل کرده بود )گذشته 
چراغ راه آینده است، 1379، ص153(. عالوه براین، زمامداران ایران قانون منع احتکار 
وضع کردند؛ ولی به جای استفادۀ درست از این قانون درجهت منافع مردم، با این حربه 
و با تعیین قیمت بسیار نازل برای گندم و جو اجازه دادند متفقین -و به خصوص دولت 
انگلستان- که اسکناس بی حسابی در دست داشتند خواروبار ایران را از کشور خارج کنند 
و ملت را به دریوزگی بکشانند تا مردم دست نیاز به سوی صلیب سرخ دراز کنند )گذشته 

چراغ راه آینده است، 1379، ص9(.
  کمیتۀ ایالتی کانون دموکراسی آذربایجان در تلگرافی از تبریز به دارالشورای ملی 
این وضع شد:  اقتصادی آذربایجان را بحرانی توصیف کرد و خواستار رفع  وضعیت 
»محتکرین و سفته بازان در آذربایجان مجدداً بهای کاال را هرروز زیاد نموده باعث سختی 
معیشت اکثریت، مخصوصاً طبقۀ کارگر شده، برای اهالی قماش نمی دهند، جیرۀ شکر و 
چای 400 گرم سه ماه عقب افتاده و گرانی اجناس از حد گذشته، مخصوصاً گرانی 100 
درصد برنج باعث بیکاری هزاران بافنده و کارگر می شود. اکثریت اهالی در فشار روحی 
کارد به استخوان رسیده، خواهشمند است توجه چارۀ عاجل فرمایند« )باختر، ش285، 

30فروردین1323، ص3(.
مسئلۀ دیگر هنگام اشغال آذربایجان به وسیلۀ نیروهای شوروی کمبود مواد غذایی مثل 
نان، قند و شکربود. گزارش رئیس ادارۀ گمرک آذربایجان به وزارت دارایی نشانگر دخالت 
روس ها در کمبود مواد غذایی است. ارتش شوروی در طول جنگ دوم به کارخانه های 
آذربایجان سفارش تولید کاالهای ضروری خود را داده بود؛ ولی بعد از اتمام جنگ از این  1.  نوعی ماده غذایی
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کار دست کشید. با این عمل حیات اقتصادی آذربایجان رو به افول نهاد. کنسول بریتانیا 
در تبریز می گوید: حاال همۀ کارخانه های شهر تبریز معتقد شده اند که یا ضرر خواهند دید 

یا حداقل زورکی هزینه های جاری را به دست خواهند آورد )اتابکی، 1371، ص106(.
مهم ترین مسئله ای که در دورۀ اشغال، توده های مردم را به رنج و سختی می انداخت، 
مسئلۀ قحطی نان و غله بود. این موضوع به مرور خود را نشان داد، تاآنجاکه دولت در 
آغاز سال 1321 مجبور به توزیع کوپن قند و شکر و ارزاِق عمومی شد. این کمبود حتی 
شامل دولتمردان و رجال سیاسی نیز می شد؛ به طوری که حسن اسفندیاری رئیس مجلس 
شورای ملی برای رفع این کمبود دستور داد در باغ بهارستان سیب زمینی و حبوبات 
بکارند. همچنین دولت در اردیبهشت1321 ممنوعیت صدور حبوبات، غالت و گوشت 
را تصویب کرد. در مناطق دور از مرکز اوضاع نابسامان بود. تمهیدات دولت ایران نتیجه ای 
دربرنداشت؛ چراکه مداخالت و زیاده خواهی های اشغالگران در این حوزه بر نابسامانی ها 
می افزود. همچنین متفقین به ویژه انگلیس و آمریکا در واردات کاالهای اساسی به ایران 
نظارت و سهمیه  تعیین می کردند. اقدامی که اگرچه به بهانۀ جلوگیری از احتکار صورت 
گرفت؛ ولی ایران را با کمبود و قحطی مواجه ساخت؛ چرا که مردم با این سیاست ها 
نه تنها با مشکل مواجه می شدند بلکه نمی توانستند حتی کاالهای اساسی خود را تهیه 
کنند.در مقابل اشغالگران به ویژه انگلیسی ها خود در خروج غله از ایران به طور غیرِقانونی 
مشارکتی فعال داشتند. وزارت امور خارجۀ ایران در تذکاریه ای به سفارت انگلیس پرده 
از این سوءاستفاده برمی دارد )اسنادی از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، 1389، ج3، 
ص12(. عالوه بر دخالت متفقین در خروج غیرقانونی ارزاق از کشور، قسمت زیادی از 
ارزاق کشور به مصرف قوای متفقین و مهاجران لهستانی می رسید. این در حالی بود که 
آنان به جز اقدام برای خروج غله و ارزاق از چرخۀ مصرف داخلی، تقاضاهایی نیز به طور 
رسمی داشتند. تقاضاهایی که درصورت برآورده نشدن، تهدیِد ممانعت از صدورِ محصول 
آذربایجان به دیگر مناطق کشور را در پی داشت. این در حالی بود که متفقین تعهد داده 
بودند از خواروبار ایران برای مصرف نیروی نظامی شان استفاده نکنند. درنهایت قحطی و 
کمبود نان در کشور به حدی رسید که افراد زیادی جان خود را از دست دادند )اسنادی از 

اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، 1389، ج3، ص13(.
وزارت امور خارجه در پاسخ نامۀ واصله از ادارۀ کل شهربانی به وزارت کشور در 
تاریخ 7خرداد1323 مبنی  بر سوءِ رفتار نظامیان هندی در میانه نسبت به ابراهیم نام فرزند 
محمد به اطالع می رساندکه اقدام الزم نزد سفارت کبرای انگلیس به عمل آمده است 

)اسنادی از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، 1389، ج3، ص293(.
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تقی زاده نمایندۀ ایران در شورای امنیت، اظهار کرد که براثر قضایای آذربایجان و 
شمال و مانع شدن روس ها از ارسال قشون برای سرکوبی شورشیان، اوضاع اقتصادی ایران 
کاماًل مختل شده است. وی همچنین خواسته بود که از کمک مادی و معنوی به شورشیان 

آذربایجان خودداری شود )مجتهدی، 1381، ص104(.
بود. در  تبعات جنگ جهانی دوم تشکیل فرقۀ دموکرات آذربایجان  از مهم ترین 
12شهریور1324 طی اعالمیه ای که در نشریۀ جودت به چاپ رسید موجودیت فرقۀ 
دموکرات آذربایجان اعالم شد )روزنامۀ جودت، فوق العادۀ 12شهریور1324، ص1(. در 
این بیانیه پس از سخنی چند از وضع نابسامان آن روز ایران به وضع ویژۀ آذربایجان 
اشاره شده بود و سرانجام نتیجه گرفته شده بود که امضاکنندگان آن برای سامان بخشیدن به 
نابسامانی ها به تشکیل فرقه ای به نام فرقۀ دموکرات آذربایجان اقدام کرده اند )جهانشاه لو 
افشار، 1367، ج1، ص231(. از نتایج حضور شوروی ها در ایران دخالت در ادغام حزب 

تودۀ زنجان در فرقۀ دموکرات بود)جهانشاه لو افشار، 1367، ج1، ص231(.
به دلیل مشکالت اقتصادی به  وجود آمده ناشی از محاصرۀ اقتصادی، دولت ایران از 
ارسال هر نوع امکانات عمومی به آذربایجان به بهانۀ نا امنی سرباز می زد و قطع  شدن مراودۀ 
اقتصادی منطقۀ آذربایجان با نقاط دیگر کشور موجب کمبود مواد غذایی در آذربایجان 
شد. فرقۀ دموکرات برای رویارویی با این مشکالت بر قیمت ها نظارت کامل می کرد 
و 20 درصد سهم دهقانان و 70 درصد سهم زمین  داران را از محصول آنان می گرفت 
و برای قاچاقچیان )صادرکنندگان( غله از آذربایجان مجازات سختی تعیین  کرد. البته 
جهانشاهلو ذکر می کند که تنها گروهی از آن ها تالش می کردند و گروه یا گروه های دیگر 
در پی گردآوردن پول و مال بودند. آن ها اموال مردم را مصادره می کردند و یا خود رشوه 

می گرفتند و یا به بیگانگان رشوه می دادند )جهانشاه لو افشار، 1367، ج1، ص287(.
همانند این اقدام ها و غارت ها در مراغه، اردبیل و حتی شهر تبریز نیز بسیار روی 
می داد. من جمله شخصی به نام عباس پناهی با دست آویزقراردادن ممنوع بودن حمل طال و 
جواهر به وسیلۀ مسافران، بسیاری از اموال مسافران را ضبط و مصادره می کرد و بخشی از 
آن ها را خود برمی داشت و بخشی از آن ها را به روس ها می داد )جهانشاه لو افشار، 1367، 

ج1، ص324(.
آیت اهلل مجتهدی هم در خاطرات خود دربارۀ اوضاع عمومی آذربایجان در آن زمان 
می نویسد: »...تحیر مردم روزبه روز بیشتر می شود. مصادرۀ اموال هم در بعضی موارد 
به موقع اجرا گذاشته شده است. خانۀ میرجواد صراف را مصادره نمودند« )مجتهدی، 1381، 
ص120(. یا یکی دیگر از کسانی که امالکش را مصادره کردند، آقای غالمرضا خان 
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مسعود بود که »وی شخصی بسیار درستکار و ساکت و در مسائل سیاسی بی طرف است« 
)مجتهدی، 1381،ص327(.

وضعیت رکود اقتصادی آذربایجان حتی در سال های بعدی هم گریبان گیر مردم این 
خطه شد؛ به طوری که تجار تبریزی مقیم تهران اظهار می داشتند که: مادامی که قوای شوروی 
از آذربایجان خارج نشوند، اوضاع به همین منوال خواهد بود. بازرگانان مذکور به هیچ وجه 
حاضر نبودند به تبریز بروند و به کار تجارت خود مشغول شوند و این موضوع یکی 
از علل حقیقی بیکاری عده ای از اهالی تبریز قلمداد شده است )ایران در بحران، 1379، 
ص253(. در تیر1325 قیمت اجناس در تبریز ترقی پیدا کرده بود. قیمت غله هم ناگهان 
افزایش یافته بود. در مراغه از منی هشت قران به منی چهارده قران رسیده بود )مجتهدی، 

1381، ص313(.
گزارش ها حاکی از آن بود که »در 17مهر1325 در تبریز و نقاط دیگر آذربایجان 
خواروبار خیلی گران شد  مخصوصاً گندم خرواری 300 تومان به دست نمی آید و روس ها 
هرروز از راه جلفا به وسیلۀ کشتی به سمت روسیه حمل می نمایند و دراین خصوص 
بعضی ها با شوروی ها تشریک مساعی می کنند. به طوری که در بین اهالی تبریز مذاکره است 
اگر یک اتفاقی بیفتد و دولت مرکزی آذربایجان را تصرف نماید، دو نفر نامبرده به روسیه 
فرار می نمایند]غالم یحیی1 و پیشه وری[. اهالی آذربایجان در زمستان از گرسنگی خواهند 
مرد و مردم و اهالی آذربایجان انتظار دارند که چه وقت از طرف دولت مرکزی اقدام 
خواهد شد آن ها نجات خواهند یافت« )ایران در بحران، 1379، ص365(. »قحطی مانند 
4 سال پیش است. بیکاری و بی پولی و بیچارگی اهالی را وادار به فرار کرده و اشخاص 
بی چیز مجبور شده اند که زندگی خود را فروخته و پیاده به شهرهای بیگانۀ عراق و ترکیه 

بروند« )ایران در بحران، 1379، ص368(.
جهانشاهلو در خاطرات خود دربارۀ اقدامات غالم یحیی می نویسد: »از روزی که 
آقای غالم یحیی با همراهانش به این شهر ]زنجان[ آمده است مردم به جان و مال خود 
ایمن نیستند« )جهانشاه لو، 1367، ج1، ص277(. یا درجایی دیگر می افزاید:»پس از رفتن 
من ]جهانشاهلو[ به تبریز غالم یحیی و دوروری هایش براستی در بخشهای زنجان و شهر 
غارتها و جنایتهایی کردند که روی تاخت وتاز آدمکش های عرب و مغول سپید شد« 

)جهانشاه لو، 1367، ج1، ص278(.
آیت اهلل مجتهدی هم دراین باره می نویسد: »تعیین شدن غالم یحیی به ریاست نگهبانی 
که رسم ژاندارمری است بر یأس بیچاره مالکین می افزاید« )مجتهدی،1381، ص344(. 
همچنین اراضی کشاورزی مردم آذربایجان به وسیلۀ نیروهای شوروی تصرف می شد 

1. در آسـتانۀ جنـگ دوم جهانـی کـه 

دسـت آویز  بـا  را  بیگانـگان  روس هـا 

می راندنـد،  اتحـاد شـوروی  از  امنیتـی 

غالم یحیـی نیـز بـا ایرانیـان مهاجـر بـه 

آذربایجـان ایـران روانـه شـد و در بخش 

رساب سـکنی گزیـد. غالم یحیی سـال ها 

پیـش بـه همـراه پـدر عـازم باکـو شـده 

و بـا رشوع و اشـاعۀ افـکار کمونیسـتی، 

همـراه جمعـی از ایرانیـان مقیـم باکـو 

جـذب افـکار کمونیسـتی شـده بـود. او 

ابتـدا بـه عضویـت حـزب کمونیسـت 

سـازمان  عضویـت  سـپس  و  درآمـد 

جوانـان کمونیسـتی با نام »کامسـمول« 

را پذیرفـت و بـا فعالیـت میـان کارگران 

ایرانی مقیم باکو توانست اعتامد دولت 

شـوروی را به گونـه ای جلب کنـد که وی 

را بـه مقام شـهرداری منطقـۀ صابونچی 

برگزیننـد که مهم تریـن بخش نفت خیز 

در  بعدهـا  سـابقه  بـود. همیـن  باکـو 

ایـران اعتبـاری برایش جمع کـرد. اگرچه 

او نخسـت در روسـتاهای رساب، شـیر 

می فروخـت، امـا پس از آشـنایی با چند 

دزد بـه کار قصابی پرداخـت و به تدریج 

به فعالیت حزبی فرقه ای گرایش نشـان 

داد و بازداشـت شـد. اوپـس از رهایـی 

از زنـدان بـه عضویـت اتحادیـۀ کارگران 

حـزب تـوده در آذربایجـان درآمـد و در 

آسـتانۀ تشـکیل فرقۀ دموکرات مسـئول 

شـد.  میانـه  شـهر  کارگـران  اتحادیـۀ 

هنگامی کـه در مهرمـاه 1324 در تربیـز 

کنگـرۀ فرقـه تشـکیل شـد بـه روایـت 

جهانشاهلو، او در آنجا عضو دون پایه ای 

بود؛ ولی بعدها وقتی پیشـه وری مأمور 

به تشـکیل دولت مسـتقل دموکرات در 

آذربایجان شـد، غالم یحیـی نزدیک ترین 

نظامـی نزدیـک به او بود )جهانشـاهلو، 

ص321(. ج1،   ،1367
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)ساکما، 290/8270(. گزارش های زیادی از تعدیات نیروهای شوروی در منطقۀ آذربایجان 
وجود دارد )ساکما، 290/246(.

در پایان باید اشاره کنیم که با استقرار مسلحانۀ فرقۀ دموکرات درآذربایجان بسیاری از 
ارباب ها کشته یا از روستاها متواری شدند و نظم و نسق کشت و زرع در روستاها به  هم 
ریخت و بسیار از مالکان روستاها دیگر به آذربایجان بازنگشتند. به همین علت در سال 
1326 و باوجودِ خروج متفقین، آذربایجان باز هم با قحطی جدیدی مواجه شد. بسیاری 
ازکشاورزان هم به عضویت قوای فرقه درآمدند و عماًل کار کشاورزی در آذربایجان معطل 
ماند. کمبود نان در بازار کاماًل محسوس شده بود. تجارت به  کلی به حال رکود درآمده بود.

نتیجه گیری
در شهریور1320، هواپیماهای جنگی شوروی آذربایجان و تعدادی دیگر از شهرهای 
صفحات شمالی کشور را بمباران کردند و این نخستین نشانۀ نقض آشکار بی طرفی ایران 
در جنگی بود که ایران نه در شروع آن نقشی داشت و نه در ادامۀ آن و نه نفعی از آن 
می برد. از پیامد آنی جنگ می توان به اشغال آذربایجان به دست نیروهای شوروی و دخالت 
نیروهای مذکور در امور اداری، و انتظامی منطقه و سرانجام خسارت های اقتصادی اشاره 
کرد. در طول جنگ، آذربایجان با قحطی و بحران نان مواجه شد. به علت کمبود غله، نان 
کمیاب و بسیار نامرغوب شده بود. مردم در شهرهای مختلف آذربایجان ازجمله تبریز 
دست به شورش زدند؛ ولی این شورش ها هم دردی از مردم دوا نکرد. با پایان جنگ 
دّوم جهانی اگرچه پیامدهای آنی جنگ نیز تمام شد؛ ولی پیامدهای درازمدت آن همچنان 
ادامه یافت؛ به طوری که اشغال آذربایجان به وسیلۀ فرقـۀ دموکرات یکی از این پیامدها بود.
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