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  چکیده
های زيادی در طول تاريخ مواجه بوده ها و قحطيساليايران با توجه به موقعیت جغرافیايي خود با خشک

 فارس در فاصلهسالي و قحطي گسترده و فراگیر در نواحي شمالي خلیجشکاست. يکي از اين موارد خ
هايي چند در اين زمینه، تصويری ناقص از اين ش بوده است. با وجود پژوهش 1324تا  131۷های سال

 ر نواحيدحران بحران توسط پژوهشگران فراهم شده است. اين پژوهش در پي آن است تا بازتاب اين ب
ات و اقدام های هفتم و هشتم در دوره زماني مذکور را بررسي نمودهس واقع در استانفارشمالي خلیج

نابع کیه بر متتحلیلي و با شده در قبال اين بحران را بررسي نمايد. اين پژوهش به روش توصیفيانجام
دهد ن مينشا ژوهشپنتايج اين  ای، اسناد آرشیوی، نشريات و منابع محلي نويافته انجام شده است.کتابخانه

يي، واد غذاديد مشاين بحران در نشريات آن دوره، اسناد دولتي و کتب خاطرات در قالب گزارش کمبود 
حال مراجعه به همین توجهي يافته است. بااينومیر فراگیر و مهاجرت گسترده، انعکاس قابلناامني، مرگ

سالي و کثری در کنترل اين خشؤقش منبر عوامل مختلف نتوانست  دهد دولت مرکزی بنامنابع نشان مي
ش نبود. تیجه بخدان نقحطي ايفا کند. در همین رابطه درخواست کمک از متفقین برای تأمین ارزاق نیز چن

درگیر در  عي نواحيها انجام شد. در مقابل، نقش بخشي از اقشار اجتماهرچند در مواردی اقداماتي توسط آن
 توجه بوده است.ثر و قابلؤماين بحران، در کاستن از رنج مردم 
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An investigation of the Drought and Famine in the 

Northern Regions of the Persian Gulf and the Reactions to 

it (1317-1324) 
MohammadReza Omrani1 

Hassan Allahyari2 

HabibAlah Saeidinia3 

Abstract 

Due to its geographical location, Iran has faced many droughts and 

famines throughout history. One of these cases was the widespread and 

pervasive drought and famine in the Northern regions of the Persian Gulf 

between the years 1317 and 1324. Despite several studies in this field, 

researchers have provided an incomplete picture of this crisis. This 

research seeks to investigate the reflection of this crisis in the Northern 

areas of the Persian Gulf, located in the seventh and eighth provinces, in 

the mentioned period and examine the actions taken against this crisis. 

This research has been carried out using a descriptive-analytical method 

and relying on the library sources, archival documents, publications and 

new local sources. The results show that this crisis has been significantly 

reflected in the publications of that period, government documents and 

diaries in the form of reports of severe food shortages, insecurity, 

widespread deaths and extensive migration. However, referring to the 

same sources shows that the central government could not play an 

effective role in controlling this drought and famine due to various 

factors. In this regard, asking for help from the allies to provide food was 

not very fruitful. However, in some cases, actions were taken by them. 

On the other hand, the role of part of the social strata of the areas 

involved in this crisis has been effective and significant in reducing the 

suffering of the people. 

Keywords: Persian Gulf, northern Regions, Drought, Famine, Mortality. 
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 مقدمه .1

شود. بارش و خشک ايران محسوب ميفارس در شمار مناطق کمهای شمالي خلیجکرانه
ها سالي و قحطي بوده است. گاهي اين قحطيبه همین دلیل همواره در معرض خشک

سالي و قحطي رسد خشکحال به نظر ميگرفته است. بااينهای چندساله را در بر ميدوره
تر از موارد قبل از ش در مقیاسي بسیار متفاوت و گسترده 1324تا  131۷های فاصله سال در

آن،  يزمانخود بوده است و به دلیل اشتمال بر گستره وسیع جغرافیايي و طول مدت
حران را بای اين امدهپیامدهای فراواني را در منطقه موردنظر از خود بر جا گذاشت. آنچه پی

وجود  فارس بوده است. بارود متفقین به ايران از نواحي جنوبي و خلیجنمود ودوچندان مي
نطقه های متقارن، اين شرايط در ماهمیت اين مسئله به عللي ازجمله وجود بحران

توان ها ميکه طبق بررسيموردبحث، در کانون توجه پژوهشگران قرار نگرفته است. درحالي
ی آن را شود ردپاکه هنوز مي یاي تلقي کرد. فاجعهبحران مذکور را در تراز يک فاجعه انسان

ن ين دوراد. ادر حافظه جمعي معمّرين اين مناطق دنبال نموده و با اسناد انطباق دا
ي فارس با عناوينشمالي خلیج یهاکرانهها و پسدهشتناک در ادبیات شفاهي مردم کرانه

ومیر شدت قحطي، مرگ ظر بهشود که نابازشناسي مي« سال آزارو»يا « سال دردو»چون 
رسد يهاست. از طرفي به نظر مهای واگیر و ديگر حوادث تلخ آن سالگسترده، بروز بیماری

ز ال آن نیهای احتمالي در قبپژوهشگران نسبت به اين پديده، واکنش يتوجهدر کنار کم
های کنشهای مقدماتي ناظر به واکه يافتهگرفته است. حال آن کمتر مورد مداقه قرار

مختلف  اب ابعادباشند. بر اين مبنا پژوهش حاضر در پي بازتمختلف در قبال اين رويداد مي
تا به  پژوهش در پي آن است . بدين ترتیب ايناستها نسبت به آن اين قحطي و واکنش

فارس از سال نحوه انعکاس بحران قحطي در نواحي شمالي خلیج :که پرسش پاسخ دهداين 
 ها نسبت به اين بحران چه بود؟ش در ابعاد مختلف چگونه و واکنش1324تا  131۷

هتای قحطيهتای در مورد اين پديده تاکنون پژوهش مستقلي انجام نشده استت. کتاب
پل پیروزی؛ سرزمین قحطي: ايران در جنگ جهتاني دوم ( تألیف احمد کتابي و 1384) ايران

طور علتي فتحعلتي آشتتیاني بته مجتد و ترجمته ي( تألیف محمتدقل1395)، (1324–1320)
قحطي در ايران در بازه زماني موردبحث پرداختته و کمتترين توجته را بته  ةعمومي به پديد
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اند. چند مقاله نیز حول محور قحطي در همین زمتان نوشتته فارس عرضه داشتهخلیج ةمنطق
 ای وپیامتدهای جنتتگ جهتاني دوم بتتر منتاطق کرانتته» ةهتا مقالتتتتترين آنشتده کته مهم

، و نیا و عبتدالرزاق ملکتياهلل ستعیدیدکتتر حبیتب( تألیف 1395) «فارسای خلیجکرانهپس
( تألیف 1390« )ه.ش.1324 – 1293های های فارس در فاصلة سالعلل و عوامل قحطي»

( تتألیف 1390« )غالت و زندگي اجتماعي مردم ايران در جنگ جهاني دوم»ظريفه قاسمي، 
ش. 1324تتا  1320های تبیین عوامل مؤثر در شیوع قحطي سالبررسي و »حسین آباديان، 

نژاد و الهام لطفي، ( تألیف مرتضي دهقان1393« )و اقدامات دولت در کاهش آثار مخرب آن
جنگ جهتاني دوم، »( تألیف شهال آذری، 13۷1) «ش( 1320-1324قحطي و گراني نان )»

( تتألیف بهتروز طیرانتي 13۷2(« )1320-1324های مردمي در قبتال آن )قحطي و واکنش
بررسي پیامدهای سیاسي، اقتصادی و اجتماعي حضور متفقین »مانند  هايينامهيانهستند. پا

( تتتألیف 139۷« )ه.ش.1325-1318فتتارس در جنتتگ جهتتاني دوم در بنتتادر شتتمالي خلیج
( 1395« )فتارس و دريتای عمتانتأثیرات جنگ جهاني دوم بر خلیج»پور، غالمرضا گلستاني

( نیتز اشتاراتي بته ايتن موضتوع 1394« )فارس در جنگ جهاني دوم»زاده، لیف زهرا قليتأ
ها بروز قحطي در ستط  کتالن کشتور را در نظتر گرفتته و بخشي از اين پژوهشاند. داشته

هتا بیشتتر بته ديگتری از پژوهش ةاند. دستتفارس را ناديتده انگاشتتهخلیج ةقحطي در حوز
ها نسبت انعکاس و واکنش ةاند تا نحوگ جهاني دوم پرداختهپیامدهای قحطي با عاملیت جن
عامل قحطتي،  ينترعنوان مهمها در مورد جنگ جهاني دوم بهبه آن. از طرفي پافشاری آن

که ختود ايتن است به عوامل طبیعي نموده  يتوجهو کم نیازیيهای فوق را دچار بپژوهش
ک ناقصي از پديده را به دنبال داشته است. در عالوه ناديده انگاشتن منابع محلي درهمسئله ب

عزيمتت را ستال  ةنواختي، نقطتصتورت يتکچارچوب همین ديدگاه اکثر ايتن تحقیقتات به
های پیش از بايست در سالآغاز اين بحران را مي ةکه نقطاند درحاليش در نظر گرفته1320

عزيمتت، چگتونگي  ةر نقطآن جستجو نمود. لذا اين پژوهش در پي آن است تا با بازنگری د
 ةها نستبت بته آن را در ابعتاد مختلتف بررستي نمايتد. گستترانعکاس اين بحران و واکنش
های هفتتم و فارس واقتع در استتانشامل نواحي شمالي خلیج جغرافیايي اين پژوهش عمدتاً

 .استهشتم 
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فارس از اواخر عصر قاجار تا سال درآمدی بر قحطی در حوزه خلیج .2

 ش1313

فارس در طول ای الينفک از سرنوشت نواحي شمالي خلیجسالي مقولهحطي و خشکق
رار داده شدت تحت تأثیر قکه بارها زندگي مردم را بهطوریتاريخ معاصر ايران بوده است. به

توان از گذاشت. بر همین مبنا ميو اثرات مخربي بر معیشت مردم اين نواحي مي
زارش گجهاني اول نام برد. بر اساس  های وقوع جنگسالي در اين مناطق در سالخشک

فارس همچون کنگان، های شمالي خلیجکرانهها و پسمنابع اين قحطي در کلیه کرانه
، نیر ق1333المتین،دشتي، تنگستان، دشتستان و ساير مناطق مشاهده شده است )حبل

سالي اين نواحي خشک ينترازآن سختپس. (21:1394باني، ، صافي دره19۷:1383شیرازی 
زارش منابع قحطي در اين ش روی داده است. بر اساس گ1313تا  1308 هایسالیان در م
همچون  ها باعث گسترش ناامني، فقدان مواد غذايي و مهاجرت اجباری به مناطقيسال

: 1393باني، ، صافي دره24546/240خوزستان و بحرين شد )آرشیو اسناد ملي سند ش 
. 209:1392ی، ا. میانخره 19،20: 1381. محیايي، 289و 281، 263، 238، 210، 209، 20۷

ها در سنجي انگلیسي(. بررسي آمارهای بارندگي از ايستگاه باران26:1394دريابندری، 
ر نواحي دسالي گسترده بارشي و خشکگفته ناظر به تداوم کمبوشهر در هر دو مقطع پیش

طور که در ادامه مالحظه خواهد شد، حال همانبااين. (91: 1398)فلور،  استمورد پژوهش 
تری نسبت به دارای ابعاد پیچیده 1324تا  131۷های سال ةسالي و قحطي در فاصلخشک

ارتباط با ي را بيقحط توان گستردگي پیامدهای اين دوره ازموارد قبل از خود بود. البته نمي
 قحطي قبل از خود دانست. ةاثرات بلندمدت دور

 ش(1324-1317فارس ). انعکاس قحطی در نواحی شمالی خلیج3

 انعکاس قحطی در اسناد آرشیوی. 1.3

اقشار  ةفارس، همهای خلیجکرانهها و پسزماني موردپژوهش، قحطي در کرانه ةدر باز
موردنظر يکي از اين اقشار بودند.  ةجامعه را درگیر کرده بود. کارکنان اداری مشغول در منطق

از يک سو به مقتضای وظیفه خود و از سوی ديگر به علت فشارهای ناشي از قحطي ها آن
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شان به تولید اسناد و شواهد مکتوبي پرداختند. همچنین بازرسین حکومتي بر زندگي شخصي
های مختلف به بازتاب شدند، در گزارشکه برای بررسي اوضاع به اين مناطق فرستاده مي

ها اند. اين گزارشفارس در بازه زماني پژوهش پرداختههای شمالي خلیجوضعیت کرانه
 شوند.سالي و قحطي اين ناحیه محسوب ميامروزه منبع مهمي برای تحقیق درباره خشک

ای اين منطقه ستردهش قحطي گ131۷-1324بر اساس همین اسناد در بازه زماني سال
ي ت گرسنگثر شدمیناب بر اها، مادری در بر يکي از همین گزارش را فرا گرفته بود. بنا
(. محمد 131۷، 210۷۷/240آرشیو اسناد ملي، ش سند خود بوده است ) ةدرصدد خوردن بچ

گي جان در گرمسیرات مردم بر اثر گرسن»کند که ناصر قشقايي در تلگرافي اعالم مي
 ود اهاليدهند و اگر شرايط در سال آينده به همین منوال ادامه داشته باشد صد نمي

 .(1320، 62461/310)آرشیو اسناد ملي، ش سند  «یرات از بین خواهند رفتگرمس

وزير داری جاسک به دفتر نخستش از بخش131۷ای که در سال گزارش محرمانه
هايي ارسال شد، ناظر به اين مسئله بود که اکثر مردم قراء اين بخش بر اثر قحطي در دسته

آرشیو اسناد ملي، ش اند )ر گرفته و مسل  شدهنظر يکي از اشرار يا سارقین محلي قراتحت
(. همچنین تلگرافي از دهدار عسلويه به فرمانداری بوشهر ارسال 131۷، 22548/310 سند

شده که ضمن انتقاد از عدم رسیدگي دولت در تشري  اوضاع، گسترش ناامني و مهاجرت 
(. در 43۷41/293،1321آرشیو اسناد ملي، ش سنددهد )جمعي ناخواسته را هشدار ميدسته
ای به دفتر مخصوص شاهنشاهي از ش جمعي از اهالي اهرم و تنگستان در نامه1323سال 

سالي و گراني و عدم توجه اولیای امور نسبت به مردم آن منطقه اظهار قحطي شديد، خشک
 در»... که طوریکنند. بهها اشاره ميسابقه طي اين سالومیر بيناراحتي کرده و به مرگ

 ةواسطاند و عده زيادی هم بهشماری بر اثر گرسنگي فوت نمودههای اخیر عده بيسال
های صحرا و غیره تدريجاً بنیة خود را از دست داده و به انواع امراض و خوردن علف

آرشیو اسناد ملي، ش سند ) «اندها دچار شده و سر انجام زندگي را بدرود گفتهبیماری
3535/310 ،1323.)1 

                                                           
 -ش1320، ۷14/260)آرشیو اسناد ملي ايران ش سند:  ها و پرهیز از اطاله کالم ر.ک:هايي از اين گزارشبرای درک بهتر نمونه. 1

 -ش1320، 13232/240 -ش1319، 22909/310 -ش1321، 154/293 -ش1321، 15046/240 -ش131۷، 2430/350
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سالي و اند ضمن اثبات وجود خشکتوان گفت اسناد آرشیوی توانستهترتیب مينبدي
د عني کمبوالي منطقي آن يمذکور، تو ةفارس در دورقحطي گسترده در نواحي شمالي خلیج

ي و رارت و ناامنشسابقه، گسترش ومیر بيفرسا، مرگارزاق، گرسنگي فراگیر و طاقت
اسناد  رافیاييه جغت از بحران را به تصوير بکشند. گسترعنوان راه نجاسرانجام مهاجرت به

 درستي گويای اين فاجعه است.مانده بهبرجای

 انعکاس قحطی در نشریات .2.3

ترين همماز  مورين دولتي صادر شده است يکيأاز طرف م عالوه بر اسناد که غالباً
کاس اين نشرياتي که به انعاند. در اين بین اغلب های اين بحران نشريات بودهدهندهبازتاب

ر صورت محلي در بوشهبه خلیج ايراند. تنها نشريه اند چاپ تهران هستنمسئله پرداخته
سالي و از يک طرف خشک»مده های اين نشريه آشد. در يکي از اين گزارشمنتشر مي

الء غه و نیامدن باران، از يک طرف نداشتن بذر برای کشت، از يک طرف قحطي آذوق
 و خوردن تنگي و نبودن شغل و باالتر از همه پیدا شدن ملخ، از طرف ديگر دستعمومي

 ان احاطههای رويیده و محصول تنباکو و سزيجات، صیفي و نخلستان بر مردمي سبزهئجز
بروز  اامني ونشوند، روزی نیست که در دهات و قراء چند نفر در اثر گرسنگي تلف ن ... کرده

رو ين نشريه ازآن(. اطالعات ا26/10/1320)خلیج ايران،  «است آبله هم مزيد بر علت شده
 شد واجد ارزش و اعتبار بااليي است.که در کانون بحران چاپ مي

های شمالي های متعدد نسبت به قحطي در کرانههايي که در شمارهيکي ديگر از روزنامه
راله صفوی نماينده بود که توسط سید شک کوششداد، روزنامه فارس واکنش نشان ميخلیج

های اين روزنامه نیز شد. گزارشمردم بوشهر در مجلس شورای ملي در تهران منتشر مي
بنابر موقعیت مديرمسئول آن ناظر به مشاهدات میداني و واجد اعتبار بااليي است. در يکي از 

شیده بار گرسنگان رو به موت مهاجران به بندر بوشهر به تصوير کها، وضع رقتاين گزارش
جمعیت کثیری از »(. همو در جای ديگری آورده است: 4/8/1321، کوشششده است )

زارعین و فقرا و مستمندان برای به دست آوردن لقمه ناني با عیال و اوالد از نقاط دور و 
ها و ها در خرابهنزديک به شهر بوشهر پناهنده شده، جمعیت شهر متدرجاً زياد و اغلب آن

                                                                                                                                  
 .ش و ...(1323، 1139/260 -ش1321، 42۷41/293 -ش1320، 2658/310
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سر برده همه گرسنه و تشنه، گاهي ديده شده است بعضي تلف شده و چند سراها به کاروان
، کوشش) «ها در حرارت پنجاه و شصت درجه متعفن گرديده استروز گذشته که جنازه

داد هايي در اين روزنامه منتشر شد که نشان مي(. با شدت يافتن قحطي گزارش24/6/1321
ها در معابر موجب تي نیست و اجساد مردهآوری و کفن و دفن مردگان فرصحتي برای جمع

 (.18/6/1321، 1۷/9/1321، کوششوحشت عمومي است )

مک به کريافت دن و به دنبال آن بسیاری از طرف مردم و افراد بانفوذ برای بازتاب بحرا
ه گزارش ب شد و يا نشريات افرادی را برای ارائهنشريات مختلف در تهران فرستاده مي

خورشید داشتند. در همین راستا نويسندگان روزنامه فارس گسیل ميجنواحي شمالي خلی
بار فارس سفر کرده بودند شرح مفصلي از اوضاع رقتهای شمالي خلیجکه به کرانه ايران

ذايي، مواد غ داقلحمناطقي همچون بندر دير، بندر لنگه، بندر مُقام و... آورده و فقدان 
، ايران خورشیداند )روزنامه واحي را منعکس کردهخواری و فقر گسترده مردم آن نملخ
21/4/1321 ،28/4/1321.) 

ه ر شد کمنتش اقدامنام عالءالدين مورخ الری در روزنامه ه گزارش ديگری از شخصي ب
فرما سالي شديدی که از سه سال گذشته در منطقه الرستان حکمکند بر اثر خشکاشاره مي

 قريباً تده و شکلي از بین رفته، مردم بسیاری تلف بشده است امور تجارتي و کشاورزی 
(. روزنامه 14/4/1321اند )اقدام،نفر نیز از فرط گرسنگي به اطراف پراکنده شده صدهزاريک
فارس واکنش های شمالي خلیجهای متعدد نسبت به قحطي در کرانهنیز در گزارش بهرام

 رح اوضاعبه ش« کندرا تهديد مي يک مرگ عمومي الرستان»نشان داد و گزارشي با عنوان 
های زيادی از شدت گزارشپرچم و داد های (. همچنین روزنامه20/9/1322پرداخت )بهرام،

صورت فراگیر همه ساکنین مناطق داد اين بحران بهقحطي منتشر کردند که نشان مي
 .(28/8/1321، داد؛ 22/1/1321، پرچم)روزنامه  مذکور را درگیر کرده است

تر از اسناد طور که مالحظه شد انعکاس اين بحران در نشريات دقیق تر و گستردههمان
. مالحظات اداری از يک سو و آزادی بیان نشريات پس از سقوط استو مکاتبات دولتي 

نشان دهد له را ئانعکاس اين مس ةرضاشاه به شکلي دوسويه توانست نقش نشريات در نحو
های توان در روزنامهاوت در سط  انعکاس را ميفن ت(. حتي همی30/۷/1321،خلیج ايران)
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توان عمق نمي که اصوالًطورینیز مشاهده کرد. به اطالعاتکثیراالنتشار دولتي همچون 
مقابل، نشريات محلي و  ةمتوجه شد. در نقط اطالعاتاين بحران را از طريق روزنامه 

موثرتری در انعکاس اين بحران نشرياتي که به نوعي ارتباط با محیط بحران داشتند، نقش 
های متعدد به انتقاد از که در شماره خلیج ايران ةاند. تا جايي که در همین زمان، روزنامداشته

پرداخت از طرف فرماندار تهديد شد که جلوی نشر روزنامه گرفته عدم رسیدگي مسئولین مي
 (.1۷5:1398شود )فلور، مي

 لیانعکاس قحطی در کتب خاطرات مح. 3.3

فارس و خروج های شمالي خلیجکرانهها و پسبا وجود بحران اجتماعي فراگیر در کرانه
ه ای ماندج بر شرايط از حالت طبیعي، خوشبختانه خاطراتي از مردم مناطق مدنظر پژوهش

ت ساني اسکايي يکي از ابراهیم محی اين پديده هستند. ةدهندصورت ملموسي انعکاسکه به
جرت سالي شديد تصمیم به مهااين پژوهش به دلیل قحطي و خشک که در بازه زماني

بحران  اس نتايجگیرد. در واقع او به نوعي خود درگیر اين بحران بود و خاطرات او انعکمي
تا  کرانه بندر کنگاندار در پسمدنظر است. او که مسیر روستای خود شلدان دهستان گله

ضاع است او یمودهکشور عراق را با پای پیاده پبندر بوشهر و سپس تا آبادان و سرانجام 
سالي خشک»خوبي شرح داده و نوشته است که فارس را بههای شمالي خلیجقحطي در کرانه

به  خود را ترانو قحطي چنان به مردم هجوم آورده بود که در بعضي جاها حاضر بودند دخ
ان د مهاجرهای متعده گروههمو در گزارش مهاجرت خود ب« مقدار کمي جو و خرما بفروشند.

، 43: 1381 دهد )محیايي،ای بوشهر خبر ميگرسنه در ديّر و بردخون و ديگر مناطق کرانه
لت زدگان دالطيخاطرات محیايي در زمان سکونت در آبادان نیز بر شرايط زندگي قح (.48
 است که ي به حدیعنوان کانون خاطرات ابراهیم محیايانعکاس بحران مدنظر به .کندمي
فارس در خلیج مردم نواحي شمالي ةنامترين رنجرا مستند گذر از سرمنزل عنقاتوان کتاب مي

کند آن است يمهای اين کتاب را بیشتر چه اهمیت گزارشبازه زماني مدنظر قلمداد کرد. آن
فارس را نیز ش در حوزه شمالي خلیج1313تا  1308های که نويسنده، قحطي مابین سال

ي در توان در مقام مقايسه، شدت و گستردگي قحطرده است. بر همین اساس ميدرک ک
 های موردبحث را بهتر درک کرد.سال
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ده نیز منعکس ش اشاهلل کازرونيخاطرات مسالي اين دوره در کتاب قحطي و خشک
جا را فرا گرفته بود و سالي همهش قحطي و خشک1320کند که در سال است. او اشاره مي

 هک در اين کتاب خواری روی آورده بودند.ل کمبود خواروبار و گندم، مردم به ملخبه دلی
ان به رازجبتوسط آقای ياحسیني تدوين شده اشاره شده است که وضع روستاهای اطراف 
خوردند يرا ممراتب بدتر از شهر بوده و مردم از فرط گرسنگي، برگ درختان و علف صح

 (.46: 1388ياحسیني، )

زاده ليوايرج  است که خاطرات انگلو و بنگلو در آبادانکتب خاطرات، کتاب از ديگر 
ان ي مهاجرگر زندگاين کتاب به نوعي روايت .است فرزند آشپز شرکت نفت ايران و انگلیس

فارس را برای نجات از قحطي و گرسنگي ترک ای است که نواحي شمالي خلیجزدهقحطي
ا از فقر و ت خود رر صنايع نفدتا بلکه بتوانند از قِبل کار اند کرده و به آبادان سرازير شده

برای  گلیسبه دلیل همین مهاجرت گسترده، شرکت نفت ايران و ان فالکت نجات دهند.
ر ردم که دمهايشان و همچنین عده زيادی از فراهم آوردن خواروبار کارکنان و خانواده

م ود اقداخالت شده و برای رفع مشک خیز مشغول به کار بودند با مشکل مواجهمناطق نفت
های تعاوني کرد کتسیس شرأهای سهمیه و تبندی و توزيع بنبه سرشماری، جیره

 (.1۷9 ،1۷8: 1391زاده، )ولي

ه بکه  گذر از سرمنزل عنقاخصوص کتاب توان گفت کتب خاطرات بهترتیب ميبدين
 ةم گسترصورت ملموس هد بهانزيسته نويسندگان آثار نیز بوده، توانسته ةنوعي تجرب

 .یات آن را به تصوير بکشندئزماني و هم جز ةجغرافیايي بحران و هم باز

 انعکاس قحطی در سندی نویافته؛ دیوارنگاره مسجد نخل خَلفان .4.3

ش ديوارنگاره 1324تا  131۷های شده در مورد قحطي از ساليکي از منابع کمترديده
ها، به يادگار مانده رسد از آن ساللنگه است که به نظر ميمسجد نخل خلفان از توابع بندر 

ای بر ديوار مسجد اين روستا ايجاد شده ش نوشته1321اساس شواهد در سال  باشد. بر
(. 1برگي است )پیوست شماره سالي و بيهای خشکاست که گويای ابعاد وحشتناک سال

پس از بازسازی آن مسجد ديگر در  سفانه اين ديوارنگاره که به زبان عربي نوشته شدهأمت
دسترس نیست و اکنون تنها عکسي از آن برجای مانده است. ترجمه فارسي اين ديوارنگاره 
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های گرسنگي؛ تاريخ هالک مردم از گرسنگي و فقدان به يادبود سال»مهم چنین است: 
تا  1361خويي، همراه با نابودی متموالن و مرگ ديگران، از سال رحم و مروت و نیک

ای که با پوشش کفن به خاک سپردند و مردهق. مردگان را بي1363های سال جاری نیمه
ترکید و از ات ميديدی آنچه را که من ديدم سینهرفت کفنش گوني بود. ای برادر اگر مي

خوردند ... های پوسیده را از خاک درآورده و ميسپردی. زندگان استخواندهشت جان مي
 «.ديدیخوردند ... ای برادر صورت زندگان را ... چون ... مردگان مييده ميها الشه گندآن

های قحطي لر سامرز مردم اين نواحي درنج بي ةشايد بتوان گفت اين ديوارنگاره چکید
خواری و مرده هايي چون گرسنگي فراگیر، مرگ گسترده، فقربوده و با وجود اختصار، عارضه

اره را ديوارنگ چه محتوای ايندر اين سند انعکاس يافته است. آنخوبي مردم در آن نواحي به
تي و خاطرا اسناد، نشريات هایوزن در گزارشکند، وجود شواهدی هممعتبر و باورپذير مي

 ةدهد پديدمي بخشي از آن قید شد. محل کشف اين ديوارنگاره نیز، نشان است که قبالً
فارس در کرانه خلیجای و پسات و نواحي کرانهای به مراتب بیش از گرمسیرمذکور گستره

 استان هفتم داشته و استان هشتم را نیز درگیر کرده بود.

ومیر سالي، قحطي، ناامني، مرگتوان گفت خشکدر بررسي کلي انعکاس اين پديده مي
ه بهای هفتم و هشتم فارس در استانمهاجرت مردم نواحي شمالي خلیج گسترده و نهايتاً 

د انخاطرات و اس خوزستان و مناطق ديگر، محتوای پرتکرار اسناد آرشیوی، نشريات، منطقه
ترين سال ش بحراني1321دهند سال ها نشان مينويافته محلي بوده است. اين گزارش

يات و ه در نشرحال میزان انعکاس اين پديدقحطي در بازه زماني موردبحث بوده است. بااين
لتي دو که اسناد آرشیوی که عموماً اند. درحاليتر عرضه شده کتب خاطرات بیشتر و ملموس

ق مذکور داده در مناطهستند، به ذات خويش عزمي جدی برای انعکاس مناسب حوادث روی
يات با د تا نشررضاشاه باعث ش پس از تبعید مقابل اسناد، فضای بازِ ةاند. در نقطنداشته

شان باال ن نابعمش نشان دهند. برآيند کلي آزادی بیان بیشتری نسبت به اين بحران واکن
های هفتم و هشتم منطبق بر ای استانکرانهای و پسدهد اين بحران مناطق کرانهمي

 ا درگیررعلي فنواحي جنوبي و جنوب شرقي استان فارس، استان هرمزگان و استان بوشهر 
 کرده و باعث مهاجرت گسترده به استان خوزستان شده بود.
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 ها نسبت به قحطی. واکنش4

 اقدامات حکومت مرکزی .1.4

فارس پیش از وقوع قحطي مشکالت زيادی داشتند و دولت های شمالي خلیجکرانه
توان ادعا که ميطوریها انجام داده بود. بهمرکزی اقدامات اندکي برای انتظام اين قسمت

ي از ز گزارش يکتوان ااين وضعیت را مي .کرد اين مناطق به حال خود رها شده بود

رف در از طبنا فرماندهان لشکر هفتم فارس، سروان خسروی، نماينده کمیسیون اعزامي به
زيره ای از مردم به سواحل عمانات و جوزارت جنگ برای بررسي داليل مهاجرت عده

ش  ،اسناد ملي آرشیواستنباط کرد ) ،ش به مرکز ارسال کرده بود131۷که در سال ، بحرين
 (.131۷، 22548/310سند 

وی و های بعد نیز ادامه داشت که در اسناد آرشیاين عدم رسیدگي در قحطي سال
به  ش1319های آن زمان هويداست. گزارشي از سرتیپ رزم آرا که در سال روزنامه
آرشیو داند )آور ميتوجهي دولت به سکنه اين بخش را شگفتبيوزير ارسال شده نخست

 (.1319، 22909/310ش سند  ،اسناد ملي

ش فردی به نام ابطحي نسبت به قحطي شديد در بنادر ثالث و عدم 1321در سال 
توجهي دولت به اين مناطق توجه دولت و اولیای امور به اين مناطق منتشر و نسبت به بي

کند که اگر توجه خاصي به اين حدود نشود اغلب اهالي دهد. او در ادامه بیان ميهشدار مي
همین نشريه در  (.23/1/1321، روزنامه خلیج ايرانرسنگي تلف خواهند شد )اين حدود از گ

السلطنه که از خدمات دولت سهیلي تعريف و تمجید کرده وزير قوامانتقاد به سخنان نخست
پريشاني مردم به جايي رسیده است که توده متواری در واليات به خون و »... بود، نوشت: 

روزنامه خلیج ) ...«کنند و دل و روده ماهي قانع ]قناعت[ مياستخوان گوسفند و هسته خرما 
ش کابینه 1321مرداد ماه سال  18 (. بر همین اساس وقتي قوام در14/5/1321، ايران
ترين برنامه خود برای مهم ت دولت را به پادشاه و مجلس شورای ملي معرفي نمود،ئهی

. اما های مختلف دانستتمرکز سازمانتأمین ارزاق عمومي را تشکیل وزارت خواروبار برای 
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مردم بوشهر در مجلس شورای ملي با انتقاد از عدم رسیدگي به  ةشکراهلل صفوی نمايند
بر های آن را زمانوضعیت مردم بنادر جنوب در دولت قبل، تشکیل وزارت خواروبار و سازمان

خانه جديد زارتومیر را بیش از آن دانست که معطل تشکیل ودانست و شدت قحطي و مرگ
 (.21/5/1321، کوشششود )

وزير نخست لکه ومبا مخاطب قرار دادن پادشاه،  خورشید ايراناحمد ديّری در روزنامه 
های مهفارس با وجود نادر عدم رسیدگي به وضعیت قحطي مردم در نواحي شمالي خلیج

م بنادر داد مرد ر و بهتر از دولت قبل بهعزرائیل زودت» :نويسدوار ميمتعدد، با لحني طعنه
مقام را  ر لنگه وفارس از ديّر تا بنادبار بنادر خلیجدر ادامه نیز شرايط رقت« جنوب رسید.

ومیر و گسترش شرارت و توجهي حکومت مرکزی نسبت به قحطي، مرگيادآور شده و از بي
مقايسه با  توجهي در مقامي. ازنظر نويسنده، اين بکندشدت انتقاد ميناامني در اين مناطق به

 (.21/4/1321، خورشید ايران روزنامه) آيدديگر مناطق ايران خوب به چشم مي

توجهي تا جايي بود که ابوالقاسم برازجاني از تجار برازجان که در شیراز اقامت اين بي
و کازرون تهیه کرده بود اما  داشت گندم موردنیاز برازجان و حتي دهات اطرف آن را از شیراز

(. سند ديگری 8/۷/1321، کوششکردند )استاندار و فرماندار شیراز اجازه ارسال صادر نمي
دار شهر شیراز که مرکز استان هفتم دار و فرمانش. استان1321دهد در سال نیز نشان مي

اسناد ملي، ش  آرشیواند )بود از صدور خواروبار به بنادر و سواحل جنوب جلوگیری کرده
با وجود تذکر از وزارت کشور و وزارت دارايي برای اجازه حمل  1(.1321، 2۷31/310سند

حمل خواروبار از شیراز به  ةخواروبار از شیراز به بوشهر مسئوالن امور در شیراز باز هم اجاز
رس اگر (. به عقیده سرتیپ فیروز استاندار فا23/۷/1321، روزنامه داددادند )بوشهر را نمي

آذوقه شیراز و کازرون به بوشهر و بنادر حمل شود در زمستان تمام اين استان به درد سواحل 
کند که از مناطق ديگر به شوند و از وزارت خواروبار درخواست ميو بنادر جنوب مبتال مي

رسد (. با همه اين احوال به نظر مي۷/8/1321اين نواحي خواروبار حمل شود )همان، 
از اقدامات از سوی حکومت مرکزی در خصوص اوضاع بحراني اين مناطق انجام حداقلي 

ومیر و مهاجرت ناگزير مردم اين اند. مرگگوی عمق بحران نبودهشده باشد، اما هرگز جواب

                                                           
 .5034، شماره 4986، شماره 49۷1، شماره 495۷، شماره روزنامه کوشش، 838، شماره روزنامه خلیج ايران. همچنین ر.ک: 1
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يد ناکارآمدی اقدامات حکومت مرکزی در اين زمینه ؤنواحي که در بخش قبل بیان شد م
 است.

ر گرفت های بحران در دستور کار قرااز نخستین سال يکي از نخستین اقداماتي که
رمان و له به کرخ غیس اداره کل تثبیت نئجوار بود. تلگرافي که رتأمین گندم از مناطق هم

الن دهد که مسئورونوشت آن به آقای گلشائیان مدير کل وزارت مالیه ارسال شده نشان مي
ک کرده در سواحل جنوب را در ش خطر قحطي131۷ربط در استان هشتم در تیرماه ذی

از  های تابعهوزهحوضعیت بندرعباس و ساير »بودند. در بخشي از اين تلگراف آمده است که 
ارد و ريفي ندم تعهقبیل میناب، چابهار، قشم، هنگام و... امسال خوب نیست. وضعیت بوشهر 

اس یز به بندرعبخترين محل حاصلکمک کرد. نزديک ها از ساير نقاطباالخره بايد به آن
 ،210۷۷/240 ش سند ،آرشیو اسناد ملي) «کرمان است. مطالعه و خیلي فوری نظر دهید

کند که گندم از زاهدان به جاسک ش وزارت دارايي درخواست مي1320(. در سال 131۷
از  يادیزونقل مناسب بخش منتقل شود که به دلیل بُعد مسافت و فقدان وسايل حمل

 ،يسناد ملآرشیو ارفت و موفقیتي حاصل نشد )ده در طول مسیر از بین شهای خريداریگندم
فارس ش کمبود گندم ساير نقاط ساحلي خلیج1320(. تا سال۷14/260،1320ش سند 

( چون 1۷3:1398 شد )فلور،)لنگه، بندرعباس، جاسک، چابهار و ...( توسط بوشهر تأمین مي
مناسب  زرع ن بوشهر هنوز برای کشت وبه لحاظ وضعیت بارش شرايط نواحي شمالي استا

ما با ا زده به خوزستان مواجه نشده بود.صورت جدی با امواج مهاجران قحطيبود و هنوز به
اروبار أمین خوبه ت به دلیل کمبود ارزاق قادر شدت يافتن قحطي فرماندار بوشهر اعالم کرد

يد ستان عباسي باهای تابع شهرلذا بخش یستهای تابعه خود نبرای بوشهر و بخش
، 3390/310 ةرسند شما ،خواروبار خود را از جای ديگری تأمین کنند )آرشیو اسناد ملي

های مکرر اهالي دشتي برای نجات از قحطي ش پس از درخواست1321در سال (. 1322
ج، های شرکت نفت برنوسیله کشتيهن بدهد که از خوزستااداره کل و خواروبار دستور مي

 (.1321، 249/310بات خريداری و حمل گردد )آرشیو اسناد ملي، ش سندگندم و حبو

هايي نیز برای واردات ارزاق از کشورهای ديگر انجام موازات اقدامات داخلي، پیگیریبه
زاده وزيرمختار ايران در لندن وزير وقت از تقيش سهیلي نخست 1321شد. در سال 
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ديدار داشته باشد و به دلیل حضور قشون  انگلستان ةکند که با وزيرخارجدرخواست مي
هزار تن گندم نمايد. انگلیس و مهاجرين جنگي لهستان در ايران از وی درخواست بیست

های خود را تأمین حوائج نیرو»دهد که انگلستان پاسخ مي ةزاده وزيرخارجپس از جلسه تقي
اند و بعد از اين چون وردهعالوه مقدار زيادی گندم هم برای اهالي ايران آهاند و بکرده

طور ذخیره در فارس بهجز مقدار کمي که در خلیجآيد ديگر بهدست ميه محصول جديد ب
 «گونه کمکي در اين باب نخواهند توانست بکننداند هیچدسترس بوده و به ايران فرستاده

هم (. در همین راستا دولت مرکزی باز 1321، 10281/310 آرشیو اسناد ملي، ش سند)
کاهش شدت قحطي داشت  های متفق برای وارد کردن گندم وهايي از دولتدرخواست

( که چندان قرين 23/1/1321؛ خلیج ايران، 1321، 10280/310 آرشیو اسناد ملي، ش سند)
 (.14/12/1321،کوششموفقیت نبود )

ز طرف طي ابندی و توزيع کوپن از اقدامات ديگری بود که برای کاهش شدت قحجیره
فزون وم روزاهج ومورين دولتي أدولت مورد توجه قرار گرفت. اما اين طرح به دلیل فساد م

سند  تر با شکست مواجه شد )آرشیو اسناد ملي، شزدگان به مناطق شهری بزرگقحطي
فارس نادر خلیجبثبت تلفات انساني زياد در  (.1۷۷، 1۷5: 1398؛ فلور، 1321، 1139/260

 ،نخلیج ايرا؛ 18/6/1321 ،کوشش؛ 1321، 2۷60/310ندآرشیو اسناد ملي، ش س)
جنوبي  ( و فرار مردم از مناطق خود به استان خوزستان و حتي نواحي24/6/1321

، پرچم، 2۷/6/1321، اقدام؛ 1321، 15046/240 آرشیو اسناد ملي، ش سندفارس )خلیج
ران موجود گوی وسعت بحولت مرکزی هرگز جوابدهد اقدامات د( نشان مي22/1/1321

منابع  ر نیز درهای عدم توجه دولت به اين نواحي در قیاس با نواحي ديگنبوده است. نشانه
 مشهود است.

 اقدامات بازرگانان، اصناف و صاحبان حِرَف .2.4

های مختلف با شدت يافتن قحطي و عدم رسیدگي از طرف حکومت مرکزی، گروه
ها و... به اولیای امور، خود ها، تلگرافسال نامهدوستي عالوه بر اراجتماعي بومي از روی نوع

فارس کمک های شمالي خلیجزده در کرانههای مختلف به مردم قحطينیز به روش
هايي بودند که به ياری بازرگان و تجار در داخل و خارج از ايران از نخستین گروه کردند.مي
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ش از طرف بازرگانان الری 1320 ماهای که در چهارم بهمندر نامهزدگان شتافتند. قحطي
ومیر فراوان مقیم شیراز به وزارت دارايي ارسال شد با تشري  اوضاع اسفناک قحطي و مرگ

در الرستان، آمادگي خود را برای خريد و ارسال گندم و ساير خواروبار به اين منطقه اعالم 
وهي از تجار ش گر1321سال  (. در1320، 2644/310آرشیو اسناد ملي، ش سند کردند )

کويت پس از اطالع از اوضاع شديد قحطي به ارسال خواروبار  بستکي مقیم عمان، بحرين و
طور خاص از فردی به نام های نقدی به مردم اين مناطق پرداختند. در اين زمینه بهو کمک

توجهي به اهالي بستک و جهانگیريه کمک کرده مصطفي ياد شده که مبلغ قابلشیخ حاج
يکي از تجار بستک به نام نور  (.1321، 45995/293رشیو اسناد ملي، ش سند است )آ

وزير وقت سهیلي برای ارسال فارس مشغول تجارت بود از نخستسعدی که بین هند و خلیج
آرشیو گندم و ساير خواروبار برای بنادر و سواحل جنوب از هندوستان درخواست مجوز کرد )

(. يکي از تجار صاحب نام بوشهری، به نام لطفعلي 1321، 8313/310 اسناد ملي، ش سند
کند به دلیل قحطي شديد در بنادر و افتخاری تلگرافي را به وزارت کشور ارسال و بیان مي

زدگان هجوم مردم به بوشهر، آماده است تا روزانه دو تن گندم را تهیه و در اختیار قحطي
 (.1321، 2۷60/310 آرشیو اسناد ملي، ش سنداين شهر قرار دهد )

ي به هر شخصبوش عالوه بر اين، حاج ابراهیم محیايي در خاطرات خود آورده است که در
ناهنده زدگاني که به بوشهر پنام حاج خلیل بوشهری که صاحب يک کشتي بود به قحطي

صورت دان بهداد و سپس در هر سفر دويست نفر را تا آباشده بودند جیره نان و خرما مي
و تجار بوشهری برای  گروهي از بازرگانان(. 50: 1381محیايي، کرد )جا ميهرايگان جاب

ر اتاق شدند دکمک به مستمندان و بینوايان که در زمان قحطي به بوشهر پناهنده مي
زدگان حطيقبه  بازرگاني بوشهر تشکیل جلسه داده و هرکدام با اعطای مبلغي درصدد کمک

عد ده و در جلسات بعمل باعث تشويق ساير بازرگانان ش (. اين1۷5:1398)فلور،  يندآبرمي
شود رفته ميیم گقدم شدند. در همین رابطه تصمافراد بیشتری برای کمک به بینوايان پیش

های ه از راهکداری آوارگاني سرای شکری در بوشهر بازسازی شود تا محلي برای نگهکاروان
 (.18/2/1322، روزنامه کوششيل شود )دور و نزديک به بوشهر پناهنده شده بودند تبد

حسین ايگار مدير کارخانه نساجي بوشهر ملقب به اعتمادالتجار يکي از افرادی بود که در 
زدگان کرد که دوستي و خیرخواهي به قحطيهای بسیاری را از روی نوعزمان قحطي کمک
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او در يک  .(23/1/1321،ايران یجخل، 18/4/1321، اقدامها بازتاب زيادی داشت )در روزنامه
يک درصد برای  ،ها از تمامي فروش محصوالت کارخانه نساجي اعتماديهفقره از اين کمک

 (.6/11/1321، کوششبینوايان بوشهر منظور نمود )

رَف از حِاحبان صر و مشارکت افراد نیکوکا ةدهنددر کنار اين موارد، اسناد و مدارک نشان
ل امات شامفارس در کنترل اين بحران هستند. اين اقدهای مختلف نواحي شمالي خلیجطیف

(، ايجاد مکاني 6/4/1321؛ 21/3/1321؛ 1/2/1321، خلیج ايراناطعام فقرا و مستمندان )
 یآوری وجوهات نقد( جمع1۷۷:1398زدگان )فلور، داری قحطيآوری و نگهبرای جمع

زدگان ن قحطي( کفن و دف14/5/1321، کوشش؛ 18/4/1321؛ 20/3/1321، اقدام)
اين بحران در  ستي از خیرين درفهر( بودند. انتشار 24/6/1321، خلیج ايرانبالصاحب )

 (.2 ارهست شم)پیو استناظر به کنش اجتماعي گسترده بومیان اين مناطق  کوششروزنامه 

 اقدامات دول خارجی .3.4

ر اين شدت گرفتن قحطي در ايران باعث شد خبرگزاری انگلیس در لندن گزارشي د
 1941 ترين داليل قحطي را بدی محصول سالزمینه منتشر کند. اين خبرگزاری مهم

کند که سط  زندگي در ايران مه بیان مياداند و در ادونقل ميمیالدی و نقصان وسايل حمل
(. 2/12/1321، روزنامه کوششپانصد درصد افزايش و رواج اسکناس سه برابر شده است )

پنجاه تن گندم  1سرخ آمريکا آقای ماکدونالده مدير محلي صلیبگزارشي در دست است ک
دار فارس برای کمک به مستمندان استان ارسال کرده است برای سرتیپ فیروز استان

مستشار آمريکايي  2(. همچنین مستر شريدان1321، 3413/310 آرشیو اسناد ملي، ش سند)
استخدام دولت ايران درآمده بود وزارت خواروبار که برای بهبود اوضاع خواروبار به 

وزير قوام ضمن بیان گزارشي از قحطي ای به نخست( در نامه51: 1393 نژاد، همکار،)دهقان
دهد که با هزينه وزارتخانه آقای ومیر گسترده در الرستان و دشتستان پیشنهاد ميو مرگ

اوضاع کمک بیشتری زده فارس ببرد تا با آگاهي از حقیقت مک دونالد را به مناطق قحطي
 (.1321، 3413/310 آرشیو اسناد ملي، ش سندبه اين مناطق داشته باشد )

                                                           
1. McDonald 

2. Sheridan 
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دولت  ای بین وزيرمختار دولت انگلیس، وزيرمختارنامهنیز موافقت 15/9/1321در تاريخ 
قدار شوند هرچه زودتر مرسد و دولتین مذکور متعهد ميآمريکا و دولت ايران به امضا مي

ن با شدت يافت (.15/9/1321، کوششر تن گندم به دولت ايران تحويل دهند )هزاوپنجبیست
نده ت. نمايگرف قحطي انتقادها نسبت به عدم اجرای توافق توسط متفقین در نشريات باال

حطي قود آمدن وجه بکه دولت ايران در متفقین با يک سخنراني در راديو تهران با بیان اين
سافت مونقل و دوری ی تعهد خود را کمبود وسايل حملمقصر اصلي است دلیل عدم اجرا

ل خوبي گويای ناتواني دولت ايران از کنترهاين مسئله ب (.12/12/1321داند )همان، مي
هايي به گری انگلیس در بوشهر کمکبحران به وجود آمده است. با اين وجود کنسول

 ا به اشکال مختلف انجامهفارس داشت که اين کمکهای شمالي خلیجزدگان کرانهقحطي
ولگری زده را در کنسشد. در يک مورد بیش از پانصد نفر از بینوايان و مستمندان قحطيمي

گری بین هفتصد نفر (. در گزارش ديگر از طرف کنسول10/1/1321،پرچمبوشهر غذا دادند )
 (.1۷6: 1398؛ فلور، 1/2/1321، خلیج ايرانزدگان غذا و پارچه تقسیم شد )از قحطي

اعانه انگلیس و ايران تشکیل و اقدامات مثبتي ازجمله ساخت سد بر  ةاز طرفي کمیت
عالوه توزيع غذا هانبار، بترين رشته قنات بندر بوشهر و احداث آبروی چاهای اُندر بُندر، مهم

زدگان بود، انجام دادند. اقدامات که اکنون کانون تجمع قحطيرا  و پارچه در اين شهر
ر برخي بنادر ديگر نیز انجام شد. در همین راستا مقداری وجه نقد به انجمن خیريه مشابهي د

(. در 1۷/1/1322، کوششمحلي در بوشهر تقديم شد تا به وضعیت فقرا رسیدگي شود )
داشت و  1مالقاتي که آقای پزشکي شهردار بوشهر با قونسول انگلیس آقای میژر هوس

شود مبلغ معتنابهي از امور خیريه ل انگلیس متعهد ميشود قنسوطبق مذاکراتي که انجام مي
صاص دهد )همان، تصورت اعانه اخداری مستمندان بهانگلیس در تهران برای نگه

که انجمن خیريه بوشهر بودجه کافي برای های بعد با توجه به اين(. در ماه18/3/1322
ودند نداشت آقای هوس آوری شده بسرای شکری جمعداری مستمنداني که در کارواننگه

نفر از فقرا و  160نظر گرفت و وسايل آسايش جا را تحتوضعیت فقرای آن شخصاً
داری نگه ةهزار ريال ماهیانه هزين30مستمندان را فراهم کرد و همچنین ماهیانه مبلغ 

                                                           
1. Miser Haws 
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پردازد و مبلغي هم برای کفن و دفن افراد فقیر و بالصاحب تخصیص داده شد )همان، مي
سالي، خشک ةهای پايان دوربا مشاهده نشانه و احتماالً 1/5/1323 (. در تاريخ۷/10/1322

که شود مبني بر اينای از طرف سفارت انگلستان در ايران به وزارت خارجه داده مينامه
فارس دولت هندوستان پیشنهاد داده های شمالي خلیجبرای کاهش شدت قحطي در کرانه

ای بوشهر، لنگه و بندرعباس ارسال شود که در ادامه دولت است که هزارتن گندم بذر بر
کند ايران با وجود اذعان بر قیمت باالی پیشنهادی موافقت خود را با اين موضوع اعالم مي

 (.1323، 125۷1/310آرشیو اسناد ملي، ش سند)

دوم  توان گفت حکومت مرکزی ايران که هنوز جنگ جهانيبندی اين بخش ميدر جمع
وان تبرد، فاقد مي نگذاشته بود و در يک دوره انتقال قدرت و اشغال نیز به سر سررا پشت 

ر و طق مذکوي منااساس اسناد و مدارک نوعي رهاشدگ کافي برای کنترل اين بحران بود. بر
شده يافت. حتي توان اثباترسیدگي نامتوازن نسبت به آن از سوی دولت مرکزی را مي

ود خ. زيرا نبود حل بحران اين مناطق نیز چندان قرين موفقیترايزني با دول متفق برای 
 نداشت. ها قراردرگیر جنگ بودند و کمک به ايران در اولويت آن

که  حِرَف احبانمدی دولتي و کمک خارجي، واکنش تجار، اصناف و صآکنار اين ناکار در
زدگان، حطيعام قکردند، در ابعاد مختلف مشهود بود. اطخود از نزديک بحران را لمس مي

در  ت بود کههای بحران بخشي از اين اقداماها از کانونپوشاک، کمک به انتقال آن ةتهی
حال به نظر نوع خود توانست اندکي از شدت پیامدهای اين قحطي را کاهش دهد. بااين

ز ها پس اند. تنطورکلي کنترل کد مجموعه اين اقدامات نتوانست اين بحران را بهسرمي
توان وم، ميهای بعد و پايان جنگ جهاني دد شرايط بارندگي در جنوب ايران در سالبهبو

 شاهد فروکاستن اين بحران در مناطق مدنظر بود.

 گیرینتیجه

موردبحث با  ةهای موجود در مورد پديددهد عمده گزارشنتايج اين پژوهش نشان مي
، سرقت و ناامني، بیماری و موضوع قحطي و پیامدهای آن حول محورهای فقدان خواروبار

ومیر گسترده و فرار و مهاجرت مردم بوده است. در اين میان اسناد و مدارک دولتي مرگ
فارس در چندان پررنگي در انعکاس ابعاد اين بحران در مورد نواحي شمالي خلیجنقش نه
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رند. توجه اما متفاوت از يکديگحران، قابلباس اين حال جايگاه نشريات در انعکبااين
طق از های ابتدايي قحطي به دلیل عدم آزادی بیان و دوری اين منانشريات در سال

سال  فارس نداشتند اما ازهای شمالي خلیجمرکزيت سیاسي توجه چنداني به قحطي در کرانه
ي در سیاس ي از فضای بازوجودآمده ناشگیری قحطي و شرايط بهش به بعد با اوج1320

 نلیج ايراخو  کوششهای شمارگان متعددی به اين بحران پرداختند. در اين میان روزنامه
ر مورد داند اطالعات بیشتری تری با حوزه جغرافیايي بحران داشتهنوعي ارتباط نزديککه به

اهالي و  بارها وضعیت فالکتترين موضوع موردبررسي آناند. مهمموضوع تولید کرده
 ،مقابل ةزدگان به شهرهای برخوردارتر است. در نقطومیر گسترده و هجوم قحطيمرگ

يده توجه کمتری به اين پد کیهانو  اطالعاتهای رسمي چاپ تهران همچون روزنامه
سي صورت ملمواند نیز بهنويسندگان کتب خاطرات که خود درگیر اين قحطي بوده اند.داشته

سناد ، اندک ااند. در کنار اين مواردشده گزارش کردههمه ابعاد طرح بحران مدنظر را در
اد امع ابعما جاديوار مسجد نخل خلفان نیز به صورتي موجز  ةمحلي همچون کتیب ةنويافت

 دولتي، ها در آرشیوترتیب انطباق دادهدهشتناک اين قحطي را منعکس کرده است. بدين
وخامت  ان ويد گستره بحرؤخل خلفان ناظر و من ةنشريات، خاطرات محلي و ديوارنگار

 ند.هستفارس در دوره زماني موردبحث اوضاع در نواحي شمالي خلیج

دهد مشکالت فراوان کشور از يک سو و دوری همچنین نتايج اين تحقیق نشان مي
مرکزی  ها پس از بروز قحطي، دولتمنطقه موردبررسي از سوی ديگر باعث شد تا مدت

رتوجهي برای حل اين بحران انجام ندهد. در همین راستا اقداماتي همچون اقدام درخو
سیس وزارت خواروبار و استخدام مستشاران خارجي، درخواست واردات گندم، اختصاص أت

بندی اقالم نتوانست بر اين بحران غلبه نمايد. به همین خاطر دوره اين قحطي کوپن و جیره
با اثبات  سالي تداوم يافت.خشک ةي و اتمام دورو پیامدهای آن تا پايان روند طبیع

زده همچون تجار، بحران ةهايي از جامعناکارآمدی اقدامات دولت مرکزی، اقدامات طیف
فارس در کنترل اين خلیج ةصاحبان صنايع، حِرَف و کنشگران اجتماعي مناطق مختلف حوز
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پوشاک،  ةو حمل گندم، تهیرسد. اين موارد شامل تهیه اوضاع بارز و برجسته به نظر مي
زده، آوری وجوهات نقدی، تعمیر و اختصاص فضاهايي جهت اسکان مهاجران قحطيجمع

ها به خوزستان جهت اشتغال در صنعت نفت و حتي کفن و دفن متوفیان کمک به انتقال آن
ای هها محدود به ايران نبود بلکه ايرانیان مقیم امیرنشیناين کمک ةشد. دامنبالصاحب مي
در کنار اين  وطنان خود نقش مهمي ايفا کردند.فارس نیز در تأمین نیاز همجنوب خلیج

متحده خصوص از جانب کشورهای انگلیس و اياالتهای خارجي بهموارد، ردّی از کمک
بر عوامل مختلف  پیگیری است. هرچند بنافارس قابلزدگان حوزه خلیجآمريکا به قحطي
 س با میزان بحران ناچیز بوده است.ها در قیاسط  اين کمک
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