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  چكيده

پي جنگ دوم جهاني، براي بهبود اوضـاع نابسـامان اقتصـادي     با اشغال ايران در
دولت ايران و با سـمت رئـيس كـل دارايـي،      توسطدكتر آرتور ميلسپو، از ايران 

، كـرد ترين مسائلي كـه وي بـراي حـل آن تـالش      از مهم .دعوت به همكاري شد
 ي حاضر در تالش است به اين سوال اساسي پاسخ دهد كـه  مقاله. بحران نان بود

چه اقداماتي انجام  1323تا  1321هاي  دكتر ميلسپو براي رفع بحران نان در سال
داد و نتايج اين اقدامات چگونه بوده است؟ در پاسخ بـه ايـن سـوال، از منـابعي     
همچون اسناد موجود در سازمان اسناد ملي ايران، آرشـيو وزارت امـور خارجـه    

ي  شـوراي ملـي، روزنامـه    ي سـيزدهم و چهـاردهم   ايران، مذاكرات مجلس دوره
از جمله . اطالعات و روش توصيف و تحليل اطالعات تاريخي استفاده شده است

تشديد  ،انحالل وزارت خواروبار ،دستاوردهاي پژوهش در زمينه اقدامات ميلسپو
توزيع نان و  امور نانواها، ،آوري غله جمعنظارت بر  ،انحصار محصول گندم و جو

امات و نتـايج آن بررسـي و   ميزان تاثير اين اقـد  ن پژوهشكه در ايبود،  ...و آرد
  . ه استدتحليل ش

آرتور ميلسپو، رئيس كل دارايي، وزارت خواروبار، قسمت دكتر : هاي كليدي واژه
  .غله و نان

  
  
  

                                                
 )soleimanyk@gmail.com(. گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي ت علميضو هيئع* 

   )j.azizkhah@gmail.com( .كارشناس ارشد تاريخ دانشگاه تهران** 
 02/02/92: ييدتاريخ تأ ـ  21/8/91: تاريخ دريافت
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 مقدمه

آوري و ذخيره گندم و جو از وظـايف اساسـي دولـت بـه شـمار       در دوره پهلوي اول، جمع
پـس از اشـغال ايـران    . شـد  به اين وسيله، نان مردم تأمين مـي رفت و در سراسر كشور  مي

و اخراج رضا شـاه از ايـران، كليـه ادارات دولتـي در      1320توسط متفقين در شهريور ماه 
  غّلات، در هنگام برداشـت و خـرمن   ها مختل شد و از نظارت بر انباشت و ذخيره  شهرستان

هاي سر به فلك كشيده، خـالي از گنـدم    كه سيلو  طوري به ،محصول در اين دوره كاسته شد
از عوامل مهم كمبود گندم، حضور متفقين در ايران بود كه موجـب افـزايش مصـرف    . شدند

شـود، امـا    اگرچه متفقين مدعي بودند احتياجاتشان از خارج تـأمين مـي  . گندم شده بودند
ديـده   هـا در قاچـاق كـاال    هايي مبني بر دخالـت آن  گزارش. چنين ادعايي صحت نداشت

خيـز كشـور بـود،     ترين مناطق غلّه ي آذربايجان را كه از مهم دولت شوروي، منطقه. شود مي
ي اين منطقه را به سـاير نقـاط    ي صدور غّله تنها اجازه  تحت اشغال خود درآورده بود و نه

ي آذربايجان را براي رفع احتياجات نيروي خود به كار گرفت و يـا بـه    داد، غّله كشور نمي
كرد و تنها مقدار اندكي را در ازاي پرداخـت پـول بـه خـود دولـت ايـران        ه حمل ميروسي

ي وسايل حمل و نقل زميني  گانه، كليه عالوه بر اين، به موجب پيمان اتحاد سه. فروخت مي
نتيجه، خواروبار و از جملـه گنـدم، بـه     در گرفت؛و راه آهن ايران، در اختيار متفقين قرار 

شد و كمبود گندم كـه قسـمت عمـده خـوراك مـردم را       و توزيع نميخوبي انباشت، تمركز 
  . داد در بيشتر نقاط كشور بروز نمود تشكيل مي

سالي از شـهريور   خشك. عوامل طبيعي، در روند بحران اقتصادي اين دوره نيز موثر بود
اامني و راهزنـي بعـد از شـهريور     . تا اواخر همين سال، به اوج خود رسيد 1321 به دليل ـن
آوري كافي محصول خود باز ماندنـد و موفـق بـه كشـت      ، زارعان و مالكان از جمع1320

نشدند؛ مشكل ديگر نيز اين بود كه راه صدور غله گشوده بـود و بـه خصـوص از منـاطق     
ي  شد كه موجب مضـيقه  شمال و غرب ايران، مقادير زيادي برنج، گندم و احشام خارج مي

كه نان قـوت اصـلي مـردم را تشـكيل       دليل  ، به ايندر ايران. شديد و قحطي در كشور شد
ي نان، بايد اشاره  در مورد مسئله. ي در معيشت مردم داشت داد، كمبود گندم تأثير شديد  مي

ي آرد گندم خود در بـازار سـياه و افـزودن مـواد      كرد كه برخي از نانواها، با فروش سهميه
قداماتي كـه بـراي جلـوگيري از احتكـار     ا. زدند ديگر به آن، به اين معضل بزرگ دامن مي

گندم صورت گرفت، موجب بهبودي اوضاع نشد و دولت براي كنترل اين وضع، مجبور شد 
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ه آن    رفت نان جيره انتظار مي. بندي نان اقدام كند به جيره بندي كه بيشتر مردم شهرنشـين ـب
گندم در مسير دروگـر،  وابسته بودند، از كيفيت بااليي برخوردار باشد، اما از مرغوبيت اين 

مخلوط كردن آرد گنـدم  . شد  مأمور حمل و نقل، آسيابان و نانوا، به ميزان زيادي كاسته مي
شد بلكه  و جو، رسماً مجاز شناخته شده بود اما مقدار الزم آرد گندم وارد تركيبات نان نمي

  . شد ي خشخاش، به آن اضافه مي ارزن و دانه
به فروش آن به قيمت دولتي نبودند؛ اگرچه از عواقـب  در تهران، صاحبان گندم حاضر 

، بر اين انگلستان خانه سفارت مسئوالن. احتكار آن آگاه بودند فروش گندم در بازار سياه و
نظر بودند كه اگر دولت ايران نتواند مردم را وادار به فروش گندم بـه قيمـت دولتـي نمايـد،     

بخرد يا اجازه دهد پايتخت دچـار گرسـنگي    فروشند بايستي گندم را به قيمتي كه مردم مي
زد؛ زيـرا   در اين ميان، وزارت خواروبار نيز از خريد گندم در بـازار آزاد سـرباز مـي   . شود

ها عقب نشيني كند، مردم به اميد تحت فشار گذاشـتن دولـت    معتقد بود اگر در مورد قيمت
در . انبار خواهند كـرد  ، گندم را1322براي افزايش قيمت گندم، بعد از خرمن محصول در 

و بحران نان و گندم، دولتمردان  1320مشكالت ناشي از اشغال ايران توسط متفقين در  پي
ي سيزدهم،  مجلس دوره 1.ايران تصميم گرفتند دكتر آرتور ميلسپو را مجدداً استخدام نمايند

صويب كرد قانون استخدام ميلسپو را با سمت رئيس كل دارايي، ت 1321آبان  21در تاريخ 
تـرين اقـدامات ميلسـپو در طـول      يكـي از مهـم  . ، وارد تهران شـد 1321و وي در دي ماه 

  .ي حل بحران نان انجام داد مأموريت خود، اقداماتي بود كه در زمينه
كدام به صورت جامع بـه   ، هيچ كه در تنظيم اين مقاله به كار گرفته شده 2از ميان منابعي

ها  آمريكائيميلسپو در اثر خود يعني . ران نان نپرداخته استاقدامات ميلسپو براي مهار بح
ان و      ي دوم مأموريتش نيز مـي  به خاطرات خود در دوره در ايران، پـردازد و بـه بحـران ـن

اقدامات اصالحي خود در مهار اين بحران به طور خالصه، اشـاره نمـوده و در پايـان، بـه     
كتـاب  . پـردازد  وي با هيئـت مـالي، مـي   هاي آمريكا، انگليس و شور ي برخورد دولت نحوه

هاي خصوصي بوالرد، وزير مختـار   ها و گزارش و همچنين مجموعه نامه شترها بايد بروند
از وضعيت اقتصادي، اجتماعي و سياسي ايران  در تهران، اطالعات مهمي  ستانسفارت انگل

                                                
ي  نتيجـه  ،ي ايران، خدمت نمود كه در مجموع با عنوان رئيس كل ماليه 1306تا  1301ميلسپو از سال  .1

 .اقداماتش در اين دوره مثبت بود

  .اند يار اندكي به ماموريت دوم ميلسپو در ايران پرداختهمنابع بس اساساً .2
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ـ  بـه دسـت مـي   اقدامات انجام شده توسط كشورهاي متفق در ايران   و گزارش وي در . دده
ي حل بحـران نـان بـه     بيان اوضاع داخلي ايران در اين دوره، به اقدامات ميلسپو در زمينه

هاي او به حدي بود كه در هيئـت دولـت    اهميت نامه. كند صورت مختصر و گذرا، اشاره مي
  .شد بررسي مي ستانانگل

 تـا  1321اي ي اطالعات در طي سال ه از ديگر منابع اصلي و مهم اين دوران، روزنامه
ها و دستورات صادره از سـوي ميلسـپو و همچنـين     نامه در اين روزنامه، آئين. است 1323

همچنين به منظور تكميل منـابع مـورد   . شده است شرح اقدامات وي، به طور منظم درج مي
نياز خود، عالوه بر مذاكرات مجلس شوراي ملي در دوره سـيزدهم و چهـاردهم، از اسـناد    

جود در سازمان اسناد ملي ايران و آرشيو وزارت امور خارجـه ايـران كـه    منتشر نشده مو
پرسش اصـلي ايـن اسـت كـه     . تاكنون مورد توجه محققين قرار نگرفته، استفاده شده است

داشته  در پي عملكرد ميلسپو براي حل بحران نان چگونه بوده؟ و اين اقدامات چه نتايجي
  است؟ 

  

 ي غلّه و نان مسئله

هاي سـر بـه فلـك كشـيده      سيلو. وضع غالت، مشكل بزرگي را ايجاد كرد 1321در سال 
 ، گنـدم  وارداتبـه  نيـاز   داخلـي  احتيـاج  براي تـامين كشور نتيجه،  در. خالي از گندم شد

بسياري از وسايل باربري ايران، در راه ارسال كمك به روسيه، در اختيـار متفقـين   . داشت
بـه   ايـران رفت، در همه جـاي   ردم به شمار ميقرار داشت و كمبود گندم كه غذاي اصلي م

ازار آزاد و    1320آوري غلـه از   از عواملي كه مانع جمع 1.خورد چشم مي گرديـد، رواج ـب
 2معامالت قاچاق در مورد گندم، مخصوصاً در شهرهاي مرزي مجاور تركيه و عـراق بـود؛  

، دولـت، گنـدم را   1321زيرا قيمت گندم و جو در انحصار دولت بوده و تا اوايل مهـر مـاه   
در حالي كه بهاي آن در ساير نقاط دنيا تقريبـاً   كرد؛ تومان خريداري مي 125تقريباً هر تن 

اي، براي كسب سود بيشتر گنـدم را بـه كشـورهاي     شد عده تومان بود؛ اين امر، سبب  350
ور طبـق دسـت   3.مجاور قاچاق كنند تا بتوانند در آنجا به قيمت بيشتري به فروش برسـانند 

                                                
 .71پاژنگ، ص: ، تهرانايران و قدرتهاي بزرگ در جنگ جهاني دوم، )1368(ايرج ذوقي،  .1

 .4ص. 1آآ2ق405، محل در آرشيو 240013887سازمان اسناد ملي ايران، ش .2

  .1، ص)8/1/1322(، 5130اطالعات، شروزنامه ي رئيس كل دارايي،  گزارش ماهيانه .3
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ي  آوري غلّه، مالكين مكلف بودنـد مـازاد گنـدم و جـو و بهـره      هاي جمع ناظرين كميسيون
  1.ي خود را به وزارت خواروبار بفروشند مالكانه

و آمريكا، تحويل  ستانتن گندم و جو، طبق قرارداد انگل 1048، حدود 1322در اوايل 
. به بهبود وضعيت كمك كنـد توانست به مدت طوالني  ولي اين مقدار نمي. سيلوي تهران شد

آوري غلّه، به كشاورزان و مالكين اخطار كردند كه هـيچ يـك از    بنابراين مراكز دولتي جمع
ها حق ندارد قبل از سپردن تعهد، به هيچ عنوان به برداشت محصول گندم و جو اعـم از   آن

و گراني  ود بخش زيادي از مشكالت مربوط به كمب ،در اين ميان 2.جزئي و كلي اقدام نمايد
و  4در بيشتر مواقع نيـروي متفقـين   3.ارزاق، ناشي از تأمين احتياجات متفقين در ايران بود

كردند كه  اين اقـدام در افـزايش    ي خود را از بازار آزاد خريداري مي ارتش، مايحتاج غّله
   5.گذاشت قيمت گندم تأثير مي

در جهت رفع بحران، اگرچـه   تهران را فرا گرفت؛ اقدامات قوام ، شورش نان،1321در 
گيرانه بود؛ او را به خود رأيي مـتهم كردنـد و    تاحدي موثر واقع شد، اما بيش از حد سخت

كرد نخست وزير خودسرش موقعيـت او   جمعيت خشمگين، به تحريك شاه كه احساس مي
ـ  را ناديده گرفته و مورد تهديد قرار داده، منزل قوام د و بـه  السلطنه را مورد حمله قرار دادن

شد و  ي بحراني، جيره بندي نان، در تمام شهرهاي ايران اعمال  در اين دوره 6.آتش كشيدند
                                                

 .1، ص)10/2/1322(، 5157اطالعات، شروزنامه  .1

 .1، ص)18/3/1322(، 5191همان، ش .2

 .88-90نشر نو، صص: ، ترجمه حسين ابوترابيان، تهرانشترها بايد بروند، )1362(سر ريدر بوالرد،  .3

متفقين  1322 در«: كند يمحمد ساعد در خاطرات خود به خريدهاي سنگين غّله توسط متفقين اشاره م .4
حال آن كه مجموع نياز دولت ايران به غله در ايـن  » .حدود يكصد هزار تن غله از ايران خارج كرده بودند

غير از معامله گندمي كه با دولت ايران نموده بودند در  1322در«همچنين متفقين . هزار تن بود 350سال، 
: عالوه براين، او يـاد آور مـي شـود   » .از ايران حمل كردندبازار آزاد هم گندم خريداري كرده و به خارج 

در واقع سال بدي براي مردم ايران بود چون كمبـود غلـه كـامال محسـوس بـود و متاسـفانه        1323سال «
محمـد   ».نيروهاي متفقين مقدار ده هزار تن غله محصول ايران را از مرزهاي كشور ما خارج كرده بودنـد 

نامـك،  : ، به كوشش باقر عـاقلي، تهـران  اي خاطرات سياسي محمد ساعد مراغه، )1373(ايي،  مراغه ساعد
  .224ـ226صص

 .5، ص 1آآ 2ص 214، محل در آرشيو 240009643سازمان اسناد ملي ايران، شماره سند  .5

: ، ترجمه مهدي حقيقت خواه، تهرانخون و نفت، )1378(منوچهر فرمانفرماييان و رخسان فرمانفرماييان،  .6
 .210، صققنوس
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ه حـدود    ،دولـت . كردنـد  ي برگ شناسـنامه، كـوپن نـان دريافـت مـي      مردم با ارائه ماهياـن
شد در خور  ديد تا از اين راه، قيمتي كه براي نان معين مي تومان خسارت مي 000/000/6

  1.بضاعت باشد ات بياستطاعت طبق
ان   فروشي  فروشي يا كم با وجود اين مشكالت، برخي از نانواها اقدام به گران كردند؛ آـن

ان   ي آردي را كه با قيمت پايين از دولت دريافت مي كه كليه  به جاي آن داشتند، تبديل به ـن
ـ   2.كردند كنند، مقداري را به منظور نفع شخصي انبار مي ا دولـت بـه   كمبود غلّه باعث شـد ت

بدين منظور نانوايان موظـف  . فكر مخلوط كردن آرد گندم با ساير مواد مثل آرد جو بيافتد
بـراي   3.درصد، آرد جو تأمين كنند 20درصد آرد گندم و  80بودند، نان مردم را با تركيب 

ي شـهر   بهبود وضعيت نان، در زمان رضا شاه، يك سيلوي بزرگ بتني براي گندم در حومه
هـاي   اخته شده بود كه در آن، آسياب مخصوص آرد كردن گندم، مجهز بـه ماشـين  تهران س

چند ماه قبل از ميلسپو به ايران آمـده   مستشار آمريكايي كه 4»شريدان«. مدرن مستقر بود
هاي غير بهداشتي نانوايان، به تأسيس يك نانوايي در سيلو اقـدام   بود، براي مبارزه با روش
   5.قبال مردم واقع نشدكرد ولي نان آن مورد است

  

  اقدامات ميلسپو 

ي مالكين  آوري مازاد محصوالت غّله اي جهت جمع نامه ميلسپو، پس از ورود به ايران، آئين
ي  ي مالكانـه  ، در تمام روستاها و امالك مزروعي كشور، بهره نامه آئين طبق اين. منتشر كرد

وستا يا ملك مزروعي، موظف بودند بوده و مالكين هر ر گندم، جو و ذرت، متعلق به دولت 
قيمت گندم، بـه اسـتثناي   . ي تعيين شده را به وزارت خواروبار تحويل دهند ي مالكانه بهره

هزار ريـال و بهـاي    3كرد، هر تن،  نقاط مرزي و بعضي نقاط كه وزارت خواروبار معين مي
  6.جو و ذرت، سه پنجم قيمت گندم بود

                                                
  .3، ص1آآ2ق405، محل در آرشيو 240013887سازمان اسناد ملي ايران، شماره سند  .1
 .6، ص1آآ2ق405، محل در آرشيو 240013887همان، شماره سند  .2

، 5173؛ اطالعـات، ش 29/2/1322، 163  ي سـيزدهم شـوراي ملـي، جلسـه     مذاكرات مجلـس دوره  .3
  .1، ص)29/2/1322(

4. Sheridan 

 .140البرز، ص: ، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوي، تهرانها در ايران آمريكايي،  )1370(ميلسپو،  آرتور .5

 .6ـ7صص. 1آآ2ق405، محل در آرشيو 240013887سازمان اسناد ملي ايران، شماره سند  .6
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آزاد و معامالت قاچاق در مورد گندم، قيمت خريـد  وي براي جلوگيري از رواج بازار 
دولتي گندم از كشاورزان را افزايش داد و از دولت اجازه گرفت تا قيمـت خريـد هـر تـن     

اين عمل، نظر مساعد دولت را به . تومان افزايش دهد 250گندم را به طور متوسط به مبلغ 
 مقـدار زيـادي گنـدم، در    آنـان طور موثري به مالكين و زارعين ثابت نمود و موجب شـد  

ي خـود را از بـازار آزاد    نيروي متفقين و ارتش، مايحتـاج غلـه   1.اختيار دولت قرار دهند
گذاشـت، ميلسـپو از وزارت    كرد؛ اين اقدام در افزايش قيمت گندم تأثير مـي  خريداري مي

آزاد ارتش درخواست كرد كه براي جلوگيري از افزايش قيمت گندم، از خريد غّله از بازار 
ايي، از متفقين خواست تقاضاهاي ريالي خـود را در   همچنين وي طي نامه 2.خودداري كند

ايران كاهش داده و خريد خود را در بازار ايران محدود كرده، سعي كنند كاالهاي بيشـتري  
ترين مناطق غلّه خيز ايران، آذربايجان بـود در حـالي كـه     يكي از مهم 3.به ايران وارد كنند

شـوروي بيشـتر وسـايل و     همچنـين  4خواسـتند؛  ذربايجان را براي خودشان مـي ها آ روس
ركس ويويان، يكي  5.توانايي ايران را براي رسانيدن جنس به كشور خود به كار گرفته بود

مستشار خواربار و همچنـين   كرد؛ كه در آذربايجان خدمت مي از اعضاي هيئت ميلسپو بود
ها مصمم بودند تا ويويان را از  روس. سمت جنوب بودمسئول نظارت بر توزيع خواربار، به 

تبريز بيرون كنند زيرا وي اصرار داشت گندم آذربايجان بايد به مصرف مردم ايران برسـد و  
ي موجود مبني بر ارسال مقادير  ي ويويان توافقنامه به عقيده 6.نبايد به روسيه فرستاده شود

آمـد   ي اجـرا درمـي   شد و اگر بـه مرحلـه   اء ميگاه نبايد امض معتنابهي غّله به شوروي هيچ
سرانجام با كارشكني مسئوالن روسي، ويويان از  7.شد موجب بروز قحطي در آذربايجان مي

هاي ميلسپو در خصوص رسيدگي سفارت آمريكا در اين مورد، به  تالش. تبريز اخراج شد
ي شـمال،   در منطقـه  8.باره خودداري كـرد  جايي نرسيد و سفارت آمريكا از دخالت در اين

                                                
  .1صي رئيس كل دارايي،  گزارش ماهيانه .1
 .5، ص1آآ 2ص 214در آرشيو  ، محل240009643سند  مارهسازمان اسناد ملي ايران، ش .2

  .1، ص)7/3/1322(، 5181اطالعات، شروزنامه  .3
انتشارات وزارت امور خارجه، : ، ترجمه كاوه بيات، تهرانايران و جنگ سرد،  )1374(لوئيس فاوست،  .4

  .206ص
 .496رسا، ص: ، تهرانايران در اشغال متفقين، )1371(صفاءالدين تبرائيان،  .5

 .132ـ136، صصاي بزرگايران و قدرته .6

 . 206، صايران و جنگ سرد .7

 .252ص .ها در ايران آمريكايي .8
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ه ايرانيـان،     مقامات شوروي نيروهاي نظامي خود را در مناطق مختلف، مستقر سـاخته و ـب
دادند بدون هيچ تشريفاتي به شمال سفر كنند ولي در مـورد اشخاصـي كـه تابعيـت      اجازه 

د كـه ايـن     ي عبور مطالبـه مـي   بيگانه داشتند، مقامات شوروي براي هر مسافر پروانه كردـن
، ميلسـپو بـا   رغم آن به 1.شد مانع انجام مأموريت هيئت آمريكايي در شمال ايران ميمسئله 

ما «: نويسد ها اعتراض علني و تندي نكرد وي مي توجه به شرايط موجود هرگز به شوروي
ها درگير مناقشه  در مورد كارهاي شوروي، هرگز اعتراض علني نكرديم و خود را با روس

نساختيم زيرا نه دولت ايران حاضر بود و نه سـفارت آمريكـا، كـه ايـن مسـئله را، نقـض       
به نظر من هم بهتر بود هـر اقـدامي   . تعهدات شوروي از پيمان سه جانبه، به حساب بياورند

  2.»در اين زمينه را به بعد از جنگ موكول كنيم
بابت تأمين نـان مـردم بـا نـرخ پـايين را      ميلسپو براي اين كه ميزان خسارت دولت از 

برابر افزايش دهند تـا اقـالً قيمـت اصـلي آرد      2كاهش دهد، دستور داد تا قيمت نان را تا 
همچنين دستور داد تا براي تأمين نان شهر و كمبود آرد، مقداري آرد ارزن و  3.وصول گردد

ي سيلو  هاي شهر و نانواخانه همچنين آرد ذرت وارد آرد گندم و آرد جو نموده و به نانوايي
كرد و از افزودن مواد جانبي خودداري  اگر كسي از اين دستور تخلف مي. تحويل داده شود

وي همچنين براي مقابله با طرز پخـت بـد نانواهـا و     4.شد نمود از شغل خود بركنار مي مي
تي بـزرگ  جلوگيري از احتكار آرد دولتي توسط اين گروه، دستور تأسيس يك نانوايي دول

بنابراين دولت در مـدت كوتـاهي   . جا مركزيت پيدا كند در سيلو را داد تا پخت نان در يك
ان   كليـه  1322هاي آسيا را تأسيس نمـود و از فـروردين    ترين نانواخانه يكي از بزرگ ي ـن

در . هـاي دولتـي توزيـع گرديـد     ي مركزي تهيـه و توسـط مغـازه    مصرفي شهر در نانواخانه
ها بيكار نماندند زيـرا بـه تمـام     نانوايي تعطيل شد ولي كارگران آن 421دام، ي اين اق نتيجه

ه دنبـال آمـاده     تدريج نانواخانه به 5.ي مركزي، شغلي واگذار شد آنان در نانواخانه ي سيلو ـب
هـاي   افـزود و نـان را تحويـل محـل     پزي، هر روز بر مقدار نان خود مي شدن تنورهاي نان

                                                
  .194همان، ص .1
 .    253همان، ص .2

  .3، ص1آآ2ق405، محل در آرشيو 240013887سند  مارهسازمان اسناد ملي ايران، ش .3
  .1، ص1آآ2ق405، محل در آرشيو 240013887همان، شماره سند  .4
 .6ص. 1آآ2ق405در آرشيو  ، محل240013887ره سند همان، شما .5
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تن آرد براي پخت نـان تهـران    215دولت  1.داد هاي دولتي مي انهها و وزارتخ فروش، اداره
ها پخـش   رسيد و بقيه، بين نانوايي تن آن به مصرف نان سيلو مي 90اختصاص داده بود كه 

  2.شد مي

ي  توانسـت بـه نتيجـه    به علت مشكالت فراوان اقتصادي و اداري ايـران، ميلسـپو نمـي   
كرد به ميـزان كـافي بـراي مقابلـه بـا مسـائل        مطلوب دست يابد و از آنجا كه احساس مي

. ي اختياراتش و تسري آن به امـور اقتصـادي شـد    اقتصادي مجهز نيست، خواستار توسعه
ها و بـا توجـه بـه     و آمريكايي ستانسرانجام بر اثر اعتراضات ميلسپو و فشار انگل مجلس،

لسپو در مورد تنزل و قانون اختيارات دكتر مي 3وضعيت بحراني حاكم بر كشور، تسليم شد،
مشـتمل بـر هشـت مـاده را     ) 1943مه  4( 1322ارديبهشت  13و تثبيت بهاي اجناس، در 

شـد كـه امـر تحصـيل اجنـاس       طبق اين قـانون، بـه ميلسـپو اختيـار داده      4.تصويب كرد
ي مواد خام و مصنوعات، وارد و صادر كردن اجناس، حمـل و نقـل،    خواروباري، كليهغير

آوري، حمـل و   پس از مدتي جمع 5.ي خود قرار دهد يع آن را تحت ادارهانبار نمودن و توز
اي بـه   ميلسـپو در بيانيـه   6.توزيع اجناس خوارباري نيز جزء اختيـارات وي قـرار گرفـت   

ي وي، ايـن   به عقيده. هاي پايتخت، اين قانون را براي وضع موجود كارآمد دانست روزنامه
مواجهه با اوضاع متغير و اضـطراري و مسـائل    شد تا دولت خود را براي قانون موجب مي

  7.تازه اقتصادي بعد از جنگ مهيا نمايد

آوري منظم خواروبار، از جمله نان و  در اين دوره، وظايف وزارت خواروبار شامل جمع
مدتي پس از ورود ميلسپو، وزارت خواروبـار در  . غّله و توزيع صحيح آن در بين مردم بود

پـس   8.، به دليل نتيجه بخش نبودن اقدامات آن، منحل شد)1943ژوئيه  15( 1322تير 23
                                                

 .1، ص)22/1/1322(، 5141اطالعات، ش روزنامه .1

  .323علمي، ص: ، تهران3، جايران  ساله تاريخ بيست،  )1374(حسين مكي،  .2
 .27آلفا، ص: ، تهران1ج تاريخ توسعه طلبي آمريكا در ايران،،  )1358(گريگوري لوويچ، بوندارفسكي،  .3

نامـك،  : تهـران ، )از استعفاي رضا شاه تا سـقوط  مصـدق  ( قلم و سياست، )1371(محمدعلي سفري،  .4
  .90ص

  .1-3، صص1آآ3ق215، محل در آرشيو 240013970سازمان اسناد ملي ايران، شماره سند  .5
 .194دهخدا، ص: ، تهرانروابط ايران و آمريكا، )1357(جمشيد صداقت كيش،  .6

 .1323، 30، سند 4، پوشه 41خارجه، كارتن اسناد وزارت امور  .7

نـوين،  : جـا  حسين فراهـاني، بـي    ، ترجمههاي جهاني در ايران جنگ، )1363(سر كالرمونت اسكراين،  .8
 .294ص
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ي  اداره. تأسيس كرد» غّله و نان«ي از انحالل وزارت خواروبار، ميلسپو قسمتي به نام اداره
اين . بود ها و توزيع نان و آرد  آوري غلّه و اداره كردن امور نانوائي دار جمع غّله و نان، عهده

ي نانوايي مركـزي تهـران،    ي سيلو، اداره ي نان تهران، اداره اداره ي غله، قسمت، شامل اداره
رئيس كل قسمت غّله . ي كارپردازي و كارگزيني بود ي حسابداري، اداره ي برنج، اداره اداره

بدين ترتيب، وظايف اين بخش نيـز  . و نان مستقيماً در مقابل رئيس كل دارايي مسئول بود
  1.قرار گرفتدر شمار وظايف اقتصادي ميلسپو 

بود كـه  » ها قيمتقسمت تثبيت «ها، تأسيس  يكي از اقدامات ميلسپو براي كنترل قيمت
هـا و تعيـين ميـزان آن     ، صدور انواع جوازاشت؛ از جمله وظايف آنداي  گسترده ي وظيفه

ود  ورود و صـدور ايـن اجنـاس،     2.براي خريد كاالهاي انحصاري از جمله غالت و آرد ـب
  3.كرد ها صادر مي اي بود كه قسمت تثبيت قيمت اجازهمنوط به جواز يا 

هـا را   ي تثبيـت قيمـت   نامه ي غّله و نان، ميلسپو چهاردهمين آئين پس از تأسيس اداره
ي سابق در فهرست اجنـاس   نامه، گندم و جو بر اساس رويه به موجب اين آئين. منتشر كرد

ان درآمـد   ها به كلي در انحص انحصاري دولت قرار گرفت و فروش آن . ار قسمت غلّـه و ـن
ي بـاري، بايـد    هـا  آوري و حمل و نقل غالت با ماشـين  ي قراردادهاي مربوط به جمع كليه

ي بـاربري راه، صـورت    ي اداره وسيله  توسط صاحب منصبان قسمت غّله و نان منعقد و به
شـدند،   ر مينامه، غّلاتي كه در بازار آزاد به فروش رسيده يا احتكا طبق اين آئين. گرفت مي

توانسـت گنـدم و آرد را بـه     قسمت غلّـه و نـان مـي   . شدند بدون پرداخت وجهي ضبط مي
حمـل و نقـل    . ها در بازار آزاد براي مـردم نباشـد   به خريد آن داران بفروشد تا لزومي  خانه

ات توسط مردم، جز از طريق جوازهاي صادر شده از طـرف قسـمت غلّـه و نـان و بـا      غّل
هر گونه قرارداد يا جوازي براي خريد و يا حمـل و  . دارايي، ممنوع بودموافقت رئيس كل 

هاي خارجي يا ساير مقامات خارجي، بايـد   ي نمايندگان ارتش وسيله نقل غّله در ايران به 
  4.رسيد به تصويب رئيس كل دارايي مي

                                                
 . 1، ص)2/5/1322(، 5229اطالعات، شروزنامه  .1

 .1323، 95، سند 7، پوشه 49كارتن اسناد وزارت امور خارجه،  .2

  .26ـ29، صص1ب آ 3ر215، محل در آرشيو 240025920ي ايران، شماره مدرك سازمان اسناد مل .3
  . 2ـ3، صص 1آآ3ق 215، محل در آرشيو 240013970همان، شماره مدرك  .4
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را ي خـود   نامـه  نامه، ميلسپو پانزدهمين آئـين  چند روز پس از انتشار چهاردهمين آئين
نامه، هر جوازي كه براي حمل غلّه يا آرد، قبـل از صـدور    آئينبه موجب اين . منتشر نمود

بـه جـز    .شـد  ي اعتبار سـاقط   صادر شده بود لغو و از درجه نامه توسط هر مقامي  اين آئين
ي راه آهن، كـاميون، اتوبـوس، ماشـين     وسيله قسمت غّله و نان هيچ كس اجازه نداشت به 

ي ديگري اقدام به حمل گندم و يا جو و يا آرد گندم از تهران به نقـاط   سيلهسواري يا هر و
ي راه  وسيله قسمت غلّه و نان حمل اين اجناس را، خود مستقيماً به. دنمايديگر يا بالعكس 

ي موتوري  كرد و حمل و نقل با وسايل نقليه ي غير موتوري اداره مي آهن و يا وسائل نقليه
بـر دسـتور وي، مـأمورين ژانـدارمري و      بنـا . گرفـت  راه صورت مي ي باربري توسط اداره

ي بـاربري   شهرباني، مأمورين وزارت دارايي و مأمورين قسمت غّله و نان و مأمورين اداره
ي وسايل حمل و نقل را بازرسـي   نامه، كليه راه، موظف بودند براي اجراي مقررات اين آيين

  1.كنند
تأسيس كرد؛ ايـن قسـمت   » قسمت پخش«اي به نام  هدر پي اقدامات فوق، ميلسپو ادار

هـا، سـابقاً زيـر     ايـن قسـمت  . شد بندي و حمل و نقل غّلات مي شامل ادارات پخش، جيره
ميلسپو براي اجراي بهتـر عمليـات ايـن قسـمت،     . بودند» ها قسمت تثبيت قيمت«مجموعه 

ـ     اعالم نمود كه هيچ اتي كـه تحـت   گونه ارتباط اداري بين عمليـات قسـمت پخـش و عملي
هدف وي از اين اقدام اين بود  .باشد وجود نخواهد داشت ها مي نظارت قسمت تثبيت قيمت

هـا و پخـش    آوري گندم در سيلو كه قسمت پخش به طور مستقل و به بهترين وجه به جمع
  2. ها بپردازد آن به نانوايي

بنابراين، وي در . آمد، نتوانست مشكل كمبود گندم را حل كند اقداماتي كه ميلسپو انجام
ي دريافت مازاد از كشاورزان را صـادر و   نامه ، آئين)1944مارس  26( 1323فروردين  6

و براي  1323ي سال  آوري صحيح و مطلوب محصول غله در آن تاكيد كرد، به منظور جمع
 ي نقـاط  ي آن بين مردم، بايد گندم و جو و آرد اين دو، در كليه تأمين نان و توزيع عادالنه

كشور به انحصار دولت درآيد و خريد و فروش اجناس مزبور ممنـوع و مسـئوليت آن بـه    
كشـور،   هاي زراعي ها و روستاها و زمين ستاندر تمام شهر. قسمت غّله و نان محدود شود

                                                
؛ اسناد 1ـ4، صص 1آج 5ط 135، محل در آرشيو 291001289سازمان اسناد ملي ايران، شماره سند  .1

  . 1323، 97 ، سند7، پوشه 49وزارت امور خارجه، كارتن 
  .6ـ7، صص 1آآ 5ل 810محل در آرشيو 240016490سازمان ملي اسناد ايران، شماره سند  .2
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قسـمت غلـه و   «ي مازاد گندم و جو ملك خود را بـه   مالكين و زارعين، مكلف شدند همه
نامه، در هـر زمينـي، اگـر سـهم زارع بيشـتر از چهـار پـنجم         طبق اين آئين. بفروشند» نان

بهـاي  . شد درصد آن بخشيده مي 80درصد سهم وي مازاد تلقي شده و  20شد،  محصول مي
اي، از طرف قسمت غلّه و نان و با موافقت قبلي رئيس كل دارايي تعيين  گندم در هر حوزه

ـ ، معادل دواي بهاي محصول جو نيز در هر حوزه. شد مي . بهـاي گنـدم آن حـوزه بـود     ومس
بـود و  ي مالـك   ي هر ملكي به انضمام سهم زارع و مالك به عهده آوري غّله مسئوليت جمع

هـا   محصول، زارعين مربوطه را ماننـد سـهم خـود، از آن    مالك حق داشت هنگام برداشت
ولـي   ،شـد  محصول ذرت از غّلات انحصاري دولت محسوب نمـي  1.وصول و تحويل نمايد

شد، قسمت مزبور در صورت احتياج،  عرضه مي» قسمت غله و نان«براي فروش به هرگاه 
ميلسپو بر اين باور بود كه فراواني محصول گنـدم در   2.كرد آن را به بهاي جو خريداري مي

، موجب شد تا مردم اقدام به خريد بيش از حـد گنـدم كـرده و آن را احتكـار     1322سال 
كه همچون سال گذشته با كمبـود گنـدم مواجـه     شت اين از سويي زارعين نيز از وح. كنند

بنا به نظر ميلسپو، ادامه اين روند . ه و به دولت نفروختند شوند، مازاد گندم خود را انبار كرد
 پـس ها خالي بمانند و در صورتي كه كشور در سال  شد تا در سال ياد شده، سيلو سبب مي

لذا ميلسپو . داد  توان مهار آن را از دست ميعمالًدولت شد،  از آن با كمبود گندم مواجه مي
ان         1323آوري مازاد گندم در  جمع را، تنها گزينه خـود بـه منظـور مواجهـه بـا بحـران ـن
 28كه امور نان با مسـائل غلـه هماهنـگ باشـد، ميلسـپو در       در نهايت، براي اين 3.ديد مي

ان   ي كل ن اي، اداره نامه طي آئين) 1944مه  18( 1323ارديبهشت  ان را به قسمت غلّـه و ـن
ه و نان تأسـيس  ها و نان در قسمت غّل همچنين دستور داد اداره سيلو و آسياب 4.انتقال داد

هاي اين اداره با اداره غّله و نان توام گرديد و مقرر شد اين آيين نامـه از اول   حساب. شود
    5.خرداد ماه اجرايي شود

  

                                                
  .4، ص1آآ3ق215، محل در آرشيو240013970همان، شماره سند  .1
 .1323، 30، سند7، پوشه49وزارت امور خارجه، كارتن .2

  .120ص ها در ايران، آمريكايي .3
 .13،ص1ب آ 3ر215، محل در آرشيو 240025920اره مدرك سازمان اسناد ملي ايران، شم .4

 .1323، 24، سند7، پوشه49كارتناسناد وزارت امور خارجه،  .5
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  نتايج اقدامات ميلسپو 

ي مطلـوب را بـه    حاتي كه ميلسپو براي كاهش معضل نان انجام داد؛ نتيجهاقدامات و اصال
برابري بهاي نان در برخي شـهرها باعـث واكـنش مـردم گرديـد؛       2افزايش . دنبال نداشت

 و كميـابي نـان،   ) 25/4ريال به  5/3افزايش قيمت نان از (چنانچه در مهاباد در پي گراني 
  1.رت گندم و قند زدندمردم با هجوم به انبارها، دست به غا

كرد ولي پس از مـدتي، كيفيـت    اگرچه، نانوايي سيلو به كار افتاده و نان بسيار توليد مي
يي ناگوار و غير قابل خوردن شد كـه باعـث بـروز بيمـاري و      نان آن پايين آمد و به اندازه

نشـد،  كه نان سيلو خـوب پخـت    بنابراين پس از مدتي، به دليل اين 2.مرگ چند نفر گرديد
مردم هم رغبتي به مصرف آن پيدا نكردند و چون قيمت اين نان ارزان بود به مصرف گاو و 

جا داد  ميلسپو ضمن پذيرش نواقص نان سيلو، دستور به تعطيلي نانوائي آن 3.رسيد اسب مي
بنـابراين پـس از   . هاي شهر تهران توزيـع كـرد   و سهميه آرد اين نانوائي را در ميان نانوائي

 4.سال از شروع به كار نانوايي مركزي، از پخت زيـاد نـان آن جلـوگيري شـد     گذشت يك
د؛ آسياي سيلو به خاطر عدم دسترسي به وسايل يـدكي، قـادر بـه تهيـه آرد مرغـوب نبـو      

 240در عـوض توليـد   طور چشمگيري كاسته شد؛ به طوري كه  بنابراين، از تعداد آسياها به
كرد و روز به روز هم از ميزان توليـد آسـياها    مي تن تهيه 150طور متوسط  تن آرد، فقط به

  . شد كاسته مي
آالت جديـد   كه شريدان، امور خواروبار را بر عهده داشت، براي خريد ماشـين  در زماني

در ايـن خصـوص     ، اقدامي1322د، اما تا پايان سال كراز شوروي و سپس آمريكا، تالش 
و نـان درخواسـت شـد تـا در اقـدام       براي رفع اين مشكل، از قسمت غّله. صورت نگرفت

ي سيلو را كه كهنه و فرسوده شده بودند، تعميـر   ديگري، آسياهاي موتوري واقع در محوطه
بدين منظور، به صاحبان آسياهاي مذكور دو ميليون و چهارصد هزار ريـال از بانـك   . كند

 ارتتحت نظـ  ي امور نان ، موضوع پخت و اداره1322تا مهر ماه  5.كشاورزي، وام داده شد

                                                
 .1321، 9، سند7، پوشه21كارتنهمان،  .1

  .323علمي، ص: ، تهران3، جايران  بيست سالهتاريخ ، )1374(حسين مكي،  .2
، 5273؛ اطالعـات، ش )24/6/1322(، 201  ي سـيزدهم شـوراي ملـي، جلسـه     مذاكرات مجلس دوره .3
 .1، ص)24/6/1322(

 .1، ص)22/7/1322(، 5295؛ اطالعات، ش)22/7/1322(، 207  ، جلسههمان .4

 .1، ص) 26/9/1322(،  5295اطالعات، ش  .5
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اما وي به خاطر مشـغله فـراوان خـويش و عـدم توانـايي در       ،شد مستقيم ميلسپو اداره مي
ي  ي قسمت نان را از وظايف خود خارج و به وزارتخانه رسيدگي صحيح به اين امور، اداره

آوري و حمل و نقل و توزيع غّله در تمام كشور زير نظر  بنابراين، جمع. واگذار كرد مربوطه
   1.ي آن، به دولت واگذار گرديد پو انجام شد؛ ولي امر نان يعني پخت و ادارهميلس

نامه ميلسپو كه طي آن صدور هر جوازي براي حمل غلّـه يـا    با انتشار پانزدهمين آئين
ي خود را معموالً در آغاز سال تهيه  داراني را كه آرد ساالنه خانه آرد ممنوع اعالم شده بود،

ي را كه كوپن خود را تسليم وزارت خواروبار كرده بوده و جواز آرد را كردند و نيز كسان مي
ي زيادي  در اين دوره، عده. ي غّله ـ واقع در سيلو ـ گرفته بودند سخت نگران كرد   از اداره

كردند، بر اثر جنـگ، تعـداد    ي خود را در آغاز سال تأمين مي از مردم، نان مصرفي ساليانه
دليل ميلسپو براي اين تصميم، اين بود كه براي جلـوگيري از   2.بودها زياد شده  اين خانواده

ايجاد بازار سياه و ترقي بهاي غّله، الزم بود كه غير از دولت، خريدار ديگري وجود نداشته 
   3.ي دولت خريداري كنند وسيله  باشد و تقاضا كنندگان، آرد را از سيلو و به

از نظر آنان، محصـول گنـدم در   . ر پي داشتاين ممنوعيت، اعتراض نمايندگان را نيز د
آنان تأكيد داشـتند  . مورد بود از هر حيث مناسب، و نگراني ميلسپو در اين زمينه بي ،1322

ي آرد از خـارج از   هايي كه مايـل بـه تهيـه    كه دولت بايد در اسرع وقت به افراد و خانواده
كـه محصـول    ،گرفت طقي تعلق ميبه منا بندي جا كه جيره تهران بودند، جواز بدهد و از آن

، جيره بندي معنا نداشته و جلوگيري 1322اندكي داشتند و با توجه به فراواني محصول در 
كه جواز حمل آرد ممنوع شد، قيمـت   از زماني . داشت از ورود آرد، عواقب سوئي در بر مي
گان در بـاز  نماينـد . تومان رسـيد  500تومان به  220خواروبار ترقي كرد و قيمت گندم از 

ورزيدند، زيرا به دليـل صـادر نشـدن     گذاشتن دست مردم براي وارد كردن جنس اصرار مي
ايـن اقـدام ميلسـپو، همچنـين بـا      . شـدند  جواز به صورت صحيح، مردم دچار مشقت مـي 
   4.اعتراضات زيادي از سوي مردم تهران روبرو شد

                                                
 .1323، سند، 68، پوشه52؛ وزارت امور خارجه، كارتن1، ص)26/7/1322(، 5254همان، ش .1

 .2، ص)22/3/1322(، 5194شاطالعات، روزنامه  .2

 .1، ص)16/5/1322(، 5240همان، ش .3

 .1، ص)10/5/1322(، 5235همان، ش .4
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، نخست وزير بـود؛ در  1323، وزير خارجه و در 1321محمد ساعد كه در ابتداي سال 
: دارد گفتگوي خود با ميلسپو، دليل اين مخالفت عمومي را بـه صـراحت بـه وي بيـان مـي     

استخدام شما و ساير متخصصين آمريكايي به اين جهت بود كه هزينه زندگي فـوق العـاده   «
دگي     ترقي نموده بود و اين فكر وجود داشت كه با دادن اختيارات وسيع به شـما هزينـه زـن

ميلسپو در جـواب گفـت قبـل از    . ل پيدا خواهد كرد، در حالي كه آثاري مشهود نيستتنز
آمد و همه چيز جيره بنـدي بـود و اكنـون     ورود من در ايران قحطي بود و نان به دست نمي

. باشـد  بالفاصله گفتم قضيه درست عكـس مـي  . تمام مواد غذايي در ايران ارزان شده است
د و من در كابينه سهيلي و قـوام السـلطنه پسـت وزارت    كه قحطي شده بو ،1321 چون در

تـوان   امور خارجه را به عهده داشتم، وحشت زده شده بوديم كه چه بايد كرد و چگونه مـي 
در برابر اين قحطي ايستادگي نمود و اغلب وزيران پيش بيني كرده بودند كه وضع  از ايـن  

بينـيم   گـذرد مـي   سال از آن زمان مي ولي اكنون دو ؛شود و تعادل پيدا خواهد شد بدتر نمي
قحطي به صورتي ديگر نمودار است، هم نان و هم ساير مواد غذايي به حد وفور بـه دسـت   

  1.»هاي گزاف آيد ولي به قيمت مي
پس از مذاكرات طوالني كه چنـد تـن از    پس از اعتراضات فراوان به تصميم ميلسپو و 

رايي، با دكتر ميلسپو انجـام دادنـد، ميلسـپو    وزير دا ؛نمايندگان مجلس شوراي ملي و بيات
نامه، حمل و نقل غلّه از روسـتايي   طبق اين آئين. ي خود را صادر كرد نامه شانزدهمين آئين

همچنـين صـاحبان امـالك    . به روستاي ديگر آزاد اعالم شد و نيازي به گرفتن جواز نبـود 
خود را در قبال دولت انجام  كه تعهدات  كردند در صورتي كشاورزي كه در تهران زندگي مي

ي روستاي خود  ي خود را در تهران، از مازاد غله دادند، مجاز بودند كه نيازهاي خانواده مي
  2.فراهم كنند

ي  اقدام ميلسپو جهـت دريافـت مـازاد از كشـاورزان نيـز موجـب اعتـراض گسـترده        
طي آن متـذكر  آميزي به مجلس فرستادند و  هاي شكايت كشاورزان تلگراف. كشاورزان شد

شدند، از آنجا كه قيمت دريافت مازاد، از سوي دولت بسيار اندك معين شـده پـيش بينـي    
معترضان به ايـن   3.، زارع و محصول، هر دو نابود شوند نامه شود كه طي اجراي اين آئين مي

                                                
  .213، صاي خاطرات سياسي محمد ساعد مراغه .1
، 7، پوشـه 49كـارتن ؛ اسناد وزارت امور خارجـه،  1، ص)28/8/1322(، 5242اطالعات، ش روزنامه .2

 .1323، 89سند

  ).23/3/1323(، 36 دهم شوراي ملي، جلسهي چهار مذاكرات مجلس دوره .3
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اي نيست كه كشاورز پـس   قانون، معتقد بودند كه در ايران هنوز وضعيت كشاورزي به گونه
ي دام و آماده كردن بذر بـراي   ي علوفه يه نان ساليانه، پرداخت دستمزد كارگران، تهيهاز ته

آوري غلّـه و تـأمين نـان مـردم،      سال بعد، همچنان گندم اضافي داشته باشد و اگرچه جمع
اي باشد كه براي كشـاورزان مزاحمـت ايجـاد شـود و      امري حياتي است ولي نبايد به گونه

دادند كه برخي  دانسته و هشدار مي مورد مي ت محصول مازاد را بيدخالت دولت براي درياف
در . گيرنـد  ي رعيت را هم مي ي گرفتن مازاد، حتي بذر مساعده از مأمورين دولتي، به بهانه

مـالكين،  . ه داشته باشدايران، كمتر رعيتي وجود داشت كه بيش از مصرف خانواده خود غّل
كه زارعان گرفتار مـأمورين    كردند حال آن سرپيچي مي به هر ترتيبي كه بود از دادن مازاد

  1.شدند غله مي
، نتوانسـت آن را  1322نمايندگان مجلس معتقد بودند ميلسپو با وجود فراواني غله در 

، براي جبران آن، متوسل بـه چنـين   1323آوري نمايد و در  بخشي جمع به صورت رضايت
. غلّـه بـود    مخالفين اقدامات ميلسپو در زمينه دكتر مصدق نيز از 2.هايي شده است نامه آئين

وي معتقد بود ميلسپو به اين دليل كه تصميم داشته گندم را از بازار آزاد خارج كند تا بدون 
، مانع از ورود آزادانه آرد به تهـران شـد،   1322ند، در ض همه بتوانند نان سيلو تهيه كنتبعي

، بـا  ي قاچاق را كه معمـوالً  جان خود، غّلهاما مشاهده شد كه ساكنين ثروتمند براي حفظ 
شد با قيمت باال خريداري كردند و دولت هم نتوانسـت اقـدامي    هاي دولتي حمل مي كاميون

تومان داد و  200كه هر تن گندم در بازار آزاد با نرخ  مصدق با اشاره به اين 3.صورت دهد
خـرد و مـردم    تومان نمـي  60شود، مدعي بود، وزارت دارايي اين گندم را بيش از  ستد مي

خريدند، بـه    تومان مي 200پرست نيستند كه اگر جنسي را در بازار آزاد هر تن  آنقدر وطن
ي ميلسـپو،   نامه وي با اشاره به آئين 4.تومان به دولت بفروشند تا سيلو خالي نماند 60قيمت

صد آن بخشيده در 80پنجم محصول بود، چه سهم زارع، بيشتر از چهار چنانكه مطابق آن، 
شد، بر اين نظر بود كه اين روند، تنها در مناطقي  درصد سهم وي، مازاد تلقي مي 20شده و 

شود و آن هم به خاطر اين است كه زحمت زارع  جريان دارد كه به صورت ديم زراعت مي
   5.تر استبيش ،در اين نوع زراعت

                                                
  ).14/2/1323(، 26 ، جلسههمان .1
 ).28/3/1323(، 37 همان، جلسه .2

  .90تابان، ص: ، تهران1، جي منفي سياست موازنه، )1327(حسين كي استوان،  .3
  ).20/1/1323(، 15  ي چهاردهم شوراي ملي، جلسه مذاكرات مجلس دوره .4
 ).14/2/1323(، 26 همان، جلسه .5
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ز زارعـين، دولـت را   مصدق ضمن مخالفت با انحصار غالت و دريافت مازاد محصول ا
گونـه   دانست و معتقد بود همـان  فاقد صالحيت و اقتدار الزم براي عملي نمودن انحصار مي

، نيز قادر به انجام ايـن  1323، نتوانست از بازار آزاد جلوگيري كند در 1322كه دولت در 
آن هـم  شد كه كاال مركزيت پيدا كند كه  از نظر وي، ايجاد انحصار موجب مي. باشد امر نمي

شد و دولت مجهز به وسائل نقليـه نبـود تـا     سبب خروج جنس از مملكت مي ،به نوبه خود
وي پيشنهاد . به نقاط ديگر جنس حمل كند ،بتواند از نقاطي كه داراي محصول مازاد بودند

ه مركـز مـازاد مـي     كرد دولت تنها بايد از محل دادنـد و از منـاطق پـر     هايي كه همه ساله ـب
زمـاني  بياورد و اگر دولت با واردات گندم به تهران موافقت كنـد، در  ه مركز بغّله  ،محصول
   1.شود ، توسط مردم وارد تهران ميمقدار زيادي از گندم اندك، 

كه بتواند سيلوي دولتي را از  با اين وجود، ميلسپو با ايجاد انبارهاي خصوصي، تا زماني
ر بـوالرد، سـفير كبيـر انگلسـتان در ايـران،      بر نظ بنا. مازاد گندم انباشته كند، مخالفت كرد

ميلسپو با اين اقدام درصدد توزيع برابر نان ميان اغنيا و فقرا بود، اما ثروتمندان نسـبت بـه   
ي  اين امر واكنش نشان دادند، و در صورت توانايي، وي را به خـاطر ايـن عمـل منصـفانه    

ا اعتراضـات بسـيار    با وجود اين، اقدام ياد ش 2.كردند ناخوشايند، سرنگون مي ده ميلسپو ـب
، )1944ژوئيــه  27( 1323مــرداد  5روبــرو شــد و در نتيجــه، مجلــس شــوراي ملــي در 

ه را اصالح و طرحي را تصويب كرد كه مطابق آن، دريافت مـازاد از رعيـت   ي غّل نامه آئين
مجلس، بـه   ي در اين مصوبه. ممنوع و اين قسمت هم، از اختيارات دكتر ميلسپو خارج شد

ي سهم رعايا را بـه   هاي خواروبار اجازه داده شد، مازاد غلّه زارت دارايي و ساير سازمانو
ها در برابر فروش قند، شكر، چاي و قماش، به بهايي كه بـين اهـالي كشـور از     رضايت آن

  3.آوري كنند شد، خريداري و جمع طرف دولت توزيع مي
  

                                                
نيلوفر : ، گذشته چراغ راه آينده است، پژوهش گروهي جامي، تهران)1362(، )ويراستار(، نيك بين بيژن .1

 .178ص

ي سر ريدر بـوالرد؛ سـفير كبيـر     هاي محرمانه هاي خصوصي و گزارش ، نامه)1371(سر ريدر بوالرد،  .2
 .444ح نو، صطر: انگلستان در ايران، ترجمه غالمحسين ميرزا صالح، تهران

  ).5/5/1323(، 47 ي چهاردهم شوراي ملي، جلسه مذاكرات مجلس دوره .3

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            17 / 21

https://chistorys.ir/article-1-247-fa.html


 12مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره   100

  گيري نتيجه

ي آن  ن نان، دست به اقدامات مهمي زد، اما نتيجـه ميلسپو در راستاي تالش براي حل بحرا
عـواملي در  . نسبت به وضع موجود باقي ماند مثبت و موثر نبود و همچنان نارضايتي مردم 

ي حل اين بحران دخيل بود؛ ميلسپو در دوره دوم مأموريـت   عدم موفقيت ميلسپو در زمينه
ي ناظر بر جريان امور باشد و بـه  بايست ساله بود كه در اين سن مي 60خود در ايران، فردي

كـه خـود وي درخواسـت     اي  دليل اختيارات گسترده ها بپردازد؛ اما ميلسپو به هدايت ارگان
جا كـه شخصـيتي سـختگيرانه داشـت،      كرد، با وظايف و مشغله فراواني مواجه شد و از آن

ي، كارهـا  در چنين شرايط. ورزيد كارها و اقدامات توسط خود وي صورت گيرند اصرار مي
ي  تاسـيس نانواخانـه  . ي مطلوب نيز حاصل نشد طور منظم و اصولي پيش نرفت و نتيجه به

هـاي آن، همچنـين قـانون     بزرگ دولتي، به دليل عدم نظارت كارآمد و فرسودگي دسـتگاه 
جلوگيري از واردات آزاد گندم و جو به تهران، به منظور مبارزه با تشـكيل بـازار سـياه و    

پـذيرفت، بـه دليـل نبـود      بضاعت صورت مـي  ه براي رفع نيازمندي مردم بياحتكار غّله، ك
بنـابراين،  . شـد  قدرت اجرايي و كنترل مناسب موفق نبودند و همچنان قاچاق كاال ديده مي

  . شدند كردند، از اين قانون بيشتر متضرر  مردم عادي كه براي مصارف خود گندم وارد مي
ندم كشور، تصميم ميلسپو براي خريد مازاد گنـدم  همراه با فراواني محصول گ 1322در 

ي فراواني داشت، قابـل   از زارعان، در مناطقي مانند كردستان و آذربايجان كه محصول غّله
مانـد و ايـن دسـتور     اجرا بود، اما در مناطق ديگر، مازاد فراواني در دست زارع باقي نمـي 

ميلسپو براي حل بحران نان،   اكامياز عوامل بسيار مهم ديگر در ن. موجب نگراني آنان شد
به جمع آوري و خريد كلي  ،هاي متفق در ايران بود كه از موضع سخت آمرانه حضور دولت

خيـز   پرداختند و بخصوص، اشغال آذربايجان توسط شوروي كه اين بخش حاصـل  غّله مي
رساند  ميايران را تحت اشغال خود درآورده و گندم اين منطقه را، يا به مصرف ارتش خود 

كـرد؛ و در   كه وجهي در قبال آن به دولت ايران بپردازد، به روسيه منتقل مـي  و يا بدون اين
داد، در مقابل آن پول هم  كه مقداري از گندم آذربايجان را به دولت ايران تحويل مي مواقعي

  . كرد دريافت مي
مل صحيح و به عالوه بر اين موارد، عدم دسترسي به وسايل حمل و نقل كافي و عدم ح

ضمن . داردثري برؤمشكل نان، اقدام مهم و م موقع غّله، باعث شد، ميلسپو نتواند براي رفع
 جنـوب،  به شمال آهن راه ويژه به ايران نقل و حمل امكانات از استفاده با آن كه آمريكا نيز
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 ؛نگريسـت  مـي  اغمـاض  ديده به ايران شمال در شوروي اعمال به ارسال، و غّله شوروي به
 كشـور  دسـتورات  از خـارج  توانسـت  نمي مالي آمريكايي مستشار عنوان به ميلسپو طبيعتاً

 مـالي  مشكالت حل براي ،1301 در كه ميلسپويي مواضع كه اين ضمن. كند عمل متبوعش
 هنـوز  اول، دوره در. بود متفاوت شد، وارد ايران به ،1321 در كه ميلسپويي با آمد ايران به

راي  آمريكا هاي تالش بعد، دوره در ولي نبود واضح چندان راناي در آمريكا مقاصد  نفـوذ  ـب
 منـافع  آن از خارج توانست نيز نمي ميلسپو و آشكار شد كامال خود منافع حفظ و ايران در

  . كند عمل
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   و مĤخذ منابعفهرست 
  :ها  كتاب

  .نوين: راهاني، تهرانحسين ف  ، ترجمه1، ججنگهاي جهاني در ايران، )1363(ـ اسكراين، سركالرمونت، 
  .نشر نو: ، ترجمه حسين ابوترابيان، تهرانشترها بايد بروند، )1362(ـ بوالرد، سرريدر، 
، ترجمه غالمحسـين ميـرزا   محرمانه در ايران خصوصي و گزارشهايهاي   نامه، )1371(ـ ــــــــــــ ، 

  . 1371طرح نو، : صالح، تهران
  .آلفا: ، تهران1، جتاريخ توسعه طلبي آمريكا در ايران، )1358(ـ بوندارفسكي، گريگوري لوويچ، 

  .رسا: ، تهرانايران در اشغال متفقين، )1371(ـ تبرائيان، صفاء الدين، 
  .پاژنگ: ، تهرانايران و قدرتهاي بزرگ در جنگ جهاني دوم، )1368(ـ ذوقي، ايرج، 

  .نامك: ، تهرانسقوط مصدق،  قلم و سياست از استعفاي رضا شاه تا )1371(ـ سفري، محمدعلي، 
  .دهخدا: روابط ايران و آمريكا، تهران،  )1357(ـ صداقت كيش، جمشيد، 

  .انتشارات وزارت امور خارجه: ، ترجمه كاوه بيات، تهرانايران و جنگ سرد،  )1374(ـ فاوست، لوئيس، 
: دي حقيقت خواه، تهران، ترجمه مهخون و نفت، )1378(ـ فرمانفرماييان، منوچهر و رخسان فرمانفرماييان، 

  .ققنوس
  .تابان: ، تهران2، جي منفي   ،  سياست موازنه)1327(ـ كي استوان، حسين، 

:  ، به كوشش باقر عاقلي، تهـران اي خاطرات سياسي محمد ساعد مراغه، )1373( ايي، محمد ساعد، مراغهـ 
  .نامك

  .علمي: ، تهرانايران  ساله تاريخ بيست،  )1374(ـ مكي، حسين، 
  . البرز: ، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوي، تهرانآمريكايي ها در ايران،  )1370(ـ ميلسپو، آرتور چستر، 

  .نيلوفر: ، پژوهش گروهي جامي، تهرانگذشته چراغ راه آينده است ،)1362(، )ويراستار(نيك بين، بيژن، ـ 

  :اسناد

  ـ سازمان اسناد ملي ايران؛

  . 1آآ3ق 215رشيو ، محل در آ240013970ـ شماره سند 
 .1آآ 2ص 214، محل در آرشيو 240009643ـ شماره سند 

  . 1آآ2ق405، محل در آرشيو 240013887شماره سند  ـ
  . 1آج 5ط 135، محل در آرشيو 291001289ـ شماره سند 

 . 1ب آ 3ر215، محل در آرشيو 240025920شماره سند  ـ

   .1آآ 5ل 810، محل در آرشيو240016490شماره سند  ـ
  . 1آآ3ق215، محل در آرشيو240013970شماره سند  ـ
  .29 -26، صص1ب آ 3ر215، محل در آرشيو 240025920شماره سند  ـ

  ـ اسناد وزارت امور خارجه؛
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  .هجري شمسي 1321، 38، سند 14، پوشه 12كارتن ـ 
  .هجري شمسي 1321، 9، سند 7، پوشه 21كارتن  ـ
  .ي شمسيهجر 1323، 24، سند 7، پوشه 49كارتن  ـ
  .هجري شمسي 1323، 13، سند 68، پوشه 52كارتن  ـ
  .هجري شمسي 1323، 30، سند 4، پوشه 41كارتن  ـ
  .هجري شمسي 1323، 95، سند 7، پوشه 49كارتن  ـ
  .هجري شمسي 1323، 97، سند7، پوشه 49كارتن  ـ
  .هجري شمسي 1323، 89، سند 7، پوشه 49كارتن  ـ
  .هجري شمسي 1323، 30، سند 7، پوشه 49كارتن  ـ
  

  : نشريات

  ).22/1/1322(، 5141ـ روزنامه اطالعات، ش 

  ). 132/ 26/9(، 5295ش  ، ـــــــــــ ـ

  ). 18/3/1322(، 5191ش ، ـــــــــــ ـ

  ). 10/2/1322(، 5157ش ، ـــــــــــ ـ
  ). 7/3/1322(، 5181ش ، ـــــــــــ ـ

  ). 2/5/1322(، 5229ش ، ـــــــــــ ـ

 ). 22/3/1322(، 5194ش ، ـــــــــــ ـ

  ). 16/5/1322(، 5240ش ، ـــــــــــ ـ
  ).10/5/1322(، 5235ش ، ـــــــــــ ـ
  ). 28/8/1322( 5242ش ، ـــــــــــ ـ
  

  :مذاكرات مجلس

  .29/2/1322، 161 ي سيزدهم شوراي ملي، جلسه ـ مذاكرات مجلس دوره
  .24/6/1322، 190 ، جلسهــــــــــــ ـ 
  .22/7/1322، 19  ، جلسهــــــــــــ ـ 

  .23/3/1323، 36 ي چهاردهم شوراي ملي، جلسه ـ مذاكرات مجلس دوره
  .14/2/1323، 26 جلسهـ ــــــــــــ ، 
  .28/3/1323، 37  جلسهـ ــــــــــــ ، 
  .20/1/1323، 15  جلسهـ ــــــــــــ ، 
  .14/2/1323، 26  جلسهـ ــــــــــــ ، 

 .5/5/1323، 47  جلسهــــــ ، ـ ــــــ
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