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Abstract
In recent centuries, bread shortage, has always been considered as one of the crisis of
contemporary history. The famine of bread and groceries was the result of different
geographical and political issues, lack of rainfall, traditional agricultural method and the
outbreak of two world wars in Iran. The famine confronted people and governments with the
crisis of bread shortage which was the staple food of people. This study is to answer the
following questions: How was the situation of bread in Isfahan city during the first Pahlavi era?
What measures had been taken to solve the problem? How successful were the government
measures in this regard? According to the findings of the research, some measures were taken
during the first Pahlavi era to solve the problem, including: direct state intervention in buying
wheat from the farmers and selling it to the bakers; designing regulations to lower and stabilize
the price of bread; considering the health issues of bakers and bakeries; issuing business
licenses for the bakeries by the municipalities. It seems that the government, despite the efforts,
had not been able to terminate the bread problem in Isfahan city because the outbreak of World
War II and the events of Shahrivar 1320 A.H showed that the deep-rooted problem of bread in
Isfahan still remained. The research method in this article was library method, by comparing
and analyzing resources especially the main resources. In this study, the collected data were
organized and analyzed for conclusion.
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چکیده
در سده های اخیر تاریخ ایران ،کمبود نان همواره یکی از بحرانهای اصلی بوده است .قحطی نان و خواروباار از سااا
سختلف جغرافیایی و سیاسی ،کاهش نزوالت آسمانی ،شیوه کشاورزی سنتی و بروز دو جنگ جهانی ستﺄثر بود .باا باروز
قحطی ،سردم و دولت های وقت با بحران کمبود نان سواجه سیشدند .نانی که غذای اصلی سردم بود .این پژوهش بهدنبال
پاسخگویی به پرسش های ذی است :وضعیت نان شهر اصفهان در دوره پهلویاول به چه صورت بود .چه اقداساتی برای
رفع این سشکالت صورت گرفت؟ اقداسات دولت تا چه سیازان در لا سشاک ناان در اصافهان سادثر باود .براساا
یافتههای بهدست آسده در این پژوهش ،در دوره پهلویاول برای رسیدگی به وضعیت نان شهر اصفهان و رفاع سشاکالت
آن اقداساتی صورت گرفت .بخشی از این اقداسات عبارت بود از :دخالت ساتقیم دولت در خرید گنادم از کشااورزان و
فروش آن به نانواها ،تدوین نظامناسههایی برای کاهشدادن و تثبیتکردن قیمت نان ،نظارت بر عملکارد نانواهاا ازفار
بازرسان شهرداری اصفهان ،رسیدگی به وضعیت بهداشت سغازههای ناانوایی و ساالست نانواهاا ،صادور سقاوز قاانونی
ازفر

شهرداری برای فعالیت نانواییها .بهنظر سیرسد که در دوره پهلویاول ،دولت تالشهایی انقام داد؛ اسا باهفاور

قطع سشکالت نان شهر اصفهان را خاتمه نداد؛ زیرا بروز جنگجهانیدوم و وقایع شاهریور0490/0231م ،نشاان داد کاه
سشکالت ریشه دار سربوط به نان در شهر اصفهان همچنان پابرجاست .در این سقاله ،روش پژوهش بهصورت کتابخاناهای
و بررسی اسناد و روزناسهها و تطبیق و تحلی سنابع سوجود ،بهخصوص سنابع اصلی ،است.
واژههای کلیدی :نان ،قحطی ،اصفهان ،پهلویاول ،بلدیه

* استادیار تاریخ ،دانشگاه اصفهان ،ایران (نویانده سادول)

masoudbonakdar@yahoo.com

** دانشقوی کارشناسیارشد تاریخ ایران اسالسی ،دانشگاه اصفهان ،ایران،

shahrzadmohammadiaeen@yahoo.com

Copyright © 2017, University of Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons
Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0/), which permits others to download this work and
share it with others as long as they credit it, but they cannot change it in any way or use it commercially.

 /01پژوهشهای تاریخی ،سال پنقاه و سوم ،دوره جدید ،سال نهم ،شماره سوم (پیاپی  ،)25پاییز 0246

شد .روند و نتایج سیاستگذاریهای اقتصاادی دولات

مقدمه.
در سده های اخیر تاریخ ایاران کمباود ناان هماواره

شاس این اقداسات بود :دخالت ساتقیم دولت در خرید

بهگونهای سعنادار ،بحرانهایی را در پی آورده است .این

گندم از کشاورزان و فاروش آن باه نانواهاا ،نااسرغوبی

وضعیت از سوقعیت جغرافیایی و سیاسای ایاران ستﺄثار

کیفیت نان باوجود قیمت کم آن ،تدون نظاامناساههاایی

بود و سردم را گرفتار سایکارد و سعالاالت فراوانای را

برای کاهش قیمات ناان ،نظاارت بار عملکارد نانواهاا

سوجب سی شد .کمبود نان در شهرهای بزرگی همچاون

ازفاار

بازرسااان شااهرداری اصاافهان ،رساایدگی بااه

تهران ،اصفهان ،تبریز و خراسان از زسان ناصرالدینشااه

وضعیت بهداشت سغازههای نانوایی و سالست نانواها از

شااارود شاااد .عاااالوهبااار سااااا

جغرافیاااایی و

خشکاالی هایی که هرچند ساال یکباار در اثار کااهش

فریق چکاپ پزشکی و صدور سقاوز قاانونی ازفار
شهرداری برای فعالیت نانواییها.

نزوالت جوی رخ سی داد ،سودجویی برخی دولتماردان

رسیدگی و توجه به بخش کشاورزی به فور تقریبی

که لاکمان بزرگ زسیندار سحاوب سیشدند در التکار

تا سال 0204ش0491/م ،باه تعویاق افتااد .ایان توجاه

گندم و سوءاستفاده های برخی نانواها و پخت نان بدون

دیرهنگام به بخش کشااورزی کشاور ،در کناار عواسا

کیفیت به گاترش بحران نان یاری سیرساند.

فبیعی سانند لمله آفات نباتی ازجمله سان و سلاخ باه

در زسانیکه بهعلت جنگهای جهانی اوضاد کشاور

سزارد گندم و جو در اصفهان و سراسر ایاران ،اساتمرار

آشفته بود ،با ناتوانی دولتها در کنترل بحاران کمای و

سشکالت سربوط به کیفیت و کمیت نان را سوجب شاد.

کیفی ارزاق و نان ،سحتکران به بهانه فروش غاالت باه

در فرهنگ غذایی سردم ایران و باهویاژه بارای فبقاات

ارتش روسیه و انگلیس ،گندم و خواروبار را در انبارهاا

کم درآسد ،نان به عنوان غذای اصلی اهمیت باایار دارد؛

التکار سی کردند .این اسر نایاب شدن و افازایش قیمات

پس کمبود شدید ناان و خواروباار در سقاافع سختلاف

گندم و آرد را باعث سیشد .پس از برکناری رضاشاه از

زسانی ،افزایش قیمت نان ،کیفیت پایین نان کاه نانواهاا

لکوست ،به فور تقریبی تا پایان جنگجهانی دوم بحران

آرد گندم را با خاکاره و شن و ساواد ناسااکول ترکیاب

نان سوجب تشویش و نارالتی سردم ایران بود.
در شهر اصفهان نیز سانند ساایر شاهرهای ایاران در

سی کردند و ناتوانی دولت در کنترل این ساا

درگیری

و زدوخورد سردم را با سائوالن باعث سیشد.

دوره قاجااااار ،قحطاااای و کمبااااود نااااان از سااااال

این پاژوهش باه روش توصایفتحلیلای ،براساا

0300ق0070/م و از زسااان ساالطنت ناصاارالدینشاااه،

اسااناد و روزناسااههااا و سنااابع کتابخانااهای ،بااه بررساای

هرچند سال یکبار داسنگیر ساردم باود .ایان قحطایهاا

وضااعیت نااان در تحااوالت سیاساای و اجتماااعی شااهر

به ویژه بعد از نهالت سشروفه تا سال 0230ش0493/م،

اصفهان در دوره پهلویاول سیپردازد.

گااااترش یافااات .در دوره پهلاااویاول نیاااز ،لتااای
سیاست گذاری های اقتصاادی کاه صاورت گرفات ،در
فوالنیسدت به ل سشک ارزاق عماوسی و ناان شاهر
اصفهان سنقر نشد.
اوج ایاان ناکاااسی در 07آذر0493/0230م سشااخص

پیشینه پژوهش
تاکنون سقاله ساتقلی در باب وضعیت نان و کیفیات
و کمیاات آن در شااهر اصاافهان در دوره پهلااویاول و
تﺄثیر آن بر تحوالت سیاسی و اجتمااعی شاهر اصافهان

بررسی اهمیت سوضود نان در تحوالت سیاسی اجتماعی شهر اصفهان دوره پهلوی اول (0219تا0231شمای0435/تا0490م) 00

تﺄلیف نشده است .تنها پژوهش صورتگرفته در رابطاه

همه بر اثر گرانی زیاد و گرسانگی و قحطای و از هماه

اجتماعیاقتصادی شهر اصفهان ،سقالهای اسات

بدتر وباا خاراب اسات .هماه جاا صاحبت از گرانای

با عنوان «نابااسانیهای اقتصادی ،سیاسای ،اجتمااعی و

فوق العاده نان و سایر اقالم خواروبار و سایحتاج عموسی

فرهنگاای اصاافهان در سااالهااای 0239-0231ش» کااه

است .این گرانی سصنوعی به نظر سی رساد و عاسا آن

المد کتابی در فصلناسه دانشکده ادبیات و علوماناانی،

هم عده ای از ثروتمنادان و تقاار هااتند کاه گنادم و

زساتان ،0277شماره 05چاپ کرد .این سقالاه وضاعیت

خواروبار را التکار کردهاند( »...باروگش.)596 :0260 ،

اصاافهان را در سااالهااای سااذکور ،یعناای ابتاادای دوره

کمبود آذوقه در خراسان ،در پارهای سواقع قیماتهاا را

پهلویدوم ،بررسی سیکند و عل بحرانهایی را واکاوی

تا سیصددرصد افزایش داد و باا اینکاه ناصارالدینشااه

سی کند که شهر اصافهان در دوره اشاغال ایاران توسا

سقازات سقاسات فاساد را وعاده داد ،در تغییار اوضااد

ستفقین در فی جنگجهانیدوم درگیر آن بود.

چندان اثری نداشت (اسانت.)944 :0202 ،

با ساا

درخصااوص بحااران نااان و قحطاایهااای ایااران

ابعااد قحطایهاای باهظااهر ساخت پایش از سااال

پژوهش های ارزشمندی انقام شده است .الماد کتاابی

و رخادادهای

سذکور ،باه بررسای سااا

0300ق0070/م ،هیچگاه به پای لاواد

سبتالباه اصافهان در زساان

این سال نرساید .قحطای ساال 0300ق0070/م ،دیگار

جنااگجهااانیدوم پرداختااهاساات .نویااانده تاااریخ

شهرهای ایران را نیز تحاتتﺄثیار قارار داد .دکتار ویلاز

0231ش0490/م را سباادﺃ سقالااه قاارار داده اساات؛ ولاای

) (Wills, Charles Jamesکه در این زسان در فار

به

پیاسدهای جنگجهانیدوم را که برخی علا آن سرباوط

ساارسیباارد ،در ساافرناسه خااود از خشکاااالی و نبااود

به سیاست گذاری های دوره پهلوی اول بود ،بیاان کارده

خواروباار و تلافشادن لیواناات ساخن گفتاه اسات

است و وضعیت ارزاق و نان را در دوره پهلویاول ذکر

(کریمی .)092 :0243 ،لکوست سرکزی کاه باا هقاوم

نکرده است.

سردم گرسنه قم به سمت تهران روبهرو شده بود ،چااره
کار را در توزیع نان با کیفیت بایار پایین در سیان فقارا

اهمیت موضوع نان در اصفهان دوره قاجار.

دیااد .سﺄسااوران لکااوستی نااان جااو سخلااوط بااا آرد

در تاباتان0377ق0060/م و بر سار گرانای آذوقاه،

لاجیترخان را برای فقرا سیفرستادند که گاچ و خااک

باارای نخاااتینبااار در عهااد قاجااار در تهااران و تبریااز

خالص باود و عاوض آرد باه دولات فروختاه بودناد.

اعتراضهایی آغاز شد .این اعتراضها در سادت زساانی

سﺄسوران فقرا را به سمت قم سی بردناد و در عارض راه

کوتاه ،به صورت سراسری در همه والیات کشور نماود

پیاده سی کردند و همان نان سوصو

را نیز دخا خاود

پیدا کارد (اسانات .)940 :0202 ،ایان قحطای هنگااسی

قرار داده بودند (نظامالالطنه سافی..)59 :0263 ،

روی داد که شاه بدون داشاتن صادراعظم ،خاود زساام

التشام الالطنه در کتاب خافرات خود ،وضع تهران

اسور کشور را در دست داشات (کریمای.)034 :0243 ،

را در آن زسان باه صاورتی تﺄثربرانگیاز توصایف کارده

هینااریش بااروگش ( ،)Brugsch, Heinrichساافیر

است ...« :سردم در کنار خندق بر سر یك الشه اسب یاا

که در آن ایام در تهران به سر سیبرد ،اوضااد را

قافر ریختاه و باا چااقو آن را سایبریدناد و از دسات

چنین توصیف کرده است ...« :اوقات همه تلخ و رولیه

یکدیگر سیکشیدند .سردم پس از خوردن ساگ و گرباه

پرو
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و هرچااه خااوردنی بااود ناچااار بااه خااوردن اففااال

03رجب :0346ش.)6
در آبان0346ق0074/م به علات کمباود آب و نباود

پرداختند( »...التشامالالطنه.)02 :0266 ،
وضعیت نان شهر اصافهان نیاز ،باا ساایر سناافق و

بارش باران ،وضع نان بااز بحرانای شاد .ظا الاالطان

شااااهرهای ایااااران تفاااااوتی نداشاااات .در سااااال

عصر روز شنبه 33ذی قعده0074/0346م ،لقةاالساالم

0300ق0070/م ،در اصاافهان زایناادهرود بااهصااورتی

شیخسحمدباقر سقتهد و سایر علماا و بعالای از اعااظم

خشك شد که با لفر چاه هم به آب نمیرسیدند .تماام

تقار شاهر اصافهان را بارای سشاورت و رسایدگی باه

قرا و قصبات به سخروبه و زسینهاا باه زساین ساوات و

سائله نان الالار کرد .فی برآورد علما و تقاار سیازان

سعدوم تبدی شد .در اصفهان شدت قحطی باهصاورتی

خااوارک اهااالی لاادود هقاادههاازار خااروار شااد کااه

بود که سردم آن را سعیاار تعیاین زساان وقاود لاواد

ظ الالطان آن را تهیه کرد و به سباشری دستور داد کاه

تاریخی قرار دادناد (جاابری .)29 :0270 ،باوجودآنکاه

گندم را در سیان نانواها تقایم کنناد و در اختیاار ساردم

قیمت غله به بیشترین لد رسیده باود ،لااکم اصافهان

بگذارند (روزناسه فرهنگ37 ،ذیقعده:0346ش)30

نانوایان را سقبور کرد تا نان را به قیمت کام بفروشاند؛

شهرداری یا همان بلدیه از سدسااتی بود که بعاد از

ولی در آن زساان تماام نانواهاای شاهر اصافهان ستحاد

نهالت سشروفه به وجود آساد .بعاد از سشاروفه و در

شدند که گندم را با سایر غالت سخلاوط کنناد (ویلاز،

زسان قاجار و پهلوی اول ،بلدیه وظیفه ساساندهی ساا

 .)03 :0262روزناسه فرهناگ اصافهان دربااره شاورش

اجتماااعی ،اقتصااادی ،اسنیتاای ،عمراناای و ...را برعهااده

سااال 0346ق0074/م گاازارش ساایدهااد ،زسااانیکااه

داشت..

ظ الالطان برای جماعآوری سالیاات دیاوان و آباادانی

گراناای و التکااار گناادم پااس از سشااروفیت نیااز

اسالک خرابشده اهتماام ورزیاد و خواسات آبهاای

گریبان گیر سردم اصفهان بود و شاورشهاای اجتمااعی

خالصااه را کااه بااهصااورت غصااب ساایبردنااد ستوجااه

بایاری را به همراه آورد؛ نمونه آن بلوایی است کاه در

زسین های خالصه (دولتی) کند ،باعث ضرر سدعیان شد.

سال 0234ق0400/م و به دنبال قحطی ناان و گرسانگی

آنان نیز به دنبال دستاویزی برای شورش بودند و چاون

سردم شهر اصفهان رخ داد .ساردم خشامگین باه بلدیاه

در زساتان غله کمیاب و بر قیمات آن افازوده شاد ،از

هقوم آوردند و لاجسحمادجعفر خواناااری را کاه از

فرصاات اسااتفاده کردنااد و درصاادد شااورش برآسدنااد

اعالای بلدیه و سائول اسر ناان باود ،بیارون آوردناد و

(روزناسه فرهنگ4 ،جمادیاالول  :0346ش.)3

سشغول زدن او شدند .سردم آنقدر خواناااری را زدناد
که جان سپرد؛ سپس به اداره عدلیه لمله کردند و تمام

اقدامات ظل السلطان حاکم اصفهان در تهیه گنددم و

اثا

منع صدور غله.

کردند .این لادثه برای سایر اساکن دولتی سثا انقمان

ظ الالطان فبق اعاالن عماوسی ،بارای رفااه لاال

و وسای آنقاا را غاارت و اساناد عدلیاه را پااره

والیتی نیز رخ داد (رجایی..)376 :0206 ،

سردم ،صدور غله اصافهان و یازد را کاه در ایان زساان

در زساااان جناااگجهاااانیاول و در اوایا ا ساااال

لکوست هر دو شهر به صورت والد اداره سیشاد ،باه

0234ق0400/م ،روزناسه رعاد از اصافهان گازارش داد

نقاااط دیگاار سمنااود اعااالم کاارد (روزناسااه فرهنااگ،

که به واسطه گرسنگی و کمی غله اهالی شهر سالاطرب
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هاتند و چهارده روز است کاه تماام دکاانهاا تعطیا

باوجوداین ،پس از استعفای سیرزالااین جال ای از

شاادهانااد و اهااالی در تلگرافخانااه ستحصاان شاادهانااد.

ریاست بلدیه اصافهان و انتصااب صااللی ،وضاعیت

همچنااین اعااالم کارد روزی نیااات کااه پنقاااه نفاار از

نه تنها بهتر نشد بلکه بر نابااسانی وضعیت ناان افازوده

گرساانگی تلااف نشااوند (رعااد3 ،ربیااعاالول :0226

شد .چنان که از سطالعه سنابع برسیآیاد ،علات ایان اسار

ش/36ص .)9در کاشااان نیااز لکوساات از ساارگ فقاارا

انتخاب ناسناسب ر یس تازه بلدیاه و آگااهینداشاتن و

بهعلت گرانی نان و استطاعتنداشاتن اهاالی خبار داده

تقربه نداشتن وی در اسور ارزاق شهر باود .نتیقاه ایان

اسااات (رعاااد33 ،ربیاااعاالول :0226ش/29ص .)3در

اسر افزایش روزافزون بحران ارزاق عموسی سردم شهر و

دیگاری ،سیازان سارگ وسیار در کاشاان باایار

سااختترشاادن وضااعیت زناادگی آنااان بااود (روزناسااه

تلگرا

تﺄساااافبااااار گاااازارش شااااده اساااات (رعااااد،
01جمادیاالول :0226ش/75ص.)3

اخترساعود37 ،آذر:0219

/6ش.)39

برای رفع این سشک  ،اسور سربوط به نان به سرهنگ
المدعلی خان ،ر یس نظمیه ،سحاول شاد کاه شاخص

وضعیت نان اصفهان در دوره پهلویاول.

باتقربااهای بااود و برخاای از ستنفااذان شااهر نظیاار

چنان که ذکر شد سشک نان شاهر اصافهان در دوره

لاجآقانوراهلل و صارمالدولاه و سارهنگ اباوالفت خاان،

قاجار همچناان برجاا باود و دولات قاجاار از اقاداسی

ر یس پادگان اصفهان ،به همکااری باا المادعلیخاان

اساسی و درازسدت برای رفع این سشکالت ناتوان باود؛

پرداختند .پس از تشکی چند کمیایون سختلاف ،قارار

پس این سشکالت بهصورت سیراثی نااسطلوب باه دوره

شد هشت هزار خاروار گنادم از کشااورزان خریاداری

پهلویاول انتقال یافت.

شود و سطابق نرخ عادالناه باه نانوایاان فروختاه شاود

روزناسه اخترساعود در شماره سهار0435/0219م ،از

(روزناسه اخترساعود37 ،آذر:0219

/6ش..)39

کمبود و گران شدن نان در اصفهان گزارشی ارا اه کارد.

با اقداسات صورتگرفته ،دیگار گزارشای از کمباود

آن گنادم باهساختی پیادا سایشاد و

شدید نان در شهر به دست نمایآیاد؛ اساا بااوجوداین،

دارناادگان آن بااه تعاادادی سحتکاار سنحصاار بااود .ایاان

همچنان کیفیت نان فیخشده در شاهر نااسطلوب باود و

وضعیت بهگوناهای نگارانکنناده شاده باود کاه ساردم

قیمت آن چشامگیر باود .روزناساه اخگار در گزارشای

اصفهان برای اظهار تشویش و نگرانی خاود ،هار روزه

دربااااره وضاااعیت ناااان شاااهر اصااافهان در ساااال

سایفرساتادند.

0217ش0430/م نوشت« :درصورتیکه اصفهان یکای از

روزناسه اخترساعود در سقالهای انتقادی ،درباره وضعیت

سهاامتاارین والیااات زراعتاای و در افاارا

آن بهتاارین

نابااسان نان شهر نوشت ...« :نه بلدیه قانونی داریم کاه

گندمها کاشت سیشود ،بااینوجاود ناان اصافهان قابا

باقاادرت و اختیااارات تاسااه بتوانااد جلااوگیری از ایاان

خوردن نیات .نان این شهر به جای آرد گندم یاا جاو،

هرج وسرج کرده و نه لکمران سحترم ،خود به شخصاه

ترکیبی از سقدار کمی آرد و تخم علف و شان و خااک

سائولیت قبول و سشغول فراهم کردن سوجبات آساایش

سی باشد و برای سردسی که اغلب باید نان خالی بخورند،

عموسی سی شود» (روزناسه اخترسااعود37 ،سهار :0219

یا با نان لباو و کشاك اسرارسعااش کنناد نیرو ای بااقی

در شهر و افرا

برای سائوالن بلدیه (شهرداری) تلگرا

/6ش.)6

نخواهد ساند .توجه به این قالایا از کارهای اولیه بلدیاه
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اساات و باارای سااالستی سااردم باایاناادازه سهاام اساات»

ش/014ص .)2روزناسه افالعات در شامارههاای ساال

/0ش .)02ازآنقاکه در

 0214نیااز ،شاایود سلااخ را در شهرسااتانهااای اصاافهان

این دوره ،نظارت بر نانوایی هاای شاهر و تﺄساین ارزاق

ازجمله کاشان ،نا ین و اردساتان گازارش کارده اسات.

عموسی سردم تحت نظارت بلدیه باود ،روزناساه اخگار

«نظر به راپورت های تلگرافی اردستان و شهرضا راجاع

انتقادهای خود را از وضعیت ناان شاهر ستوجاه بلدیاه

به آسدن سلخ در آنقاها و نوالی اصفهان عصر سهشانبه

کرد.

برلاب دعوت لکمران ،کمیایونی از روسای ادارات

(روزناسه اخگر32 ،آبان:0217

باوجود کاهش قیمت گندم ،ناسرغوبباودن کیفیات

دولتی در اداره لکوستی تشکی و با لالاور سﺄساورین

نان و گرانی آن در ساه رسالان0217ش0430/م همچنان

دفااع سلااخ سااذاکراتی بااه عم ا آسااده و درنتیقااه رای

اداسه یافت .روزناسه اخگر که در آن ایام پرخوانندهترین

کمیایون بر این قرار گرفت که سﺄسورین دفاع سلاخ باه

روزناسه شهر بود ،با دقت خاصی سشکالت اجتمااعی و

فوریت به شهرضاا و اردساتان لرکات نماوده پاس از

اقتصادی شهر را بررسی سیکرد .ایان روزناساه ازفار

سراجعت نتیقه سشاهدات خود و تصمیمی که برای دفع

یکی از شاهروندان اصافهان باا ناام سهادی الهیقاانی،

سلخ در نظر خواهد گرفت به کمیایون سزبور پیشنهاد و

سقالهای را چاپ کارد کاه در آن نویاانده ضامن بیاان

اقداسات الزم صورت گیرد» (افالعاات2 ،خارداد:0214

سطالبی درخصوص گرانی و غیرساکولباودن ناان شاهر

ش/9010ص.)2

اصفهان ،از نمایندگان دولت سیپرسید «چه کاانی غیار

سااائله نااان سمکاان بااود کااه در اناادک زسااانی

آساایش اهاالی

جنقاااالیتااارین سشاااک شاااهر شاااود .در ساااال

آبروسند را فراهم کنند؟» او رسایدگی باه قیمات ناان و

0201ش0420/م ،بلدیه اصفهان تصمیم گرفت که برای

گوشاات را بااهخصااوص در ساااه سبااارک رسالااان ،از

تﺄسین هزینه های اصاللات شهری ،بر پخت نان سبلغای

سااائوالن بلدیااه درخواساات کاارد (روزناسااه اخگاار،

جز ی عوارض وضع کند .این اسر باعث شد که خبازان

از نمایندگان سحترم دولت بایاد اساا

33بهمن:0217

/0ش.)70

از همراهی با این قانون سرباز زنند و کیفیت ناان را در

در کنار سشکالت سربوط به گرانی ناان و نااسرغوبی

عم خرابتر کنناد .آنهاا در سقابا تهدیادات بلدیاه

آن کااه از سااوءعملکرد نانواهااا ناشاای بااود ،از سااال

تالیم نشدند و سرانقام بلدیه تالیم شد و لغاو قاانون

0210ش0434/م باااه بعاااد ،در روزناساااه افالعاااات

عوارض بر پخت نان را اعالم کرد (سقله بلدیاه:0201 ،

گاازارشهااایی از بااروز آفااات نباااتی در دساات اساات؛

ش0و/07ص.)00

گزارش هایی از لمله لشارات سالار همچاون سلاخ و

به سنظور جلوگیری از افزایش قیمت نان ،بلدیه شهر

ساان بااه سحصااول صاایفی و ساازارد گناادم و جااو در

اصفهان قانونی را تصویب کرد کاه از خاروج گنادم از

شهرهای ایران و همچنین شهر اصفهان و لوسه آن کاه

شهر سمانعت سیکارد و گنادم تولیادی روساتاهای آن،

این سائله بر سعالا ارزاق عماوسی و باهفاور اخاص

ازجمله گلپایگان و کمره وسحالت نیز بهفور انحصاری

وضاع ناان در شااهر اصافهان تﺄثیاار باایاری گذاشاات.

به اصافهان لما سای شاد و در اصافهان باه سصار

«گلپایگان-اسروز عصر باد شدت گرفت قدری باران هم

سی رسید .علت این سمنوعیت آن بود که با انتقال گنادم

آسد بالفاصله عده زیادی سلخ آسده در فالای گلپایگاان

از اصفهان به سایر شهرها ،قیمت آن افزایش ساییافات

در پاااارواز هاااااتند» (افالعااااات33 ،تیاااار:0210

(روزناسه اخگر ،آذر  :0200ش.)013
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نیاز به بهبود کیفیت نان شهر ،بلدیه را بارآن داشات

این اقداسات ،در سال 0205ش0426/م باز سشاک ناان

که برای بهترشدن کیفیت ناان اقاداساتی اساسای انقاام

در شهر اصفهان شدت گرفات و جمعیات چشامگیری

دهد .در سارداد0422/0203م ،بلدیاه اصافهان باه تهیاه

سقاب دکاانهاای ناانوایی تقماع کردناد و باایاری از

نظامناسهای اقدام کرد که سهمترین بخش آن عبارت باود

دکااانهااای نااانوایی ،خبااازی خااود را تعطی ا کردنااد؛

از رسیدگی به وضعیت بهداشاتی آب بارای تهیاه ناان،

بااهفااوریکااه بازرسااان شااهرداری سرتااب گاازارش

ارا ه وجهالالمان نقادی و ضامانتناساه سعتبار ،نصاب

نااانواییهااای باااتهشااده را باارای ر سااای شااهرداری

تابلویی کاه قیمات ناان در آن نوشاته شاده ،تعقیاب و

سی فرستادند .در این گزارش هاا ،آساده باود کاه بیشاتر

سقازات نانوایی هایی که نان ناسرغوب و غیرساکول فبخ

نانوایی های بخش یاك و دو و چهاار اصافهان تعطیا

کنند (روزناسه اخگر5 ،سرداد :0203ش.)062

شدهاند (ساکما.)340111540 ،340111619 ،

اداره بلدیااه سااعی کاارد بااا برقااراری سقرراتاای ،از

بروز ناآراسی ها در اثر سشک نان ،لزوم رسیدگی باه

بهداشاتی در شاهر بکاهاد .در

سائله نان را جدیتر کرد و تصمیم گرفته شد که با نظر

اعااالن سااورخ 30بهماان0421/0214م ر اایس بلدیااه

لکوست و شهرداری اصفهان ادارات تثبیت نارخ غلاه،

اصفهان ،لاین جال ی ،سقرراتی درباره ناانوایی هاا باه

نرخ فروش غالت را تعیین کنند و باه خباازان بگویناد

این سقررات ،ناانوایی هاا

(ساکما )340111575 ،340111563؛ همچنین انحصاار

باید اجاازهناساه چااپی بلدیاه داشاتند .دربااره آرد هام

تهیه آرد را اداره تثبیت نرخ غلاه انقاام دهاد تاا ساانع

ساایبایااات از گناادم خااالص و باادون عیااب اسااتفاده

هرگونه قاچاق و تغییر قیمت شاود و بهاناه از خبازهاا

سیکردند و چنانچه آرد نرم و خالص نباود ،آسایابان و

گرفته شود (ساکما .)340111611 ،در گزارشی کاه باه

بهداشاتی

وزیر سالیه ارا ه شده است ،علت بروز این سشک را در

سشکالت نان و سااا

سرلله اجرا گذاشت؛ براسا

«بارورز» بازخواست سی شدند .درباره سااا

هم سکان نانوایی بایاد تاا دو ستار شاتشاوپذیر باود و

شهر گرانی هزینه آسایابان هاا و التکاار گنادم توسا

درب فلزی ،سقف های سفید و تمیز و نور کافی داشت.

گروهی از سردم سیداناتند که گندمهای سازارد افارا

وسای نانوایی نیز باید همیشه تمیز و پااک و از جانس

شهر را خریداری و التکار سی کردند .در ایان گازارش

برنج یا آهن سفید بود .کارکنان نانواییها سوظف بودناد

آسااده اساات« :بااا ایاان اجاازاء غیرستناسااب و قلیاا و

که ساهی یکبار برای سعاینه بهداشتی ،نزد پزشك بلدیاه

لقوقهایی که تناسب با سخارج اساروزه نادارد تفتایش

سح بروند و تصدیق صحت سزاج دریافت کنند .تماام

دا م تقریباً در لکم سحال و باید وسا لی فاراهم نماود

کارگران خبازی باید پیراهن سفید سایپوشایدند و سار

که بهفور قطع و یك سرتبه کار از دسات یاك قاامت

خود را با ساشین نمره دو از ته سایزدناد و نااخنهاای

خارج شود در سرلله اول ایان اسات کاه آرد را خاود

خود را کوتاه نگاه سای داشاتند (سااکما.)341113006 ،

تثبیت غله تهیه نماید» (ساکما.)340111547 ،

بلدیه برای ایقاد رضایت سردم و افازایش ساط کیفای

از دیگر اقداسات بلدیه اصفهان ،سمناود کاردن ورود

نان ،چهار سغازه نانوایی در چهار نقطه شهر بااز کارد و

نان پخته شده از اساکن دیگر برای فروش به داخ شاهر

سایر نانواییها را هم سکلف کرد که نان خاود را از هار

اصفهان بود (روزناساه اخگار34 ،سهار :0209ش.)0100

جهت ،سطاابق ناان سغاازه هاای شاهرداری تهیاه کنناد

سشک نان در اصفهان سال های بعد نیز تکارار شاد .در

(روزناسه اخگر6 ،آبان :0202ش)0302؛ اسا باوجود همه

سال 0207ش0420/م ،باز هم دکانهاای ناانوایی بااته
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شدند و این اسباب زلمت سردم شهر شد .نانواییهاای

سوضااود توسااعه و افاازایش و بهبااودی کشاات و ذرد

شهر اعتراض سیکردند که از دهات لولولوش شاهر،

ساااایباشااااند» (افالعااااات00 ،فااااروردین:0231

روزانه سقدار چشمگیری نان وارد شاهر سایشاود و باه

ش/9960ص.)0

فروش سیرسد و از این بابت ،خبازیهای شهر ستالارر

از ابتاااادای تاباااااتان0204ش0491/م ،روزناسااااه

سیشوند (اسنادی از انقمنهای بلدی تقاار و اصانا ،

افالعات گزارشهایی درباره دفع آفت سن در اصافهان

740/3 :0201؛ ساکما.)340110903 ،

داد .بازر هایی که ازفر

اداره ک کشااورزی بارای

بلدیه نظارت کاس بر کیفیت نان داشت و خبازان را

رسیدگی به عملیات ازبین باردن تخام سان باه سناافق

سکلف کرده بود که گندم یا آرد سرغوب و پاککارده را

سنخیز رفتاه بودناد ،پاس از سطالعاات الزم ،در نقااط

از انبار شرکت تهیه کنند .نرخ غله خریداری تثیبتشده

سختلاااف شااارود باااه سباااارزه کردناااد (افالعاااات،

بود و خبازان سوظف بودند که عین همان آن را به ناان

0شاااهریور :0204ش/9309ص .)0فباااق برخااای از

سردم گذارند .بناابراین بلدیاه

گزارش هاا ،ر ایس اداره کشااورزی اصافهان خاود باه

ورود نان پختاه و ناانی را کاه ساواد اولیاه آن سابهم و

سح های سن خیاز رفتاه باود و عملیاات دفاع سان را

ناسشخص بود و نظارتی بر سرال تهیه آن نشاده باود،

بررسی کرده بود .ایان ناوالی شااس ساده و ناایین و

به جد سمنود کرده بود .قرار بر این بود که اگر سﺄساوران

اشترجان بود که در سنطقه ساده لادود 011کیلاو سان

سربوط در این خصوص کشفیاتی کردند ،عالوه براینکاه

جماااعآوری شاااد (افالعاااات05 ،فاااروردین:0231

عین نان به سدساات خیریه واگذار شود ،ستخلفاان نیاز

ش/9949ص.)0

تبدی کنند و در دستر

تعقیب شوند (روزناسه اخگر34 ،سهار :0209ش.)0100

از بررسی این گزارشها سشخص سیشود کاه یکای

سدتی بعد ،شهرداری برای افزایش کیفیت ناان در شاهر

از عل کمبود و ناسرغوببودن نان ،رسیدگی دیرهنگاام

اصفهان به اداره تثبیت غله دستور داد که گندم سصارفی

دولاات وقاات بااه اصااالح وضااع بااذر گناادم و اسااور

نانوایی ها را آرد کنند و در اختیار نانواهاا قراردهناد تاا

کشاورزی در سراسر کشاور باود .کشااورزی از ارکاان

زسینه بهانه پخت نان نااسرغوب را از ناانواییهاا سالب

سهم اقتصاد کشور سحاوب سی شد و بااوجود انحصاار

کنند (روزناسه اخگر05 ،سرداد :0200ش.)0953

آن به بخش دولتی ،در دوره پهلویاول کمترین توجه را

در خرداد0491/0204م ،روزناسه افالعات گزارشای

به این اسر سهم شاهد هاتیم؛ بهفوریکه در اواخر دوره

باعنوان «بهبودی و اصالح بذر گنادم» ارا اه کارد .اداره

پهلوی اول ،یعنی سال 0204ش0491/م ،دولت رسیدگی

ک کشاورزی به سنظور تهیه بذر سرغوب و ستناساب باا

و توجه به بخش زراعای را در کاانون توجاه قارار داد.

آبوهوای سنطقههای سختلف کشور ،گنادمهاای باوسی

علت دیگر آفات نباتی و لمله آنها باه باذر گنادم در

تمام شهرستانهاا را باهتادریج جماعآوری سایکارد و

اصاافهان و شهرسااتانهااای آن و در برخاای دیگاار از

آزساااایش سااایکااارد (افالعاااات32 ،خااارداد:0204

استانها ،ازجمله شیراز و لرستان ،بود .در رابطه باا ایان

ش/9064ص« .)0در نقاط شهرک-شهرضاا-اردساتان-

سائله ،بهفور سرتب گزارشهاای کوتااهی در روزناساه

نقفآباد و غیره نیز با لالاور آقایاان بخشاداریهاا و

افالعات درج شده اسات (افالعاات00 ،خارداد:0231

نمایندگان اداره های کشاورزی و اقتصاد و سالکین سح

ش/9550ص .)0در کنار بروز جنگ جهاانی دوم ،آفاات

جلااتی تشکی شده و سشاغول سطالعاه و بررسای در

نباتی یکی از عل بایار سهام کمباود گنادم و افازایش
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قیمت و کاهش کیفیت ناان در اواخار دوره پهلاویاول

در شااهر شااایع شااده بااود کااه علاات افاازایش ایاان

بااود .در سااال 0204ش0491/م ،کاااری آرد ضااروری

سشکالت و کمبود سواد غذایی آن است که بیگانگاان و

نانوایان اصفهان برای تﺄسین نان سصارفی سااکنان شاهر،

قااوای نظاااسی انگلاایس و شااوروی ،خواروبااار و ارزاق

سیزدههزار تن بود؛ بنابراین بارای جباران ایان کااری،

سوجااود در بااازار را خریااداری کااردهانااد (ساااکما،

تصمیم گرفتاه شاد کاه از کردساتان گنادم وارد شاود

 .)530231البته وزیرسختار انگلیس باهفاور قاافع ایان

(ساکما.)391101224 ،

سائله را تکذیب کارد (سااکما .)01113360 ،روزناساه

تﺄثیرات اقتصادی و اجتماعی جنگ های جهاانی بار

اخگر در سقالهای نوشت کاه گنادم اصافهان باهسنظاور

ایران بایار گاترده و چشامگیر باود و بااوجود اعاالم

سصار

و سقاصد خاصی لم سیشاود و ایان ساائله

بیفرفی دولت ایران در هر دو جناگ جهاانی ،ستفقاین

سوجبات نگرانی سردم شهر را از وضعیت نان در آیناده

بی فرفی ایران را نادیده گرفتند .ستفقین باا اقادام بارای

فااراهم کاارده اساات (روزناسااه اخگاار05 ،آبااان:0231

بیاارونبااردن سااواد غااذایی از ایااران و دراختیااارگرفتن

ش.)0646

راههای سواصاالتی کشاور و اسکاناات لما ونقا  ،در

پس از شرود جنگجهانی دوم ،اشخاص سنفعتقو به

پیدایش و گاترش بحاران ناان نقاش بزرگای داشاتند.

بهانه بروز جنگ و تهیه خواروبار ضاروری انگلایس و

تورم و دزدی و نااسنی و قحطی نمونههایی از پیاسدهای

شوروی شرود به خریدن خواروبار کردند .درواقاع ،باا

این تهاجم و تعدی به خاک ایران بود .فبق نوشتههاای

لالور ستفقین در ایران و نیاز آن ها به غله و خواروبار،

روزناسه اخگر ،در همان هفته های اولیه جنگ عاوارض

این افراد از فرصات ایقادشاده باه نفاع سقاصاد خاود

ویرانگر آن آشکار شد؛ برای سثاال یکای از شاهروندان

استفاده کردند و به ناام تهیاه خواروباار بارای ایان دو

اصفهان به لالت اعتراض سقالهای را در روزناسه اخگار

کشور ،خواروبار ضروری سردم را التکار کردناد تاا باا

درج کرد و از گرانی ناان و افازایش روزباهروز قیمات

قیمت سناسب به فروش رسانند .روزناسه اخگر سقالاهای

ارزاق و خواروبااار شااکایت کاارد (روزناسااه اخگاار،

برگرفته از ناسه سلی سقله کوشاش نقا کارد و در آن،

0سهر :0231ش.)0606

به شدت از عملکرد ضاعیف شاهرداری اصافهان انتقااد

درواقع اولین پیاساد جناگ در ایاران ،جادیترشادن

کرد ...« :اگر خارجی بخرد و ببرد و اگر داخلی التکاار

بحران نان بود و سث همیشاه کیفیات ناان کام شاد .در

نماید ،شهرداری عزیز سا جز همین که تماشاچی سنظاره

دکانهای نانوایی شلوغ شد و عدهای از نانواییها تعطیا

اعمال لیرتانگیاز آنهاا باشاد ،کاار دیگاری نادارد »

شدند .برای بررسی و رفع این سشک  ،فرسانادار اصافهان

(روزناسه اخگر31،آذر :0231ش.)0713

و ر یس اسور دارایی شهر جلااتی ترتیاب دادناد .بارای

این روزناسه در اداسه نوشت ،بایانصاافی اسات کاه

واردکردن غله ،ر یس دارایی سرکاز درخواساتهاای باه

سردم تهران و شیراز و برخی شهرهای دیگر ایران نان را

پایتخت ارسال کرد .فرساندار اصافهان در ناساهای کاه باه

کیلویی یك ریال بخرند و توده کم درآسد اصفهان نان را

وزیر کشور نوشت ،بیان کرد اگر گندم وعدهدادهشاده باه

هر کیلو 3/65ریال و گاه هم با قیمت بیشاتر خریاداری

شااهر وارد نشااود ،اسکااان بااروز قحطاای در شااهر بااایار

کنند .چرا این سقدار گندم از سالکان سحتکر و بیانصا

سحتم است (سااکما030231 ،230231 ،340112353 ،؛

اصفهان خریاداری شاد و چارا اداره دارایای اقتصاادی

ایران در اشتغال ستفقین.)319 :0270 ،

اصفهان بهصورت توافقی گندم سازاد سالکاان را نخریاد
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و چرا با گرفتن رشوه و اعمال سحافظهکاری ،سالکاان را
در انبارکردن گندم خود آزاد گذاشتند (روزناساه اخگار،
00اسفند :0231ش.)0723

(ساکما.)011113360 ،
در پی دستور وزیر کشور به فرسانادار اصافهان ،وی
اقدام به التکاار گنادم و لبوباات را گنااهی بازرگ و

به استناد گازارش شاهربانی اصافهان وزیار کشاور،

نابخشودنی اعالم کرد .او دارندگان گندم و لبوباات را

سپهبدالمدی ،ناسه ای برای فرسانداری اصفهان فرساتاد،

سلزم کرد که گنادم خاود را باه اداره دارایای اقتصاادی

انگلایسهاا و همچناین عاده از

تحوی دهند و به جد از التکار خودداری کنند و قیمت

کابه اصفهان سن غیرساتقیم برای آنها سشاغول خریاد

آن را نیز افازایش ندهناد .فرسانادار اصافهان همچناین

خواروبار بوده و لتی آنچاه آالت و ادوات اتوسبیا در

خرید گندم برای ستفقین را به دور از لقیقت دانات و

سغازه های اصفهان یافت سی شود ابتیاد سی نمایند و ایان

سحتکااران را انتشاااردهنده اخبااار جعلاای سعرفاای کاارد

سائله عالوه براینکه به زودی اصافهان را ازلیاث کمای

(ساکما.)011113360 ،

سبنی براینکه« :ازفار

خواربار عموسی دچار سالیقه و زلمات خواهاد نماود

فرسانادار اصافهان در جااواب ناساه وزیار کشااور
از فاار

اصوالً ولشت و اضطرابی هم بین اهالی ایقااد نماوده

نوشاات« :در سوضااود شااایعات باایاسااا

که سآالً سنقر به عواقب نااسطلوبی خواهاد گردیاد» .در

خریداران غله تصدیع سی دهد بارای جلاوکیری از ایان

این ناسه وزیرکشاور باه فرسانادار اصافهان دساتور داد:

شایعات قبالً از فر

فرسانداری اقدام به عما آساده و

«اقدام به عم آورند که در چنین سوقع خطیر اشاخاص

آگهی سنتشر گردیده و سراتب عارض شاده ایناك نیاز

سنفعااتجااو از خریااد و جمااعآوری ارزاق عمااوسی

برای روشنشدن ذهن اهالی و جلاوگیری از التکاار و

خودداری نمایند» (ساکما.)011113360 ،

انتشار اخبار جعلی اخطاری در روزناساههاای عرفاان و

در هماااین رابطاااه در تااااریخ 05آذر0490/0231م

اخگر درج و جداگانه نیز سقداری چاپ و به بخشهای

بوالرد ،وزیرسختار انگلایس در

تابعه فرستاده شد که در لوزه سﺄسوریات خاود سنتشار

سفارت انگلیس ازفر

ایران ،ناسهای خطاب به علی ساهیلی ،وزیراسورخارجاه،
فرستاد .در ناسه سذکور ،بوالرد نوشت که فبق تلگارا
رسیده ازفر

نمایند( »...ساکما.)011113360 ،
به دنبال دستورات وزیر کشور به فرساندار اصفهان ،با

کناولیار انگلیس در اصفهان ،عدهای از

لالور اردالن فرساندار اصفهان ،علیزاده ر ایس دارایای

تقار غله در آن شهر شاایعهای سنتشار کاردهاناد ،دایار

اقتصادی و شهردار جلااه ای تشاکی شاد و سوضاود

براینکه نصف سقادیر گندم خود را به نیروهای انگلایس

رسیدگی به وضعیت ناان شاهر اصافهان ارزیاابی شاد.

سی فروشند و چون سردم نگران بروز قحطی سایشاوند،

نتیقه این جلاه واگذاری آرد به نانواهاا ازفار

اداره

این اشخاص گندم خود را با قیمت باایار هنگفتای باه

دارایی اقتصادی بود و تهیه سازاد آن نیز برعهده نانواهاا

سردم سی فروشند .او از فرساندار اصفهان تقاضا کارد کاه

گذاشته شد .همچنین قیمت نان یك ریال و چه دینار

درباره ایان ساائله اقادام الزم صاورت گیارد .باوالرد

تثبیت شد و سقرر شد اداره سذکور بر عملکرد نانواییها

درخواست اقدام برای خاتمه این شایعات کرد و سدعی

نظارت کند و از آنهاا بازرسای کناد (روزناساه اخگار،

ارتش

07فروردین :0230ش .)0791بااوجود تماام تمهیادات

انگلیس در ایران خریداری نمی کند ،بلکه سعی سیکناد

فرسانداری و شهرداری و اداره دارایی اقتصادی اصفهان،

که از هندوستان گندم وارد کند و به سردم ایران بفروشد

اخگر در سقالهای نوشت :چون روز گذشته ساردم شاهر

شد که دولت انگلیس نه تنها گندسی برای سصر
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اصفهان انتظار داشتند که نان باه قیمات یاك ریاال باه

اشغال نظاسی ایران ،دوباره شورش و اعتراض سردم رقم

انتظار خاود را سشااهده کردناد،

خورد .بررسی این بحران خود سوضود ساتقلی است و

عده ای در بازار اغتشاش ایقاد کردند و باه ساه سغاازه

کتب و سقااالت ارزشامندی در ایان خصاوص انتشاار

نانوایی هقوم بردند و نانها و سوجودی نقدی آنهاا را

یافته است.

فروش برسد و خال

غااارت کردنااد (روزناسااه اخگاار07 ،فااروردین:0230

سنااابع اشااارهشااده ،ادعااای ساافیر بریتانیااا در زسینااه

ش .)0791البته سﺄسوران شهربانی دوباره نظم و آراساش

خریدنکردن اجباری خواروبار و ارزاق و کمباود ناان و

را در شهر برقارار کردناد و سارانقام از روز ساهشانبه

تﺄثیر ستفقین بار آن را رد سایکنناد؛ اساا باااینهماه ،در

00فروردین0493/0230م سقرر شد نصف آرد سصارفی

سطالعه سنابع سرتب با پاژوهش نموناهای وضاعیت ناان

روزانه شهر را اداره دارایی اقتصادی تﺄسین کند و نصف

شهر اصفهالن ،از دخالت بریتانیا در وضاعیت ناباااسان

دیگر را نانواها به صورت آزاد تهیه کنند؛ درنتیقه قیمت

نان در شهر اصفهان اثری به دست نیاسد.

نان که سعادل 3/91ریال بود به 0/91ریاال تنازل یافات
(روزناسه اخگر31 ،فروردین :0230ش..)0790
فبق اظهاارات سناابع ادعاای باوالرد ،سافیر وقات

نتیجه.
نظااام پهلااویاول کااه وار

بحااران نااان و ارزاق

انگلاایس در زسااان جنااگجهااانیدوم ،درخصااوص

عموسی از دوره قاجار بود ،برای رسیدگی باه وضاعیت

خارج نشدن گندم و خواروبار از ایران توس انگلیس و

نان شهر اصفهان به وضع قاوانین و نظاامناساههاایی باا

شااوروی بااههاایچوجااه صااحت نداشاات .فبااق پیمااان

نظارت ساتمر سبادرت کرد .باتوجه به ساهیت استبدادی

سه جانبه قرار بود کاه در ایاران ،کشاورهای انگلایس و

نظام سیاسای در دوره پهلاویاول و اقادام باه انحصاار

شوروی نیازهای غذایی قوای نظاسی خاود را از فریاق

ساا

اقتصادی و سیاسی به دولت ،سیاستگذاریهای

واردات تﺄسین کنند؛ ولای در عما ایان کاار صاورت

دولت در بخشهای سختلف بارای اجارای برناساههاای

نگرفت (هوشنگ سهدوی .)900 :0207 ،ارتاش ستفقاین

اصاللی با نظاارت شادید بخاش دولتای هماراه باود.

به علت نیاز سبرم به گندم و سایر غالت ،سقادیر درخاور

دخالت ساتقیم دولت در خریاد گنادم از کشااورزان و

توجهی از ارزاق عموسی و ضروری داخ کشور را باه

فاروش آن بااه نانواهااا و برعهادهگاارفتن تمااام سرالا

اجبار یا باا قیمات باایار کام از ایاران خاارج کردناد

پاککردن گندم و تهیه آرد از آن ،ازجمله سیاساتهاای

(فااوران)911 : 0243 ،؛ پااس در ایاان برهااه از تاااریخ

اقتصادی دولت درخصوص نان بود .در تحلی باایاری

کشورسان ،لالور قوای بیگانه در ایران از عواسا اداساه

از پژوهشااگران ،بااهلحااات توسااعه اقتصااادی ،ایاان

بحران و کمبود شدید نان در تهران و برخای شاهرهای

انحصارفلبی دولت اسری ناسطلوب سطرح سیشاود؛ اساا

دیگر بود .این نوسان قیمات ناان و ارزاق و کیفیات آن

زسانی که به سنابع سربوط به آن زساان سراجعاه سایکنایم

همچنان اداسه داشت و دولت هم باهعلات درگیرشادن

سعلوم سی شود که نظارت دولت بر عملکارد اصانا

و

ایران در جنگجهانیدوم ،قاادر نباود کاه باه قحطای و

سشاغ و دستگاه های ذیارب جازو سطالباات ساردم از

ساا

سربوط به نان خاتماه دهاد .تاا اینکاه در تااریخ

07آذر0493/0230م ،یعنی بایش از یاك ساال پاس از

دولت به شمار سیآسد؛ بهعنوان نموناه ،اخگار ازفار
یکی از شهروندان اصفهان سقالهای اعتراض آسیاز چااپ
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کرده است که نویانده آن شهرداری را در کانون ساوال

اعااالن عمااوسی شااد و بازرسااان شااهرداری در زسینااه

قرار سی دهد؛ به واسطه آنکه نتیقه کمیایون تعیین نارخ

رعایت این نظام ناساه هاا ،بار عملکارد نانواهاا نظاارت

گندم و نان را اعالم نکرده است.

ساتمر داشتند.

شهرداری اصفهان نهاد سائول در رابطه با نان شاهر

در زسینه رعایات سااا

بهداشاتی نیاز شاهرداری

بود و برای رفع کمبود نان و گرانی آن اقاداساتی انقاام

اصفهان از فریاق پزشاك سعتماد خاود ،باه وضاعیت

داد .در همین راستا ،نظامناسههایی بهسنظور تثبیت قیمت

بهداشت سغازههای ناانوایی و ساالست نانواهاا نظاارت

نااان تاادوین شااد و اعااالن عمااوسی شااد و بازرسااان

سی کرد و بارای ارتقاا کیفیات ناان شاهر ،از ورود ناان

شهرداری در زسینه رعایت این نظامناسهها ،بار عملکارد

پخته شده به شهر اصفهان جلوگیری سیکرد .علات ایان

نانواها نظارت ساتمر داشتند.

اسر نیز تردیدهای شهرداری درباره کیفیات ساواد اولیاه

از اقداسات صورتگرفته ازسوی لکوسات اصافهان
و شهرداری شهر ،سمانعت از خروج گنادم شاهر بارای
سایر استانها باود .ایان اقادام باهسنظاور جلاوگیری از

سصر شده در نان های سزبور و رعایت ساا

بهداشتی

آنها بود.
بااین همه در یك جمع بنادی کلای براساا

سطالاه

کمباود ناان و ساودجویی نانواهاا در ارا اه ناان باادون

اساااناد و سناااابع ،بایاااد گفااات بااااوجود تمهیااادات

کیفیت انقام شد .این سیاست تا شرود جنگجهانیدوم

صورت گرفتاه در دوره پهلاوی اول ،سشاک ناان شاهر

نیز همچنان از سوی فرساندار اصفهان اداسه داشت.

اصفهان همچنان بهصورت سائلهای ل نشده باقی ساند

رفع سشاک کمباود گنادم،

و سردم اصفهان از گرانای ناان و کیفیات نااسطلوب آن

در این سال ها ،با هد

برای دفع آفات نباتی نیز اقداساتی صورت گرفات .ایان

شاکی بودند؛ بهفوری کاه سمکان باود ایان سشاک در

سعال به صورت زنقیروار ،کااهش سحصاول گنادم را

اندک زسانی ،به یکی از بحرانهای اجتمااعی و سیاسای

سوجب سی شد و کاهش گندم افزایش قیمت نان و بروز

شهر سبدل شود.

قحطی را باعث سیشد .توجهنکاردن نظاام سیاسای باه
بخش کشاورزی و پیگیری نکردن راهکار سناسب بارای

کتابنامه

بحران لمله هر ساله سن و سلخ به سزارد کشور ،یکای

الف .اسناد سنتشرشده

از عواس اصلی کمبود و گرانی و درنهایت اداسه بحاران
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دیرهنگام دولات در ساال 0204ش0491/م ،باه سنظاور

ارشاد اسالسی ،تهران.
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