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مقدمه

از معضل اجتماعی آذربایجان تا بحران سیاسی تهران

نهم آذر  1328سلیمان شاملو ،خبرنگار محلی خبرگزاری اسوشیتد پرس ،سه فقره
ِ
حاوی خبری دربارۀ آذربایجان:
تلگراف از تهران به لندن مخابره کرد ،از جمله
بین چهار تا پنج هزار نفر از اهالی آذربایجان برای فرار از تهدید قحطی در شهرستان
خود در چند روز اخیر به طرف تهران سرازیر شدهاند .این پناهندگان بدون خوراک
و منزل در پیادهروها ،در گودالها و در استاسیون بزرگ راهآهن تهران منزل
گرفتهاند .یکی از منابع دولتی اظهار میدارد که این پناهندگان بهطورکلی از دهات
نزدیک تبریز ،حاکمنشین استان ،که تا پایتخت  400مایل فاصله دارد آمدهاند .وضع
اقتصادی ب ِد فعلی یک مرتبۀ دیگر توجه را به طرف آذربایجان که در سال 1945
1
مرکز شورش تحت حمایت روسها بر ضد دولت بود معطوف داشته است.

سه روز که گذشت ،سواد تلگراف به دست نخستوزیر محمد ساعد مراغهای رسید.
در حاشیهاش خطاب به رئیسکل دفتر خویش 2نوشت« :خیلی محرمانه :تلگرافات
بهطور محرمانه [برای] شهربانی ارسال شود که تحقیق نمایند چرا ،برخالف حقایق،
حوادث را بزرگ نموده به مقامات خارجی اطالع میدهند» 3.مدعای نخستوزیر مبنی
بر بزرگنمایی حوادث را عباسقلی گلشائیان وزیر دارایی چند روز قبل پیشاپیش به
زبانی دیگر بیان کرده بود .وزیر دارایی در نامهای به نخستوزیر دربارۀ وضع آذربایجان
به تاریخ  29آبانماه نوشته بود« :این گزارشها بدون تحقیقات محلی و بیمطالعه داده
میشود و موجبی برای مهاجرت کشاورزان» 4وجود ندارد.
.۱
.۲
.۳
.۴

توتلگراف و تلفن« ،تلگراف [سلیمان] شاملو به اسوشایتد لندن ،از تهران به لندن» 9 ،آذر  ،1328در
وزارت پس 
پروندۀ شمارۀ.1
دفتر نخستوزیری« ،نامۀ رئیسکل دفتر نخستوزیر به ریاست شهربانی کل کشور به شمارۀ خصوصی ،»1457/4
 15آذر  ،1328در پروندۀ شمارۀ .1
وزارت پست و تلگراف و تلفن« ،تلگراف [سلیمان] شاملو به اسوشایتد لندن ،از تهران به لندن».
وزارت دارایی« ،نامۀ وزیر دارایی به نخستوزیر به شمارۀ /10659م» 29 ،آبان  ،1328در پروندۀ شمارۀ .38
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کوچ در پیکار ونان

هنوز چند ماه از دستور نخستوزیر برای «احضار شخص مزبور» 1به شهربانی
نگذشته بود که معضل برآمده از صفحات شمال غربی کشور در کانون توج ِه مقامهای
ارش ِد پایتخت جای گرفت .دومین نیمۀ سال  1328که به اولین نیمۀ سال  1329جای
سپرد ،موضوع کوچ رعایای آذربایجان تدریج ًا از معضل اجتماعی در صفحات شمال
غربی کشور به بحران سیاسی در پایتخت تبدیل شد.
نقطۀ عطف در اوایل اسفند  1328بود ،هنگامی که علیاصغر حکمت وزیر مشاور
در کابینۀ ساعد در مقام «رئیس هیئت بازرسیِ مأمور آذربایجان» پس از سفر به منطقه در
جمعبندی گزارش نُهصفحه ِ
ای خویش خطاب به تیمسار سپهبد محمد شاهبختی فرمانده
نیروی آذربایجان نوشت« :هر گاه از طرف متصدیان و مسئولین امر نظر دوراندیشی
در کار میبود بهسهولت میتوانستند پیشبینی نمایند ...روآوردن مستمندان دهات به
شهرها یک امر حتمی و قهری بوده و ...میتوانستند نقشۀ مساعدت را طوری بکشند
که قبل از هجوم مستمندان به شهرها هر مساعدتی ضرور بوده ...در خود محل مبذول
میگردید» .2حکمت سپس با نگاهی مقصریابانه افزود« :اما از پیشبینیِ بهموقع غفلت
3
شده».
نوک پیکان حملۀ حکمت فقط به سوی شاهبختی نبود .ابوالفتح واالتبار
(حشمتالدوله) ،استاندار آذربایجان در بخش اعظمی از سال  ،1328نیز مستقیم ًا آماج
تیر تقصیریابیهای حکمت بود .سناتور واالتبار نمایندۀ انتصابی تبریز حتی چهار ماه
پس از پایان دورۀ استانداریاش در آذربایجان نیز مسئله را هنوز خیرهسرانه خطیر
نمیدانست .در نطق پیش از دستور خویش در مجلس سنا هنگام بهار  1329گفت:
«چند نفر را دیدم درِ منزل ایستادهاند .گفتم شما چرا [به تهران] آمدهاید؟ گفتند ‘ما اهل
سراب هستیم .به ما گفتند که در تهران فقیر پیدا نمیشود .به هر یک نفر فقیر روزی
هفت تومان میدهند و با این خیال پاشدیم و زن و اوالد خودمان را برداشتهایم آمدهایم
که کاری پیدا کنیم و سه شبانهروز است که گرسنه هستیم’» 4.واالتبار نه فقط مسئله را
خطیر نمیانگاشت بلکه گویا راهحل را نیز پیچیده نمیدانست« :الزم است که از طرف
.۱
.۲
.۳
.۴

شهربانی کل کشور« ،نامۀ شهربانی کل کشور به ریاست کل دفتر نخستوزیری به شمارۀ 21 ،»17926آذر ،1328در
پروندۀ شمارۀ .1
وزارت دارایی« ،رونوشت گزارش رئیس هیئت بازرسی مأمور آذربایجان به فرماندۀ نیروی آذربایجان به شمارۀ
 6 ،»1456اسفند  ،1328در پروندۀ شمارۀ .104
همان.
صورت مشروح مذاکرات مجلس سنا ،دورۀ اول ،جلسۀ  ،23چهارشنبه  17خرداد .1329

مقدمه :از معضل اجتماعیآذربایجان تا بحران سیاسیتهران

9

وزارت کشور یک اعالنی بشود و در دهات خبر بدهند که اینجا بههیچوجهمنالوجوه
در تهران پول و مولی تقسیم نمیکنند و مردم را با این کارها آواره و دربهدر نکنند و
اگر بتوان آنها را یک مدتی در همانجاها نگه داشت تا چهل پنجاه روز دیگر راحت
1
خواهند شد ...و گمان میکنم انشاءاهلل درست بشود».
واالتبار در مجلس نوپای سنا سربسته شایعهای را تکرار میکرد که در بهار 1329
نقل مجلس محافل سیاسیِ پایتخت بود :توطئۀ حاجعلی رزمآرا رئیس ستاد ارتش بر
ضد رجبعلی منصور نخستوزیر وقت .حسن مشرف نفیسی ،رئیس وقت سازمان
برنامه ،حتی در دهۀ چهل خورشیدی نیز هنوز با اطمینان از توطئه دم میزد :رزمآرا «به
رؤسای ستاد لشکر آذربایجان ...دستور داد اشخاص گرسنه و بیکار را به تهران کوچ
دهند و به آنها بگویند که در تهران نا ِن رایگان و مشاغل با مزد گزاف برای آنها فراهم
است» 2.مشرف نفیسی ،با نگاه به آینۀ گذشته ،دست رزمآرا را چنین میخوانْد« :برنامۀ
رزمآرا این بود که مبلغینی بین این اشخاص بفرستد و آنها را تحریک کند خانهها و
مغازهها را چپاول کنند و در تهران ایجاد ناامنی نمایند .روزی که این مشکل غامض به
حد رشد رسید رزمآرا به بهانۀ این که منصور مرد ناالیقی است بهوسیلۀ کودتایی او را
3
برکنار کند و خود به جای او بنشیند».
چند ماه که گذشت ،رزمآرا سرانجام جای منصور نشست اما نه با کودتا .در اواخر
تابستان  1329هنوز یک فصل از نخستوزیریاش نگذشته بود که در بخشنامهای
محرمانه خطاب به فرماندار زنجان از چیزی شکایت کرد که چند ماه قبلتر بر گردن
خودش انداخته بودند« :تحریکات دائم میشود که مزد در تهران زیادتر و کار بیشتر و
زندگانی ارزانتر است .بایستی فوری در تمام نقاط منطقۀ خود بهوسیلۀ اعالن و تبلیغات
چنان نشان دهید که در تهران بههیچوجه کاری نیست و اگر هم باشد بسیار محدود و
4
برای اشخاص فنی است».
خواه توطئه در بین بوده باشد خواه توهم توطئه ،چنین بحرانی در اوج سردرگمی
مقامهای مسئول حتی در رسانههای بینالمللی نیز در سطحی بسیار گستردهتر انعکاس
یافت .در اواخر فروردینماه  1329آژانس تلگرافی اتحاد جماهیر شوروی (تاس) به
.۱
.۲
.۳
.۴

همان.
حسن مشرف نفیسی (مشرفالدوله) ،یادی از روزهای رفته ،جلد دوم ،به کوشش منصوره اتحادیه (نظاممافی)
(تهران :نشر تاریخ ایران ،)1397 ،ص .373
همان ،ص .374
نخستوزیر« ،بخشنامۀ محرمانۀ نخستوزیر به شمارۀ  19 ،»2281/4شهریور  ،1329در پروندۀ شمارۀ .2
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نقل از روزنامههای ایران اعالم کرد که «در حال حاضر در آذربایجان حدود  500هزار
نفر بیکار و حداقل  500هزار نیمهبیکار هستند که در شهرهای آذربایجان ایران (در
تبریز ،رضائیه ،مراغه ،اردبیل ،میانه ،سراب ،اهر ،خوی ،ماکو) ...متمرکز شده و از
مقامات محلی کار و نان درخواست میکنند» 1.تاس سپس برآوردی نگرانکننده به
دست داد« :اگر به این عدۀ بیکار و نیمهبیکار ،افراد گدا و روستاییِ آواره در مناطق
روستایی را اضافه کنیم میتوان گفت که در آذربایجان حدود دومیلیون نفر نیازمند
2
به سر میبرند».
چه مقرون به واقعیت بوده باشد چه مشحون از اغراق ،چنین برآوردهایی تقریب ًا
از اوایل بهار  1329صدای انتقادی برخی رجال سیاسی مرکزنشین بابت وخامت
اوضاع در آذربایجان را بهتدریج طنین بخشید .احمد قوام ،نخستوزیر اسبق که در
اواخر پاییز  1325نقش تعیینکنندهای در استقرار مجدد حاکمیت مرکز بر آذربایجان
داشت ،دربارۀ خطمشی حکومت مرکزی در قبال آذربایجان پس از دورۀ صدارت
خویش ظاهرا ً خطاب به ابراهیم حکیمی وزیر دربار اما واقع ًا خطاب به شاه در بهار
 1329با افسوس نوشت« :ایکاش ...در آبادی و عمران و رفع خرابیها و خسارتها
توجه بیشتری مبذول شده بود که اهالی رنجدیده و فلکزدۀ آنجا به اطراف و اکناف
پراکنده نمیشدند و ...امروز بعد از چهار سال آذربایجان به صورت بهتر و آبرومندتری
3
عرضاندام مینمود».
جواد گنجهای ،نمایندۀ تبریز در مجلس شورای ملی ،نیز در نطق پیش از دستور
خویش در چهارم تیرماه  1329گفت« :آفت و خسارتى که در سال  1328به آذربایجان
وارد شد از سى سال پیش نظیر و مانندى نداشت و میتوان گفت که هستى آذربایجان
4
را بر باد داد و سیصدهزار نفر را ویالن و سرگردان کرد».
کوچ بخشی از این سرگردانان به پایتخت بود که در آغاز بهار  1329سپهبد فضلاهلل
ِ
زاهدی رئیس شهربانی تهران را ،به وام از رئیس وقت سازمان برنامه ،از «وجود این
عده در شهر تهران» 5بهشدت نگران کرده بود .بهار  1329که فرارسید ،همۀ مرکزنشینا ِن
.۱
.۲
.۳
.۴
.۵

آژانس تلگرافی اتحاد شوروی (تاس)« ،اوضاع در ایران» 11 ،آوریل  ،1950در پروندۀ شمارۀ .107
همان.
«نامۀ احمد قوام به وزیر دربار شاهنشاهی در  25خرداد  ،»1329در باقر عاقلی ،روزشمار تاریخ ایران :از مشروطه تا
انقالب اسالمی (تهران :نامک ،)1384 ،ص .551
صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ،دورۀ شانزدهم ،جلسۀ  ،40یکشنبه  4تیر .1329
مشرف نفیسی (مشرفالدوله) ،یادی از روزهای رفته ،جلد دوم ،ص .376
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ردهباالی هیئت حاکم از رسیدن معضل اجتماعی آذربایجان به پایتخت بسیار نگران
وزیری زاهدی را از ریاست
بودند ،هم منصور که دو ماه پس از نشستن بر مسند نخست
ْ
شهربانی تهران برکنار کرد ،هم رزمآرا رئیس ستاد ارتش که در کمین جلوس بر سریر
نخستوزیری منصور بود ،و هم زاهدی که با رزمآرا رقابتی خصمانه داشت.
شدت نگرانی سیاستمداران پایتختنشین را میتوان در آینۀ مقایسۀ بهار  1329با
پنج سال قبلتر از آن تاریخ سنجید .در سال  1324که تعداد متکدیان و عجزۀ پایتخت
فقط  2400نفر برآورد میشد ،1محمود نریمان شهردار تهران گفته بود« :اگر از ولگردی
و تکدی در معابر و محلهای عمومی جلوگیری شود امید میرود شهر تهران از این
ِ
پایتخت حدودا ً
منظرۀ غیرمطلوب و رقتآور بیرون آید» 2.اکنون ،پس از پنج سال،
هشتصدهزار نفری 3در بهار  1329ناخواسته میزبان  20000نومهاجر بیکار شده بود،
شامل  15000تن از رعایای بالزدۀ آذربایجان 4که روزها سرگردان در معابر به تکدی
میگذراندند و شبها پریشان در پیادهروها بیتوته میکردند .وانگهی ،در اواخر سال
 1328پیشبینی میشد که از ابتدای اسفند  1328تا انتهای اردیبهشت  1329نیز حدود
« 120000رعایای متواری دهات» 5در شهرهای آذربایجان درمانده و سرگردان باشند
و چهبسا به تهران راه یابند .اکنون دیگر فقط «منظرۀ غیرمطلوب و رقتآور» نبود که
اسباب نگرانی میشد.
بیشترین حساسیتها به سرریز مشکالت صفحات شمال غربی کشور روی
پایتخت بود ،اما ابعاد ماجرا فقط به تهران منحصر نمیشد .شهربانی رشت در یکم
آبان  1328گزارش داده بود که «عدۀ زیادی بیکار از نقاط زنجان و آذربایجان از
طریق قزوین به این حدود مسافرت» 6کردهاند و «حرکت آنها به این حدود از اواسط
.۱
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شهرداری طهران« ،صورتمجلس کمیسیون شهرداری طهران در  7اسفند  ،»1324در پروندۀ شمارۀ .99
شهرداری تهران« ،گزارش شهرداری تهران به اعلیحضرت همایون شاهنشاهی به شمارۀ  1 ،»15710دی  ،1324در
پروندۀ شمارۀ .100
ادارۀ اطالعات و آمار وزارت کشور« ،نامۀ ادارۀ آمار و اطالعات به ادارۀ سیاسی وزارت کشور دربارۀ آمار نفوس
کشور به شمارۀ  20 ،»9390بهمن  ،1326در پروندۀ شمارۀ .59
سازمان برنامه« ،نامۀ مدیرعامل سازمان برنامه به نخستوزیر دربارۀ بهکارگماردن بیکاران آذربایجان در فصل پاییز به
شمارۀ  16 ،»20423/1300شهریور  ،1329در پروندۀ شمارۀ .3
وزارت دارایی« ،رونوشت گزارش رئیس هیئت بازرسی مأمور آذربایجان به فرماندۀ نیروی آذربایجان به شمارۀ
 6 ،»1456اسفند  ،1328در پروندۀ شمارۀ .104
شهربانی کل کشور« ،گزارش شهربانی رشت راجع به آمدن اهالی آذربایجان به گیالن به شمارۀ 1 ،»3471/7514
آبان  ،1328در پروندۀ شمارۀ .4
همان.
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شهریورماه سال جاری شروع و بهتدریج بهطور دستهجمعی از زن و بچه و پیرمرد،
با حال بدبختی و [وضعی که] غالب آنها نیز بیمار و رنگپریده میباشند ،با کوچ به
این منطقه هجوم آوردهاند» 1.بنا بر گزارش شهربانی رشت ،اینان «در این فصل پاییز و
سرمای ج ّوی در گوشه و کنار شهر در نقاط مرطوب بدون سقف و زیر دیوارها بیتوته
[میکنند] و تدریج ًا به مرگومیر دچار میشوند» 2.کمیسیون امنیت رشت نیز در 15
آبان اظهار نگرانی کرده بود که «از محال اردبیل و خلخال و دشت مغان ...گروه زیادی
از سکنۀ کشاورز آن حدود برای امرار معاش به قراء و قصبات و شهرهای گیالن روانه
شده و به وضع رقتباری [در] معابر گذران میکنند» 3.کمیسیون امنیت نوشهر نیز
همین نگرانی را دو هفته قبلتر ابراز کرده بود 4.تقریب ًا یک سال که گذشت دامنۀ کوچ
5
آذربایجانیها به اهواز نیز رسید.
گزارش واصلۀ لشک ِر  3تبریز از اردبیل در تابستان  1328وصف حال سراسر
آذربایجان بود« :کامیونها و اتومبیلها بهطور وحشتآوری قافلههای گرسنه و سرگردان
کشاورزان را از منطقه به خارج حمل میکنند» 6.سرهنگ نصراهلل خوشنویسان بازرس
اعزامی ستاد ارتش به سپهبد احمد امیراحمدی وزیر جنگ در پاییز گزارش داد که «فقر
عمومی منطقۀ آذربایجان را تهدید میکند و مردم با نهایت عسرت زندگانی میکنند...
ْ
قطعی است با این وضعیت چنین مردمی هر آن در اثر فقر و استیصال آلت ملعبۀ
دیگران» 7بشوند .پیشاپیش ،در پایان بهار  ،1328یوسف مجتهدی نمایندۀ تبریز در
مجلس شورای ملی در نطق پیش از دستور خویش در مجلس هشدار داده بود که
«بیماری و فقر عمومی [در آذربایجان] به حدی رسیده که بیم آن میرود که بنیان جامعه
را متزلزل سازد» 8.در اوایل تابستان به واالتبار استاندار آذربایجان گزارش داده بودند
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همان.
شهربانی کل کشور« ،رونوشت صورتجلسۀ کمیسیون امنیت رشت در تاریخ  15آبان  ،»1328در پروندۀ شمارۀ .4
ژاندارمری کل کشور« ،رونوشت صورتجلسۀ کمیسیون امنیت نوشهر مورخۀ  30مهر  1328در پیوست دوبرگی
نامۀ محرمانۀ فرماندۀ ژاندارمری کل کشور به وزارت کشور به شمارۀ  25 ،»4985آبان  ،1328در پروندۀ شمارۀ .4
ادارۀ امور شهرداریها« ،نامۀ استاندار خوزستان به وزیر کشور به شمارۀ  26 ،»35585دی  ،1329در پروندۀ شمارۀ .6
وزارت جنگ« ،رونوشت قسمتی از گزارش لشک ِر  3تبریز دربارۀ اوضاع آذربایجان در ضمیمۀ سهبرگی نامۀ محرمانۀ
وزیر جنگ به نخستوزیر به شمارۀ /1960/12895ح» 13 ،مرداد  ،1328در پروندۀ شمارۀ .5
وزارت جنگ« ،رونوشت ده فقره مواد مستخرجه از گزارش بازرس اعزامی ستاد ارتش به آذربایجان در ضمیمۀ
سهبرگی نامۀ محرمانۀ وزیر جنگ به نخستوزیر به شمارۀ  18 ،»17893آبان  ،1328در پروندۀ شمارۀ .1
صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ،دورۀ پانزدهم ،جلسۀ  ،176سهشنبه  31خرداد .1328
ادارۀ سیاسی استانداری آذربایجان« ،پیشنویس گزارش به استانداری آذربایجان به شمارۀ عمومی  9 ،»37408تیر
 ،1328در پروندۀ شمارۀ .22
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که «چند روزی است عدۀ زیادی از اهالی دهات و قصبات در اثر بیکاری و گرسنگی
به تبریز وارد [میشوند] و موجبات اغتشاش و انقالب فراهم [میآورند] و این عده
تصمیم دارند بهطور دستهجمعی به تهران عزیمت نمایند» 1.شهربانی کل کشور در
اوایل همان تابستان به نقل از مقامهای کنسولگری انگلستان گزارش داده بود که «از
آذربایجان اخبار بسیار وحشتانگیر برایشان رسیده که الزم است سریع ًا در رفع آن
اقدام بشود ،وگرنه باید در آیندۀ نزدیک منتظر سروصدای بزرگی از این منطقه شد که
شورویها از آن استفادۀ کامل خواهند برد» 2.سرپرست شهربانی آذربایجان ،سرتیپ
دانشپور ،در میانۀ تابستان  1328با زبانی نظامی از نگرانی اصلیاش نوشته بود« :ممکن
3
است انقالب و اغتشاش در آذربایجان روی دهد».
حدودا ً یک سال که گذشت ،نخستوزیر رزمآرا خطاب به «دایرۀ مرموزات»
استانداری آذربایجان کماکان از همان نگرانی با زبانی دیوانساالرانه نوشت« :عدۀ زیادی
از اهل آذربایجان بهنام کارکردن به طرف طالش و رشت و پهلوی کوچ مینمایند و
این عمل باز همان اشکاالت گذشته را فراهم و تولید زحمت خواهد نمود» 4.رزمآرا
در نخستین ماه نخستوزیریاش به تاریخ  31تیر  1329در بخشنامهای اعالم کرد:
«اکثر اهالی دهات شغل و کار خود را بهکلی رها کرده از جاده و یا از بیراهه به تهران
یا سایر شهرها حرکت مینمایند .این عمل باعث و سبب میشود که دهات و قراء و
قصبات ایران بهکلی تخلیه و به جمعیت شهرها که جز مصرف کاری ندارند اضافه
شده و بهاضافه بینظمی و بیترتیبی در کلیۀ امور مربوطه و زندگانی عمومی تولید
مینماید» 5.در ماه بعد به تاریخ  23مرداد خطاب به ریاست سازمان برنامه تأکید کرد
که «اگر از طرف دولت کار کافی از حاال برای بیکاران آذربایجان تهیه نشده و به کار
گمارده نشوند پس از یک ماه عدۀ بسیاری مثل سنۀ گذشته به تهران روآور شده و شاید
اشکاالتی بیش از سال گذشته برای دولت ایجاد گردد» 6.ماه بعد در نوزدهم شهریور طی
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گزارشهای محرمانۀ شهربانی ( ،)1327-28جلد دوم ،به کوشش مجید تفرشی و محمود طاهر احمدی (تهران:
انتشارات سازمان اسناد ملی ایران ،)1371 ،ص .237
شهربانی کل کشور« ،رونوشت گزارش شهربانی آذربایجان دربارۀ وضعیت امنیتی آذربایجان به شمارۀ 6 ،»9023
مرداد  ،1328در پروندۀ شمارۀ .5
دایرۀ مرموزات استانداری آذربایجان« ،رونوشت نامۀ نخستوزیر به دایرۀ مرموزات استانداری آذربایجان ،بدون
شماره» 1 ،شهریور  ،1329در پروندۀ شمارۀ .6
نخستوزیر« ،بخشنامۀ نخستوزیر به شمارۀ  31 ،»6897تیر  ،1329در پروندۀ شمارۀ .2
دفتر نخستوزیر« ،نامۀ نخستوزیر به ریاست سازمان برنامه به شمارۀ  23 ،»11012مرداد  ،1329در پروندۀ شمارۀ .3
نخستوزیر« ،بخشنامۀ محرمانۀ نخستوزیر به شمارۀ  19 ،»2281/4شهریور  ،1329در پروندۀ شمارۀ .2
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بخشنامۀ محرمانۀ دیگری از نو تأکید کرد که «در سال گذشته در نتیجۀ عدم پیشبینی و
عدم توجه استانداران و مأمورین کشوری و مرکز وضع بسیار ناگواری در ایران پیشآمد
کرد ،چه عدۀ بسیاری مردم از دهات و قراء و قصبات برای کار به تهران آمده چون
1
در تهران کاری برای آنها نبود لذا وضع بسیار شوریده و نامطلوبی به وجود آوردند».
سرلشکر رزمآرا در مقام رئیس ستاد ارتش ،چهار سال قبلتر ،با موفقیت بر
«متجاسرینِ» سیاسی در آذربایجان غلبه کرده بود .غلبه بر پیآمدهای مشکالت زندگی
روزمرۀ مردمان عادی در آذربایجان اکنون از محوریترین چالشهای پیشاروی سپهبد
رزمآرا بود ،اینبار در مقام رئیس دولت.
نحوۀ مواجهۀ دولت رزمآرا با کوچ بالزدگان آذربایجان از لحظههای کلیدی اما ناکاویدۀ
تاریخ معاصر ایران است .این لحظه ،از منظر نوع رویارویی دیوانساالران با فقر و بیکاری
تودههای مستمند ،هم با گذشته و آیندهاش پیوستگیهایی داشت هم از گذشته و آیندهاش
گسستگیهایی .شبح مسئلههایی که پیشاروی دولت رزمآرا قرار گرفت هم در ادوار پیش
از صدارت رزمآرا همواره بر فراز سر مملکت در گشت و گذار بود هم در ادوار پس از
صدارت رزمآرا تا همین امروز همواره احضار میشده است .اما راهحلهایی که دولت
رزمآرا در دستورکار قرار داد نه در گذشتۀ پیش از صدارت رزمآرا بهتمامی در دستورکار
نسلهای قبلیِ دیوانساالران قرار گرفته بود نه در آیندۀ پس از صدارت رزمآرا بهتمامی
ِ
بعدی دیوانساالران برقرار ماند .لحظۀ رزمآرا به یک معنا تاریخ
در دستورکار نسلهای
گذشتهای بسیار دور است و به معنایی دیگر تاریخ اکنون .تاریخ اکنون است به این معنا
که مسئلههایی که پیشاروی دولت رزمآرا قرار گرفتند کماکان مسائل امروز نیز به شمار
تاریخ گذشتهای است بسیار دور به این معنا که راهحلهایی که دولت رزمآرا
میروند.
ِ
ِ
بعدی دیوانساالران
به اجرا گذاشت مدتهای مدیدی است که از دستورکار نسلهای
خارج شده است .بر این مبنا ،تأمل در لحظۀ تاکنون ناکاویدۀ رزمآرا تکاپویی تاریخنگارانه
است برای احضار سنجشگرانه و منتقدانۀ برخی ظرفیتهای فراموششدۀ دستگاه
دیوانساالری در نوع مواجهه با طوفان فقر در لحظۀ اکنون.
برای صورتبندی لحظۀ رزمآرا بیش از هر جا بر جغرافیای آذربایجان و بیش از
هر زمان بر سالهای  1327تا  1329خورشیدی تمرکز یافتهام .اکثریت نوشتهها دربارۀ
آذربایجا ِن دهۀ بیست خورشیدی عمدت ًا در لحظۀ سقوط حکومت خودمختار آذربایجان
 .۱نخستوزیر« ،بخشنامۀ محرمانۀ نخستوزیر به شمارۀ  19 ،»2281/4شهریور  ،1329در پروندۀ شمارۀ .2
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در  21آذر  1325پایان یافتهاند 1.اقلیتی از نوشتهها نیز که نقطۀ ختام زمانیشان از آذرماه
 1325فراتر رفته است عمدت ًا تغییر جغرافیا دادهاند و موضوع مطالعهشان یا همراه با
مهاجران فرقۀ دموکرات آذربایجان به جغرافیای روسیۀ شوروی منتقل شده 2یا همسو با
مرکز ثقل رویدادهای سیاست ایران به پایتخت انتقال یافته 3یا همپا با تکوین جنگ سرد
4
در سپهر جهانی به قلمرو سیاست خارجی ایران در سطح بینالملل جابهجا شده است.
در این میان البته استثنا نیز وجود دارد .معدودی از نوشتهها هم جغرافیای بررسیشان
آذربایجان بوده است هم از آذرماه  1325فراتر رفتهاند .اما این استثناها نیز یا فقط بر
سرکوبی کارگزاران و هواداران حکومت خودمختار آذربایجان بهدست ایادی حکومت
مرکزی تمرکز یافتهاند 5یا اساس ًا نوشتههایی تبلیغاتی بودهاند 6باب میل فاتحان کارزاری
که سرانجام به سقوط حکومت خودمختار آذربایجان در  21آذر  1325انجامید .انواع
تاریخنگاریهای محلی نیز یا اص ً
ال به دومین نیمۀ دهۀ بیست خورشیدی نرسیدهاند 7یا
اگر هم رسیدهاند هیچ اشارهای به معضل اجتماعی آذربایجان در دومین نیمۀ دهۀ بیست
نکردهاند 8.آنچه تاکنون هرگز آماج پژوهش قرار نگرفته 9و ازاینرو از صفحات تاریخ
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دو نمونه از برجستهترین پژوهشهایی از این دست عبارتاند از :جمیل حسنلی ،فراز و فرود فرقۀ دموکرات
آذربایجان به روایت اسناد محرمانۀ آرشیوهای اتحاد جماهیر شوروی ،ترجمۀ منصور همامی (تهران :نشرنی،
)1383؛ تورج اتابکی ،آذربایجان در ایران معاصر ،ترجمۀ محمدکریم اشراق (تهران :انتشارات توس.)1376 ،
برای نمونهای از این نوع نوشتهها که عمدت ًا مشتمل بر خاطرات انواع کارگزاران مؤثر بر ماجرای ظهور و سقوط
حکومت خودمختار آذربایجان است بنگرید به :فرقۀ دمکرات آذربایجان از تخلیۀ تبریز تا مرگ پیشهوری ،ترجمه و
تحقیق و نگارش از شاهرخ فرزاد (تهران :انتشارات اوحدی.)1385 ،
برای نمونهای از این نوع نوشتهها بنگرید به :محمد سلیمانی امیری ،نگاهی نو به بحران آذربایجان ایران :نقش
دولتهای امریکا ،بریتانیا و شوروی در آن (تهران :پژواک فرزان.)1399 ،
برای نمونه بنگرید به :خانبابا بیانی ،غائلۀ آذربایجان (تهران :انتشارات زریاب.)1375 ،
برای نمونه بنگرید به این نوشتهها :محرمعلی فیروزی ،فداییان فرقۀ دموکرات آذربایجان در خدابنده (تهران :سفیر
اردهال )1395 ،و حسین علیزاده (باریش مرندلی) ،حکومت ملی آذربایجان :مروری بر رویدادهای سالهای
 1325-1324آذربایجان و نسلکشی  21آذر (بیجا :بینا.)1393 ،
برای نمونه بنگرید به :محمدرضا خلیلی عراقی ،خاطرات سفر آذربایجان و کردستان (تهران :چاپخانۀ ارتش.)1328 ،
برای نمونه بنگرید به :محمدجواد مشکور ،نظری به تاریخ آذربایجان و آثار باستانی و جمعیتشناسی آن (تهران:
انتشارات انجمن آثار ملی)1349 ،؛ محمدامین ریاحی ،تاریخ خوی (تهران :انتشارات توس)1372 ،؛ میراسداهلل
موسوی ماکوئی ،تاریخ ماکو (تهران :نشر بیستون)1376 ،؛ ایوب نیکنام الله و فریبرز ذوقی ،تبریز در گذر تاریخ
(شناسنامۀ تاریخی تبریز) :نگاهی به تاریخ و سرزمین آذربایجان (تبریز :یاران .)1374
برای نمونه بنگرید به :حسن انزلی ،اورمیه در گذر زمان (تهران :دستان ،)1384 ،صص  649تا  659و صص 857
تا 863؛ احمد کاویانپور ،تاریخ اورمیه (تهران :آذرکهن ،)1378 ،صص  410تا  .412از میان تاریخنگاریهای محلی
صرف ًا میتوان از کتاب زیر همچون نوعی استثنا یاد کرد که به برخی جنبههای محدود معضل آذربایجا ِن اواخر دهۀ
بیست فقط در محدودۀ دشت مغان در پنج صفحه اشارههایی کرده است :میرنبی عزیززاده ،تاریخ دشت مغان (تهران:
مؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر ایران ،)1384 ،صص  372تا .376
یگانه استثنا عبارت است از دو صفحه در کتاب کالسیک زیر که سه قول را از روزنامههای وقت دربارۀ بالزدگی
آذربایجانیها در اواخر دهۀ بیست خورشیدی نقل کرده است :گذشته چراغ راه آینده است ،پژوهش از جامی
[دهقان ،محمدعلی فرزانه و محمدحسین مبین]( ،تهران :ققنوس[ 1377 ،اولین نشر در دهۀ پنجاه خورشیدی به
صورت مخفیانه]) ،صص  478و .479
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معاصر ایران بهتمامی حذف شده عبارت است از بالزدگی روستاهای آذربایجان از سال
 1327که به کوچ رعایای بالزده ابتدا به شهرهای پیشاپیش رکودزدۀ آذربایجان و سپس
به پایتخت و برخی دیگر از شهرهای مملکت در سال  1328انجامید و سرانجام در
سال  1329به تدابیر گستردۀ دیوانساالران محلی و مرکزی برای رسیدگی به بالزدگان
آذربایجان ختم شد .بالزدگیها و فقرزدگیهای زندگی مردمان عادی در آذربایجان و
کموکیف رسیدگیهای دیوانساالران محلی و مرکزی به مصایب زندگی روزمرهشان
ّ
ِ
کلیدی محذوف در تاریخنگاری ایران
طی سالهای  1327تا  1329یکی از قطعههای
معاصر بوده است.
در خالل تالش برای بازیابی چنین قطعۀ محذوفی مشخص ًا پنج فرضیۀ درهمتنیده
ِ
محذوف کوچ
را در کتاب حاضر به بوتۀ آزمون گذاردهام دال بر اهمیت بیهمتای قطعۀ
رعایای بالزدۀ آذربایجان طی اواخر دهۀ بیست خورشیدی در تاریخ معاصر ایران.
یکم ،گرچه کوچ رعایا قدمتی طوالنی دارد ،کوچ رعایای روستایی در پی کار و نان
به شهرهای بزرگ نه آنگونه که گفتهاند «از دهۀ  1330به بعد» 1بلکه در نیمۀ دوم دهۀ
 1320آغاز شد .آنچه در قیاس با گذشتهها چنین جریان وسیعی از کوچ در پی کار
و نان را تسهیل میکرد بیش از هر چیز گسترش نسبی انواع جادهها و راهها و ازدیاد
نسبی انواع وسایل حمل و نقل طی دورۀ سلطنت رضاشاه بود .چنین درجهای از تحرک
جمعیتی در جغرافیای ایران از دومین نیمۀ دهۀ بیست خورشیدی عم ً
ال حیات اجتماعی
ساکنان مناطق گوناگون کشور را بهطرزی فزاینده در پیوندی هر چه تنگاتنگتر با
کوچ فراموششدۀ
یکدیگر قرار داد .نقطۀ عزیمت ظهور این نوع دگرگونی مشخص ًا ِ
بالزدگان آذربایجان در پی کار و نان طی واپسین سالهای دهۀ بیست خورشیدی بود.
دوم ،هم درجۀ باالتری از ادغام حیات روستا و شهر به مدد ابعاد گستردهتر تحرک
جمعیتی در جغرافیای ایران و هم بازنمایی گستردهتر اخبار زندگی روزمرۀ ایرانیان در
آینۀ خبرگزاریهای بینالمللی از زمان اشغال ایران بهدست ارتشهای متفقین بودند که
شرایط امکان استحالۀ معضل اجتماعی آذربایجان به بحران سیاسی تهران را در سال
 1329مهیا کردند .کوچ فراموششدۀ رعایای بالزدۀ آذربایجان به پایتخت از نخستین
لحظههایی در تاریخ معاصر ایران بوده است که دیوانساالران پایتختنشین را واداشت
 .۱آصف بیات ،سیاستهای خیابانی :جنبش تهیدستان در ایران ،ترجمۀ اسداهلل نبوی چاشمی (تهران :نشر و پژوهش
شیرازه ،)1379 ،ص .11
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واکنشهایی را به شکل انواع سیاستگذاریهای اقتصادی و اجتماعی در رسیدگی به
مستمندان شهرستانها در دستورکار قرار دهند .دیوانساالران پایتختنشین به تحوالت
ایاالت و والیات در اقصینقاط ممالک محروسه از دیرباز واکنش نشان میدادند اما
ارتقای چنین واکنشهایی به سطح سیاستگذاریهای اقتصادی و اجتماعی برای
رسیدگی مستقیم به مستمندان شهرستانها به ابتکار و تدبیر و اهتمام مالیِ دیوانساالری
پایتخت چندان قدمت نداشت .کوچ فراموششدۀ رعایای بالزدۀ آذربایجان به تهران
در سالهای پایانی دهۀ بیست خورشیدی از نخستین لحظههای ظهور چنین تحولی
در تاریخ معاصر ایران بوده است.
سوم ،سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی دیوانساالری پایتخت در زمینۀ رسیدگی
به مستمندان شهرستانها برای نخستین بار در خالل مواجهۀ دیوانساالران مرکزنشین
با سرریزهای معضل اجتماعی آذربایجان به تهران در سال  1329بود که ،صرفنظر
کموکیفاش ،از مقیاس محلی به مقیاس ملی ارتقا یافت و نه فقط آذربایجان بلکه
از ّ
همۀ شهرهای بزرگ کشور را درنوردید .ازاینرو کوچ فراموششدۀ رعایای بالزدۀ
آذربایجان از برخی جنبهها لحظۀ تأسیس برخی سیاستهای اقتصادی و اجتماعی در
زمینۀ رسیدگی دیوانساالران به مستمندان را در مقیاس ملی رقم زد.
چهارم ،رسیدگیهای دیوانساالران به بالزدگان آذربایجان ضرورت ًا مرحمتیهای
دولت و دیوانساالراناش به مستمندان و صرف ًا بازتاب نوعدوستی نیکاندیشانهشان
ِ
کلیت مصالح و منافع طبقات مسلط بهناگزیر درصدد
نبود .دیوانساالران برای صیانت از
رفع دغدغههای دیگری برآمدند بهتمامی نوپدید در قاموس مملکتداری طی تاریخ
ایران که از ادوار متأخر پیشامشروطه به بعد هر چه پررنگتر میشدند.
پنجم ،نیرویی که دیوانساالران را واداشت سیاستهایی برای رسیدگی به بالزدگان
ِ
متفرق بالزدگان آذربایجان برآمد اما نه از جنس
آذربایجان طراحی و اجرا کنند از جم ِع
مقاومت علنی یا نهانیِ دهقانان بود که فقط در روستاها جلوه مییافت ،نه از جنس پیشروی
ِ
ِ
متعارف طبقۀ کارگر
سیاست
آرام تهیدستان شهری که بعدها قوت گرفت ،و نه از جنس
که هنوز چندان گسترۀ گستردهای نداشت .از جنس مقاومت علنی یا نهانی نبود چون بر
هیچیک از انواع نافرمانیهای مدنی در برابر قدرتهای مستقر تکیه نداشت .از جنس
پیشروی آرام نبود چون بر بسیجی درازمدت به یاری مبارزه در زندگی روزمره برای کسب
دستآوردهایی تکیه نداشت که به یمن اقدامات مستقیم شخصی حاصل میآیند .از
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ِ
سیاست متعارف نیز نبود چون سرشتی متشکل و سازمانیافته نداشت .نیروی جمع
جنس
ِ
متفرق بالزدگان آذربایجان در واپسین سالهای دهۀ بیست خورشیدی مشخص ًا نوعی
فاعلیت منفعالنه بود .حضورشان در شهرها با جلب انظار خارجیان به مظاهر زندگی
نکبتبارشان بر حیثیت ملی خدشه میرسانْد .تکدیگریشان در معابر شهرها اهالی
شهرنشین را میآز ْرد .سرگردانی و پریشانحالیشان در شهرها مملکت را از ظرفیت
نیروی کارشان محروم میکرد .بیماریهای ُمسریشان با تحرک اجتنابناپذیری که
در کوی و برزن داشتند سالمت شهرنشینان را به خطر میافکنْد .معاش مختلشدهشان
در شهرها شرایط امکان بزهکاریشان را مهیا میکرد .واقعیت مستمندیشان به انواع
تبلیغات دولتستیزانۀ مخالفان سیاسی بهانه میداد .همین پیآمدهای ِ
صرف حضور
کوچندگان بالزدۀ آذربایجان در شهرها بود که در سالهای  1328و  1329دیوانساالران
را به طراحی و اجرای سیاستهای اقتصادی و اجتماعی برای رسیدگی به زندگی
ِ
متفرق بالزدگان آذربایجان در مسیر گذار از جایگاه دهقانان
رقتبارشان واداشت .جمع
بودند ابتدا به جایگاه تهیدستان شهری و سپس به جایگاه طبقۀ کارگر .در بدو ورودشان
به شهرها هم از جایگاه دهقانانی تنزل یافته بودند که امتیاز استقرار در زادگاه روستایی
زادبوم خویش را داشتند هم به جایگاه تهیدستانی شهری ارتقا نیافته بودند که نه
امتیازهای زندگی شهری اما دستکم امتیاز استقرارِ ولو ناپایدار در شهرها را داشتند.
کسر نامعلومی از نوکوچندگان بالزدۀ آذربایجان و نسلهای بعدیشان فقط بعدها بود
که بهتدریج یا به جایگاه تهیدستان فاقد امتیاز شهرها یا به جایگاه اعضای طبقۀ کارگر
شهری یا حتی به جایگاه اعضای طبقۀ متوسط ارتقا یافتند .نیروی جم ِع متفرقشان در
بدو ورود به شهرها بازتاب فاعلیت منفعالنهشان بود .فاعلیت داشتند چون دیوانساالران
را به رسیدگی به وضعیت نکبتبارشان واداشتند .فاعلیتشان اما سخت منفعالنه بود
چون ِ
صرف واقعیت نامیمون بالزدگیهای مستمندانهشان اثرگذار بود ،بدون هر گونه
رهبری و ایدئولوژی و تشکل و کنش دستهجمعیِ معترضانه .مفهوم فاعلیت منفعالنه
مشخص ًا نیرویشان طی اوایل دورۀ حضورشان در شهرها را تسخیر میکند.
کموکیف چنین فاعلیتهای منفعالنهای بود که مرا از کورهراهی غبارآلود
طم ِع شناخت ّ
به بزرگراه تاریخنگاری کوچ رعایای بالزدۀ آذربایجان طی اواخر دهۀ بیست خورشیدی
کشانْد .مطالعات پژوهشیام در مقام یک اقتصاددان از اوایل دهۀ نود خورشیدی بر خلق
و بسط و تدقیق «چارچوب مفهومی زنجیرۀ انباشت سرمایه در اقتصاد ایران» متمرکز
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بوده است 1.از نیمۀ دهۀ نود بهتدریج دریافتم عدم احتساب مصرحانۀ عاملیتهای
گوناگون طبقاتی و غیرطبقاتی از اصلیترین نقیصههای چارچوب تحلیلیام دربارۀ
اقتصاد ایران است که ناخواسته بیش از حد ساختارگرایانه شده بود .در تالش برای رفع
تدریجیِ چنین نقیصهای به داالنهای متروک و دهلیزهای تاریک تاریخ معاصر ایران
ِ
متعارف نیروهای متشکل و نه بر
رهنمون شدم .در نخستین گامها عامدانه نه بر سیاست
مقاومتهای علنی و نهانیِ طبقات مردمی که دربارهشان بیشتر میدانستم بلکه بر ِ
خط
ناپیوستۀ جم ِع بس متفرق فرودستترینِ فرودستان تمرکز یافتم که دربارهشان کمتر
میدانستم :متکدیان .از فضای آشکار نسل امروزشان در آینۀ مکدر پژوهشهای میدانی
ِ
تاریک تاریخ پرمالط اما نانوشتۀ نسلهای گذشتهشان نقب
جامعهشناسا ِن کنونی به تونل
زدم .حدود پنجاههزار برگ اسناد دیوانساالرانۀ مرتبط با گدایان و ولگردان و بیکاران
و بینوایان و فقیران و بیخانمانان و یتیمان و مجانین و کوچندگان و درراهماندگان و
سالمندان و عجزه و ارامل از صدر انقالب مشروطه تا انقالب  1357را در آرشیوهای
ایران ،بسته به استنباط اولیهام از محتوایشان ،گاه موشکافانه و گاه کنجکاوانه و گاه نیز
فقط بازیگوشانه بررسیدم .در تاریخ بلندباالی هنوز نانوشتۀ مواجهۀ دیوانساالران با
این فرودستترینِ فرودستان مشخص ًا در گام اول بر تاریخنگاری قطعۀ محذوف کوچ
بالزدگان آذربایجان طی واپسین سالهای دهۀ بیست خورشیدی تمرکز یافتم ،آنهم در
جستوجوی منفعالنهترین فاعلیتهای طبقات مردمی در آینۀ تدریج ًا شفافشوندۀ
قطعهای محذوف از تاریخ معاصر ایران.
کتاب حاضر مشخص ًا محصول همین سیر فکری است .مصالح الزم برای چنین
بازآفرینی تاریخنگارانهای را ذرهذره از حجم عظی ِم اسناد غالب ًا اداری استخراج کردهام:
انبوهی از تلگرافها و صورتجلسهها و آگهیها و متحدالمآلها و تصویبنامهها و
بخشنامهها و الیحهها و گزارشهای دولتی و نیز مشروح مذاکرات مجلس شورای
 .۱مقالۀ زیر هم کاملترین هم فشردهترین روایتی است که تاکنون از چارچوب تحلیلی زنجیرۀ انباشت سرمایه در
اقتصاد ایران به دست دادهام ،کاملترین از زاویۀ پرداختن به مقولههای مفهومی هر چه بیشتر اما فشردهترین از زاویۀ
اختصاری که در شرح هر مقوله به خرج دادهام:

Mohammad Maljoo, “Capital Accumulation Chain in Post-revolutionary Iran”, Critique: Journal of
Socialist Theory, Volume 48, Issue 4, 2020, pp. 429-448.

از برخی اجزای چارچوب تحلیلی زنجیرۀ انباشت سرمایه برای تبیین بعضی جنبههای اقتصاد سیاسی ایران طی دورۀ
حاکمیت دولت یازدهم در کتاب زیر بهره جستهام :محمد مالجو ،سیاست اعتدالی در بوتۀ نقد اقتصاد سیاسی (تهران:
الهیتا)1396 ،؛ همچنین برخی اجزای چارچوب تحلیلی زنجیرۀ انباشت سرمایه در اقتصاد ایران را در کتاب زیر به
بحث گذاردهام :محمد مالجو ،تاراج نهان :سلبمالکیت از نیروهای کار در اثر تورم در ایران (تهران :آگاه.)1399 ،
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ملی در دورههای پانزدهم و شانزدهم بهاضافۀ مشروح مذاکرات اولین دورۀ مجلس سنا.
دیوانساالران نه مشغول تاریخنویسی بلکه درگیر حل و فصل مسائل کشورداری بودند.
تاریخ نمینوشتند .تاریخ میساختند ،فقط به سهم خودشان البته .اسنادی که از این
مشغولیتشان باقی مانده است روایتهایی نیست که صدای بیطنین مستمندان را چندان
بازتاب دهد .اما فقط از بطن و متن همین روایتهای از باال به پایینِ دیوانساالران نبوده
است که برای بازیابی رگههایی از روایتهای از پایین به باالی مستمندان کوشیدهام.
انواعی از نامهها و عریضهها و دادخواستها و استشهادنامهها و ضمانتنامههای مردمی
را نیز به کار بردهام تا رگههای مهمی از صدای مستقیم خود مستمندان را نیز در بستر
1
رویدادهایی کالنتر طنین دهم.
از میان انواعی از آرشیوها که محل رجوعام بودهاند ،در این کتاب فقط از اسناد «آرشیو
ملی ایران» و «مرکز اسناد اصفهان» و «مرکز اسناد کرمان» (هر سه از زیرمجموعههای
«سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران») و نیز «سامانۀ ملی قوانین و مقررات جمهوری
اسالمی ایران» بهره بردهام ،هرچند روایتی که به دست میدهم بیشترین تکیه را
بر اسناد محفوظ در «آرشیو ملی ایران» دارد 2.گمان میکنم اسناد برجامانده از انواع
مکتوبات کنسولگریهای شوروی و انگلستان و ایاالت متحدۀ امریکا دربارۀ آذربایجا ِن
اواخر دهۀ بیست خورشیدی میتوانستهاند روایتام را غنای بیشتری ببخشند .نه به
آرشیوهای محل نگهداری چنین اسنادی هیچ نوع دسترسی داشتهام ،نه طبع ًا از خودشان
هیچ شناختی ،و نه تا جایی که به اسناد روسی برمیگردد اص ً
ال امکان زبانیِ استفادهشان
را .اگر مورخان بااستطاعتتر نیز روایت من از کوچ بالزدگان آذربایجان طی اواخر دهۀ
بیست خورشیدی را مهم تشخیص دادند شاید بعدها برای تکمیل و تدقیق و تصحیح
3
شناختمان دربارۀ چنین قطعۀ محذوفی از تاریخْ کمر همت نیز بستند.
 .۱خواننده نقلقولهای پرشماری از اسناد گوناگون را در این کتاب خواهد یافت .توضیحی دربارۀ رسمالخط الزم
است .رسمالخط ناهمگن مطالب منقول از اسناد ردههای گوناگون دیوانساالران را حفظ نکردهام و مشخص ًا معیارهای
امروزی را ،بنا بر سلیقۀ خودم ،مبنا قرار دادهام .اغالط امالیی و تایپیشان را رفع کردهام و اغالط دستوریشان را
عمدت ًا و نه کام ً
ال .برعکس ،هم اغالط دیکتهای و دستوری و هم حتی رسمالخط مطالب منقول از عریضههای مردمی
را در بیشتر نمونهها حفظ کردهام ،مگر نمونههایی که به نظرم میرسید اتخاذ چنین رویهای دربارهشان اهمیتی ندارد.
 .۲نشانی هر برگ از سندی را که محل ارجاعام بوده است در زیرنویسها آوردهام .در هر زیرنویس مشخص کردهام که
سند محل ارجاع مشخص ًا از کدام پرونده اخذ شده است .خواننده برای رؤیت مشخصات هر پرونده باید با توجه به
شمارهای که برایش مشخص کردهام به فهرست «پروندههای آرشیوی» در قسمت «فهرست منابع» در انتهای کتاب
رجوع کند.
 .3پیشتر مقالهای نوشته بودم که حکم طرح اولیۀ کتاب حاضر را داشت .تورج اتابکی نکتههای سودمندی دربارۀ
پیشنویس اولیهاش گفت .آرش آذرنگ نیز متن کتاب حاضر را خواند و نوشتهام را روانتر کرد .سپاسشان میگویم.

فصل یکم

بالزدگی در روستاهای آذربایجان

نه نخستین بار بود که روستاهای آذربایجان دچار خشکسالی میشدند و نه نخستین بار
بود که خشکسالیشان به معضلی جدی در شهرهای آذربایجان میانجامید .اما نخستین
بار بود که معضل خشکسالی در روستاهای آذربایجان نهایت ًا به بحرانی در پایتخت
تبدیل میشد که نه صرف ًا به تغییر مناصب و پُستهای مقامهای محلی به دستور
دیوانساالری پایتخت بلکه همچنین به طراحی و اجرای سیاستهای متنوع اقتصادی و
اجتماعی به ابتکار و تدبیر و اهتمام مالیِ مقامهای پایتختنشین نیز میانجامید .استحالۀ
معضل خشکسالی روستاهای آذربایجان به بحران پایتخت به این معنا پدیدۀ جدیدی
بود عمدت ًا زادۀ دومین نیمۀ دهۀ بیست خورشیدی .شناخت چنین امر نوپدیدی در
تاریخ معاصر ایران در گرو مطالعۀ میانجیهای متعددی است ،از جمله مطالعۀ نحوۀ
بروز معضل در روستاهای آذربایجان.
ریشههای کوچ رعایای بالزدۀ آذربایجان در سالهای پایانی دهۀ بیست خورشیدی
را باید در مجموعۀ درهمتنیدهای از عوامل و حوادث و مناسبات و عملکردها جست.
هر یک از مسئوالن محلی و اقشار اجتماعی ،متناسب با تجربۀ زیسته و شناخت عملی
ِ
کوچک کلیت تقریرناشدۀ بهمراتب
و جغرافیای محلیِ خاص خودشان ،فقط از اجزای
بزرگتری میگفتند .انبوه ِ تکدرختها مانع از دیدن جنگل میشد.
منوچهر اقبال استاندار آذربایجان در میانۀ سال  1329با تأکید بر «قهر طبیعت» گویی
میکوشید مجموعۀ پرشماری از عوامل زیستمحیطی را یکجا گرد آو َرد« :در دو سال
گذشته بهواسطۀ قهر طبیعت و نیامدن محصول ،کشاورزان اغلب نقاط آذربایجان ...اکثرا ً
هستی و سرمایۀ زندگی خود را از دست» 1دادند .کلیگویی استاندار در زبا ِن دیگرانی
 .۱استانداری آذربایجان« ،نامۀ استاندار آذربایجان به بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران (شعبۀ تبریز) به شمارۀ عمومی
 13 ،»20697مهر  ،1329در پروندۀ شمارۀ .6
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از سطوح محلیتر به اجزای ریزتری تجزیه میشد« :کمبود باران»« ،1بارش برفهای
سنگین»« ،2تگرگ»« ، 3سیل» « ،4آفت موش»« ، 5سایر آفات»« ، 6بادزدگی» .7این تعبیرها
هر کدام از وقوع پدیدههای زیستمحیطی در نقاط گوناگون آذربایجان طی مقاطع
زمانی متفاوتی در سالهای  1327و  1328خبر میدادند.
صرفنظر از سنجش چنین تشخیصهایی در ترازوی دانش فنی کشاورزی امروز،
نتیجه عبارت بود از برداشت بسیار نامساع ِد محصول کشاورزی .گفته میشد «در منطقۀ
8
زنوز و مرند ...حتی رعایا نتوانستهاند یکدهم بذری را که کاشته بودند به دست بیاورند».
ارزیابی کالن شهربانی آذربایجان در اواسط سال  1328حکایت از این داشت که «وضع
محصول دیمی در تمام نقاط آذربایجان خیلی بد و تقریب ًا صد هشتاد [یعنی هشتاد درص ِد]
محصول بهکلی ...از بین رفته و محصول آبی نیز متجاوز از صد پنجاه [یعنی پنجاه درصد]
از بین رفته» 9.تصویری دقیقتر را رئیس ادارۀ غله و نان آذربایجان در همان زمان ارائه
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وزارت دارایی« ،رونوشت نامۀ پیشکار دارایی و اقتصادی استان آذربایجان به ادارۀ کل مالیات امالک مزروعی وزارت
دارایی به شمارۀ  26 ،»13347/5مهر  ،1327در پروندۀ شمارۀ 7؛ «دادخواست  23نفر از زارعین سراب به نمایندۀ
پارلمانی سراب» 25 ،بهمن  ،1327در پروندۀ شمارۀ 7؛ «عریضۀ اهالی و زارعین قصبۀ گرمی در منطقۀ آجرلو به
اعلیحضرت همایونی شاهنشاه ایران» 30 ،آبان  ،1327در پروندۀ شمارۀ 7؛ و ادارۀ کل کار آذربایجان« ،رونوشت
گزارش محرمانۀ ادارۀ کل کار آذربایجان در پیوست نُهبرگی نامۀ محرمانۀ کفیل ادارۀ کل کار آذربایجان به استانداری
آذربایجان به شمارۀ  30 ،»1962مرداد  ،1329در پروندۀ شمارۀ .6
ادارۀ کل کار آذربایجان« ،رونوشت گزارش محرمانۀ ادارۀ کل کار آذربایجان در پیوست نُهبرگی نامۀ محرمانۀ کفیل
ادارۀ کل کار آذربایجان به استانداری آذربایجان به شمارۀ  30 ،»1962مرداد  ،1329در پروندۀ شمارۀ .6
وزارت پست و تلگراف و تلفن« ،تلگراف چند نفر از مالکین میاندوآب و آجرلو به مجلس شورای ملی ،از میانه به
طهران» 2 ،اسفند  ،1327در پروندۀ شمارۀ 7؛ و ادارۀ غله و نان آذربایجان« ،رونوشت عریضۀ تعدادی از مالکان و
ریشسفیدان و زارعان قراء نقدی علیا و سفلی به اشرف پهلوی» اوایل آبان  ،1327در پروندۀ شمارۀ .7
وزارت پست و تلگراف و تلفن« ،تلگراف چند نفر از مالکین میاندوآب و آجرلو به مجلس شورای ملی ،از میانه به
طهران» 2 ،اسفند  ،1327در پروندۀ شمارۀ .7
«عریضۀ زارعین قراء مرزی مغان به اعلیحضرت همایونی شاهنشاه ایران» 26 ،آبان  ،1327در پروندۀ شمارۀ 7؛ و
وزارت دارایی« ،رونوشت نامۀ پیشکار دارایی و اقتصادی استان آذربایجان به ادارۀ کل مالیات امالک مزروعی وزارت
دارایی به شمارۀ  26 ،»13347/5مهر  ،1327در پروندۀ شمارۀ .7
«دادخواست  23نفر از زارعین سراب به نمایندۀ پارلمانی سراب» 25 ،بهمن  ،1327در پروندۀ شمارۀ 7؛ «عریضۀ
خردهمالکان و زارعان و اصناف اهل قریۀ کلور از توابع شاهرود خلخال به نخستوزیر» 17 ،شهریور  ،1327در
پروندۀ شمارۀ 7؛ «عریضۀ اهالی و زارعین قصبۀ گرمی در منطقۀ آجرلو به اعلیحضرت همایونی شاهنشاه ایران»30 ،
آبان  ،1327در پروندۀ شمارۀ 7؛ و فرمانداری اردبیل« ،نامۀ فرماندار اردبیل به استاندار آذربایجان به شمارۀ ،»4409
 26شهریور  ،1329در پروندۀ شمارۀ .6
وزارت دارایی« ،رونوشت نامۀ پیشکار دارایی و اقتصادی استان آذربایجان به ادارۀ کل مالیات امالک مزروعی وزارت
دارایی به شمارۀ  26 ،»13347/5مهر  ،1327در پروندۀ شمارۀ .7
وزارت جنگ« ،رونوشت قسمتی از گزارش لشک ِر  3تبریز دربارۀ اوضاع آذربایجان در ضمیمۀ سهبرگی نامۀ محرمانۀ
وزیر جنگ به نخستوزیر به شمارۀ /1960/12895ح» 13 ،مرداد  ،1328در پروندۀ شمارۀ .5
شهربانی کل کشور« ،رونوشت گزارش شهربانی آذربایجان دربارۀ وضعیت امنیتی آذربایجان به شمارۀ 6 ،»9023
مرداد  ،1328در پروندۀ شمارۀ .5

فصلیکم :بالزدگی در روستاهایآذربایجان 25

داد« :صرفنظر از این که زمستان سال گذشتۀ آذربایجان فوقالعاده شدید [بوده] و غالب
امالک را دچار خسارت و زیان بیحدوحصر نموده ،در پاییز  1327اساس ًا بارندگی نشده
و از همه مهمتر این که در پارهای از شهرستانهای آذربایجان به مناسبت وجود برف زیاد
تا آخر اردیبهشتماه ِ سال جاری بهکلی موفق به کشت بهاره نگردیدهاند و در بعضی
نقاط هم که کموبیش [برای کشت] بهاره کاری شده به علت نیامدن بارانْ بهرۀ حاصله
به قدری قلیل است که حتی بذر و خوراک رعایا را نمیتوانند تأمین کنند» 1.رئیس ادارۀ
غله و نان آذربایجان در سال  1328برآورد کرد که «محصول سال جاری آذربایجان از 30
2
درصد الی  80درصد خسارت دیده است».
مقامی محلی در سال بعد تصدیق کرد که «در سنوات قبل نیز آن طوری که از
قرائن مشهود میگردد چنین بحرانی وجود داشته ...ولی بههیچوجه شدت آن تا این
3
اندازه نبوده».
برداشت نامساعد محصول بالفاصله به سه معضل توأمان انجامید .نخستین معضل
عبارت بود از معضل تهیۀ خوراک برای خود اهالی .تنی چند از زارعان قصبۀ گرمی
در منطقۀ آجرلو در انتهای آبان  1327با ارسال عریضهای به شاه دست تضرع بلند
ِ
نهایت درجه مستأصل
کردند که «اهالی زارع بهواسطۀ اینگونه پیشآمد خطرناک به
ِ
خوراک زندگی قادر به معیشت» نیستند و «در حال فعلی مردم
و با نبودن آذوقه و
4
مفلوک با گرسنگی و قحطی در مواجهه بودهاند» .زارعان دهات اطراف مرحمتآباد
نیز همین درد را در آغاز بهمنماه با نخستوزیر در میان گذاشتند« :این بندگانْ
زارعینِ  ...محال مرحمتآباد در سال جاری ...نتوانستهایم اق ً
ال آذوقۀ زمستانی خود و
5
عائلهمان را تأمین کنیم».
اهالی برای تأمین خوراک میبایست گاه از جانشان میگذشتند .محتوای تلگرافی
دربارۀ اهالی دهات اطراف شاهرودِ خلخال در زمستان  1328فقط یک نمونه بود:
«عدۀ زیادی از اهالی دهات شاهرود خلخال برای تأمین آذوقۀ خود به طرف طالش
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ادارۀ غله و نان آذربایجان« ،نامۀ رئیس ادارۀ غله و نان آذربایجان به وزیر دارایی به شمارۀ  17 ،»15409مرداد ،1328
در پروندۀ شمارۀ .38
همان.
ادارۀ کل کار آذربایجان« ،رونوشت گزارش محرمانۀ ادارۀ کل کار آذربایجان در پیوست نُهبرگی نامۀ محرمانۀ کفیل
ادارۀ کل کار آذربایجان به استانداری آذربایجان به شمارۀ  30 ،»1962مرداد  ،1329در پروندۀ شمارۀ .6
«عریضۀ اهالی و زارعین قصبۀ گرمی در منطقۀ آجرلو به اعلیحضرت همایونی شاهنشاه ایران» 30 ،آبان  ،1327در
پروندۀ شمارۀ .7
«عریضۀ زارعین قراء محال مرحمتآباد به نخستوزیر» 2 ،بهمن  ،1327در پروندۀ شمارۀ .7
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روانه شدند ...اهالی فلکزدۀ آنجا ،در این سرمای سخت و بورا ِن گدوک ،خود را به
مخاطره انداخته و برای این که از گرسنگی خود و عائلهشان جلوگیری نمایند هر کدام
با مقداری پول به طالش وارد [شدند] و پس از تهیۀ مقدار جزئی برنج به طرف محل
ِ
گدوک
خود با کولهبارهای سنگین حرکت کردند و در وسط راه مصادف با طوفان شدی ِد
شاندرمن و اسال ِم ماسال شده و در حدود  50نفر تلف و عدۀ زیادی بر اثر سرمای سخت
1
مجروح شدند».
دومین معضل عبارت بود از کمبود بذر برای کاشت ،هم برای تخم پاییزۀ  1327هم
برای تخم بهارۀ  .1328چند تن از مالکان و ریشسفیدان و زارعان قراء نقدی علیا و
سفلی در سال  1327ادعا میکردند که «تا حال که یک ماه از پاییز گذشته [حتی] یک
وجب اراضی را بهواسطۀ نبود ِن تخم نکاشتهاند» 2.تعدادی از زارعان سراب نیز در اواسط
زمستان گفتند که «حالیه میتوان گفت صدی نود از اراضی شخمشده که باید در بهار
کاشته شوند بیبذر ماندهاند» 3.چند نفر از مالکان میاندوآب و آجرلو از نسبتی معکوس
دربارۀ تخمهای پاییزه و بهاره خبر میدادند« :زارعین با فروش اموال خود تخم پاییزه
را بهنحوی تهیه [کردهاند تا] مختصری بکارند ولی نسبت [به] تخم بهاره بهکلی معطل
و بیچاره» 4ماندهاند .ادعای زارعان را مقامی محلی در میانۀ پاییز برای سراسر آذربایجان
صادق میدانست« :معروض میدارد که ،به علت وضع بذرِ محصو ِل غلۀ امسال و نبودن
ِ
جهت کشت ک ً
ِ
اغلب زارعین دهات را مستأصل» 5کرده است.
ال
سردرختی ،بذر کافی
تالش زارعان برای حل یکی از معضلهای دوگانۀ اوالً تهیۀ خوراک و ثانی ًا کمبود بذر
برای کاشت عم ً
ال معضل دیگر را تشدید میکرد .گزارش فرماندهی نیروی آذربایجان در
زمستان  1328چنین تنگنایی را بهخوبی انعکاس میداد« :وضع زندگانی اغلب کشاورزان
ِ
موجودی خود را به مصرف
ساکن در دهات مختلف رضایتبخش نبوده و چون گندمِ
بذر رساندهاند اکنون محتاج به نان روزانه[اند]».6
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نشریۀ تهران مصور« ،رونوشت تلگراف عدهای از اهالی شاهرود خلخال در پیوست تکبرگی نامۀ مدیر نشریۀ تهران
مصور به وزیر دارایی به شمارۀ  3 ،»3879اسفند  ،1328در پروندۀ شمارۀ .38
ادارۀ غله و نان آذربایجان« ،رونوشت عریضۀ تعدادی از مالکان و ریشسفیدان و زارعان قراء نقدی علیا و سفلی به
اشرف پهلوی» اوایل آبان  ،1327در پروندۀ شمارۀ .7
«دادخواست  23نفر از زارعین سراب به نمایندۀ پارلمانی سراب» 25 ،بهمن  ،1327در پروندۀ شمارۀ .7
وزارت پست و تلگراف و تلفن« ،تلگراف چند نفر از مالکین میاندوآب و آجرلو به مجلس شورای ملی ،از میانه به
طهران» 2 ،اسفند  ،1327در پروندۀ شمارۀ .7
استانداری آذربایجان« ،نامۀ محرمانۀ کفیل ادارۀ کل کار آذربایجان به وزارت کار به شمارۀ  25 ،»2968آبان ،1328
در پروندۀ شمارۀ .4
وزارت جنگ« ،رونوشت قسمتی از گزارش نیروی آذربایجان در پیوست تکبرگی نامۀ محرمانۀ وزارت جنگ به
وزارت دارایی به شمارۀ /9913/34927ح» 2 ،اسفند  ،1328در پروندۀ شمارۀ .38
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سومین معضل نیز عبارت بود از کمبود علیق برای احشام .تعدادی از زارعان
دهات مرزی مغان در اواخر آبان  1327نوشتند که «با اینهمه مشکالت ،اغنام و
احشام زبانبستهمان نیز ،بهواسطۀ نیامدن باران ،علف و خوراکی ندارند و حتی علف
موجوده هم از خشکی سوخته از بین رفته دارند جان در معرض تلف» 1میگذارند.
احشام زارعان مغانی احتماالً هنوز در مقیاس وسیع به مرحلهای نرسیده بودند که
تابستان بعدی در گزارش لشک ِر  3تبریز وصف شد« :فع ً
ال به علت عدم وجود غله و
دهات اغنام و احشام خود را به قیمتهای خیلی نازلی به فروش
کاه و علف ،اهالی
ْ
میرسانند کمااینکه در حوالی مرند ارزش یک رأس گاو مادۀ خوب با گوسالهاش
که روزی در حدود پنج کیلو شیر میدهد فع ً
ال در حدود  500ریال الی  559ریال
2
میباشد درصورتیکه سال گذشته همان گاو ماده را به  2500ریال نیز نمیفروختند».
گزارش ِ
نویس لشکر  3تبریز افزود که «علت این تنزل ارزش اغنام و احشام فقط
نبودن علف و کاه میباشد که اشخاص ناچارا ً برای جلوگیری از تلفشدن آنها به
3
این قیمتهای تقریب ًا ناچیز به فروش میرسانند».
تصویری که مقامی محلی در سال  1329از ابعاد چنین پدیدهای به دست داد از
ِ
بزرگ نوپدیدی حکایت میکرد« :سابق بر این خرید و فروشی که در این
دگرگونی
مورد به عمل میآمد از دهات و قصبات بهوسیلۀ خود کشاورزان جهت تقویت بنیۀ
مالی خود انجام میگرفت و فقط صدی سیِ باقیماندۀ [احشام] به مصرف کشتار
میرسید .ولی متأسفانه از سال  27به بعد این عمل معکوس بوده و اغلب اغنامِ [به]
فروش[رفته] به مصرف کشتار یا صادرات رسید و مقدار ک ِم باقیمانده نیز به علت
وضع ب ِد سال از بین رفته پایمال گردیدند» 4.بنا بر گفتۀ نورالدین امامی نمایندۀ خوی
و ماکو و سلماس در مجلس شورای ملی در نطق پیش از دستورِ خویش در بهار
« ،1328در آذربایجان در حدود سهونیم میلیون اغنام و احشام تلف شده ،مخصوص ًا
5
در مغان و سراب و ماکو».
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«عریضۀ زارعین قراء مرزی مغان به اعلیحضرت همایونی شاهنشاه ایران» 26 ،آبان  ،1327در پروندۀ شمارۀ .7
وزارت جنگ« ،رونوشت قسمتی از گزارش لشک ِر  3تبریز دربارۀ اوضاع آذربایجان در ضمیمۀ سهبرگی نامۀ محرمانۀ
وزیر جنگ به نخستوزیر به شمارۀ /1960/12895ح» 13 ،مرداد  ،1328در پروندۀ شمارۀ .5
همان.
دارۀ کل کار آذربایجان« ،رونوشت گزارش محرمانۀ ادارۀ کل کار آذربایجان در پیوست نُهبرگی نامۀ محرمانۀ کفیل
ادارۀ کل کار آذربایجان به استانداری آذربایجان به شمارۀ  30 ،»1962مرداد  ،1329در پروندۀ شمارۀ .6
صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ،دورۀ پانزدهم ،جلسۀ  ،162یکشنبه  25اردیبهشت 1328
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گزینۀ فروش احشام نمیتوانست نقش راهحل را برای کشاورزان ایفا کند .اوالً فقط
میتوانست کمکحال زارعانی باشد که وسایل کار از قبیل گاوآهن و اغنام و احشام
را در مالکیت خویش داشتند و مطلق ًا مددیار جمعیت کثی ِر خوشنشینان نبود که ،در
مقابل اجرتی که یا از گروه اخیر یا از مباشرا ِن بزرگمالکان دریافت میکردند ،در اموری
چون شخمزنی و تخمکاری و دروگری و چوپانی در قصبهها فعال بودند .ثانی ًا در میان
زارعان خردهمالک نیز فقط میتوانست کمکحال آن الیههایی باشد که بنیۀ مالی بهتری
داشتند که ،بنا بر ارزیابی ادارۀ کل کار آذربایجان« ،در اقلیت بوده و حداکثر از صدی سی
ِ
کوچک
[یعنی سی درصد زارعان خردهمالک] تجاوز» 1نمیکردند .ثالث ًا برای این اقلیت
سیدرصدی از جم ِع اقلیت بزرگتر زارعان خردهمالک ،باز بنا بر ارزیابی همان ادارۀ
محلی« ،بیش از دو ماه »2کفاف نمیداد .رابع ًا برای همین اقلیت کوچک نیز نه راهحل
بلکه ،با وقفۀ زمانی کوتاهی ،اساس ًا مشکل جدیدی بر مشکالت قبلیشان میافزود زیرا
ِ
نوبت شخم بعدی عمدت ًا بدون ابزار کار میماندند.
در
فروش احشام بهطورکلی از ضعف شدید در بنیۀ مالی زارعان حکایت میکرد .چنین
بنیۀ ضعیفی اص ً
ال یکی از اصلیترین مشکالت زارعان بود .بنا بر گزارش فرماندهی
نیروی آذربایجان در زمستان « ،1328بااینکه با اقدامات ارتش گندم مورداحتیاج رعایا
تأمین و با نرخ دولتی در دسترس آنها گذارده میشود ...اغلب رعایا وجه موجود نداشته
3
و قادر به خرید گندم جهت تأمین نان روزانۀ خود نیستند».
ِ
رفتاری موقتی در میان خردهمالکا ِن متمولت ِر بالزده
اگر فروش احشام فقط دگرگونی
ِ
نهادی دائمیِ بسیار مهمتر دیگری پیشاپیش رخ داده بود که توان متعارف
بود ،دگرگونی
روستانشینان برای مقابله با چنین بحرانی در منطقه را سخت میفرسود :مهاجرت دائمی
بزرگمالکان به تهران خصوص ًا پس از تأسیس حکومت خودمختار آذربایجان به رهبری
سید جعفر پیشهوری و نیز تشکیل جمهوری مهاباد به رهبری قاضی محمد.
گزارشی بیامضا اما احتماالً مرتبط با وزارت جنگ بهخوبی چنین تغییری را شرح
میدهد« :بعد از وقایع شهریور [ ]1324کلیۀ مالکین و اعیان و تجار آذربایجانی از شهر

 .۱ادارۀ کل کار آذربایجان« ،رونوشت گزارش محرمانۀ ادارۀ کل کار آذربایجان در پیوست نُهبرگی نامۀ محرمانۀ کفیل
ادارۀ کل کار آذربایجان به استانداری آذربایجان به شمارۀ  30 ،»1962مرداد  ،1329در پروندۀ شمارۀ .6
 .۲همان.
 .۳وزارت جنگ« ،رونوشت قسمتی از گزارش نیروی آذربایجان در پیوست تکبرگی نامۀ محرمانۀ وزارت جنگ به
وزارت دارایی به شمارۀ /9913/34927ح» 2 ،اسفند  ،1328در پروندۀ شمارۀ .38
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تبریز و نقاط مختلفۀ این استان ترک اقامت نموده و در شهر تهران اقامت دائم اختیار
[کردهاند] و تاکنون هم مراجعت ننمودهاند ...کلیۀ اعیان و مالکین در تمام مدت سال
در تهران و نقاط خوشآبوهوای اروپا به گردش و تفریح مشغول و فقط در مواقع
محصول برای گرفتن عواید مالکانه چند روزی به آبادیهای مربوطه آمده ...سپس
به مرکز مراجعت مینمایند» .1بنا بر گزارش فرماندهی نیروی آذربایجان در زمستان
[« ،1328بزرگمالکان] که مسکن و محل اقامت دائمی آنها در شهرهای بزرگ
مخصوص ًا تهران میباشد فقط سالی یک مرتبه آنهم هنگام برداشت محصول به
منظور رسیدگی به عالقۀ ملکی خود به محل آمده و پس از جمعآوری محصول خود
2
مراجعت [میکنند] و در نتیجه کوچکترین توجهی به وضع رعایای خود ندارند».
رادیو فرقۀ دموکرات آذربایجان در شوروی نیز در پاییز  1328همین را میگفت:
«مالکین آذربایجان سالی یک مرتبه به دهات میروند و اینطور عادت کردهاند که
سالی یک دفعه به دهات رفته دسترنج زارع را از دست آنها گرفته و بیاورند در
انبار خود احتکار نمایند و پول خود را در بانکهای لندن و نیویورک گذارده یا آنها
را بههوا خرج کنند» 3.سید حسن تقیزاده ،نمایندۀ تبریز در مجلس شورای ملی ،پس
از سفر خویش به آذربایجان در نامهای به شاه دربارۀ اوضاع آذربایجان به سال 1327
مشخص ًا بر همین قضیه دست گذاشت« :جمعی از مالکین آذربایجان در تهران نشسته
و مشغول تعیش مسرفانهاند و سالی یکی دو ماه به والیت رفته بهرۀ حق و ناحق
و عوارض تحمیلی با شقاوت جمع کرده به تهران یا پاریس برمیگردند» 4.بازرس
اعزامی ستاد ارتش به آذربایجان در پاییز  1328چنین جابهجاشدنی را عامل «ویرانی
و بدبختی اهالی آذربایجان» 5میدانست.
رهایی رعایای روستایی از بند مظالم سلسهمراتب ارباب و رعیتی که بعدها طی
دهۀ چهل خورشیدی با اصالحات ارضی در سراسر ایران تا حدی به منصۀ ظهور
رسید حتی در آذربایجان نیز که طعم اصالحات ارضی دورۀ پیشهوری را پیشاپیش
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«گزارش دوصفحه ِ
ای بیامضا دربارۀ وضع آذربایجان» ،بیتاریخ ،در پروندۀ شمارۀ .5
وزارت جنگ« ،رونوشت قسمتی از گزارش نیروی آذربایجان در پیوست تکبرگی نامۀ محرمانۀ وزارت جنگ به
وزارت دارایی به شمارۀ /9913/34927ح» 2 ،اسفند  ،1328در پروندۀ شمارۀ .38
ِ
نگارشات ادارۀ کارآگاهی شهربانی کل کشور« ،گزارش دایرۀ نگارشات از خالصۀ اخبار مهمۀ رادی ِو متجاسرین»،
دایرۀ
 5مهر  ،1328در پروندۀ شمارۀ .38
سید حسن تقیزاده« ،دربارۀ اوضاع و اصالحات آذربایجان» ،در سید حسن تقیزاده ،مقاالت تقیزاده ،جلد هیجدهم
(جوهر تاریخ :مباحث اجتماعی و مدنی) ،زیر نظر ایرج افشار و به کوشش کاوه بیات (تهران :توس ،)1396 ،ص .260
وزارت جنگ« ،رونوشت ده فقره مواد مستخرجه از گزارش بازرس اعزامی ستاد ارتش به آذربایجان در ضمیمۀ
سهبرگی نامۀ محرمانۀ وزیر جنگ به نخستوزیر به شمارۀ  18 ،»17893آبان  ،1328در پروندۀ شمارۀ .1
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قدری چشیده بود هنوز در مقیاس وسیع رخ نداده بود .بر این مبنا ،پیآمدهای
منفیِ سلسلهمراتب پدرساالرانۀ ارباب و رعیتی که از دیرباز بالی جان خردهمالکان
و کشاورزان و خوشنشینان بود در روستاهای آذربایجان کماکان بهقوت استمرار
داشت اما ،درعینحال ،معدود مزایای حمایتگرانۀ همین سلسهمراتب طبقاتی با
مهاجرت دائمی بزرگمالکان از شهرهای آذربایجان به پایتخت تا حد محسوسی
رنگ باخته بود.
نویسندۀ گزارش بیامضای پیشگفته در اوج بحران کوچ رعایای آذربایجان برای
استمرار حمایت پدرساالرانۀ نظم پیشین بهعبث قلم میزد« :این مسئله بهخودیخود
ایجاد نگرانی در عامه نموده و برای رفع این اضطراب و نگرانی و ضمن ًا سرپرستینمودن
ِ
دهات ابوابجمعی خود بایستی به هر وسیله که مقدور است (صدور
از رعایای
تصویبنامه یا مادۀ قانون و یا فرس ماژور) در اعادۀ آنان [بزرگمالکان] به دهات و
1
شهرهای آذربایجان اقدامات فوری به عمل آید».
وانگهی ،فاصلۀ جغرافیایی بزرگمالکان با دهات و حضور تکنوبتهشان هنگام
جمعآوری عواید مالکانه با افزایش میزان اجحاف بر رعایا همراه بود .نویسندۀ
گزارش بیامضا افزود :بزرگمالکان «با زجر و آزار رعایا عواید خود را وصول و
در صورت امتناع بهوسیلۀ مقامات دولتی در جلب و دستگیر و زندانی نمودن آنان
اقدام» 2میکنند .چیرگی چنین مناسباتی بود که کفیل ادارۀ کل کار آذربایجان را به
صورتبندی یکی دیگر از عوامل تشدیدکنندۀ کوچ رعایا رهنمون شد« :موضوع عدم
امنیت قضایی و اجرای آن از طرف مأمورین مربوطه» 3.کفیل ادارۀ کل کار ُمصر بود
که «اغلب اشخاص ذینفع در قسمت امالک و دهات از این موضوع شاکی هستند
و این عدم امنیت قضایی عموم ًا طبقات کشاورز را عصبانی» 4کرده است .حرف فقط
بر سر عصبانیشدن طبقات کشاورز نبود .قضیۀ ناتوانی زارعان در احقاق حقشان
در برابر بزرگمالکان نیز مطرح بود ،با اتکا بر نظام قضایی و به هدف افزایش
بآوریشان در برابر تکانههای زیستمحیطی .عدم امنیت قضایی از توان
توان تا 
تابآوریشان بهشدت کاسته بود.
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«گزارش دوصفحه ِ
ای بیامضا دربارۀ وضع آذربایجان» ،بیتاریخ ،در پروندۀ شمارۀ .5
همان.
ادارۀ کل کار آذربایجان« ،رونوشت گزارش محرمانۀ ادارۀ کل کار آذربایجان در پیوست نُهبرگی نامۀ محرمانۀ کفیل
ادارۀ کل کار آذربایجان به استانداری آذربایجان به شمارۀ  30 ،»1962مرداد  ،1329در پروندۀ شمارۀ .6
همان.

فصلیکم :بالزدگی در روستاهایآذربایجان 31

ابعاد قصور بزرگمالکان البته خیلی وسیعتر بود .بنا بر اظهار ادارۀ کل کار آذربایجان،
«بذری که دولت به طبقات کشاورز میداد اکثرا ً تعهد و اخذ آن بهوسیلۀ مالکین انجام
میگرفت و آقایان مالکین که دستۀ اقلیت را تشکیل میدهند بدون مالحظۀ موقعیت
و وضع خراب کشاورزان از این موقعیت استفاده نموده بالفاصله پس از تحویل گندم
آن را در میدانها جلو چشم مأمورین دولت فروختند» .1تشخیص وزیر دارایی در
پایتخت نیز مشابه بود« :مالکین میبینند گندم در شهرها به بهای خوبی فروش میرود
ِ
عوض [استفاده از گندم برای] نگهداری رعیت ،جنس خود را به شهر آورده به
و ،به
2
بهای گزاف میفروشند».
پای بزرگمالکان البته وسط بود اما نوع نقشآفرینی مباشران بزرگمالکان را نباید
نادیده گرفت ،ایض ًا گسترۀ گستردۀ امالک بزرگمالکان را« :احتیاج به توضیح نیست
که اکثر مالکین آذربایجان شرقی در تهران به سر میبرند و امالک آنها بهوسیلۀ
نمایندگانشان اداره میشود و از طرفی وسعت عملیات آنان اجازه نمیدهد حتی در
صورت حضورشان نیز به یکی از امالک خود رسیدگی» 3کنند.
عجز دولت در استقرار نظام قضایی مساعد بههیچوجه یگانه قصور دستگاه
دیوانساالری نبود .در شرایط اوج بحرا ِن برداشت نامساعد و حضیض حمایت
پدرساالرانۀ بزرگمالکان و تشدید اجحاف بزرگمالکان بر رعایا ،پاسخی که زارعان
سرابی در اواخر سال  1327از ادارۀ غله و نان آذربایجان گرفتند برای اکثریت زارعان
سراسر آذربایجان در دورهای حدودا ً دوساله بسیار آشنا بود« :این اداره نیز تصدیق
مینماید که وضع محصول سال جاری سراب بهواسطۀ خشکسالی و سایر حوادث
و آفات رضایتبخش نبوده و زارعین برای کشت بهاره و خوراک احتیاج به کمک
و مساعدت دارند لیکن ...این اداره فع ً
ال به علت کمی محصول سال جاری و کثرت
مصرفی نانوایان شهرستانها و بخشهای تابعه که در درجۀ اول مورد اهمیت است
4
نمیتواند مساعدتی به زارعین سراب نماید».
.۱
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همان.
وزارت دارایی« ،نامۀ وزیر دارایی به استاندار آذربایجان به شمارۀ  25 ،»37258مهر  ،1328در پروندۀ شمارۀ .38
ادارۀ کل کار آذربایجان« ،رونوشت گزارش محرمانۀ ادارۀ کل کار آذربایجان در پیوست نُهبرگی نامۀ محرمانۀ کفیل
ادارۀ کل کار آذربایجان به استانداری آذربایجان به شمارۀ  30 ،»1962مرداد  ،1329در پروندۀ شمارۀ .6
ادارۀ غله و نان آذربایجان« ،نامۀ رئیس ادارۀ غله و نان آذربایجان به ادارۀ کل غله و نان دربارۀ وضعیت محصول سال
جاری سراب به شمارۀ  27 ،»40680اسفند  ،1327در پروندۀ شمارۀ .7
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وانگهی ،عالوه بر تکرار مکرر چنین پاسخی از زبان ادارۀ غله و نان به انواع اقشار
کشاورزان در سراسر آذربایجان ،بسیاری از زارعان بهشدت زیر فشار ادارۀ غله برای
استرداد غلۀ استقراضی سال قبل نیز بودند .تلگرافی که در پاییز  1327از ماکو به
نخستوزیر عبدالحسین هژیر در پایتخت رسید بازتاب همین فشار بود اما نه صرف ًا
بر زارعان ماکویی« :در نتیجۀ پریشانی و خسارت و احتیاج وافر رعایا سال گذشته بر
حسب امر استاندار وقت مقداری گندم برای بذر و خوراک [به] رعایا تحویل شده .در
1
سال جاری آن را ادارۀ غله مجدانه خواستار میباشد».
درعینحال ،از تابستان نیز پیشاپیش برای حمل و نقل غله محدودیتهای سفت
و سختی وضع شده بود چندان که دسترسی کشاورزان بالزده به غلۀ سایر جاها را
دشوار میکرد .از باب نمونه ،ادارۀ غله و نان زنجان در اواسط مرداد  1327به انتشار
آگهی ممنوعیت حمل غله و آرد از حوزۀ زنجان مبادرت کرده بود« :بر حسب دستور
واصله از مرکز ،حمل غله و آرد از حوزۀ زنجان و نقاط تابعه به خارج ممنوع و بهوسیلۀ
پاسگاههای مربوطه که از مأمورین [ادارۀ] غله و نان و قوای تأمینه برقرار شده از حمل
غله به خارج جدا ً جلوگیری میشود» 2.هیئت وزیران نیز در اواخر مردادماه تصویب
کرده بود که «در نقاطی که حمل و نقل غله از طرف ادارۀ کل غله و نان ممنوع گردیده
هر گاه کسی بدون دردستداشتن پروانه مبادرت به حمل غله نماید جنس محموله در
حکم قاچاق بوده و به نفع دولت ضبط و صدی سیِ بهای آن به نرخ دولتی نقدا ً بهعنوان
3
حقالکشف به کاشف پرداخت خواهد شد».
جمعبندی یک مقام ارشد نظامی از عملکرد سازمانهای اداری منطقه بیش از همه
نقش ادارۀ غله و نان آذربایجان را آماج نقد قرار میداد« :باید به این حقیقت تلخ اعتراف
نمود که سازمانهای اداری واقع ًا شاهراه ِ وصول و هدف را گم کرده به جای این که در
شرایط کنونی قسمت اعظم مقدورات مالی دولت به ازدیاد سطح کشت غله و تأمین
بذر و آب و گاو اختصاص داده شود و به جای این که موانع بذرکاری را که تأثیر کام ً
ال
مؤثری در تقلیل مازاد غله دارد با قدمهای مثبت و اساسی مرتفع نمایند با فرمول واحد و
 .۱وزارت پست و تلگراف و تلفن« ،تلگراف جمعی از اهالی ماکو به نخستوزیر ،از ماکو به طهران» 6 ،آبان ،1327
در پروندۀ شمارۀ .7
 .۲وزارت دارایی« ،آگهی وزارت دارایی مبنی بر ممنوعیت حمل غله و آرد از حوزۀ زنجان و نقاط تابعه به خارج به
شمارۀ  19 ،»3414مرداد  ،1327در در پروندۀ شمارۀ .46
 .۳وزارت دارایی« ،رونوشت تصویبنامۀ هیئت وزیران راجع به جلوگیری از قاچاق غله به شمارۀ  27 ،»9998مرداد
 ،1327در پروندۀ شمارۀ .35
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اصول ناصحیح ،یعنی با کمی سطح کشت و تقلیل محصول ،خردهمالکین را تحت انواع
محدودیتها قرار میدهند و این فرمول خاص با دور تسلسل دنبال میشود .بالنتیجه
عالوه بر این که خردهمالکین و کشاورزان را از پا میاندازد اصوالً در تأمین و جمعآوری
ینماید».1
غله توفیق کامل حاصل نم 
در گزارش محرمانۀ ادارۀ کل کار آذربایجان از ضعف عملکرد ادارۀ غله و نان آنگاه
نیز که به یاری کشاورزان میآمد با وضوح بیشتری نوشته شد« :متأسفانه ،در نتیجۀ عدم
توجه مجریان امر ،بذر پاییزه بهموقع نرسیده و همچنین بذر بهاره بعد از مدتی داده شد
که بهکلی شیرازۀ کار از دست رفته و کشت بذر هیچگونه ثمری را در بر نداشته .به این
جهت کشاورزانی که بذر گرفته بودند در نتیجۀ فقر و گرسنگی یا آن را خوردند و یا
این که در بازار آزاد فروختند» 2.ازاینرو ،بنا بر اظهار فرماندار خوی در حوالی زمستان
« ،1327ادارۀ غله و نان خوی بلکه آذربایجان برخالف سایر ادارات تنفر و انزجار
فوقالعادهای بین اهالی فراهم کرده .سابق ًا مردم از ژاندارمری شکایت داشتند ،امروز از
3
ادارات غله .هزاران تبعیض و بیاعتدالیها شده است».
ضعف عملکرد ادارۀ غله و نان آذربایجان در جاهایی تجلی مییافت که این اداره از
تشکیالتی برخوردار بود .در بیرون از محدودۀ چنین جاهایی اص ً
ال ادارۀ غله و نان هیچ
نوع حضوری نداشت .بنا بر نوشتۀ رئیس ادارۀ غله و نان آذربایجان در پاییز « ،1328در
غالب قصبات و قراء آذربایجان ...تشکیالت غله وجود ندارد و به همین علت در نقاط
4
اشارهرفته سهمیۀ [غله و نان] توزیع نمیشود».
ش ّمهای از وضع چنین جاهایی در همان فصل در نامۀ واالتبار استاندار آذربایجان
به وزارت کشور انعکاس یافته است« :اغلب شهرها و قصبات آذربایجان که در آنها
ادارات دولتی دایر میباشد ...همهروزه با عریضهپرانی و تحصن در تلگرافخانهها
تقاضای تعیین سهمیه و مساعدت مینمایند .متأسفانه ادارۀ غله هم به نام این که این
قبیل بخشها سابقۀ تحویل سهمیه ندارند و غلۀ کافی نداریم از تعیین و تحویل سهمیه
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وزارت جنگ« ،رونوشت قسمتی از گزارش لشک ِر  3تبریز دربارۀ اوضاع آذربایجان در ضمیمۀ سهبرگی نامۀ محرمانۀ
وزیر جنگ به نخستوزیر به شمارۀ /1960/12895ح» 13 ،مرداد  ،1328در پروندۀ شمارۀ .5
ادارۀ کل کار آذربایجان« ،رونوشت گزارش محرمانۀ ادارۀ کل کار آذربایجان در پیوست نُهبرگی نامۀ محرمانۀ کفیل
ادارۀ کل کار آذربایجان به استانداری آذربایجان به شمارۀ  30 ،»1962مرداد  ،1329در پروندۀ شمارۀ .6
دربار شاهنشاهی« ،رونوشت گزارش فرماندار خوی به دربار شاهنشاهی ،بدون شماره» ،بدون تاریخ (احتماالً زمستان
 ،)1327در پروندۀ شمارۀ .42
ادارۀ غله و نان آذربایجان« ،نامۀ رئیس ادارۀ غله و نان آذربایجان به ادارۀ کل غله و نان به شمارۀ  10 ،»31540آذر
 ،1328در پروندۀ شمارۀ .38
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معذور میباشد ولی به نظریۀ استانداری مادامی که به این قبیل محلها که عبارت
از پلدشت ،سیهچشمه ،اسکو ،خامنه ،گیوی ،دهخوارقان و هریس میباشد سهمیه
تحویل نشود شکایت اهالی مرتفع نگردیده و در اثر تنگدستی و بیکاری ...به سرنوشت
ناگواری دچار خواهند شد» 1.معاون استاندار آذربایجان در اواخر بهار  1328ادارۀ غله
و نان آذربایجان را «دستگاهی» توصیف کرده بود که «مردم از آن نالۀ فراوان دارند» 2.بنا
بر گزارش لشکر  3آذربایجان در بهار  ،1329ادارۀ غله و نان آذربایجان یکی از چهار
3
ادارۀ استان بود که بیشترین میزان رشوهخواری را داشت.
نرسیدن بذر به دست زارعان فقط ناشی از کمکاریها و ضعف عملکرد و فقدان
ِ
تشکیالت ادارۀ غله و نان آذربایجان نبود .ضعف شناخت مقامهای پایتختنشینِ ادارۀ
کل غله و نان از وضع منطقۀ آذربایجان نیز مزید بر علت بود .مقامهای مرکزنشینِ
ادارۀ کل در بحبوحۀ کمبود غله در آذربایجان از مقامهای منطقه متوقع بودند که
ارسال غله به مرکز را کماکان ادامه دهند .فشاری که مدیرکل ادارۀ کل غله و نان
در تهران بر رئیس ادارۀ غله و نان آذربایجان در اوایل بهار  1328وارد آو ْرد فقط
یک نمونه بود« :مقدار  9958تن مازاد بر مصرف [غله] دارید که هیچگونه مانعی
برای تخصیص و حمل آن به تهران متصور نیست» 4.مقام پایتختنشین ابتدا از
زبانی استداللی بهره گرفت« :باید به این نکته توجه نمایید که ادارۀ کل غله و نان
همهساله منحصرا ً به مقدار نیازمندی و احتیاجات نقاط کمبوددار از مناطق غلهخیز
مانند آذربایجان و حوزۀ غرب جنس خریداری و حمل مینماید و هر گاه بنا باشد
جنس جمعآوریشده [را] در همان محل با تحمل ضرر و زیا ِن جبرانناپذیر مصرف
نماید [پس باید] احتیاجات نقاط کمبوددار از چه محل تأمین [شود؟]» 5.هماو سپس
حرف آخر را زد« :بههرحال مرکز مترصد است که ،با وقوف به خطمشی ادارۀ کل
غله و نان ،مصادر لشکری و کشوری آن استان را به حقایق امر آشنا [کند] و در این
موضوع که فصل زمستان سپری شده و بیش از سه چهار ماه به رسیدن برداشت
.۱
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ادارۀ امور شهرداریها« ،رونوشت نامۀ استاندار آذربایجان به وزارت کشور به شمارۀ  16 ،»688آذر  ،1328در پروندۀ
شمارۀ .38
وزارت کشور« ،رونوشت تلگراف معاون استاندار آذربایجان به وزیر کشور»  29خرداد  ،1328در پروندۀ شمارۀ .40
وزارت جنگ« ،رونوشت قسمتی از گزارش لشکر  3آذربایجان راجع به وضع ادارات دولتی در پیوست تکبرگی
نامۀ وزارت جنگ به نخستوزیر به شمارۀ /1361/3907ح» 9 ،اردیبهشت  ،1329در پروندۀ شمارۀ .104
وزارت دارایی« ،رونوشت نامۀ مدیرکل ادارۀ کل غله و نان به رئیس ادارۀ غله و نان آذربایجان به شمارۀ ،»10458/99
 3اردیبهشت  ،1328در پروندۀ شمارۀ .38
همان.
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خرمن باقی نمانده است ترتیبی دهد که عجالت ًا مقدار دههزار تن جنس برای حمل
1
به تهران از نقاطی که مقتضی میداند تخصیص و مقدمات حمل را فراهم نموده».
اصرار مقامهای پایتخت به ضرورت ارسال غله از آذربایجان به تهران در حالی
مستمرا ً برقرار بود که دستکم از اواخر بهار  ،1327بنا بر تلگراف خلیل فهیمی
استاندار آذربایجان به نخستوزیر محمد ساعد مراغهای« ،همهروزه از تمام طبقات
به استانداری مراجعه و اظهار نگرانی از آینده [میکنند] و مخصوص ًا تقاضای موقوفی
2
حمل گندم را به تهران مینمایند».
بنابراین ،مجموعۀ درهمتنیدهای از علتها رعایای بالزدۀ روستایی را در معرض
قحطی قرار داده بود :تکانههای زیستمحیطی ،نوع مناسبات قدرت میان بزرگمالکان
و رعایا ،فاصلۀ جغرافیایی بزرگمالکان با عالیق ملکیشان در نتیجۀ پایتختنشینی
و اروپانشینی ،گسترۀ گستردۀ اراضی بزرگمالکان ،اجحافگریهای مباشران
بزرگمالکان بر رعایا ،نظام قضایی ناکارآمد ،قصور و نقایص سازمانهای اداری و
خصوص ًا ادارۀ غله و نان آذربایجان ،فقدان نقشآفرینی ادارۀ غله و نان آذربایجان
در برخی مناطق استان ،ضعف رابطۀ بوروکراتیک میان مقامهای پایتخت و استان،
شناخت ناقص دیوانساالران پایتختنشین از مسائل محلی استان.
تجلی تأثیرگذاری چنین عواملی بر زندگی رعایای آذربایجان در اواخر بهار 1328
از زبان احمد بهادری ،نمایندۀ سراب و میانه در مجلس شورای ملی ،در نطقی در
مجلس بازتاب یافت« :وضعیت زندگى ساکنین آذربایجان مخصوص ًا طبقات زارع
و کشاورزان بینهایت رقتآور بوده و ،در اثر خشکسالى و مواجهه با آفت سیل و
تگرگ ،محصول اغلب نقاط آن ...خسارات جبرانناپذیرى به زارعین و کشاورزان
وارد [آورده است ].به عالوه ،در زمستان تاریخى سال گذشته که شدت سرما و
زیادى برف و کوالک آن یکى از شگفتىهاى طبیعت بوده و [تا] اردیبهشتماه
جارى نیز ادامه داشت دچار قحطى بىسابقه گردیده» 3.بهادری سپس از پیآمدهای
این عوامل برای حیات رعایا گفت« :عدۀ زیادى از ساکنین قراء از گرسنگى تلف
[شدهاند و] حتى ،بهواسطۀ نداشتن علوفه ،اغنام و احشام خودشان را هم از دست
داده و ،ناچار به ترک خانه ،زندگى خودشان را هم از دست داده[اند]  ...اکثر قراء

 .۱همان.
 .۲وزارت دارایی« ،کشف تلگرام رمز استاندار آذربایجان به نخستوزیر به شمارۀ /6422م» 3 ،آذر  ،1327در پروندۀ
شمارۀ .61
 .۳صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ،دورۀ پانزدهم ،جلسۀ  ،171پنجشنبه  19خرداد .1328
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فاقد جمعیت [شدهاند] و ،بهواسطۀ نیامدن باران و نداشتن تخم جهت بذر بهاره،
امور زراعتى بهکلى تعطیل [شده] و کشاورزان قراء با طرز بسیار اسفآورى زندگى 
1
مینمایند».
زارعان روستاهای نقدی علیا و سفلی در پاییز  1327در مقیاس دهات خودشان
انذار داده بودند که «اگر اولیای معظم تصمیمی فوری اتخاذ نفرمایند ...پنجهزار نفر
نفوس تلف خواهد شد» 2.پیشبینی مشروطشان در حد اعال به تحقق نپیوست ،نه
در محل خودشان نه در سراسر آذربایجان .رعایای بالزدۀ آذربایجان عمدت ًا پیشبینی
مصرح در گزارش واصله از یکی از آبادیهای مرزی را تحقق بخشیدند« :با نبودن
آذوقه و بذرِ کشت ،همهروزه  20تا  30خانوار از اهالی قراء این منطقۀ مرزی به طرف
رشت و پهلوی کوچ مینمایند .هر گاه اولیای معظم فوری توجه نفرمایند قریب ًا کلیۀ
3
آبادیهای مرزی بالسکنه خواهند ماند».
رعایای بالزدۀ روستاهای سراسر آذربایجان برای فرار از مرگ و نیستی بهناگزیر
در مقیاسی گسترده به شهرهای آذربایجان کوچ میکردند .نخستوزیر رزمآرا در
تاریخ  22تیر  1329در صحن مجلس شورای ملی با نگرانی گفت که «سال گذشته
اگر آذربایجان بهواسطۀ بدى اوضاع و احوال هوا وضعیتاش بد بود ،سال آینده شاید
4
اص ً
ال در اثر نبودن کشاورز داراى زراعت نباشد».

.۱
.۲
.3
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همان.
ادارۀ غله و نان آذربایجان« ،رونوشت عریضۀ تعدادی از مالکان و ریشسفیدان و زارعان قراء نقدی علیا و سفلی به
اشرف پهلوی» اوایل آبان  ،1327در پروندۀ شمارۀ .7
وزارت پست و تلگراف و تلفن« ،گزارش تلگرافی استانها و شهرستانها» 2 ،آذر  ،1328در پروندۀ شمارۀ .36
صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ،دورۀ شانزدهم ،جلسۀ  ،46پنجشنبه  22تیر .1329
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رعایای بالزدۀ روستاهای آذربایجان در ابعاد وسیع تدریج ًا به شهرهای آذربایجان
کوچ میکردند ،اما شهرهای آذربایجان نیز که از قضا مشکالت خودشان را داشتند
ِ
گرداب وضع بهمراتب وخیمتری میافتادند .مدتهای
با حضور رعایای پریشان به
مدید بود که شهرهای آذربایجان آماج هجوم سلسلهای از لطمههای فرساینده
قرار گرفته بودند :فشارِ صدمههای ناشی از اشغالگریهای ارتشهای بیگانه در
خالل جنگ جهانی اول ،ازکفدادن امتیاز تبریز در نقش پایتخت دوم مملکت
در گذار از سلسلۀ قاجاریه به سلطنت پهلوی ،کمتوجهی نسبی حکومت مرکزی
در ایام سلطنت رضاشاه ،چشیدن طعم تلخ اشغال ِ
گری تقریب ًا پنجسالۀ قشون
روسیۀ شوروی در خالل دورۀ جنگ جهانی دوم ،آشفتگیهای ناشی از برآمدن
حکومت خودمختار آذربایجان ،تهاجم قوای نظامی حکومت مرکزی برای اعادۀ
سیطرۀ سیاسیاش بر آذربایجان ،اختناق حکومت نظامیان پس از سقوط حکومت
خودمختار آذربایجان .این سلسله از رویدادهای تاریخی برای اوضاع اقتصادی
شهرهای آذربایجان پیآمدهای ویرانگری را رقم زده بود.
واپسین سالهای دهۀ بیست خورشیدی که دررسید ،کارخانهها و کارگاههای
تولیدی در شهرهای آذربایجان دچار بحران اقتصادی عمیقی بودند .قسمت اعظم
کارگاههای پارچهبافی بهناچار تعطیل شده بود .ادارهای محلی در سال  1329برآورد
میکرد که «در کلیۀ آذربایجان متجاوز از بیستهزار دستگاه پارچهبافی ...بیکار
ماندهاند» 1.علت اصلی عبارت بود از واردات پارچههای مشابه خارجی و خصوص ًا
 .۱ادارۀ کل کار آذربایجان« ،رونوشت گزارش محرمانۀ ادارۀ کل کار آذربایجان در پیوست نُهبرگی نامۀ محرمانۀ کفیل
ادارۀ کل کار آذربایجان به استانداری آذربایجان به شمارۀ  30 ،»1962مرداد  ،1329در پروندۀ شمارۀ .6
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«آمریکایی» 1به آذربایجان .عدم تعادل در امر واردات پارچه به ازدسترفتن بازار
فروش پارچههای آذربایجانی و ازاینرو کاهش شدید سطح تولید و نهایت ًا تعطیلی
بخش اعظم کارگاههای پارچهبافی در آذربایجان انجامیده بود.
بحران از همین مجرا به کارخانههای نخریسی و ریسندگی سرریز کرده بود.
«کارخانجات تولید نخ از سال  27به این طرف به علت عدم مصرف نخ در پارچهبافی
نتوانستند محصول خود را به فروش برسانند و امروز [تابستان  ]1329مقادیر زیادی
محصول در انبارهای کارخانجات و شرکتها بر روی هم انباشته شده و حتی به
2
قیمت کمتر از قیمت تمامکرد نیز خریدار ندارد».
معضل کارخانههای نخریسی به فقدان تقاضای نخ توسط کارگاههای پارچهبافی
تعطیلشده منحصر نمیشد .بهتازگی بر اثر صدور پنبۀ داخلی به خارج از کشور
مشخص ًا تقاضای تجار صادرکنندۀ پنبه در تهران رو به افزایش گذاشته بود و هم
کمبود پنبه و هم صعود شدید قیمت پنبه را رقم زده بود .کارخانههای نخریسی
آذربایجان هم در تهیۀ پنبۀ موردنیاز خود با مشکل مواجه بودند هم از افزایش شدید
قیمت پنبه زیر فشار قرار داشتند.
وانگهی ،کفیل ادارۀ کل کار آذربایجان ادعا میکرد به علتی خاص نیز قیمت
تمامشدۀ نخ  تولیدی کارخانههای نخریسی آذربایجان در قیاس با کارخانههای
نخریسی شیراز و اصفهان و سمنان و مازندران خیلی بیشتر بود« :در زمان متجاسرین
[حکومت خودمختار آذربایجان] به عناوین مختلفه به حقوق و مزایای کارگران
کارخانجات افزودند و همچنین با زور عدۀ زیادتری کارگر [که] از حدود ظرفیت
کارخانه خارج بوده به کارفرمایان تحمیل نمودند و این اداره هم تاکنون جهت
جلوگیری از بیکاری با وجود درخواستهای مکرر کارفرمایان از اخراج کارگر
3
ممانعت کرده است».
اگر اکثریت کارگاههای پارچهبافی آذربایجان به علت واردات پارچۀ خارجی
به ورشکستگی افتاده بودند ،اکثریت کارخانههای نخریسی استان از ورود نخهای
ارزانقیمت سایر شهرهای کشور به آذربایجان از سال  1327به بعد در آستانۀ تعطیلی
 .۱وزارت جنگ« ،رونوشت ده فقره مواد مستخرجه از گزارش بازرس اعزامی ستاد ارتش به آذربایجان در ضمیمۀ
سهبرگی نامۀ محرمانۀ وزیر جنگ به نخستوزیر به شمارۀ  18 ،»17893آبان  ،1328در پروندۀ شمارۀ .1
 .۲ادارۀ کل کار آذربایجان« ،رونوشت گزارش محرمانۀ ادارۀ کل کار آذربایجان در پیوست نُهبرگی نامۀ محرمانۀ کفیل
ادارۀ کل کار آذربایجان به استانداری آذربایجان به شمارۀ  30 ،»1962مرداد  ،1329در پروندۀ شمارۀ .6
 .۳همان.
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قرار داشتند .بهعالوه ،کارخانههای «چرمسازی و کبریتسازی در شهر تبریز نیز
بهواسطۀ عدم اعتبار در حال تعطیل» 1بودند .بنا بر گفتۀ تیمسار سپهبد محمد شاهبختی
فرماندۀ نیروی آذربایجان« ،محصوالت کارخانههای آذربایجان را در مقابل محصوالت
کارخانههای اصفهان نه دولت خریداری میکند نه مردم».2
بحران کارگاههای قالیبافی در آذربایجان از نوعی دیگر بود که در متن بحران
صنعت فرش در کلیت کشور معنا مییافت .بنا بر ارزیابی حسن مشرف نفیسی رئیس
3
سازمان برنامه در سال « ،1326صنعت فرش ...امروز بحران بزرگی را طی میکند».
چنین بحرانی را مشرف نفیسی معلول دو علت میدانست« :اوالً افزایش مخارج تولید
در کشور بهواسطۀ گرانشدن مواد اولیه و مخصوص ًا اجرت؛ دوم ،کسادشدن بازار
فروش خارجی زیرا از آغاز جنگ چون فرش متاع تجملی است اغلب کشورهایی
که سابق ًا خریدار بودند در این گیرودارِ قحطی و گرفتاری و نایابی ارز از ورود آن به
4
داخل مرز خود ممانعت میکنند».
نشانۀ دورۀ جدید بحران در قالیبافیِ آذربایجان را میتوان در تلگراف نمایندۀ
 350نفر از کارگران قالیباف به نخستوزیر در نیمۀ سال  1327یافت« :چند روز
است شعبۀ شرکت فرش در تبریز دستگاههای خود را تقلیل داده و باعث بیکاری ما
5
که در صورت ادامه به نان شب محتاج خواهیم شد گردیده است».
یبافی در آذربایجان پس از آغاز جنگ جهانی دوم
چکیدهای از وضعیت بحرانی قال 
را میتوان در گزارش محرمانۀ ادارۀ کل کار آذربایجان در سال  1329یافت« :قالی ایران
در گذشته رقم مهم صادراتی را تشکیل میداد .پس از بروز جنگ جهانی اخیر به علت
ْ
فروش صادر نمیشد و پس از اتمام جنگ با این که اغلب کشورهای
نبودن راه و بازار
خارجی قالی را جزو اجناس لوکس منظور کرده و از ورود آن به کشور خودشان
جلوگیری میکردند معذالک باز تجار صادرکننده برای پیدا کردن بازار فروش شروع به
فعالیت نموده و تا حدی صادر میشد» 6.در گزارش افزوده شد« :ولی از سال گذشته،
.۱
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«گزارش دوصفحه ِ
ای بیامضا دربارۀ وضع آذربایجان» ،بیتاریخ ،در پروندۀ شمارۀ .5
«نامۀ محرمانۀ رئیس دفتر مخصوص شاهنشاهی به نخستوزیر به شمارۀ  31 ،»205فروردین  ،1328در پروندۀ
شمارۀ .40
حسن مشرف نفیسی ،گزارش مقدماتی راجع به برنامۀ هفتساله (تهران :سازمان برنامه ،)1326 ،ص .30
همان ،ص .31
وزارت پست و تلگراف و تلفن« ،تلگراف نمایندۀ  350نفر از کارگران قالیباف شرکت فرش تبریز به نخستوزیر،
از تبریز به طهران» 21 ،شهریور  ،1327در پروندۀ شمارۀ .21
ادارۀ کل کار آذربایجان« ،رونوشت گزارش محرمانۀ ادارۀ کل کار آذربایجان در پیوست نُهبرگی نامۀ محرمانۀ کفیل
ادارۀ کل کار آذربایجان به استانداری آذربایجان به شمارۀ  30 ،»1962مرداد  ،1329در پروندۀ شمارۀ .6
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به علت تنزل قیمت اسعار و عدم قراردادهای تجارتی با دول خارجه و همچنین عدم
توجه به بافت و رنگ و نقشه و فراهم بودن اشکاالت زیاد از کمیسیون ارز ،صدور قالی
به اندازۀ قابلتوجه نقصان یافت بهطوری که قیمت قالی از هر رقم که باشد در حدود
سی درصد تنزل نموده و با وجود این بههیچوجه خریدار ندارد .روی این اصل فع ً
ال
اغلب کارگاههای قالیبافی تعطیل و آنهایی که با زحمات زیاد باز به کار خود ادامه
میدهند ناچار به تقلیل دستمزد کارگران خود میباشند» 1.طبق گفتۀ معاون استاندار
2
آذربایجان در اواخر بهار « ،1328کارخانجات قالیبافی عموم ًا در حال تعطیل است».
در حوزۀ تجارت نیز اوضاع بههیچوجه مساعد نبود .از باب نمونه ،ابوالفتح واالتبار
استاندار آذربایجان در پایان تابستان  1328وضع نامساعد صادرات خشکبار را به اطالع
جمعی از دستگاههای دولتی از جمله وزارت امور خارجه رساند« :البته از وضع اقتصادی
آذربایجان کام ً
ال مستحضر هستند .امسال ،بهعالوۀ سنوات سابق ،فوقالعاده رقتبار بوده
و بهخصوص خشکسالی و عدم صدور خشکبار  ...باعث پریشانی گردیده  ...خشکبار
سنوات  26و  27در اثر عدم صدور در انبار تجار بالتکلیف مانده عنقریب بهکلی فاسد
3
گردیده خسارت جبرانناپذیری وارد خواهد نمود».
فرار سرمایه از آذربایجان نیز بر وخامت اوضاع افزوده بود .سید حسن تقیزاده،
وکیل تبریز در مجلس شورای ملی ،در نطقی در تبریز در اوایل سال  1327بر همین
موضوع دست گذاشت« :بدبختانه سرمایهداران والیت اغلب به پایتخت رفته آنجا
یرونقی والیت و نبودن کار و شغل و
نشیمن گزیدهاند و به این طریق این کار باعث ب 
4
فقدان اقدامات عمرانی و صنعتی گردیده است» .هماو ،پس از بازگشت به تهران در
خالل نطقی در مجلس شورای ملی در ابتدای تابستان ،بهاشاره از فرار سرمایه گفت:
«بعضی مالکین آذربایجانیِ تهراننشین سالی یکی دو ماه به محل رفته محصول و بهرۀ
امالک را جمع کرده به تهران برمیگردند که آن عایدی را نیز صرف انواع خوشگذرانی
و لذایذ عیش و تجمالت پایتخت بکنند یا بدتر از آن به نیویورک و پاریس و سویس
5
برده آنجاها خرج کنند».
.۱
.۲
.۳
.۴
.۵

همان.
وزارت کشور« ،رونوشت تلگراف معاون استاندار آذربایجان به وزیر کشور»  29خرداد  ،1328در پروندۀ شمارۀ .40
وزارت امور خارجه« ،رونوشت تلگراف استاندار آذربایجان به وزارت امور خارجه به شمارۀ  31 ،»18663شهریور
 ،1328در پروندۀ شمارۀ .27
سید حسن تقیزاده« ،سخنرانی در آذربایجان» ،در سید حسن تقیزاده ،مقاالت تقیزاده ،جلد هیجدهم (جوهر تاریخ:
مباحث اجتماعی و مدنی) ،زیر نظر ایرج افشار و به کوشش کاوه بیات (تهران :توس ،)1396 ،ص .415
«صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ،دورۀ پانزدهم 1 ،تیر  ،»1327در سید حسن تقیزاده ،مقاالت
تقیزاده ،جلد دهم (تقیزاده در مجلس :دورۀ پانزدهم شورای ملی و دورۀ اول و دوم سنا) ،زیر نظر ایرج افشار و به
کوشش مصطفی نوری و رضا آذری شهرضایی (تهران :توس ،)1385 ،ص .94
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تقیزاده در همان نطق بهدرستی سیاههای از اصلیترین مشکالت آذربایجان به دست
داد« :در آذربایجان اولین چیز محسوس [عبارت است] از شکایات مردم از مادیات،
وخامت حال اقتصادی آن ایالت ،بیکاری زیادی مردم ،بیرونقی تجارت ،کساد بازار،
پریشانی اصناف و کثرت گدایان» 1.بازتاب تجلی فقرههای چنین سیاههای در زندگی
روزمرۀ فرودستان شهرهای آذربایجان را تقیزاده چنین به وصف درآورد« :در کوچه و
بازار گدا بیشمار است .مردم زیادی با مناعت و بیکار که ذل سؤال را قبول نمیکنند
وجود دارند هر کسی میخواهد که شکم گرسنه را سیر کند[ .در سفر خویش به تبریز]
نمونههای بسیار وحشتانگیز و تصورناپذی ِر فاحش از فقر دیدم» 2.تقیزاده ادامه داد:
«وقتی که چند نفر از جوانان خیراندیش مرا برای مشاهدۀ خانههای فقرا در وسط شهر
و اطراف آن بردند ،در پشت عمارت باجالل بلدیه کاشانههای کثیفی دیدم مخروب که
در آن چند وجود متحرک به شکل انسان میجنبیدند .در مقابل عمارت بیسیم عدۀ
زیادی خانهها یا کلبهها یا درواقع آشیانه و النه و سوراخهایی دیدم با خانوادههایی در آن
که بدون مبالغه در تمام مدت عمر هیچوقت چنان چیزی ندیده بودم .یک اطاق خیلی
ِ
ِ
کثیف مخروبه بی هیچ
کوچک مخروبۀ گلی پوشیده با گل و حصیر متصل به مستراح
3
فرش یا حصیر که در روی خاک زنی با بچههای ژندهپوش نشسته بودند».
در هنگامهای که رعایای بالزدۀ آذربایجان بهناگزیر رو به شهرهای آذربایجان
میگذاشتند ،شهرها نیز بر اثر بحران اقتصادی پیشاپیش آکنده از کارگرا ِن بیکارشدۀ
صنعتی و فنی شده بودند .بر این مبنا ،شهرهای آذربایجان با کوچ رعایای روستایی در
ِ
کلیدی بیکاری و بینانی.
پی کار و نان به محلهایی بدل شدند محمل بروز دو معضل
ابتدا معضل نان .بنا بر مشاهدۀ تقیزاده در اوایل سال  1327که چند ماه بعدتر
در مجلس طنین یافت« ،وضع نان در ارومیه [رضائیه] و میانه مغشوش و خودِ نان
کمیاب و بد بود» 4.اخبار کمبود نان در آذربایجان در اواسط تابستان  1327میان
مقامهای پایتخت کام ً
ال جدی گرفته میشد .تلگراف رمز وزارت دارایی به ناظر
جم عآوری غله در آذربایجان در پایان مردادماه از وصول چنین اخباری حکایت
میکرد« :میگویند در اهر و مغان که هر دو از نقاط غلهخیز است نان یافت نمیشود
و در میاندوآب بااینکه خرمنهای آن مدتی است به دست آمده و مصرف روزانۀ
.۱
.۲
.۳
.۴

همان ،ص .92
همان ،ص .99
همان.
همان ،ص .۱۰۲
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قصبه در روز از چند خروار تجاوز نمیکند و یکی از مراکز تولید غله میباشد نان
از کیلویی پنج ریال به هشت ریال تجاوز نموده» 1.وضع بسیار نامساعدتر نان در
شهرهای آذربایجان در نطق پیش از دستورِ علیاکبر امامی اهری ،نمایندۀ اهر و
ارسباران در مجلس شورای ملی ،در پایان بهار  1328نیز دوباره در صحن مجلس
منعکس شد« :نان در اغلب جاها[ی آذربایجان] غیرمأکول و نایاب است» 2.در
تابستان ،سپهبد شاهبختی فرمانده نیروی آذربایجان در نامهای محرمانه به سرلشکر
رزمآرا ریاست ستاد ارتش نوشت« :موضوع تأمین نا ِن ساکنین آذربایجان اخیرا ً
3
وضع نامطلوبی به خود گرفته و روزبهروز بر وخامت اوضاع آن افزوده میشود».
شاهبختی افزود که «کمیِ محصول و گرانی خواربار و اِشکال تهیۀ نان طوری مردم
را در مضیقه و فشار گذارده که در نتیجه منجر به شایعات گوناگون و همچنین
سوءاستفادۀ عناصر ناصالح گردیده است .ازدحام مردم در جلو دکانهای نانوایی
روزبهروز زیادتر شده ...مسئلۀ نان که واقع ًا یک موضوع حیاتی است بیشازپیش در
روحیۀ اهالی مؤثر واقع [شده] و داد و فریاد و شکوه و زاری مردم برای اخذ نان به
حداعال رسیده است» 4.وزارت کشور مبتنی بر گزارش واصل در اوایل شهریورماه
محرمانه به اطالع وزارت دارایی رساند که «رانندهای که اخیرا ً از آذربایجان آمده
اظهار مینمود مجددا ً وضعیت نان آن صفحات بسیار بد شده و موجبات نارضایتی
اهالی را فراهم نموده است ...مانند زمان جنگ بازار سیاه ایجاد شده است» 5.بنا
بر متن تلگراف رئیس ادارۀ غله و نان آذربایجان مشخص ًا دربارۀ تبریز در اواخر
تابستان« ،موجودی سیلو تنها برای مصرف امروز کافی است .از محل مازاد امسال
در اطراف تبریز مقداری که با حداکثر کوشش جمعآوری میشود روزانه پانزده تن
[است] .در مقابل[ ،مصرف] شهر تبریز روزانه بین هشتاد و نود تن است و مرتب ًا هم
از خارج رعایا به شهر آمده و تقاضای نان مینمایند که یقین ًا به همین علت در آتیه
6
بر مقدار مصرف افزوده خواهد شد».
.۱
.۲
.۳
.۴
.۵
.۶

وزارت دارایی« ،تلگراف رمز از طرف وزارت دارایی به ناظر جمعآوری غله در آذربایجان ،از تهران به تبریز ،شمارۀ
/5598م» 31 ،مرداد  ،1327در پروندۀ شمارۀ .114
صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ،دورۀ پانزدهم ،جلسۀ  ،176سهشنبه  31خرداد .1328
وزارت جنگ« ،نامۀ محرمانۀ فرماندۀ نیروی آذربایجان به رئیس ستاد ارتش به شمارۀ /6882د» 31 ،مرداد  ،1328در
پروندۀ شمارۀ .42
همان.
وزارت کشور« ،رونوشت گزارش رسیده به وزارت کشور در تاریخ  6شهریور  1328در پیوست تکبرگی نامۀ
محرمانۀ وزیر کشور به وزیر دارایی به شمارۀ /6472م» 8 ،شهریور  ،1328در پروندۀ شمارۀ .114
وزارت دارایی« ،کشف تلگراف رمز شمارۀ  21028مورخ  1328/6/27آقای مشیری [رئیس ادارۀ غله و نان آذربایجان]
از تبریز به شمارۀ /9992م» 28 ،شهریور  ،1328در پروندۀ شمارۀ .38
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بحران تأمین نان در آذربایجان مشخص ًا معلول سه ِ
علت درهمتنیده بود .اولین و
اصلیترین علت عبارت بود از کاهش میزان تولید غله که عمدت ًا از برداشت نامساعد
محصول در روستاها سرچشمه میگرفت و سرآغاز شکلگیری بحران در نواحی
روستاییِ آذربایجان بود.
دومین علت عبارت بود از ضعف شدید دستگاه تکنوکراسی دولتی در تأمین
غلۀ کافی برای نانواییها با قیمت دولتی .برای فهم چنین ضعفی باید روال متعارف
نقشآفرینی دستگاه دولت در تأمین غله را شناخت .یکی از وظایف دولت عبارت بود
از تأمین نان مردم .پخت و فروش و توزیع نان البته بر عهدۀ نانوایان محلی بود اما تهیۀ
گندم یا آرد برای مصرف نانواها بر عهدۀ دولت قرار داشت .هنگام خرمن در پاییز که
فرامیرسید ،دولت میکوشید گندم و ج ِو مورد مصرف نانوایان تا خرمن سال بعد را
جمعآوری کند .بخشی از چنین غالتی از دهات «خالصه» فراهم میشد که در مالکیت
دولت بود .وانگهی ،مالکان روستاها نیز ملزم بودند قسمتی از مالیات ارضی خود را به
شکل غله به مأموران مالیۀ دولت تحویل دهند .غالب ًا محصول اراضی خالصۀ دولتی و
مالیات جنسی پرداختشدۀ مالکان برای تأمین غلۀ سالیانهای که دولت میبایست به
نانوایان میداد کفایت نمیکرد .ازاینرو دولت بهناچار کسری غله را از راه خریداری
غلۀ مالکان جبران میکرد .دولت برای چنین خریدی همواره نرخ مشخصی را برای غله
تعیین میکرد .اگر مالکانْ غلۀ خویش را داوطلبانه با چنین نرخی به دولت نمیفروختند،
دولت میبایست انبارهای مالکان را بهناچار با استفادۀ از قوۀ قهریه میگشود و میزان غلۀ
منظور را جمعآوری میکرد .اگر غلۀ جمعآوریشده در یک محل بیشتر از حد نیاز و
در محلی دیگر کمتر از حد نیاز بود ،کسری یک محل را دولت با وسایل نقلیه از مازاد
محل دیگر تأمین میکرد .همۀ وظایف مرتبط با خریداری و جمعآوری و توزیع غله بر
عهدۀ سازمان غله و نان کشور و ادارههای تابعهاش در سراسر کشور بود که زیرمجموعۀ
وزارت دارایی قرار داشتند .در چنین بستری است که میتوان دومین علت بحران نان
در آذربایجان را شناخت.
مقامهای محلی کوشیده بودند که قیمت نان دولتی در آذربایجان را پایین نگه دارند.
میزان و سابقۀ تالششان برای تحقق چنین هدفی در نامۀ مدیرکل غله و نان به وزیر
دارایی در اواخر سال  1327انعکاس داشت« :سال  1324متجاسرین آذربایجان ،برای
پیشرفت مقاصد خود و تحبیب اهالی آن سامان ،بهای نان را از سه کیلو نُه ریال به
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هفتونیم ریال تخفیف و به همین تناسب در نرخ خرید و فروش جنس نیز تقلیل
میدهند» 1مدیرکل افزود« :پس از تسلط قوای دولتی و استقرار امنیت در استان مزبور
[در سال  ]1325جناب آقای [رجبعلی] منصور استاندار وقت ،بنا به مقتضیات وقت
و سیاست محلی ،صالح در این دیدند که نرخ خرید [غله از عرضهکنندگان] افزایش
یافته و نرخ فروش [آرد به نانوایان و سایر تقاضاکنندگان در حد] همان بهای مقررۀ
دورۀ متجاسرین موقت ًا باقی [بماند] و اهالی که از شکنجۀ ماجراجویان مستخلص
شدهاند به مراحم دولت امیدوار باشند .ادارۀ کل غله و نان با رعایت مصالح وقت با
این تصمیم موافقت [کرد] و در نظر گرفته شد از اوایل سا ِل محصولیِ  1326قیمت نان
را به نرخ معمولی سایر نقاط کشور کیلویی سه ریال ترقی [یابد] و به همین تناسب به
قیمت فروش آرد [به] نانواها نیز اضافه شود ولی جناب آقای منصور در سال 1326
هم انجام این امر را معوق گذارده و اتخاذ تصمیم را به وقت مناسب و مساعدی
2
موکول فرمودند».
مقامهای محلی در تثبیت قیمت نان دولتی به توفیق دست یافته بودند اما در
خریداری غلۀ کافی از عرضهکنندگان غله جهت ارائۀ آرد دولتی به نانواها و ازاینرو
تأمین نان کافی با قیمت دولتی برای شهرها ناتوان شده بودند ،زیرا گاه مایل و گاه قادر
نبودند بزرگمالکان را به فروش غلهشان تشجیع یا مجبور کنند کمااینکه ،بنا بر گفتۀ
رئیس ادارۀ غله و نان آذربایجان در تابستان « ،1328مالکین ...بالاستثنا تمام ًا به تقدیم
عرضحال شکست مبادرت [کردهاند]  ...و از طرفی چون این اداره تا حدودی ...به
واقعیت شکایت آنها معترف بوده ...عقیدهمند شده است که ...جمعآوری محصول در
سال جاری غیرمیسر و از حدود مقدورات و امکان خارج است» 3.بر این مبنا ،میزان
عرضۀ نان با بهای دولتی در نانواییها مطلق ًا مجموع اهالی شهرها و رعایای کوچیده
به شهرها را کفاف نمیداد.
نان با قیمتهای بازار آزاد علیالقاعده میبایست کسری عرضۀ نان با بهای
دولتی را جبران میکرد ،هم در مناطقی که مشمول دریافت سهمیه از ادارۀ غله و نان
آذربایجان میشدند هم در مناطقی که تشکیالت اداره اص ً
ال وجود نداشت و ازاینرو

 .۱وزارت دارایی« ،نامۀ مدیرکل ادارۀ کل غله و نان به وزیر دارایی به شمارۀ  30 ،»47936/99بهمن  ،1327در پروندۀ
شمارۀ .38
 .۲همان.
 .3ادارۀ غله و نان آذربایجان« ،نامۀ رئیس ادارۀ غله و نان آذربایجان به وزیر دارایی به شمارۀ  17 ،»15409مرداد ،1328
در پروندۀ شمارۀ .38
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هیچ سهمیهای دریافت نمیکردند مثل «شهر خوی که در حدود سیوپنجهزار جمعیت
دارد و امروز برای مصرف شهر از ادارۀ غله استفاده نمیکنند و نانواها از بازار آزاد آرد
خریداری نموده پخت میکنند» 1.اما تکیه بر بازار آزاد نان نیز سومین علت بحران تأمین
نان در آذربایجان از آب درآمد که در ترکیب با دو علت قبلی هر چه شدیدتر میشد.
اولین ِ
علت بحران تأمین نان ،یعنی کاهش تولید غله بر اثر برداشت نامساعد محصول،
مستقیم به افزایش قیمت نا ِن غیردولتی در بازار انجامیده بود .وجهی از دومین علت
بحران تأمین نان ،یعنی ضعف دستگاه تکنوکراسیِ ادارۀ غله و نان آذربایجان در اخذ
غله از مالکان منطقه ،نیز بهنحوی دیگر مسبب افزایش قیمت نان غیردولتی در بازار
میشد .از باب نمونه ،بنا بر گزارش فرمانداری خوی به دربار شاهنشاهی در احتماالً
زمستان « ،1327متأسفانه ادارۀ غله در عوض این که تعهدات مالکین را از محصول
محل اخذ نماید به آنها پروانه داده است که از بازار آزاد گندم خریداری و تحویل
ادارۀ غله نمایند و این عمل موجب گرانی غله در بازار آزاد گردیده و دیگر چیزی
2
نمیماند که نانواها خریداری نموده مصرف شهر را تأمین کنند».
تکیۀ مقامهای محلی بر عرضۀ نان با قیمتهای بازار آزاد بهخودیخود بحرانزا
بود ،زیرا جامعۀ محلی هم از مساعدتهای سنتی جامعۀ پیشاپیش ناعادالنۀ فئودالی
تا حد زیادی محروم شده بود ،هم بر اثر ناکارایی دستگاه دولتی از چتر حمایتی
یبُرد ،و هم بخش وسیعی از جمعیتاش به هر علت به شغل و
دولت بهرۀ کافی نم 
ازاینرو به قدرت خرید کافی دسترسی نداشت .در فقدان حدی مکفی از حمایت
پدرساالرانۀ سنتی بزرگمالکان و در نبود حدی الزم از حمایت نوپدید دولتی و در
ِ
اقتصادی رخوتزدۀ اشتغا لزُدا ،بخشهای وسیعی از جمعیت بیکار ،چه از
شرایط
جمع اهالی شهرها و چه از میان رعایای بالزدۀ کوچیده از روستاها ،فاقد حداقلهایی
از قدرت خرید برای نان بودند .شهربانی کل کشور به نقل از مقامهای انگلیسی دربارۀ
فقدان قوۀ خرید آذربایجانیها اذعان میکرد که «مردم بر اثر فقر و بیکاری حتی
قدرت خرید نان روزانۀ خود را ندارند» 3.تلگرافی از مراغه در اواخر بهار  1328چنین
موقعیتی را بهخوبی شرح میداد« :عدۀ کثیری زن و بچه با حال داد و فریاد و گریان
 .۱دربار شاهنشاهی« ،رونوشت گزارش فرماندار خوی به دربار شاهنشاهی ،بدون شماره» ،بدون تاریخ (احتماالً زمستان
 ،)1327در پروندۀ شمارۀ .42
 .۲همان.
 .۳گزارشهای محرمانۀ شهربانی ( ،)1327-28جلد دوم ،به کوشش مجید تفرشی و محمود طاهر احمدی (تهران:
انتشارات سازمان اسناد ملی ایران ،)1371 ،ص .237
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در تلگرافخانه اجتماع [کرده] از گرانی نان و گوشت و قند و شکر شکایت [دارند]
1
که قادر به خرید آن[ها] نمیباشند و با حال گرسنگی میگذرانند».
رئیس شهربانی کل کشور در اوایل تابستان  1328بهدرستی گفته بود که «وضعیت
غلۀ آذربایجان خوب نیست ...و البته بینانی تولید اغتشاش خواهد نمود» 2.طبق گزارش
فرماندهی گروهان نگهبانی مراغه در اواسط پاییز« ،موقع حملکردن جو به انبار غلۀ
خانیانْ عدهای از اهالی مهرآباد به انبار هجوم آورده بارهای جو را که  21عدل بوده به
غارت بردهاند و هنگام اجرای تحقیقات از طرف نگهبانی اظهار داشتهاند که بهواسطۀ
3
فقر و فالکت مبادرت به این عمل شده است».
بااینحال ،چرایی بروز بحران نان از برخی جنبهها هنوز نه برای مقامهای محلی
مشخص بود نه برای مقامهای پایتختنشین .از باب نمونه ،وزارت دارایی در پاسخ به
روزنامۀ خاورزمین که از وضع بد نان در تبریز گزارش داده بود در اوایل دیماه 1327
نوشت« :ازدحام جمعیت در دکاکین نانوایی بهواسطۀ بهانهجویی و تحریک نانوایان
بوده» 4.همچنین ،طبق تلگراف رم ِز رئیس ادارۀ غله و نان آذربایجان در اواخر تابستان
« ،1328راجع به بلوای مردم در تبریز و دو روز قبل نیز در میانه و امروز نیز[ ،که]
طبق خبر واصله ،عدهای از اهالی رضائیه جلو دکاکین نانوایی ازدحام نمودهاند ،طبق
تحقیقاتی که شخص ًا در میانه و تبریز به عمل آوردهام ،بلوای مردم بههیچوجه به اوضاع
جنس موجود و در رضائیه به جای چهار تُن هشت تن
نان ارتباطی نداشته و در میانه
ْ
تحویل شده» 5.رئیس ادارۀ غله و نان نهایت ًا تأکید کرد که «از قرار معلوم اقدامات اهالی
6
منشأ دیگری داشته».
غله و نان البته بود اما عمدت ًا در بازار آزاد با قیمتهای باال .مشکل عبارت از این
بود که بخش وسیعی از اهالی شهرها و روستاها یا بیکار بودند و اص ً
ال عایدی نداشتند،
یا شاغل بودند اما عایدیهای کافی نداشتند ،یا شاغل بودند اما بر اثر اقتصاد رکوزدۀ
.۱
.۲
.۳
.۴
.۵
.6

وزارت پست و تلگراف و تلفن« ،تلگراف واصله از مراغه» 21 ،خرداد  ،1328در پروندۀ شمارۀ .36
وزارت کشور« ،رونوشت تلگراف رمز تیمسار سرتیپ صفاری رئیس شهربانی کل کشور» 14 ،تیر  ،1328در پروندۀ
شمارۀ .42
فرمانداری شهرستان مراغه« ،نامۀ محرمانۀ کفیل فرمانداری مراغه به استانداری آذربایجان به شمارۀ  19 ،»6701آبان
 ،1328در پروندۀ شمارۀ .42
وزارت دارایی« ،نامۀ وزیر دارایی به ادارۀ روزنامۀ خاورزمین به شمارۀ  3 ،»56217دی  ،1327در پروندۀ شمارۀ .114
وزارت دارایی« ،کشف تلگراف رمز شمارۀ  18600مورخ  1328/6/9آقای مشیری [رئیس ادارۀ غله و نان آذربایجان]
از تبریز به شمارۀ /9715م» 10 ،شهریور  ،1328در پروندۀ شمارۀ .38
همان.
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شهرها و ازاینرو عملکرد نامناسب کارفرماها از مزیت دریافت بهموقع مزدهای خویش
از کارفرماها بیبهره بودند .این هر سه دسته از اهالی شهرها و روستاها نمیتوانستند نان
موجود در بازار آزاد را بخرند .بنابراین ،بخش وسیعی از جمعیت در سایۀ قیمتهای
بازار آزاد بهسختی گرسنگی میکشیدند .نه نهادهای حمایتگر دولتی بهکفایت یاریشان
میکردند تا کسری عایدی برای شاغالن و فقدان عایدی برای بیکاران جبران شود ،نه
انواع سازمانهای دولتی و بنگاههای خصوصی بهکفایت برایشان کار و شغل فراهم
میآوردند تا عایدی مکفی برای خریداری نان به کف آرند ،و نه اقتصاد رکودزدۀ شهری
و عملکرد نامناسب کارفرماها اجازه میداد مزدهای ولو نامکفی بهموقع به مزدبگیران
پرداخت شود .بحران نان در بازار آزاد بر این مبنا سه نیروی محرکۀ اصلی داشت :یکم،
ضعف نهادهای حمایتگرانۀ دولتی؛ دوم ،ضعف اشتغالزایی دولتی و خصوصی؛ سوم،
رکود اقتصادی در شهرها و ازاینرو عملکرد نامناسب کارفرمایان .اگر بنا بر حل این
معما باشد که چرا هم غله وجود داشت و هم بحران نان برقرار بود باید این سه نیروی
محرکه را عمیقتر بررسید.
ابتدا ضعف نهادهای حمایتگرانۀ دولتی .نهادهای حمایتگر دولتی نمیتوانستند
بیکاران بالزده و شاغالن فقرزده را بهکفایت یاری کنند ،زیرا ظرفیتهای پیشاپیش
ناکافیِ خیریهای و حمایتی گروهها و نهادها و سازمانهای شهری اکنون حتی برای
ِ
کارگری اخیرا ً بیکارشدۀ شهرهای آذربایجان نیز چندان کفایت نمیکرد ،چه رسد
اقشار
به عرضۀ پوشش حمایتی به رعایای روستاییِ کوچیده به شهرها .شهرداریها نه ظرفیت
باالیی برای عرضۀ پوشش حمایتی داشتند و نه کارآمدی و سالمت الزم برای اجرای
چنین سیاستی را.
این نقایص شهرداریها در آینۀ روایت شهربانی آذربایجان دربارۀ نارضایتی مردمی
از عملکرد شهرداریهای آذربایجان انعکاس یافته است« :دلسردی و عدم رضایت
مردم ...اص ً
ال از شهری است که باید توسط شهرداریها [اداره] بشود و با وجوهی که
برای کارهای شهری مردم به شهرداریها میدهند انتظار دارند که به مصارف شهری
برسد و آن طوری که الزم است این عمل انجام نمیشود .وضع شهرداری تبریز و سایر
نقاط آذربایجان خوب نیست و عواید َص ِ
رف حقوق مستخدمین میشود و برای عمران
و آبادی صرف نمیکنند و بهطورکلی مردم با نظر بد به شهرداریها نگاه میکنند» 1.نامۀ
 .۱شهربانی کل کشور« ،رونوشت گزارش شهربانی آذربایجان دربارۀ وضعیت امنیتی آذربایجان به شمارۀ 6 ،»9023
مرداد  ،1328در پروندۀ شمارۀ .5
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سید حسن تقیزاده به شاه در سال  1327نیز مشخص ًا همین نقیصه را دربارۀ شهرداری
تبریز بازگو میکرد« :مردم با متانت و اعتدال در تبریز شکایت داشتند از این که
بلدیۀ تبریز هیچوقت صورتحسابی از عایدات و مخارج خود برای اطالع عامه نشر
نمیکند و به این طریق مورد سوءظنها و شبهات میشود» 1.احمد متیندفتری نمایندۀ
مشکینشهر در مجلس شورای ملی نیز پس از سفری به آذربایجان در سال  1327در
نطق پیش از دستور خویش در مجلس تأکید کرد که «از شهرداریهای آذربایجان مردم
رویهمرفته راضی نیستند» 2.گزارش رمز شهربانی تبریز در دیماه  1328روشنترین
تصویر را دربارۀ نارضایتی مردم از شهرداری تبریز به دست میدهد« :مردم میگویند
ماهی متجاوز از  250هزار تومان عوارض از سیگار و شکر و غیره دریافت میشود و
کمیسیونهای خیریۀ دیگر هم وجوهی میدهند .از مالکین و اعضای ادارات نیز اعانه
جمعآوری میشود .معهذا مستمندان که در شهر اسکان داده شدهاند از حیث مسکن
و خوراک و غیره در رفاه نیستند و هر روز نیز عدهای از آنها میمیرند چون عوارض
در شهرداری تمرکز پیدا میکند» 3.شهرداریها چندان توانایی نداشتند که بخش وسیع
واماندۀ جمعیت را در خریداری نان از بازار آزاد با مداخلهها و مساعدههای دولتی
توانمند کنند.
سپس ضعف اشتغالزایی دولتی و خصوصی .فرصتهای شغلی نیز بهکفایت
وجود نداشت .بنا بر گزارشی در تابستان  ،1328بیکاری از «مسائل مهم آذربایجان
است که عدۀ زیادی بیکار در شهرها موجود و روزبهروز رو به تزاید است» 4.بر
طبق رونوشت قسمتی از گزارش فرماندهی لشکر  4رضائیه که وزیر جنگ طی
نامهای محرمانه برای نخستوزیر در اوایل سال  1328ارسال کرد« ،فشار و سرمای
طاقتفرسای امسال و همچنین نبودن کار و دادوستدْ عدۀ زیادی از اهالی این منطقه
را بهکلی مستأصل و سرگردان نموده و روزبهروز بر تعداد بیکاران و بینوایان این
منطقه افزوده میشود» 5.بنا بر پیشبینی فرماندهی لشکر« ،درصورتیکه برای سال
.۱
.۲
.۳
.۴
.5

سید حسن تقیزاده« ،دربارۀ اوضاع و اصالحات آذربایجان» ،در سید حسن تقیزاده ،مقاالت تقیزاده ،جلد هیجدهم
(جوهر تاریخ :مباحث اجتماعی و مدنی) ،زیر نظر ایرج افشار و به کوشش کاوه بیات (تهران :توس ،)1396 ،ص .261
صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ،دورۀ پانزدهم ،جلسۀ  ،88پنجشنبه  31تیر .1327
«خالصۀ گزارش رمز شهربانی تبریز ،بدون شماره» 26 ،دی  ،1328در پروندۀ شمارۀ .104
شهربانی کل کشور« ،رونوشت گزارش شهربانی آذربایجان دربارۀ وضعیت امنیتی آذربایجان به شمارۀ 6 ،»9023
مرداد  ،1328در پروندۀ شمارۀ .5
وزارت جنگ« ،رونوشت قسمتی از گزارش فرماندهی لشکر  4رضائیه در پیوست تکبرگی نامۀ محرمانۀ وزیر جنگ
به نخستوزیر به شمارۀ  20 ،»41/869/759فروردین  ،1328در پروندۀ شمارۀ .40
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آتی اقدامات جدی و اساسی ...برای جلوگیری از فقر و بیکاری به عمل نیاید وضع
زندگی مردم بهکلی پریشانتر شده و امید هر گونه اصالح و بهبود وضع منطقه را
ِ
نگارشات ادارۀ کارآگاهیِ شهربانی
نبایستی داشت» 1.بر طبق خالصۀ اخباری که دایرۀ
کل کشور از «رادیو متجاسرین» به تاریخ پنجم مهرماه  1328به دست داده بود« ،امروز
کوچه و خیابانهای شهر تبریز و بهطورکلی شهرهای آذربایجان مملو از بیکاران و
گدایان و گرسنگان میباشد و بر کسی پوشیده نیست که دهقانان و گرسنگان از خانه
و زندگی دست کشیده و به شهرها پناه آوردهاند» 2.کفیل فرمانداری مراغه نیز به زبانی
اداری در پاییز  1328از همین قضیه میگفت« :وضع پریشانی و فالکت و بیکاری
اهالی این منطقه طاقتفرسا بوده و هرروزه به عدۀ اشخاص بیکار و مستمند افزوده
3
میگردد».
درعینحال ،بیکاری فقط منحصر به اقشار و طبقات فرودست شهری و روستایی
نبود .بیکاری اعضای طبقۀ متوسط نوپا نیز در میان بود .بنا بر نظر معاون استاندار
آذربایجان در اواخر بهار « ،1328عالوه بر بیکاری کارگران ،عدۀ زیادی دیپلمه و
تحصیلکرده در آذربایجان وجود دارد که غالب ًا بیکار و سرگردان و بهراستی به نان شب
محتاجاند و هر دم درخواست شغل حتی با حقوق قلیلی مینمایند که ابدا ً راهحلی
برای انجام تقاضای آنها به نظر نمیرسد» 4.بهرغم کمبود ،نان عرضهشده در بازار آزاد
نیز بر اثر فقدان قدرت خرید برای جمعیت وسیع بیکاران چندان دسترسپذیر نبود.
سرانجام نیز رکود اقتصادی در شهرها و ازاینرو عملکرد نامناسب کارفرماها.
عریضۀ پنجاه نفر از کارگران شاغل در راهسازی جادۀ تبریز به سعیدآباد به رئیس ادارۀ
کار و تبلیغات آذربایجان در اوایل پاییز  1327وصف حال بسیاری از شاغالن ردهپایین
شهرهای آذربایجان نیز بود« :اینجانبان  50نفر عمله  ...که در کارهای جواد آقا
پزشکی مدت هفت ماه از قرار روزی  20ریال کار کردهایم ولی در این مدت دیناری
به اینجانبان حقوق نداده و هر موقع که حق خودمان را میخواهیم به اینجانبان
توهین نموده و با مشت به سرمان میزند ...خودمان هر کدام صاحب چند عائله هستیم
.۱
.۲
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همان.
ِ
نگارشات ادارۀ کارآگاهی شهربانی کل کشور« ،گزارش دایرۀ نگارشات از خالصۀ اخبار مهمۀ رادی ِو متجاسرین»،
دایرۀ
 5مهر  ،1328در پروندۀ شمارۀ .38
فرمانداری شهرستان مراغه« ،نامۀ محرمانۀ کفیل فرمانداری مراغه به استانداری آذربایجان به شمارۀ  19 ،»6701آبان
 ،1328در پروندۀ شمارۀ .42
وزارت کشور« ،رونوشت تلگراف معاون استاندار آذربایجان به وزیر کشور»  29خرداد  ،1328در پروندۀ شمارۀ .40
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که در این مدت مزبور تمام اثاثیۀ خانه را فروخته و مخارج کردهایم و اکنون صاحب
1
دیناری نیستیم و در تبریز هم به تمام قهوهچیها و غیره مقروض شدهایم».
وقتی عباسقلی گلشاییان وزیر دارایی در پاییز  1328بس ناباورانه اصرار داشت که
«اگر مهاجرت کشاورزان آذربایجان به گیالن صحت داشته باشد قطع ًا از نظر کمبود
غله نیست» 2بهخطا فقط میزان غله را میدید نه فقدان مجموعۀ ترتیبات نهادی الزم
برای استطاعتیابی انبوه رعایا و مستمندان آذربایجان در خریداری نا ِن حاصل از چنین
غلهای را .بنابراین ،سه نیروی محرکۀ اصلی ،یعنی اوالً ضعف نهادهای حمایتگرانۀ
دولتی و ثانی ًا ضعف اشتغالزایی دولتی و خصوصی و ثالث ًا رکود اقتصادی در شهرها و
ازاینرو عملکرد نامناسب کارفرمایان ،بحران نان را سرجمع به سمت فرودستترین
بخشهای جمعیت هدایت میکردند ،توأم با پیآمدهای منفی فراوانی که برای زندگی
روزمرۀ مستمندان داشت.
بنا بر گزارش وزیر جنگ در اواخر پاییز « ،1328تعداد جرایم بهویژه سرقت مسلحانه
و راهزنی و سرقتهای عادی در منطقۀ آذربایجان رو به ازدیاد گذارده ...خشکسالیِ
[سال] گذشته و فقر و استیصال عمومی در منطقۀ آذربایجان نامناسبترین وضعیت را
در قبال امنیت منطقه و تالشهای شبانهروزی مأمورین تأمینیه تولید و عدۀ کثیری از
زارعین که همهگونه هستی خود را از دست دادهاند به شهرها و قصبات و نقاط مختلف
ممری برای تأمین نان روزانۀ خود ندارند» 3.وزیر جنگ خبر
پراکنده [کرده که] هیچگونه ّ
میداد که «متجاوز از هزار نفر زن و بچه در حال حاضر در خیابانهای شهر تبریز به سر
ْ
سرقت ام ِر حتمی
استیصال شیو ِع
میبرند .بدیهی است با این جریان و اینهمه فقر و
ْ
بوده و جلوگیری از آن خالی از اشکال نخواهد بود و ب هعالوه با گرفتن یک نفر سارق
4
چندین نفر عائلۀ او به تعداد دزدان و یا به گدایان اضافه میشود».
سوای شیوع گستردۀ انواع جرایم اجتماعی ،مسئلۀ گسترش بیماریها نیز در میان
بود .بنا بر گفتۀ ابوالفتح واالتبار (حشمتالدوله) نمایندۀ انتصابیِ تبریز در نخستین دورۀ
مجلس سنا در نطق پیش از دستور خویش در خرداد « ،1329بر اثر فقدان یا نقصان
وسایل کافی معیشت از قراری که اطالع حاصل شده اخیرا ً مرض خانمانسوز سل در
.۱
.۲
.۳
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ادارۀ کل کار آذربایجان« ،رونوشت عریضۀ  50نفر از عملههای خط سعیدآباد به رئیس ادارۀ کار و تبلیغات آذربایجان،
بدون شماره» 11 ،مهر  ،1327در پروندۀ شمارۀ .111
وزارت دارایی« ،نامۀ وزیر دارایی به نخستوزیر به شمارۀ /10659م» 29 ،آبان  ،1328در پروندۀ شمارۀ .38
وزارت جنگ« ،گزارش محرمانۀ وزیر جنگ به نخستوزیر به شمارۀ /27060ط 16 ،»2آذر  ،1328در پروندۀ شمارۀ .40
همان.
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شهر تبریز و شهرستانها شیوع پیدا کرده و غالب ًا جوانهای نیرومند به آن مرض مبتال
و ناتوان شده و از بین میروند» 1.واالتبار افزود« :متأسفانه برای معالجه و پرستاری و
پذیراییهای آنها که محتاج به استراحت کامل هستند محلی موجود نیست و چون
مرض هم سرایتکننده است در بیمارستانها از آنان نگهداری نمیشود و فع ً
ال این
2
مرض مسری مزید گرفتاریهای دیگر و سربار سایر پریشانیها شده است».
در بهار  1329یکی از اهالی آذربایجان با امضای مستعارِ «وطنپرست حقیقی» به
ابراهیم زند استاندار آذربایجان نوشت« :خودتان بهتر مسبوقاید که در ّ
خطۀ آذربایجان
بیکاری و گرسنگی و فقر و مرض از حد گذشته ...دیگر تاب دیدن مناظر جانخراش
و روحکش این دهاتیها را نداریم که هرروزه با مناظر فجیعی در معبر عام نشسته و
دست تکدی به سوی این و آن دراز کرده و ناموس خواهران و دختران دهاتی در
معرض خرید و فروش قرار گرفته ...آنها هم البته فرزندان این آب و خاکاند و در این
مملکت حق حیات دارند .چرا باید اینها پیش کِرم و سگ در زیر این دیوار و پای آن
3
دیوار بلولند».
برآورد شهربانی آذربایجان از کل جمعیت استان در سال  1328عبارت بود از «در
حدود  600هزار نفر اهالی شهرنشین در تمام آذربایجان و قریب دومیلیونونیم نیز در
دهات و قراء و قصبات» 4.همچنین برآورد ادارۀ آمار و اطالعات وزارت کشور نیز از
مجموع جمعیت شهری و روستایی در دو استان آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و
همچنین شهرستان زنجان در اواخر سال  1326حدودا ً عبارت بود از سهمیلیونوصدهزار
نفر :استان آذربایجان شرقی (استان سوم) شامل اردبیل ،ارسباران ،آذرشهر ،تبریز،
خلخال ،سراب ،مرند و مشکینشهر و مناطق روستاییشان حدودا ً یکمیلیونپانصدهزار
نفر؛ استان آذربایجان غربی (استان چهارم) شامل خوی و شاهپور ،رضائیه ،شاهیندژ،
گروس و بیجار ،میانه ،ماکو ،مراغه ،مهاباد ،و هشترود و مناطق روستاییشان حدودا ً
یکمیلیونودویستهزار نفر؛ و شهرستان زنجان و روستاهایش نیز که جزئی از استان
5
اول بودند حدودا ً چهارصدهزار نفر.
.۱
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صورت مشروح مذاكرات مجلس سنا ،دورة اول ،جلسة  ، 23چهارشنبه  17خرداد .1329
همان.
«نامۀ وطنپرست حقیقی به استاندار آذربایجان» 12 ،خرداد  ،1329در پروندۀ شمارۀ .6
شهربانی کل کشور« ،رونوشت گزارش شهربانی آذربایجان دربارۀ وضعیت امنیتی آذربایجان به شمارۀ 6 ،»9023
مرداد  ،1328در پروندۀ شمارۀ .5
ادارۀ اطالعات و آمار وزارت کشور« ،نامۀ ادارۀ آمار و اطالعات به ادارۀ سیاسی وزارت کشور دربارۀ آمار نفوس
کشور به شمارۀ  20 ،»9390بهمن  ،1326در پروندۀ شمارۀ .59
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  در این میان ،خیلِ بیکاران ،مشتمل بر رعایای روستایی کوچیده به شهرهای آذربایجان
و کارگران صنعتی بیکارشده در شهرهای آذربایجان و سایر بیکاران از اقشار گوناگون،
منطق ًا دو گزینه در پیشارو داشتند :یا اعتراض فعاالنه در آذربایجان به وضعشان یا کوچ
منفعالنه از آذربایجان برای فرار از وضعشان .آذربایجانیها در مواجهه با بحرانی که
دامنگیرشان شده بود کدام گزینه را پی گرفتند؟

فصل سوم

بختک اختناق در پی سقوط حکومت خودمختارآذربایجان

داوود پیرنیا معاون نخستوزیر ،بیست روز پس از سقوط حکومت خودمختار آذربایجان،
طی تلگرافی از تبریز به نخستوزیر احمد قوام نوشته بود که «همیشه در تبریز بدی نان
منشأ قیام شده» 1.گزارش شهربانی آذربایجان ،تقریب ًا سه سال بعد در یکی از برهههای
اصلی کوچ رعایای آذربایجان ،انگار ارزیابی پیرنیا را دربارۀ مسائلی فراتر از نان نیز تأیید
میکرد .این گزارش در تابستان  1328نشانههایی به دست میداد از این که آذربایجانیها
در مواجهه با بحران عمیق در منطقهشان گویی ،به هوای اصالح امور ،مستعد مبادرت به
اعتراض فعاالنه به وضع بحرانیشان بودند .بنا بر گزارش شهربانی آذربایجان« ،چشم و
گوش آنها بهکلی باز شده و دیگر گول تشریفات و مقررات و سایر جریانات معمولی
کشور را نمیخورند .در دورۀ پیشهوری فوقالعاده افکار مردم را از بدی اوضاع ادارات
دولتی و نقص فرهنگ و بهداری و شهرداری و اجحافات طبقۀ مالک و سرمایهدار و
بدی وضع طبقۀ کارگر و عدم اصالحات متوجه کردهاند و حال ،به همان علت ،دیگر
مردم آذربایجان حاضر و قانع به وضع فعلی نمیباشند و حتم ًا اصالحات میخواهند و
2
به وعده و وعید راضی نمیشوند و عمل میخواهند و مطالبه میکنند».
بااینحال ،گزارش شهربانی آذربایجان فقط از دلخواستهای آذربایجانیها حکایت
میکرد نه از جنبوجوش انفرادی یا دستهجمعیشان برای تحقق چنین دلخواستهایی.
فضای سیاسی برساخته در صفحات شمال غربی کشور پس از سقوط حکومت
خودمختار آذربایجان در  21آذر  1325مطلق ًا بستری حاصلخیز برای اعتراض فعاالنۀ
آذربایجانیهانبود.
 .۱وزارت دارایی« ،رونوشت تلگراف معاون نخستوزیر از تبریز به نخستوزیر در تهران به شمارۀ 12 ،»37594/55
دی  ،1325در پروندۀ شمارۀ .112
 .۲شهربانی کل کشور« ،رونوشت گزارش شهربانی آذربایجان دربارۀ وضعیت امنیتی آذربایجان به شمارۀ 6 ،»9023
مرداد  ،1328در پروندۀ شمارۀ .5

 58کوچ در پیکار ونان

سه سطح از عواملِ درهمتنیدۀ بینالمللی و ملی و محلی طی نیمۀ دوم دهۀ بیست
خورشیدی ،سرجمع ،فضایی را در صفحات شمال غربی کشور پدید آورده بودند که
میدان فعالیت سیاسی را برای ساکنان منطقه بسیار محدود میکرد .در سطح بینالمللی،
به موازات فرارسیدن دورۀ پس از جنگ جهانی دوم و افول تدریجی بریتانیا در
نقش ابرقدرتی جهانی ،دولتهای پیدرپی در دومین نیمۀ دهۀ بیست خورشیدی از
جمله به هوای دستیابی به کمکهای مالی امریکا برای ارتقای توان اقتصادی کشور
عمدت ًا درصدد پیگیری خطمشیهایی بودند که جهان غرب به رهبری ایاالت متحدۀ
امریکا برای ممانعت از گسترش حوزۀ نفوذ شوروی اتخاذ کرده بود .سرآغاز این نوع
سوگیری دیپلماسی خارجی ایران طی نخستین جرقههای شکلگیری جنگ سرد میان
شوروی و امریکا در سطح بینالمللی ،توأم با گرایش به حفظ تمامیت ارضی ایران،
پیشاپیش خصوص ًا به رویارویی شدید حکومت مرکزی ایران با حکومت خودمختار
آذربایجان طی اواخر پاییز  1325در سطح ملی انجامیده بود .برآیند نقشآفرینی این
نوع عوامل درهمتنیدۀ بینالمللی و ملی در پی سقوط حکومت خودمختار آذربایجان
عم ً
ال حکومت نظامیان را بر صفحات شمال غربی کشور طی دومین نیمۀ سالهای دهۀ
بیست خورشیدی در سطح محلی رقم زد .حاصل تعامل سطوح سهگانۀ بینالمللی و
ملی و محلی در صفحات شمال غربی کشور پس از پاییز  1325خورشیدی عبارت
بود از فضایی عمیق ًا امنیتی توأم با کثرت بیسابقۀ اعدامها و بازداشتها و تبعیدها و
مصادرهها و سانسورها.
با گذر از زمستان  1325که با بیسابقهترین سرکوب خونین کارگزاران حکومت
خودمختار آذربایجان و پایگاههای اجتماعیاش بهدست کارگزاران حکومت مرکزی
مصادف بود ،روایتهایی که رسانههای طرفین جنگ سرد هم در شوروی و هم
در امریکا از استمرار فضای امنیتی آذربایجان در سراسر سال  1326ارائه میکردند
صرفنظر از تفاوتها در اصطالحات بهکاررفته اصوالً بسیار مشابه بودند.
ترجمۀ گزارشی از روزنامۀ پراودا در مسکو را مدیرکل وزارت امور خارجه در اوایل
شهریور  1326چنین به اطالع نخستوزیر وقت ،احمد قوام ،رساند« :بهطوری که از
تبریز و سایر شهرهای آذربایجان ایران اطالع میدهند ،پیوسته بر خودسری ارتجاع
تحت ریاست مأمورین اعزامی از تهران افزوده میشود .روزنامههای تبریز همهروزه
خبر اعدامهای الینقط ِع مظنونین به ارتباط با دموکراتها را درج میکنند ،مخصوص ًا در
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شهر سراب از سیزدهم تا هفدهم اوت شانزده نفر به دار آویخته شدهاند» 1.اشارۀ روزنامۀ
پراودا مشخص ًا به واقعهای بود که از قضا شهربانی کل کشور در پایان مردادماه به اطالع
وزارت کشور رسانده بود« :به استناد گزارش شهربانی سراب و نامۀ فرمانداری نظامی
آنجا ،حکم اعدام  19نفر زندانیِ متهم به همکاری با متجاسرین از مقامات و دادگاههای
مربوطه صادر [شد] و روز بیستم مرداد  1326شانزده نفر از عدۀ مزبور با تشریفات
قانونی در سراب به دار آویخته شدند» 2.ترجمۀ سفارت ایران در مسکو از گزارش
روزنامۀ پراودا چنین ادامه مییافت« :برای تشدید مبارزه با سران دموکراتها مجددا ً
دستههایی مرکب از غارتگران و عناصر پست تشکیل داده میشود .ضمن ًا ،به دستور
همان مأموران اعزامی از تهران ،بعضی از مالها در مسجدها و بازارها جهت جهاد بر علیه
روسها وعظ نموده و درعینحال همان مالها در گفتارهای خود با افسران امریکاییِ
وارد[شده] از تهران که غالب ًا بخشهای آذربایجان ایران ،مجاور مرزهای شوروی ،را
3
مخصوص ًا سرکشی مینمایند خیرمقدم میگویند».
ترجمۀ گزارشی از روزنامۀ هرالد تریبون به کوشش وزیرمختار ایران در واشنگتن
نیز که وزیر امور خارجه حدودا ً چهار ماه بعد در نیمۀ دیماه برای وزیر کشور فرستاد
همان فضای امنیتی را با زبانی دیگر روایت میکرد« :ازآنجاییکه دولت ایران از بروز
اغتشاش جدیدی در آذربایجان بیمناک میباشد ،هزاران اشخاصی را که مظنون به
فعالیت کمونیستی میباشند به جنوب ایران تبعید مینماید .عدۀ زیادی همهروزه در
تبریز بازداشت گردیده و موقت ًا در داخل چهاردیوار باغ حاج فرج نگهداری میشوند
تااینکه یک دادگاه شش نفری به وضع یکایک رسیدگی نموده و ،در صورت ثبوت
تقصیر ،قرار محکومیت مبنی بر توطئه بر علیه حکومت صادر نماید .از اول سپتامبر
تاکنون چهارهزار نفر به این طریق تبعید شدهاند و مقامات شهربانی تخمین میزنند
که در ظرف شش هفتۀ آینده ممکن است چهارهزار نفر دیگر نیز به نواحی جنوبی
اعزام گردند» 4.وجهی از صعوبت زندگی تبعیدیا ِن آماج اشارۀ روزنامۀ هرالد تریبون از
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وزارت امور خارجه« ،رونوشت تلگراف سفارت کبرای شاهنشاهی در مسکو به وزارت امور خارجه در پیوست
تکبرگی نامۀ مدیرکل وزارت امور خارجه به نخستوزیر به شمارۀ  7 ،»3685شهریور  ،1326در پروندۀ شمارۀ .47
شهربانی کل کشور« ،نامۀ شهربانی کل کشور به وزارت کشور به شمارۀ  31 ،»1/12754/5820مرداد  ،1326در
پروندۀ شمارۀ .49
وزارت امور خارجه« ،رونوشت تلگراف سفارت کبرای شاهنشاهی در مسکو به وزارت امور خارجه در پیوست
تکبرگی نامۀ مدیرکل وزارت امور خارجه به نخستوزیر به شمارۀ  7 ،»3685شهریور  ،1326در پروندۀ شمارۀ .47
وزارت امور خارجه« ،رونوشت ترجمۀ قطعۀ روزنامۀ هرالد تریبون مورخۀ  15اکتبر  1947توسط سفارت کبرای
شاهنشاهی در واشنگتن در پیوست تکبرگی نامۀ وزیر امور خارجه به وزیر کشور به شمارۀ  14 ،»7456دی ،1326
در پروندۀ شمارۀ .48
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زبان تعدادی از افسران سابق ارتش در تلگرافی به نخستوزیر وقت در اواسط پاییز
چنین روایت شده است« :فدویان ،افسران سابق ارتش ،طبق رأی صادره از دادگاه ِ زمان
ِ
جنگ تبریز فقط محکوم به حبس ابد شدهایم و حالآنکه شهربانی تبریز در ماه گذشته
بدون توجه به مندرجات رأی محکمه به زندان بندرعباس تبعید[مان] نموده» 1.افسران
به روایتشان افزودند که «شکی نیست که ساکن مناطق سردسیر شمالی به علت عدم
استعداد طبیعی در نقاط گرمسیری جنوبی آنهم در بدترین محلها و در زندان بهزودی
از بین خواهد رفت و حقیقت ًا این عمل در مورد ما بهمنزلۀ اعدام است که تاریخ اجرای
آن قدری به تأخیر افتاده باشد» 2.ترجمۀ سفارت ایران در واشنگتن از گزارش روزنامۀ
هرالد تریبون چنین ادامه مییافت« :در کوچههای شهر تبریز که هشتاد مایل با مرز
شوروی فاصله دارد منظرۀ پاسبانان و سربازان که اشخاص مظنون را به بازداشتگاه
3
راهنمایی مینمایند خیلی عادی است».
سرکوب فقط به بازداشت و اعدام و تبعید منحصر نمیشد .مصادرۀ اموال نیز
بخشی از فرایند سرکوب بود .نامۀ محرمانۀ مدیرکل ادارۀ دارایی و اقتصادی آذربایجان
به وزیر دارایی در اوایل سال  1326وصفی از روال مصادرهها به دست میداد« :از
کلیۀ اموال و دارایی کسانی که در دورۀ یکساله در امور حکومتی آذربایجان دخیل
بودهاند صورت کامل برداشته شود و آنچه موردنیاز ارتش است برابر پروانۀ مرکز
تسلیم ارتش و باقیمانده ضبط گردد و این دستور به همۀ اموال متجاسرین اعم از
مهاجر و فراری و کسانی که قب ً
ال در ایران بوده و تبعۀ ایران شناخته میشوند و یا
آزاد یا مخفی فقط به تشخیص این که متجاسر بوده یا با آنها همکاری کردهاند شامل
میشود و در اجرای آن باید اموال منقول و غیرمنقول یعنی خانه و مستغالت شهری
4
و دهات و اثاثیۀ خانۀ اینگونه اشخاص را توقیف و ضبط نمود».
تعدیهای مأموران حکومتی فقط در شهرها نبود .روستاها را نیز دربرمیگرفت.
در مهر  1326احمد قوام که مسئولیت نخستوزیری و وزارت کشور را همزمان بر
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وزارت پست و تلگراف و تلفن« ،تلگراف تعدادی از افسران سابق ارتش به نخستوزیر ،از بندرعباس به طهران»،
 14آبان  ،1326در پروندۀ شمارۀ .50
همان.
وزارت امور خارجه« ،رونوشت ترجمۀ قطعۀ روزنامۀ هرالد تریبون مورخۀ  15اکتبر  1947توسط سفارت کبرای
شاهنشاهی در واشنگتن در پیوست تکبرگی نامۀ وزیر امور خارجه به وزیر کشور به شمارۀ  14 ،»7456دی ،1326
در پروندۀ شمارۀ .48
وزارت دارایی« ،نامۀ محرمانۀ مدیرکل دارایی و اقتصادی استان آذربایجان به وزیر دارایی به شمارۀ 15 ،»490/5
فروردین  ،1326در پروندۀ شمارۀ .51
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عهده داشت در مقام وزیر کشور به استانداری در تبریز نوشت« :مأمورین ژاندارمری
در دهات تعدیات زیادی به مردم میکنند و ممکن است عکسالعمل آن از سال 24
1
هم شدیدتر شود».
بیانیۀ انجمن آذربایجان ،انجمنی طرفدار حکومت مرکزی که بهتازگی تأسیس شده
بود ،در آبانماه  1326از نوع برخورد هیئت حاکم در آذربایجان با آذربایجانیها طی
دورۀ حدودا ً یکسالۀ پس از شکست فرقۀ دموکرات آذربایجان جمعبندی جامعی به
دست میداد« :فشار و تضییقاتی را که آذربایجان در عرض یک سال مخصوص ًا در چند
ماه اخیر دیده در هیچ دوره حتی از اشغالگران دموکراتنما نیز ندیده است» 2.بیانیه
چنین ادامه مییافت« :ظلم و جور و اجحافات و تعدی و بیحیایی مأمورین به جایی
رسید که کاسۀ صبر این ملت صبور و ایراندوست را لبریز و ناچار [کرد] بهوسیلۀ
انجمن آذربایجان از پیشگاه معظم شاهنشاه محبوب و ناجی خود و از هیئت محترم
دولت و مجلس شورای ملی استدعای رفع مظالم و تضییقات و محاکمۀ مسئولین امر
3
را بنماید».
فضای اختناق در آذربایجان به سال  1327نیز کشیده شد .سید حسن تقیزاده،
نمایندۀ تبریز در مجلس شورای ملی ،در ابتدای تیرماه در نطق پیش از دستور
خویش در مجلس از «محدودیت مفرط آزادی سیاسی» در آذربایجان گله کرد:
«بیشتر از این رشتۀ نقصان معنوى آذربایجان ،محدودیت مفرط آزادى سیاسى 
است و به عقیدۀ من حکومت نظامى و اجراى آن براى تعقیب موهومات یا تعقیب
متهمین به عقاید ناپسندیده و مداومتدادن به اوضاع متعاقب استرداد آذربایجان و
زنده نگاهداشتن لغت ‘متجاسرین’ و متهمکردن این و آن از گاهى به گاهى به این
صفت و حبس و تبعید باید عاقبت روزى خاتمه یابد» 4.تقیزاده اصرار ورزید که
«اگر هم جمعی به اشتباه با بیم و امید در راه کج رفتهاند باید مورد عفو عمومی
واقع گردند و این عفو شامل محبوسین و محکومین به حبس و تبعیدشدگان و
5
توقیفشدگان فعلی نیز بشود».
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وزارت کشور« ،پیشنویس تلگراف وزیر کشور به استانداری آذربایجان» 18 ،مهر  ،1326در پروندۀ شمارۀ .74
گزارشهای محرمانۀ شهربانی ( ،)1324-26جلد اول ،به کوشش مجید تفرشی و محمود طاهر احمدی (تهران:
انتشارات سازمان اسناد ملی ایران ،)1371 ،ص .469
همان.
«صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ،دورۀ پانزدهم 1 ،تیر  ،»1327در سید حسن تقیزاده ،مقاالت
تقیزاده ،جلد دهم (تقیزاده در مجلس :دورۀ پانزدهم شورای ملی و دورۀ اول و دوم سنا) ،زیر نظر ایرج افشار و به
کوشش مصطفی نوری و رضا آذری شهرضایی (تهران :توس ،)1385 ،ص .98
همان ،صص  98و .99
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حسین مکی ،منشی کمیسیون عرایض در مجلس پانزدهم ،در اواخر همان ماه
در صحن علنی مجلس از پلیدیها در مسیر تعقیبهای قضایی پرده برداشت« :در
آذربایجان که بودم دیدم یک دستهای را به نام متجاسر و یا همکاری با متجاسرین
1
تعقیب میکردند که اینها هیچگونه همکاری با متمردین یا متجاسرین نداشتهاند».
مکی نشان داد دامنۀ تعقیب قضایی و آزار و اذیتها در آذربایجان به بهانۀ همکاری
با «متجاسرین» در دورۀ حکومت خودمختار در عمل تا چه حد فراتر از حدود رسم ًا
تعریفشده میرفت« :فقط جرم این بدبختها این بوده که در محل صاحب صد
دیناری پول بودند .میفرستادند عقبشان و میگفتند متهم هستی که با متجاسرین
همکاری کردهاید ،اگر اینقدر ندهید محکومتان میکنیم واال پروندهتان را میفرستیم
به محکمۀ نظامی» 2.مکی به نقل از نمایندهای دیگر به گفته افزود« :کسی را در یکی
از نقاط آذربایجان که گویا از تجار مراغه بوده و یکی از تجار معروف آنجا بوده و
هیچگونه همکاری با متجاسرین نکرده بوده است این شخص را فرستادند آوردند
و گفتند که شما همکاری کردید .گفت که من هیچگونه همکاری نکردهام و وقتی
آنها در آذربایجان قیام کردند و مسلط شدند من هم اینجا بودم و زندگی میکردم.
سههزار تومان از آن خواستند و نداد .در محکمۀ بدوی محکوماش کردند و بعد پیغام
برایش دادند که حاال در محکمۀ عالیتری باید دوازدههزار تومان بدهی .اگر بدهی
3
تبرئه میشوی و اگر ندهی محکوم خواهی شد».
ناصرقلی اردالن ،نمایندۀ سنندج در مجلس پانزدهم ،چند روز بعد همین
مضمون را در صحن علنی مجلس تکرار کرد« :عدهای از مأمورین دولت که ملت
ایران از وجود آنها بیزار و متنفر است در ظرف این دو سال اخیر به نام مستخدم
دولت در خانۀ هر آذربایجانی که یک لقمۀ نان داشت فرستادند و اگر پول داشت
پول گرفتند قالی یا قالیچه داشت گرفتند ،اگر اسب و گوسفند داشت گرفتند و
حتی اگر سگ شکاری هم داشت مضایقه نکردند و اگر چیزی نداشتند آنها را
همینطور که ما دیدیم به نقاط دوردست ایران تبعید کردند که االن در این گرما
4
مشرف به موت هستند».
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صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ،دورۀ پانزدهم ،جلسۀ  ،87سهشنبه  29تیر .1327
همان.
همان.
صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ،دورۀ پانزدهم ،جلسۀ  ،90یکشنبه  3مرداد .1327
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سید ابوالحسن حائریزاده ،مخبر کمیسیون کشور در مجلس پانزدهم ،یک ماه بعد
گویی چکیدهای از سخنان مکی و اردالن را در صحن علنی مجلس ارائه میکرد« :در
سایۀ حکومت نظامی بعضی افراد غیرصالح در تمام شئون اجتماعی اهالی صلحطلب
آذربایجان دخالت مینمایند .زنها و بچهها را بدون رسیدگی و تحقیق فقط محض
1
هوس فالن افسر تبعید کرده اموال مردم را ضبط کردهاند».
عریضههای برجامانده از برخی تبعیدیان دربارۀ صعوبت زندگیشان در تبعید تا
حدی از پیآمدهای رنجبارِ گرفتاری در دام تبعید حکایت میکرد .پیرمردی تبعیدی در
شیراز در اواخر بهار  1327به استاندار فارس به یاری قلمنوشتۀ دیگران گفت« :نُه نفر
عائلۀ بیچارۀ من که کلیه زن و کودک خردسال هستند برای لقمهنانی محتاج[اند] .نه نان
دارم به آنها بدهم و نه فکری که وسیلۀ دلداریشان فراهم کنم» 2.پیرمرد افزود« :در
حدود  75سال و موهای سفید [دارم] ،و اندام الغر اجازۀ کارکردن به من نمیدهد .تبعید
هم کلیۀ سرمایهام را از کف برده است .تا دیروز اندک اثاثیهای را که جهت لوازمات
روزمرۀ خود آورده بودم در عرض چهار ماه که در شیراز هستم فروخته به مصرف
خوراک عائلهام رساندهام .امروز دیگر هیچ ندارم مگر لباس پر از وصلۀ عیال و دختران
خردسالام که آنهم فقط اسم لباس دارد .اگر بخواهم دست تکدی هم دراز کنم زبان
3
فارسی نمیدانم که سؤال کنم».
تنی چند از تبعیدیان آذربایجانی از داراب تقریب ًا در همان زمان به همان مقام با متنی
مغلوط که نشان از کورهسوادشان داشت نوشتند« :اینجانبان تبعیدی آذربایجان با چند
عائله تمامی گرسنه و اریان میباشیم و کسی به ما یک چیزی نمیدهد نزدیک است به
هالک برسانیم هم از گرسنگی و هم بیکاری و گرمی به ما سخت میگذرد ما نمیتوانیم
اینجا زندهگانی بکنیم» 4.ملتمسانه درخواست کردند که «اول خدا و دوم حضرت هیچکس
نداریم که کار ما را انجام بدهد محض رضای خدا به ما کمکی بکنید به ما نجات بدهید
ما بی خرجی و گرسنه و لوخطی هم روز را به شب گرسنه میبریم محض رضای خدا به
5
ما راه بکشید به حضرت عالی دواگو باشیم تبعیدشدهگان بیگناه و بیپناه».
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صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ،دورۀ پانزدهم ،جلسۀ  ،98پنجشنبه  4شهریور .1327
«عریضۀ یک تبعیدی آذربایجانی به اسم محمدحسین قرهکیشی در شیراز به استاندار فارس به شمارۀ  3 ،»3386خرداد
 ،1327در پروندۀ شمارۀ .58
همان.
«عریضۀ تنی چند از تبعیدیان آذربایجانی در داراب به استاندار فارس ،بدون شماره» 15 ،خرداد  ،1327در پروندۀ
شمارۀ .58
همان.
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تبعیدیان دیگری در اوایل تابستان از رنج زندگی در تبعید و بیگناهیشان نوشتند:
«جمعی بیچاره از زن و مرد و بچۀ معصوم که به سبب بدبختی و تهیدستی بدون
تقصیر مورد سوءظن اولیای امور شده و به این ناحیه تبعید گردیده ،زنان فقیر بیکس
از خانمان دور و مردان پیر و فرتوت ازکارافتاده .قهرمان نام  80ساله با هفت نفر عائله
و آقوب ارمنی  70ساله شکمپاره با پنج نفر عائلۀ دختر ،علی نام پای لنگ با هفت نفر
دختر صغیر ،آرشاق ارمنی  65ساله ،چهار نفر دختر ،زن بیشوهر ،شش نفر بچۀ معصوم
بیپدر ،پنج نفر سرگشته از کسبوکار و عائله محروم مانده در این منطقۀ گرمِ جهرم و
آتش سوزان که هیچ سازگار با طبیعت ما بیچارهگان و طفالن معصوم ما نیست با شدت
فقر و گرسنگی به سر میبریم و به امراض مختلف و ماالریا گشتهایم .بدیهی است
بهواسطۀ نداشتن قدرت جانی و مالی از بین خواهیم رفت .درصورتیکه اگر به پروندۀ
1
ما رسیدگی و از روی وجدان قضاوت شود بیگناهی این آوارهگان معلوم خواهد شد».
شماری دیگر از تبعیدیان نیز در تابستان همان سال از همین درد برای «استاندار شیراز»
نوشتند« :با نهایت محترم بعرض مبارک میرسانیم این فدویان آذربایجان بر اینکه موزوی
شانزده نفر میباشیم از گرمی نمیتوانیم زندهگانی بکنیم از گرمی یکی مرده سه تا هم مریض
هست خرج نداریم که بهخوریم فقت خالی نون میخوریم اول خدا دوم حضرت عالی
یک راهی برای ما بکشید ما را از اینجا نجات بدهند ما تمام از گرمی نمیتوانیم از خانه
2
بیرون بریم محض رضای خدا ما را از اینجا ببرید بجای سردی».
زنی تبعیدی که از شوهر خویش جدا افتاده بود در اواخر تابستان با زبان فارسی نارسا
ملتمسانه درخواست کرد« :این زعیفه ستاره عیال نوراهلل ابراهیم هستم تقازا دارم که ده روز
بمن ایجازه میدهد رفتهام از شیراز عیال خودم دیدم و یک بچه که نوراهلل از شیراز آووردند
که بنده قوسعه نهگردم بیست روز است که بچه از اینجا هست چندی روز است که خیلی
3
گریه کرده تقازا دارم که ده روز و یا هشت روز بمن ایجازه میدهد».
حائریزاده در اواسط تابستان در صحن مجلس معترضانه گفت« :آن کسانی که
یاغی نبودهاند تبعیدشان کردهاند به بندرعباس ،خوزستان ،یزد و کرمان و سایر نقاط و از
گرسنگی و گرما و بدبختی تلف شدهاند» 4.معترضانه افزود« :زن و بچۀ مردم که یاغی
نبودند به آنها چه کار دارید که در بندرعباس و یزد و کرمان به امر دولت دربهدر و
.۱
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«عریضۀ جمعی از تبعیدیان آذربایجانی به استاندار فارس به شمارۀ  20 ،»6463تیر  ،1327در پروندۀ شمارۀ .58
«عریضۀ شماری از تبعیدیان آذربایجانی به استاندار شیراز [کذا] به شمارۀ  12 ،»6462تیر  ،1327در پروندۀ شمارۀ .58
«عریضۀ یک زن تبعیدی آذربایجانی در آباده به فرماندار آباده به شمارۀ  24 ،»748خرداد  ،1327در پروندۀ شمارۀ .58
صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ،دورۀ پانزدهم ،جلسۀ  ،95سهشنبه  4شهریور .1327
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سرگردان باشند؟» 1سپس تلویح ًا تهدید کرد که «من نمیخواهم زیاد توضیح بدهم در
2
اطراف این و اگر توضیح بدهم خیلی از پردهها باال خواهد رفت».
اعدامها و بازداشتها و حبسها و تبعیدها و مصادرهها در حالی بهوفور اجرا میشد
که شاه در اواخر آبان  1326در نامهای علنی به نخستوزیر وقت ،احمد قوام ،نوشته
بود« :نظر به این که از آذرماه  1324در استانهای آذربایجان و کردستان و شهرستان
زنجان حوادثی رخ داده و در اثر آن بعضی از افراد شهرنشین و طوایف آن حدود سوق
به اقداماتی داده شدهاند که از مراتب میهندوستی و تعصب ملی آنان دور بوده و حاال
که مورد تعقیب واقع شدهاند بیم آن را دارند که مورد بیمرحمتیها واقع گردند ...لذا
مقرر میداریم جناب اشرف نخستوزیر مراحم ملوکانۀ ما را به عموم اهالی مناطق فوق
از شهرنشین و ایل ابالغ [کنند] و به آنان اطمینان بدهند که در آتیه تا وقتی که عملی
مخالف قوانین و یا منافی امنیت و آسایش عموم مرتکب نشوند مورد عواطف و عالقۀ
3
ملوکانۀ ما بوده و از هر قسم تعرض مصون و محفوظ خواهند بود».
نُه ماه بعد ،وقتی عفو عمومی در قالب قانون به تصویب مجلس شورای ملی و
توشیح شاه رسید ،انتظار میرفت که فضای اختناق در آذربایجان رو به کاستی بگذارد.
بر طبق مادۀ واحدۀ «قانون عفو عمومی مجرمین غائلۀ آذربایجان و زنجان» که در 26
مرداد  1327پس از چند ماه کشاکش نهایت ًا به تصویب نمایندگان مجلس رسید« ،کلیۀ
اشخاصی که در غائلۀ سالهای  1324و  1325در استان آذربایجان و شهرستان زنجان
مرتکب جنحه یا جنایت سیاسی و یا جنایت عادی مربوط به غائلۀ مزبور شدهاند
(بهاستثنای مرتکبین قتل و یا غارت) و همچنین شرکا و معاونین آنها ،اعم از این که
تحت تعقیب بوده و یا به موجب حکم قطعی یا غیرقطعی محکوم شدهاند و یا اساس ًا
تاکنون مورد تعقیب قرار نگرفتهاند از تعقیب و مجازات معاف میگردند و هیچگونه
4
آثار کیفری به عمل آنان مترتب نمیشوند».
غالمحسین رحیمیان ،نمایندۀ شهر گرگان ،در کشاکش تصویب قانون عفو عمومی
در مجلس گفته بود که «[دولتیها] در این یکسالونیم بعد از ختم این قضیۀ [حکومت
خودمختار آذربایجان] هر عملی که خواستند انجام دادند و حاال میخواهند که درواقع
.۱
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همان.
همان.
«نامۀ شاهنشاه ایران به جناب اشرف نخستوزیر ،بدون شماره» 24 ،آبان  ،1326در پروندۀ شمارۀ .52
وزارت دارایی« ،رونوشت قانون عفو عمومی مجرمین غائلۀ آذربایجان و زنجان در مجلس شورای ملی در  26مرداد
 1327در پیوست دوبرگیِ ابالغیۀ نخستوزیر به وزارتخانههای جنگ و کشور و دادگستری دربارۀ تصویب این
قانون به شمارۀ  3 ،»9888شهریور  ،1327در پروندۀ شمارۀ .53

 66کوچ در پیکار ونان

یک رفاهیت و آسایش برقرار کنند و اقدامات شدید خودشان و احساس کینه و روش
غیرعادالنه را ترک کنند» 1.هماو حدودا ً یک ماه پس از تصویب و ابالغ قانون عفو
عمومی با اعتراض در مجلس تأکید کرد« :موضوعی است راجع به قانون عفو عمومی
آذربایجان که برای بعضیها دولت اجرا نمیکند و قانون اجرا نمیشود .قانون از مجلس
گذشته است .آقا قانون باید احترام داشته باشد .عدهای از افسران و یک عدۀ دیگر
شکایت کردهاند و اعالن گرسنگی [اعتصاب غذا] کردهاند و شاید تا االن هم از پا
درآمده باشند .بنده خواستم روی این نظر به اطالع آقایان نمایندگان برسانم که چرا
2
دولت این قانون را اجرا نمیکند».
سید حسن تقیزاده ،در پایان همان جلسۀ مجلس شورای ملی ،ایراد کار و علت عدم
اجرای قانون عفو عمومی را در ذکرکردن قی ِد «بهاستثنای مرتکبین قتل و یا غارت» درون
متن قانون میدانست« :این [قانونی] که تصویب شد راجع به عفو عمومی مقصرین
آذربایجان ،این کار بهطور الزم اجرا نشده است و جای تأسف است که چون یک قیدی
3
در این شده ،هر قیدی که در اینجا بشود تشبث به آن قید باعث تأخیر کار میشود».
تقیزاده با افسوس افزود« :کاش قتل و غارت را هم استثنا نکرده بودیم .میگفتیم [اگر
قتل و غارت نیز کرده] آزاد است .همین قدر که گفته شد ‘به جز مرتکبین قتل و غارت’،
آنها [مجریان قانون] تأخیر میاندازند و میگویند که دوسیه نیست .دوسیه کجاست؟
میگویند که در تبریز است باید بنویسیم که از تبریز بیاورند .الی ماشاءاهلل کار میافتد
4
به دست عمال جزء».
بااینحال ،استمرار فضای اختناق در آذربایجان ،برخالف تبیین ناقصی که تقیزاده
به دست میداد ،فقط بر اثر نقص قانون عفو عمومی نبود .علت اصلی تثبیت ج ّو مختنق
حتی پس از تصویب و ابالغ قانون عفو عمومی را باید در استمرار رویکرد امنیتی اولیای
امور جست .گزارش شهربانی آذربایجان از اوضاع سیاسی منطقه حدودا ً یک سال پس
از تصویب قانون عفو عمومی بهخوبی همین رویکرد را بازتاب میداد« :اوضاع سیاسی
از لحاظ قانون عفو و مراجعت مهاجرین و آزادی سردستههای پیشهوری از زندان بهکلی
.۱
.۲
.۳
.4

صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ،دورۀ پانزدهم ،جلسۀ  ،94شنبه  23مرداد .1327
صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ،دورۀ پانزدهم ،جلسۀ  ،101یکشنبه  21شهریور .1327
«صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ،دورۀ پانزدهم 21 ،شهریور  ،»1327در سید حسن تقیزاده ،مقاالت
تقیزاده ،جلد دهم (تقیزاده در مجلس :دورۀ پانزدهم شورای ملی و دورۀ اول و دوم سنا) ،زیر نظر ایرج افشار و
به کوشش مصطفی نوری و رضا آذری شهرضایی (تهران :توس ،)1385 ،ص .143
همان.
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تأثیر بدی در روحیه و افکار مردم بخشیده و وضع انتظامی را بهکلی مختل کرده که
بههیچوجه جبرانپذیر نیست و تمام قوای پلیس صرف مبارزه با این موضوع میشود
ولی بههیچوجه کافی و مؤثر نمیباشد و دستهای مرموز در کار است که اوضاع اساسی
این منطقه را مختل نماید» 1.بنا بر همان گزارش« ،با مراقبتی که میشود عناصر مضره و
ماجراجویان نمیتوانند در اینجا عرضاندام زیاد بکنند ولی با تبلیغات وسیع دامنهدار
خارجیان و عناصر مضره که به انواع مختلف سمپاشی نموده و سعی دارند که جنگ
اعصاب ایجاد کنند و با وجودی که از هیچ راهی نتوانستهاند بین اهالی تولید اغتشاش و
اضطرار نمایند معذالک عناصر مزبور از تعقیب منظور خود دستبردار نبوده گاهی به نام
کمبود غله و نان و آب و گاهی با ایجاد اختالف بین بهایی و مسلمان و کلیمی و گاهی
سعی در ایجاد کدورت بین ادارات دولتی و گاهی ناراضیکردن مردم از عدم توجه مرکز
2
و عدم اصالحات درصددند که در اوضاع این سامان اختاللی ایجاد نمایند».
رویکرد امنیتی شهربانی آذربایجان به ساحتهای گوناگون زندگی در استان در
حالی کماکان استمرار داشت که شهربانی کل کشور در گزارشی محرمانه در ابتدای
اردیبهشت  1328اذعان میکرد که «در اغلب محافل و مجالس گفته میشود که
3
موضوع فرقۀ دموکرات آذربایجان تمام شده است».
فعالیت سیاسی در آذربایجان البته کماکان استمرار داشت اما عمدت ًا یا در چارچوب
منازعههایی که درون هیئت حاکم در جریان بود یا در قالب تأیید کلیت نظام سیاسی
مستقر .نمونهای از فعالیت در چارچوب منازع ههای درونحکومتی :بنا بر گزارش
شهربانی کل کشور در  22خرداد « ،1327اهالی آذربایجان به سقوط کابینۀ حکیمی
اعتراض داشته و امروز وکالی آذربایجان را برای ساعت هفده جهت مخابرۀ حضوری
خواسته [بودند] و از قرار معلوم قصد تعطیل بازارها را داشتهاند» 4.نمونهای نیز از فعالیت
در قالب تأیید کلیت نظام سیاسی مستقر :بنا بر گزارش شهربانی کل کشور در  23آذرماه
« ،1328جشن  21آذر [به مناسبت «نجات آذربایجان»] با جالل و شکوه تمام در مرند
انجام یافت» 5.ابتدا نوبت نقشآفرینی مردم در نمایش بود« :از ساعت  10صبح متدرج ًا
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نخستوزیر« ،رونوشت گزارش شهربانی آذربایجان دربارۀ اوضاع سیاسی منطقه در پیوست چهاربرگی نامۀ
محرمانۀ نخستوزیر به وزیر کشور به شمارۀ  2 ،»1201/4آبان  ،1328در پروندۀ شمارۀ .54
همان.
گزارشهای محرمانۀ شهربانی ( ،)1327-28جلد دوم ،به کوشش مجید تفرشی و محمود طاهر احمدی (تهران:
انتشارات سازمان اسناد ملی ایران ،)1371 ،ص .193
همان ،ص .121
همان ،ص .341
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دستههای محلی و کارخانجات و دانشآموزان و کشاورزان دهات حومۀ شهر هر دسته
با پرچمهای ملی که تمثال اعلیحضرت همایون شاهنشاهی در پیشاپیش آنان بوده با
عدهای از دوچرخهسواران که دوچرخههای خود را تزیین کرده بودند و چند کامیون
تزیینشده با خواندن سرود و فریادهای زندهباد شاهنشاه ،با نظم کامل در خیابانها و
محالت شهر گردش کردند» 1.سپس نوبت نظامیان شد« :پادگان مرند رژۀ باشکوهی در
مقابل تمثال مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاهی و در ساعت  15عملیات ورزشی
در مقابل تمثال مبارک و رؤسای ادارات و معاریف محل با خانمهایشان که از طرف
پادگان دعوت شده بودند در میدان مشق انجام دادند» 2.در این فواصل نیز بخش شیرین
نمایش« :قبل از ظهر از طرف فرماندار و ساعت  17از طرف بازرگانان از تمام رؤسا و
کارمندان و معتمدین محل در عمارت شهرداری برای صرف چای و شیرینی دعوت و
3
در تمام مجالس سخنرانیهای جالبی از طرف افسران و آموزگاران و غیره ایراد شد».
سرانجام نیز پایانبخش نمایش« :ساعت  18جشن خاتمه و چند تلگراف شادباش
از طرف طبقات مختلف به مقام نخستوزیری و ستاد ارتش و فرماندهی نیروی
آذربایجان و رادیوهای تهران و تبریز مخابره گردید» 4.هر نوع فعالیت سیاسی در بیرون
از قلمرو فعالیتهای درونگروهیِ نیروهای وفادار به کلیت نظام سیاسی مستقر بهتمامی
زیر سرکوب قرار میگرفت.
نه فقط اَعمال «عناصر مضره» بلکه نیاتشان نیز بیعقوبت نمیمانْد .بنا بر
صورتجلسۀ کمیسیون امنیت شهرستان خوی در اواخر سال « ،1327سیودو نفر ...که
در زمان تسلط فرقۀ دموکرات و تشکیالت پیشهوری بعض ًا دارای مشاغل مهمی بوده
و بقیه نیز فعالیتهای مضر بر علیه امنیت و مصالح کشور نمودهاند چون بر اعمال و
افعال آنها هیچگونه اعتماد و اطمینانی نمیباشد و به انتظار وقت و فرصت مناسب
به سر میبرند ممکن است منشأ اثر برای اختالل و نظم و آرامش عمومی گردند و در
موقع مقتضی قادر توانند بود افرادی به دور خود جمعآوری نموده و با شناسایی که به
اوضاع و احوال محل و روحیات اشخاص و با نزدیکی [که] به مرز دارند با ایجاد بلوا
و سروصدا و تبلیغات مضره کار را برای مأمورین انتظامی دشوار [کنند] و به آرزوی
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همان ،صص  341و .342
همان ،ص .342
همان.
همان.
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دیرینۀ خود که برهمزدن نظم عمومی و تجزیۀ کشور است موفق گردند» 1.اعضای
کمیسیون امنیت شهرستان نتیجه گرفتند که «چون مدرکی از عملیات فعلی آنها در
دست نیست ...کمیسیون عقیده دارد نا مبُردگان از حوزۀ آذربایجان و مرزهای کشور دور
2
و به سایر نقاط طرد و اعزام شوند».
برگزاری انواع جلسههای علنی که بهنحوی میتوانستند محتوای انتقادی داشته
باشند تا حد زیادی امکانناپذیر بود .بر اساس گزارش واصل از ادارۀ شهربانی تبریز
در اواسط زمستان « ،1329چند نفر میخواستند که در موضوع نفت میتینگ بدهند اما
با تدابیر عملی از اقداماتشان جلوگیری گردیده» 3.تصویری عامتر در نامۀ محرمانۀ
شهربانی کل کشور به نخستوزیر وقت محمد ساعد مراغ های در اواسط زمستان 1328
به دست میآید« :بعد از [سقوط حکومت خودمختار آذربایجان در] آذرماه  1325این
قبیل اشخاص قادر نیستند علن ًا برخالف مصالح کشور جلساتی تشکیل دهند ،عملیات
4
آنها تحت مراقبت کامل میباشد».
مراسالت آن دسته از «متجاسرین» که پس از سقوط حکومت خودمختار آذربایجان
به شوروی گریخته بودند زیر نظارت مأموران بود .بنا بر صورتجلسۀ کمیسیون شورای
امنیت استان آذربایجان در بهار « ،1328در مورد فراریان آذرماه  1325به خاک شوروی
که ممکن است ضمن مکاتبه با اقوام خود در ایران به عناوین مختلفه اطالعاتی ارسال
دارند ...معموالً نا مبُردگانْ مراسالتی که وسیلۀ پست میفرستند مطالب آنها قطع ًا عادی
و ساده بود و متضمن اطالعاتی نمیباشد و نامههایی هم که تاکنون وسیلۀ اشخاص
متفرقه فرستادهاند غالب ًا به وسایل مقتضی کشف و پس از مالحظۀ مطالب آنها اگر
5
نکاتی برخالف مصالح کشور مشاهده شده صاحبان نامهها تعقیب گردیدهاند».
کوچکترین نشانههای ایدئولوژی غیررسمی در زندگی شغلی اهالی به کوشش
باالترین سطوح نظام سیاسی به عقوبت میرسید .طبق نامۀ محرمانۀ وزیر کشور به
.۱
.۲
.۳
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وزارت کشور« ،رونوشت صورتجلسۀ کمیسیون امنیت شهرستان خوی در تاریخ  18اسفند  ،»1327در پروندۀ
شمارۀ .55
همان.
شهربانی کل کشور« ،رونوشت گزارش محرمانۀ رئیس شهربانیهای آذربایجان به ادارۀ کارآگاهی شهربانی کل کشور
به شمارۀ  3 ،»14131بهمن  ،1329در پروندۀ شمارۀ .113
شهربانی کل کشور« ،نامۀ محرمانۀ شهربانی کل کشور به نخستوزیر به شمارۀ  19 ،»20923بهمن  ،1328در پروندۀ
شمارۀ .55
استانداری آذربایجان« ،صورتجلسۀ کمیسیون امنیت استان آذربایجان در تاریخ  8اردیبهشت  ،»1328در پروندۀ
شمارۀ .56
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نخستوزیر در پاییز « ،1328دکان رضا نامِ شیرینیفروش که اطالع رسیده بود بعضی
آبنبات و شیرینی به مارک داس و چکش ساخته به فروش میرساند بازرسی [شد و]
مقداری آبنبات به همین مارک کشف و ضمن ًا یک دستگاه قالب بزرگ داس و چکش
ِ
مرتکب قضیه جلب و
که مخصوص شیرینی بوده به دست آمده .رضا و علی ناما ِن
1
بازداشت شده و تحت تعقیب قرار گرفتهاند».
ایض ًا پیشپاافتادهترین جلوهگریهای ایدئولوژی دگراندیشانه در زندگی روزمرۀ
اهالی به زیر ضرب گرفته میشد .بنا بر گزارش محرمانۀ رئیس شهربانیهای
آذربایجان در پاییز « ،1329اسمعیل نام شهرت اسکندانی دبیر دبیرستان لقمان ساعت
 18روز هفتم ماه جاری با سه نفر از رفقایش در کافۀ خورشید مشغول صرف نوشابه
و آبجو گردیده گیالس خود را به سالمتی استالین نوشیده .نا مبُرده از طرف قسمت
مربوطه تعقیب [شد] و در جریان بازجویی اعتراف کرد که به َصرف نوشابه عادت
نداشته و با َصرف دو لیوان آبجو سرگیجی گرفته و در اثر مستی نفهمیده است چه
2
صحبتهایی نموده».
گزارشی که شهربانی آذربایجان دربارۀ وضعیت امنیتی منطقه در تابستان  1328ارائه
کرد ،در اوج بحرانهای سهگانۀ کوچ و بیکاری و نان ،برای رعایای بالزده بهتمامی
مقرون به حقیقت بود« :در تمام منطقۀ آذربایجان اعم از شهرها و قراء و قصبات و
نواحی مرزی در اثر تشریک مساعی و مراقبتهای قوای ارتش و شهربانی و مأمورین
کشوری امنیت برقرار است» 3.گزارشنویس افزود« :با توجه به سوابق بحران و هرج
و مرج که متجاسرین در سال[های]  1324و  1325ایجاد کرده بودند با اقداماتی که
در آن دو سال و هفت ماهه شده امنیت عمومی و نظم و انتظامات منطقۀ آذربایجان
از سایر نقاط ایران خیلی بهتر و کاملتر میباشد و آنچه دسایس و تحریکات و
فعالیت برای اختالل امنیت و نظم محلی مقامات خارجی و دستهای مرموز داخلی
و بیگانهپرست تا حال مورد عمل گذاشته شد تمام ًا ،در نتیجۀ مراقبتهای مخصوص،
4
رفع و دفع و مبارزۀ شدید شده است».
.۱
.۲
.۳
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ادارۀ سیاسی وزارت کشور« ،نامۀ محرمانۀ وزیر کشور به نخستوزیر به شمارۀ /8000م» 17 ،فروردین  ،1328در
پروندۀ شمارۀ .55
شهربانی کل کشور« ،رونوشت گزارش محرمانۀ شهربانی آذربایجان به شمارۀ  13 ،»11102آبان  ،1329در پروندۀ
شمارۀ .57
شهربانی کل کشور« ،رونوشت گزارش شهربانی آذربایجان دربارۀ وضعیت امنیتی آذربایجان به شمارۀ 6 ،»9023
مرداد  ،1328در پروندۀ شمارۀ .5
همان.

فصلسوم :بختک اختناق در پی سقوط حکومت خودمختارآذربایجان 71

فضای اختناقآمیز آذربایجان در دومین نیمۀ دهۀ بیست خورشیدی به اهالی مطلق ًا
مجال برآمدن آن نوع اعتراضی را نمیداد که در اعتراض به کیفیت ب ِد نا ِن نانواییهای
سهراه ِ سلسبیل در تهرا ِن اواخر سال  ،1327حتی پس از سوءقصد به جان محمدرضاشاه
و برقراری حکومت نظامی در پایتخت ،از زبان یکی از اهالی خطاب به وزیر دارایی
وقت ،عباسقلی گلشائیان ،جاری شد« :جور و ظلم شماها است که ملت را جری کرده
است از جان و مال خود گذشته و سوءقصد مینماید .بدان و آگاه باش که دست غیب
پشت سر توست و انتقام خواهد کشید ...اگر تو وزیر دارایی هستی چرا باید از وضع
نان شهر اطالع نداشته باشی ...در هر نقطه از کشور ،ما نفوذ داریم و بهزودی شما و
عمال شما را نابود خواهیم کرد ...بترسید از خطرهای ناگهان و بترسید از دمیدن صبح ما
صبح» رعایای مستمند
که در صفحۀ تاریخ از خود به یادگار خواهیم گذاشت»« 1.دمیدن ِ
آذربایجان «که در صفحۀ تاریخ از خود به یادگار» گذاشتند نه به شکل اعتراض در
آذربایجان بلکه به شکل خروج از آذربایجان تجلی یافت.
اگر مسیر اعتراض در آذربایجان بهتمامی بسته بود ،مسیر خروج از آذربایجان در قیاس
با گذشتهها قدری باز شده بود ،از جمله برای مستمندان .رعایای مستمند آذربایجان هیچ
مجبور نبودند مسیر طوالنی و دشواری را بپیمایند که در سال  1285خورشیدی سید
حسن تقیزاده برای رسیدن به پایتخت از تبریز چنین پیموده بود« :به قصد رفتن به طهران
از تبریز حرکت کردم تا از راه روسیه خود را به طهران برسانم ...از سرحد جلفا عبور
کردیم ...از جلفا به نخجوان آمدم و از آنجا با راهآهن تا تفلیس رفتم[ ...سپس] به باکو
رفتم ...از باکو بهوسیلۀ کشتی به سوی ایران حرکت کردیم ...به رشت رفتیم[ ...سرانجام]
بهتوسط گاری پستی  ...به طهران رسیدیم» 2.هشت سال بعدتر نیز خدیجه خانم برای
دیدن برادر خویش ،میرزا رضای ارفعالدوله وزیر ِ
وقت عدلیه در کابینۀ عالءالسلطنه،
مسیری کمابیش مشابه را پیموده بود« :ابتدا با درشکه از تبریز به جلفا رفته ،از آنجا با قطار
از راه تفلیس راهی باکو شده ،سپس با کشتی به بندر انزلی سفر کرده و سرانجام از آنجا
3
دوباره با درشکه به تهران آمده بود ...جادۀ مستقیم تبریز-قزوین هنوز درشکهرو نبود».
رعایای مستمند آذربایجان امکانات امثال تقیزاده و خدیجه خانم را نداشتند اما سه چهار
دهه بعدتر برای رسیدن به تهران راهی در پیشارو داشتند بس کوتاهتر و هموارتر.

 .۱وزارت دارایی« ،رونوشت نامۀ یکی از اهالی سهراه سرسبیل در تهران در پیوست تکبرگی نامۀ محرمانۀ وزیر دارایی
به رئیس شهربانی کل کشور به شمارۀ /7724م» 19 ،اسفند  ،1327در پروندۀ شمارۀ .60
 .۲سید حسن تقیزاده ،مقاالت تقیزاده ،جلد هفتم (زندگی طوفانی) ،به کوشش ایرج افشار (تهران :توس،)1390 ،
صص  55تا .58
 .۳حسن ارفع ،در زمانۀ پنج شاه ،ترجمۀ مانی صالحی عالمه (تهران :نشر ماهی ،)1387 ،ص .80
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به لطف گزارش رئیس ادارۀ راه شوسۀ تبریز در فروردین  ،1328دستکم شرح
واضحی از جادۀ تبریز به زنجان در یکی از مقاطع کوچ رعایای آذربایجان بر جای مانده
است .این جاده به پنج قسمت تقسیم میشد .یکم« ،قسمت تبریز به شبلی به طول 40
کیلومتر» بود که «هفت کیلومتر راه آسفالتشده» داشت و بقیۀ مسیر نیز سنگفرش شده
بود« .عبور و مرور وسایط نقلیه در این قسمت بهسهولت انجام» میشد .دوم« ،قسمت
شبلی به بستانآباد به طول  20کیلومتر» بود« ،تنها قسمتی از راه تبریز به زنجان» که «قابل
ایراد و شکایت» بود .سوم« ،قسمت بستانآباد به قرهچمن به طول  42کیلومتر» بود و
«قسمت عمدۀ راه دارای زیرسازی اساسی ماکادام و وضعیت راه خیلی خوب» بود و
«عبور وسایط نقلیه بهسهولت و با سرعت عادی انجام» میپذیرفت .چهارم« ،قسمت
قرهچمن به میانه به طول  88کیلومتر» بود و «مانع و اشکالی برای رفت و آمد وسایط
موجود» نبود .پنجم نیز «قسمت میانه به زنجان» با درازای « 133کیلومتر» که این قسمت
را خود رئیس ادارۀ راه شوسۀ تبریز «در مدت دو ساعت طی» 1کرده بود .بنا بر سنجش
مشترک دایرۀ جغرافیایی ستاد ارتش و شهربانی کل کشور در سال  ،1328در جادۀ شوسه
2
فاصلۀ تبریز تا تهران  628کیلومتر بود و فاصلۀ زنجان تا تهران نیز  314کیلومتر.
کاهش دشواریها برای رسیدن به تهران از آذربایجان عمدت ًا محصول راهسازیهای
گستردهای در سراسر کشور بود که هم جادههای اصلی و فرعی در درون آذربایجان را
شامل میشد هم طرق و شوارع منتهی به پایتخت از آن منطقه را .تا پیش از سال  1305در
کشور فقط  2400کیلومتر راه شوسه برقرار بود و سایر راهها جملگی مالرو بودند .سال
 1317که دررسید سرجمع  12130کیلومتر راه ساخته شده بود .تا سال  ،1320با تعمیر و
مرمت راههای پیشاپیش موجود و احداث راههای اصلی و فرعیِ تازه ،حاصلجمع راههای
مالرو و راههای شوسۀ مملکت به  24000کیلومتر رسید شامل همچنین  50کیلومتر جادۀ
آسفالته 3.در آذربایجان فقط ادارۀ راه شوسۀ تبریز در سال  1328مسئول نگ هداری «1700
کیلومتر راه» 4بود.
.۱
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وزارت راه« ،نامۀ رئیس ادارۀ شوسۀ تبریز به معاونت کل وزارت راه به شمارۀ  6سیار» 22 ،فروردین  ،1328در در
پروندۀ شمارۀ .110
دایرۀ جغرافیایی ستاد ارتش و شهربانی کل کشور ،راهنمای شهر تهران (تهران :چاپخانۀ ارتش ،)1328 ،ص .133
وزارت راه ،راه و راهسازی از دورۀ هخامنشی تا عصر سلطنت پهلوی (تهران :دفتر اطالعات و روابط عمومی،
 ،)1350ص .47
وزارت راه« ،نامۀ رئیس ادارۀ شوسۀ تبریز به ادارۀ کل راه شوسه به شمارۀ  15 ،»2675خرداد  ،1328در پروندۀ
شمارۀ .110
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کموکیف وسایل نقلیه نیز در همین فاصله بسیار رشد کرده بود .وسایل نقلیه
وانگهیّ ،
از  1000دستگاه در حوالی سال  1303به  12000دستگاه در سال  1308رسیده بود و
سپس تا سال  1320نیز ساالنه مستمر بین  1000تا  3000دستگاه کامیون و اتومبیل سواری
1
به کشور وارد شده بود.
در جایی که یگانه صدا زوزۀ بختک اختناق بود اما راهی جز سوختن و ساختن پیشاپیش
مهیا شده بود ،رأیدادن واقعی با پاها خیلی زودتر از رأیدادن صوری در صندوقهای رأی
به رویۀ بخشهایی از مستمندان تبدیل شد.
در فقدان فرصتهای سیاسی برای اعتراض فعاالنه در آذربایجان پس از سقوط
حکومت خودمختار در  21آذر  ،1325بخشهایی از جمع بیکارا ِن ناهمگنِ رعایای
روستایی و کارگران شهری در سالهای  1327الی  1329اجبارا ً به کوچ منفعالنه از
آذربایجان در پی کار و نان روی آوردند .به تهران که رسیدند و شمارشان که فزونی یافت،
بهتدریج از مسئلهای اجتماعی در صفحات شمال غربی کشور به مسئلهای سیاسی در
پایتخت تبدیل شدند.

 .۱گزارش اجرای برنامۀ هفتسالۀ دوم (تهران :سازمان برنامه ،)1343 ،ص .34

فصل چهارم

رسیدگی دیوانساالران به بالزدگان از تهران تا آذربایجان

شارل کالویه ،مستشار بلژیکی وزارت مالیه ،وقتی در سال  1310یکی از «نتایج
حسنۀ» گسترش «طرق و شوارع ایران» را «تزید روابط پایتخت و ایاالت» 1برشمرد
ِ
دست رعایای بالزدۀ آذربایجان در حدودا ً دو دهه بعدتر را بخواند.
نمیتوانست
پایتخت در پاییز  1328ناخواسته میزبان دستکم  4000تا  5000نفرشان بود.
تعداد میهمانان ناخوانده در بهار  1329به تقریب ًا  15000نفر رسید 2.روزها ویالن و
سرگردان در معبرها و میدانها گدایی میکردند و شبها پریشان و ناالن در کوچهها
و خیابانها سر بر بالینِ زمین میگذاشتند.
در دورۀ نخستوزیری رجبعلی منصور هنگام بهار  1329حل مشکل در تهران از
برخی جنبهها بر عهدۀ حسن مشرف نفیسی رئیس سازمان برنامه گذاشته شد .مشرف
نفیسی مشکل را برای همیشه حل نکرد ،برای مدتی کوتاه فقط در تهران تا حدی جمع
کرد.
در اواخر عهد رضاشاه محلی در حوالی کرج برای تأسیس کارخانۀ ذوبآهن در
نظر گرفته شده بود .دولت ایران  626تُن ماشینآالت برای راهاندازی کارخانه از آلمان
خریداری کرده بود که میبایست از مسیر خاک شوروی به ایران حمل میشد 3.جنگ
جهانی دوم که درگرفت ،روسها همهشان را ضبط کرده بودند و اجرای طرح کارخانۀ
ذوبآهن عم ً
ال نیمهکاره مانده بود .بااینحال ،متصدیان طرح که چشمانتظار ورود
ماشینآالت از خاک شوروی بودند اقداماتی در حد تسطیح و خاکبرداری در محل
 .۱وزارت مالیه« ،گزارش طرق و شوارع ایران به قلم شارل کالویه رئیس کل عایدات و مستشار اقتصادی ،بدون
شماره» ،شهریور  ،1310در پروندۀ شمارۀ .108
 .۲سازمان برنامه« ،نامۀ مدیرعامل سازمان برنامه به نخستوزیر دربارۀ بهکارگماردن بیکاران آذربایجان در فصل پاییز به
شمارۀ  16 ،»20423/1300شهریور  ،1329در پروندۀ شمارۀ .3
 .۳وزارت دارایی« ،نامۀ وزیر دارایی به نمایندۀ شرکت شنکر به شمارۀ  1 ،»2687مهر  ،1319در پروندۀ شمارۀ .76
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به عمل آورده بودند 1و اتاقکهایی آجری برای اسکان موقت کارگران و مهندسان برپا
کرده بودند .همۀ این اتاقکها در محوطهای بود که با سیم خاردار محصور شده بود.
بهار  1329که دررسید ،این محل به مکان نیمهمخروبهای تبدیل شده بود در مالکیت
سازمان برنامه که به احداث فوری یک اردوگاه کارِ موقتی اختصاص یافت .بخشی
از  20000مهاجر بیکار و در میانشان تقریب ًا  15000بومی آذربایجان به ابتکار حسن
مشرف نفیسی ابتدا در این بناها موقت ًا اسکان داده شدند .سپس حدود  2000نفرشان در
راه تهران به کرج و ساوه به کار گماشته شدند .همچنین حدود  13000نفرشان تدریج ًا
با راهآهن تهران و میانه به آذربایجان عودت داده شدند و با همکاری لقمان نفیسی
رئیس بانک کشاورزی 2که به میانه رفته بود یا در برخی فعالیتهای راهسازی دولت در
منطقه به کار گماشته شدند یا به زادگاههای اصلیشان روانه شدند 3.معضل کوچ رعایای
بالزدۀ آذربایجان به پایتخت نه حل بلکه عجالت ًا تا حدی جمع شده بود ،آنهم فقط در
تهران .میبایست فکری اساسی میشد.
نخستوزیر حاجعلی رزمآرا در پایان تیر  1329در قالب بخشنامهای اعالم کرد
که «چون موضوع حائز اهمیت بسیار زیاد است لذا بایستی اقدام فوری کرد» 4.اجرای
فرمان نخستوزیر در آذربایجان طی سال  1329اوج اجرای مجموعۀ پرشماری از
سیاستها بود که از مدتها قبل در دستورکار مقامهای محلی و مرکزی قرار گرفته
بود .خطمشی دولت رزمآرا هم سیاستهای قبلی را از برخی جنبهها تقویت کرد هم
مجموعۀ نوپدیدی از سیاستها را به میان آورد ،ابتدا در سطح روستاهای آذربایجان،
سپس در سطح شهرهای آذربایجان ،سرانجام نیز در سطح ملی.
ابتدا در سطح روستاها .سیاستی که میبایست به اصلیترین شیوۀ مهار بحران
تبدیل میشد فرعیترین از آب درآمد :مددرسانی به اقشار گوناگون کشاورزان در خود
روستا .در اواخر زمستان « 1328برای مستمندان دهات اطراف [مرند] یکصد تن گندم
تخصیص و دستور توزیع و فروش آن به [ادارۀ] غلۀ مرند داده شد» 5.در ابتدای بهار
 ،1329بخشداری شبستر مقادیر معتنابهی «گندم و جو برای کشت بهارۀ  ...29تحویل
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ادارۀ ذوب فلزات وزارت صناعت و معادن« ،صورت مجلس ادارۀ ذوب فلزات در وزارت صناعت و معادن به شمارۀ
 14 ،»56فروردین  ،1318در پروندۀ شمارۀ .77
وزارت پست و تلگراف و تلفن« ،تلگراف مؤدب نفیسی به فرماندار زنجان ،از طهران به زنجان» 24 ،فروردین ،1329
در پروندۀ شمارۀ .102
حسن مشرف نفیسی (مشرفالدوله) ،یادی از روزهای رفته ،جلد دوم ،به کوشش منصوره اتحادیه (نظاممافی)
(تهران :نشر تاریخ ایران ،)1397 ،صص  375و .376
نخستوزیر« ،بخشنامۀ نخستوزیر به شمارۀ  31 ،»6897تیر  ،1329در پروندۀ شمارۀ .2

فصلچهارم :رسیدگیدیوانساالران به بالزدگان از تهران تا آذربایجان 77

مالکین و زارعین» 1داد .در انتهای بهار ،فرماندار میانه به اطالع استاندار رساند که «از
گندم اختصاصی بین اهالی مستمن ِد ...قراء تقسیم شده و میشود» 2.در مهرماه ،استاندار
از شعبۀ اردبیلِ بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران خواست که «چون محصول سال
جاری عدهای از کشاورزان قراء حومۀ اردبیل در نتیجۀ آفت از بین رفته ...و از طرفی به
یباشند ...و در صورت وصول طلب بانک ناچار ابزار زراعتی
بانک کشاورزی مدیون م 
و مایحتاج زندگی آنها نیز باید فروخته شود بنابراین ...ترتیبی اتخاذ بشود که در سال
بدیدۀ مزبور صرفنظر و مدت
جاری از وصول مطالبات بانک کشاورزی از رعایای آسی 
3
استهالک دیون آنها تا سرخرمن سال آتی تمدید شود».
تالشهایی برای انتقال غله از برخی مناطق کشور به روستاهای آذربایجان به عمل
میآمد .از باب نمونه ،طبق تلگراف فرماندۀ نیروی آذربایجان به ادارۀ کل غله و نان
کشور در اوایل پاییز [« ،1328آقایانی] در اثر تشویق حاضر شدهاند که از داخلۀ مملکت،
برای رفع نیازمندی اهالی ،غله به آذربایجان وارد نمایند و مقدار پانصد تن گندم و جو
4
از بندر شاهی و گنبد خریداری نمودهاند».
از پایتخت نیز در باالترین ردههای اداری ،هم پیش از نخستوزیری رزمآرا و هم
در حین دورۀ صدارتاش ،برای خطمشی مددرسانی به زارعان در سطح روستا تالش
میشد .از باب نمونه ،در اوایل زمستان  1328هیئت وزیران تصویب کرد که «مقدار
 3375تن غله از قرار تنی  3200ریال به رعایا و اهالی بیبضاعت آذربایجان فروخته
شود» 5.هیئت وزیران در اواسط زمستان گامی فراتر گذاشت و به تصویب رساند که «از
لحاظ کمک به اهالی آذربایجان و تأمین بذر بهاره و آذوقۀ ساکنین آن استان ...رئیس
هیئت اعزامی اختیار دارند در نقاطی که برای کشت بهاره احتیاج به بذر داشته و یا برای
آذوقۀ اهالی محتاج به کمک جنسی میباشند با اخذ سند و تأمینات کافی که در سال
آینده قابلوصول باشد تا حدودی که الزم است گندم و جو وام بدهند» 6.در ابتدای
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وزارت دارایی« ،نامۀ وزیر دارایی به نخستوزیر به شمارۀ  3 ،»69247اسفند  ،1328در پروندۀ شمارۀ .38
بخشداری شبستر« ،آگهی بخشداری شبستر دربارۀ صورت ریز درآمد و هزینۀ عوارض مستمندان بخش شبستر در
سالهای  1328و  1329به شمارۀ  7 ،»2250دی  ،1329در پروندۀ شمارۀ .6
فرمانداری شهرستان میانه« ،نامۀ فرمانداری میانه به استانداری آذربایجان به شمارۀ  29 ،»1260خرداد  ،1329در
پروندۀ شمارۀ .6
استانداری آذربایجان« ،نامۀ استاندار آذربایجان به بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران (شعبۀ اردبیل) به شمارۀ
 25 ،»24088مهر  ،1329در پروندۀ شمارۀ .6
وزارت پست و تلگراف و تلفن« ،تلگراف فرماندۀ نیروی نظامی آذربایجان به ادارۀ کل غله و نان ،از تبریز به طهران»،
 12مهر  ،1328در پروندۀ شمارۀ .37
نخستوزیر« ،نامۀ نخستوزیر به وزیر دارایی به شمارۀ  4 ،»14237/1500دی  ،1328در پروندۀ شمارۀ .34
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تابستان  1329و نخستین روزهای نخستوزیری رزمآرا نیز هیئت وزیران تصویب کرد
که «ادارۀ کل غله مقدار  250تن گندم به خردهمالکین مراغه که رعایای آنها در مضیقه
میباشند با اخذ تضمین کافی بهعنوان وام تحویل و پس از برداشت محصول جدید
1
معادل آن را مسترد نماید».
نمونههای پرشمار دیگری نیز در بین بود ،اما نه مددرسانیهای مقامهای محلی و
نه یاریرسانیهای مقامهای پایتخت ،سرجمع ،هیچ تناسبی با ابعاد وسیع بالزدگی
رعایای روستایی نداشت .رعایا کماکان رو به کوچ داشتند .فرضیۀ عدم کفایت سیاست
مددرسانی به روستاییان را نامۀ وزیر کشور به نخستوزیر در پاییز  1328بهقوت تأیید
میکند« :بااینکه چندین مرتبه مراتب بدبختی و عسرت رعایای آن استان و نداشتن بذر
برای کشت اراضی و لزوم کمک به کشاورزان متذکر گردیده و نیز پس از جمعآوری
محصول صحت پیشبینیها و لزوم کمک بیشتر محسوس گردیده و ،از طرف ادارۀ
کشاورزی استان ،آمار کسر محصول و تعیین مقدار بذر موردنیاز زارعین به وزارت
کشاورزی ارسال و مقدار کافی بذر و دادن اختیارات به شعبات بانک کشاورزی جهت
دادن وام تضمینی خواستار گردیده است ،معهذا تاکنون نتیجۀ مثبتی از این اقدامات عاید
نشده و نه تنها بذر فرستاده نشده بلکه به تقاضاهای دیگر که مبنی بر دادن وام تضمینی به
رعایا و سریعترین و سهلترین وسیلۀ کمک مستقیم به زارعین خسارتدیده میباشد نیز
توجهی نگردیده و شعبۀ مرکزی بانک ،با وجود دستور صادرۀ جناب آقای وزیر دارایی
در مسافرت اخیر خود ،از صدور دستور به شعبات بانک خودداری نموده و مینماید
و این وضع عدم توجه موجب شده است که هر روز اوضاع زارعین از روز گذشته
بدتر [شود] و دستهدسته از قراء و قصبات متواری و به شهرستانها و استانهای دیگر
در پی لقمۀ نانی بروند» 2.مهمترین مؤید برای فرضیۀ عدم کفایت سیاست مددرسانی به
روستاییان در خود روستا عبارت است از گسترۀ گستردۀ اتخاذ سایر سیاستها.
در شرایط عدم کفایت سیاست مهار بحران در خود روستا ،سیاست ممانعت زارعان
از کوچ به شهرها دستباال را یافت .نخستوزیر در پایتخت چنین سیاستی را برای
استانداران و فرمانداران در پایان تیرماه  1329صورتبندی کرد« :کوچ برای کار و برای

 .۱وزارت دارایی« ،رونوشت تصویبنامۀ هیئت وزیران به شمارۀ  5 ،»15861/1637بهمن  ،1328در پروندۀ شمارۀ .33
 .۲نخستوزیر« ،رونوشت تصویبنامۀ هیئت وزیران به وزارت دارایی به شمارۀ ابالغ  8 ،»5099/338تیر  ،1329در
پروندۀ شمارۀ .32
 .۳ادارۀ امور کشاورزی وزارت کشور« ،نامۀ محرمانۀ وزیر کشور به نخستوزیر به شمارۀ /220م» 30 ،مهر  ،1328در
پروندۀ شمارۀ .42
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خدمت را فع ً
ال به هر نظر اکیدا ً و با تمام قدرت ممنوع کرده و توجه به بهکارگماردن
اهالی در شهرها و قصبات و قراء خود [کنید]  ...حرکت افراد از قراء و قصبات با وجود
اوامر مندرجۀ باال عالمت عدم دقت و توجه استانداران و فرمانداران بوده و جدا از علل
عدم اجرای این دستور مؤاخذه خواهد شد» 1.بااینحال ،بخشدار خداآفرین ،یکی از
بخشهای ششگانۀ تبریز در اواخر دهۀ بیست خورشیدی ،پیشاپیش در تیرماه  1329به
استاندار اطالع داده بود که «برای آن که [زارعان] در آینده محل و اوطان اصلی خودشان
را ترک ننمایند بهوسیلۀ آگهی و جار به اطالع عموم اهالی رسانیده شد چون در مرکز
و سایر شهرستانها ...احتیاجی به کار نداشته بدون مطالعه سرگردان و زحمت خودشان
را فراهم ننمایند و به کدخدایان دهات نیز دستور الزم داده شد که از اشخاصی که
برای کار به شهرستانها میروند جلوگیری نمایند» 2.در آغاز مرداد ،بخشدار چایپاره با
زبانی مالیم خبر داد که «به تمام کدخدایان این بخش ابالغ گردید از حرکت این قبیل
اشخاص جلوگیری ...نمایند» 3.در نیمۀ مهرماه ،فرماندار ماکو نیز زبانی مالیم به کار
بست« :مالکین تعهد سپردند که ...از کدخدایان قراء التزام اخذ نمایند که مانع از حرکت
آنان [زارعان] شوند» 4.اما فرماندار سراب ،چند روز بعد ،زبانی سختگیرانهتر به کار
بست« :الزم است از کلیۀ کدخدایان دهات التزام کتبی اخذ نمایند که از حرکت رعایای
دهات برای تهیۀ کار به شهرها قوی ًا جلوگیری نمایند .هر یک از کدخدایان در این
مورد سهلانگاری نماید کدخدای متخلف جدا ً تحت تعقیب قرار گرفته و از کدخدایی
5
منفصل خواهد شد».
درعینحال ،برای رعایایی نیز که از سدّ موانع مالکان و کدخدایان عبور میکردند انواع
محذورات در نظر گرفته میشد .بنا بر امریۀ استاندار خطاب به پاسگاه قراجه ،روستایی
از عشایر شاهسون« ،الزم است با مراجعه به قهوهخانۀ خرمالو و سایر قهوهخانههای
عرض راه از قهوهچیها التزام اخذ نمایید که اشخاص متکدی را به قهوهخانۀ خود راه
نداده و بهطورکلی چنانچه در جادۀ اهر گدا مشاهده شود رئیس پاسگاه مسئول واقع
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نخستوزیر« ،بخشنامۀ نخستوزیر به شمارۀ  31 ،»6897تیر  ،1329در پروندۀ شمارۀ .2
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فرمانداری شهرستان ماکو« ،نامۀ فرماندار ماکو به استانداری آذربایجان به شمارۀ  15 ،»4230مهر  ،1329در پروندۀ
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خواهد بود» 1.کمیسیون مستمندان اردبیل از اهالی خواست که «برای تشریک مساعی
از دادن وجه به گدایان خودداری» 2بورزند .همچنین فرماندار اردبیل به ژاندارمری
این شهر دستور اکید داد که «فورا ً گدایانی را که در بین راه مشغول تکدی میباشند
جمعآوری و تحویل کدخدایان مربوطه» 3بدهند .ممانعت از انواع تحرک جغرافیایی
فقط مشمول مستمندان میشد ،کمااینکه از نامۀ رئیس شهربانیهای آذربایجان به
استاندار چنین برمیآمد« :مسافرینی که از تبریز با قطار عزیمت مینمایند عموم ًا اهل
دادوستد بوده و [میان مسافرها] بیکارانی که به حال دستهجمعی و منفرد مسافرت نمایند
4
دیده نشده و در صورت مشاهده جلوگیری به عمل خواهد آمد».
دستکم در برخی شهرها نیز همزمان از ورود رعایا جلوگیری میشد .فرماندار
مراغه به فرماندهی گروهان نگهبانی و ژاندارمری و شهربانی دستور داد که «از ورود
رعایایی که به منظور تکدی به شهر وارد میشوند جدا ً جلوگیری [شود] و آنهایی که با
این نظر به شهر میآیند بالفاصله به مالکین مربوطه تحویل نمایند تا ...از مراجعت آنها
جلوگیری و کدخدا و مالکین مربوطه را ملزم به انجام این امر کنند» 5.فرماندار میانه نیز
«به مأمورین شهربانی و ژاندارمری دستور مراقبت» 6داد.
اما نیروی محرکۀ رعایای بالزده برای کوچ بسیار قوی بود :ضرورت دستیابی به
کار و نان برای بقا .تشبث رعایا به کوچ البته بسیار دشوارتر شده بود اما بخشهایی از
رعایا کماکان هم از سدّ کدخدایان و مالکان عبور میکردند هم از موانع بین راه .فرماندار
اردبیل بر همین نکته دست گذاشت :رعایا «به علت فقر و پریشانی در فکر قوت الیموت
خود بوده و به هر وسیله باشد درصدد مهاجرت» 7برمیآیند .بااینحال ،موفقیت رعایا
در اجرای کوچ از زادگاهشان ضرورت ًا به معنای موفقیتشان در استمرار کوچشان نبود.
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فرمانداری شهرستان اهر« ،رونوشت دو فقره امریۀ استاندار آذربایجان به فرمانداری شهرستان اهر» 29 ،آبان ،1329
در پروندۀ شمارۀ .6
فرمانداری اردبیل« ،آگهی کمیسیون مستمندان اردبیل در ضمیمۀ تکبرگی نامۀ فرماندار اردبیل به استاندار آذربایجان
به شمارۀ  16 ،»8292دی  ،1329در پروندۀ شمارۀ .6
فرمانداری اردبیل« ،نامۀ فرماندار اردبیل به استانداری آذربایجان به شمارۀ  27 ،»6764آبان  ،1329در پروندۀ شمارۀ .6
شهربانی تبریز« ،نامۀ رئیس شهربانیهای آذربایجان به استاندار آذربایجان به شمارۀ  16 ،»25377/2105آبان ،1329
در پروندۀ شمارۀ .6
فرمانداری شهرستان مراغه« ،نامۀ فرماندار مراغه به فرماندهی گروهان نگهبانی و ژاندارمری و شهربانی مراغه به
شمارۀ  16 ،»7775اردیبهشت  ،1329در پروندۀ شمارۀ .6
فرمانداری شهرستان میانه« ،نامۀ فرمانداری شهرستان میانه به استانداری آذربایجان به شمارۀ  29 ،»1260خرداد ،1329
در پروندۀ شمارۀ .6
فرمانداری اردبیل« ،نامۀ فرماندار اردبیل به استانداری آذربایجان به شمارۀ  24 ،»5510مهر  ،1329در پروندۀ شمارۀ .6
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سیاستی دیگر در شهرهای آذربایجان بهشدت سدّ راه استمرار کوچنشینیشان میشد:
ِ
عودت اجباری رعایا به زادگاه اصلی خودشان.
رعایای فقرزده از شهرها جمعآوری میشدند و اجبارا ً ابتدا به شهرهای نزدیک
دهاتشان و سپس به خود دهاتشان فرستاده میشدند .در خرداد  1329تعداد 243
نفر بیکار از میانه ،که خودشان احتماالً از تهران عودت داده شده بودند ،به شهرهای
دیگر اعزام شدند 42« :نفر اردبیل 35 ،نفر زنجان 94 ،نفر سراب 35 ،نفر میاندوآب،
 37نفر اهر» 1.معاون شهربانی آذربایجان در تیرماه گزارش داد که در تبریز « 193نفر
از عدۀ جمعآوریشده که میخواستند به دهات خود مراجعت نمایند بهوسیلۀ وسائط
نقلیه که به طرف تهران میرفته و دهات آنان در مسیر وسائط نقلیههای مزبور بوده
اعزام شدهاند» 2.فرماندار اردبیل اعالم کرد که «از اول شهریورماه کلیۀ گداها جمعآوری
[شدند]  ...اشخاصی که از شهرستانهای دیگر آمده بودند با پرداخت کرایۀ اتومبیل و
ِ
مصرف بین راه به شهربانی تسلیم میگردند تا به شهرستان مربوطه اعزام و تحویل
نان
شهربانی محل گردند تا از مسافرت او جلوگیری نموده و رسید آنها را بهوسیلۀ شهربانی
اردبیل به فرمانداری بفرستند .اشخاصی که از بخشهای تابعه یا از دهات اردبیل آمدهاند
فقط با تأدیۀ نان مصرفی راه بهوسیلۀ ژاندارمری بدرقه میشوند تا در ده خودشان آنها
را تحویل مالک و کدخدا و ریشسفیدان قریه داده رسید و التزامی دریافت میدارند
که اگر از سکنۀ این ده کسی را بگذارند به اردبیل بیاید غرامت کمیسیون و هزینۀ سفر
و فوقالعادۀ مأمورین ژاندارم را بپردازند» 3.باز در تبریز در مهرماه گزارش داده شد
که «کلیۀ مستمندان دهاتی و عجزۀ شهری که مجموع ًا بالغ بر  550نفر بودند بهوسیلۀ
مأمورین مربوطه ...جمعآوری [و] پس از صورتبرداری  229نفر از آنها به مراغه و
اهر و بستانآباد اعزام ...شدهاند و مأمورین کالنتری باز جدا ً به تعقیب مشغول و چنان
که از متکدیان در معابر دیده شود جمعآوری مینمایند» 4.شهربانی رضائیه خبر داد
که طی پاییز «با هزینۀ شهرداری و بهوسیلۀ مأمورین شهربانی  197نفر از مستمندان
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دایرۀ کارآگاهی شهربانی تبریز« ،نامۀ بازرس و مسئول شهربانیهای آذربایجان به استانداری آذربایجان به شمارۀ
4107ب» 13 ،خرداد  ،1329در پروندۀ شمارۀ .6
شهربانی تبریز« ،نامۀ معاون شهربانی آذربایجان به استانداری آذربایجان به شمارۀ  7 ،»10502/2915تیر  ،1329در
پروندۀ شمارۀ .6
فرمانداری اردبیل« ،نامۀ فرماندار اردبیل به استانداری آذربایجان به شمارۀ  9 ،»3919شهریور  ،1329در پروندۀ شمارۀ .6
شهربانی تبریز« ،نامۀ معاون شهربانیهای آذربایجان به استانداری آذربایجان به شمارۀ  24 ،»24469/2029مهر ،1329
در پروندۀ شمارۀ .6
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شهرستانهای مراغه و ماکو و غیره جمعآوری [به]وسیلۀ کشتی و اتوبوس به اوطان
خودشان روانه» 1شدند .کمیسیون مستمندان اردبیل در حوالی پایان پاییز اعالم کرد که
«کرایۀ آنها [رعایای هجومآورده به اردبیل] را به کامیون داده و توسط گردان ژاندارمری
به محل سکونت خودشان اعزام و از مالکین و کدخدایان آنها نیز جهت نگهداری
ایشان بهنحو احسن تعهد گرفته شد و ضمن ًا قدر مقدور سعی خواهد شد که از هجوم
2
آوردن این قبیل اشخاص جلوگیری شود».
معضالت مالزم با این نوع عودتدهیها کمشمار نبود .شهردار رضائیه در تلگرافی
اعتراضی به استاندار اعالم کرد که « 9نفر از مستمندان ...را برای نگهداری به رضائیه
فرستاده[اند اما] پس از رسیدگی معلوم شد هیچکدام راجع به رضائیه نمیباشند بلکه در
اثر فشار خود را اهل رضائیه معرفی کردهاند» 3.رئیس شهربانیهای آذربایجان هفتۀ بعد
به استاندار پاسخ داد که «راجع به اعزام  9نفر از مستمندان که مورد اعتراض آقای رئیس
شهرداری رضائیه میباشد اینک با ارسال صورت پیوستی که هویت آنان را کام ً
ال روشن
تحقیقات
یدارد ...غالب این اشخاص فاقد برگ شناسنامه بوده و در
میسازد معروض م 
ْ
خودشان [را] مطابق همین صورت معرفی نمودهاند .با [توجه به] این حال ،ایرادی به
متصدیان کار نمیباشد» 4.کسریهای مرتبط با تأمین مالی عودتدهی مستمندان به
زادگاهشان در شرحی از معاون شهربانیهای آذربایجان آشکار میشود« :نظر به این که
شهربانی برای اعزام این قبیل مستمندان وسیله و اعتباری در اختیار نداشته و از طرفی
صاحبان گاراژها و کامیونها را نیز بیش از این نمیتوان اجبارا ً وادار به اعزام آنها
نمود لذا مستدعی است دستور فرمایید در موارد ضروری از طرف شهرداری و یا از
وجوه خیریه وسایل حرکت این قبیل مستمندان را فراهم نمایند» 5.نمونهای دیگر از
زبان استاندار خطاب به سعید مجتهدی شهردار تبریز« :نظر به این که پرداخت هزینۀ
مسافرت [مستمندان] ممکن است باعث تطمیع عدهای بشود که بیجهت مراجعه
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شهربانی تبریز« ،نامۀ رئیس شهربانیهای آذربایجان به استاندار آذربایجان به شمارۀ  29 ،»32697/2485آذر ،1329
در پروندۀ شمارۀ .6
فرمانداری اردبیل« ،آگهی کمیسیون مستمندان اردبیل در ضمیمۀ تکبرگی نامۀ فرماندار اردبیل به استاندار آذربایجان
به شمارۀ  16 ،»8292دی  ،1329در پروندۀ شمارۀ .6
وزارت پست و تلگراف و تلفن« ،تلگراف شهردار رضائیه به استانداری آذربایجان ،از رضائیه به تبریز» 12 ،بهمن
 ،1329در پروندۀ شمارۀ .6
شهربانی تبریز« ،نامۀ رئیس شهربانیهای آذربایجان به استانداری آذربایجان به شمارۀ  7 ،»36200/2981تیر ،1329
در پروندۀ شمارۀ .6
شهربانی تبریز« ،نامۀ معاون شهربانیهای آذربایجان به استاندار آذربایجان به شمارۀ  21 ،»5962شهریور  ،1329در
پروندۀ شمارۀ .6
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نمایند منبعد دستور دهید با تهیه و خرید بلیط وسایل نقلیه در اعزام آنها اقدام و از
1
پرداخت وجه نقد خودداری به عمل آید».
در جایی که نه جلوگیری از کوچ رعایا چندان شدنی بود نه عودتدهی رعایا از
جادهها یا شهرها به دهاتشان چندان ثمر میداد ،سیاست اجتماعی در شهرها پی گرفته
میشد .اصلیترین سیاست اجتماعی در شهرهای بزرگتر عبارت بود از نگهداری
مستمندان در نوانخانهها و گرمخانهها و دارالعجزهها و محلهایی مشابه.
علیاصغر حکمت ،وزیر مشاور در کابینۀ ساعد مراغهای« ،عدۀ مستمندان موجود
در گرمخانههای مختلف شهرستانهای آذربایجان را در روز اول اسفند [ ]1328به
 15000نفر تخمین» میزد 2.مشخص ًا در اواخر سال  1328تعداد  492نفر در نوانخانۀ
شهر میانه نگه داشته میشدند 3.در تبریز تا اوایل تیرماه « 1329عدۀ جمعآوریشدۀ
مستمندان در محل ساختمان زندان جدید»  1674نفر مشتمل بر  1054زن و مرد و 620
بچه بود 4.فرماندار مرند در مهرماه اعالم کرد که «برای نگهداری بینوایان درمانده و
ازکارافتاده در شهر اقدامات الزم به عمل آمده و از طرف شهرداری به ایجاد ساختمان
یک باب دارالعجزه اقدام و به مناقصه واگذار گردیده که از محل عوارض شهرداری و
5
شیر و خورشید به جمعآوری و نگهداری فقرا و مساکین در آنجا اقدام خواهد شد».
فرماندار مراغه در آبانماه خبر داد که «متکدیان شهری جمعآوری و در نوانخانۀ شمارۀ
 1و  2نگهداری» 6میشوند .کمیسیون مستمندان اردبیل نیز در اواخر پاییز آگهی داد که
«کمیسیون فوری منزل آقای عارف را که دارای پانزده اطاق است اجاره [و] تعمیرات
الزمی را به عمل آورده ...شروع به جمعآوری مستمندان شهری نموده در نتیجه 338
نفر جمعآوری و  26نفر نیز که قب ً
ال در خیریۀ شهرداری بودند تحویل [گرفته شد که]
7
از این عده فع ً
ال  190نفر در گرمخانه نگهداری» میشوند.
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استانداری آذربایجان« ،نامۀ استاندار آذربایجان به شهردار تبریز به شمارۀ عمومی  30 ،»36222دی  ،1329در پروندۀ
شمارۀ .6
وزارت دارایی« ،رونوشت گزارش رئیس هیئت بازرسی مأمور آذربایجان به فرماندۀ نیروی آذربایجان به شمارۀ
 6 ،»1456اسفند  ،1328در پروندۀ شمارۀ .104
شهرداری میانه« ،نامۀ فرماندار میانه به استاندار آذربایجان به شمارۀ  19 ،»2827بهمن  ،1328در پروندۀ شمارۀ .29
شهربانی تبریز« ،نامۀ معاون شهربانی آذربایجان به استانداری آذربایجان به شمارۀ  5 ،»10426/28800تیر  ،1329در
پروندۀ شمارۀ .6
فرمانداری شهرستان مرند« ،نامۀ فرماندار مرند به استانداری آذربایجان به شمارۀ  20 ،»4133مهر  ،1329در پروندۀ
شمارۀ .6
فرمانداری شهرستان مراغه« ،نامۀ فرماندار مراغه به استانداری آذربایجان به شمارۀ  16 ،»7430آبان  ،1329در پروندۀ
شمارۀ .6
فرمانداری اردبیل« ،آگهی کمیسیون مستمندان اردبیل در ضمیمۀ تکبرگی نامۀ فرماندار اردبیل به استاندار آذربایجان
به شمارۀ  16 ،»8292دی  ،1329در پروندۀ شمارۀ .6
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این نوع سیاست اجتماعی در نگهداری مستمندان هیچ تناسبی با تعداد فراوانشان
نداشت .چنین عدمتناسبی را میتوان در آینۀ شهر تبریز بهخوبی دید .در میانۀ شهریور
 1329رئیس شهربانیهای آذربایجان به استاندار اطالع داد که «کالنتریها اشخاص
منظور را جمعآوری و جهت تحویل به پرورشگاه و نوانخانه اعزام میدارند ولی
پرورشگاه و نوانخانه از قبول آنها بهواسطۀ نداشتن محل خودداری مینمایند» 1.چند
روز بعدتر شهردار تبریز به فرمانداری زنجان نوشت« :اخیرا ً چند نفر از اطفال ولگرد
زنجان به تبریز وارد به تکدی مشغول و موجبات زحمت اهالی را فراهم مینمودند.
چون پرورشگاه تبریز بهواسطۀ قبولنمودن مستمندان دهات اطراف آذربایجان دیگر
محلی برای قبول این قبیل اشخاص نداشت لذا [این] اطفال ...به هزینۀ شهرداری اعزام
[میشوند ].خواهشمند است دستور فرمایید آنها را به دست اولیای خود سپرده و از
2
خروج آنها از شهر زنجان جلوگیری و نیز ورودشان را اعالم فرمایند».
حرف فقط بر سر عدمتناسب میان تعداد مستمندان شهر و ظرفیت محلهای نگهداری
مستمندان نبود .کیفیت زندگی روزمرۀ مستمندان نگهداریشده نیز مطرح بود .تصویری
که علیاصغر حکمت رئیس هیئت بازرسیِ مأمور آذربایجان در اواخر سال  1328از
نحوۀ نگهداری مستمندان در گرمخانههای شهرهای آذربایجان میداد بس گویا است:
«بر اثر فقدان جای کافی و مناسب برای نگهداری مستمندان چنان تراکم سختی در
گرمخانهها پدیدار گشته که ،از روی ناچاری ،اشخاص سالم و کودکان خردسال و
ْ
مریض پهلوی یکدیگر قرار گرفتهاند و ،در نتیجه،
زنان باردار یا شیرده با اشخاص
گذشته از این که صحت خود آنها در خطر است این گرمخانهها مبدل به کانونی از
بیماریهای مسری شده که بهداشت عمومی ساکنین شهرها را قوی ًا تهدید میکند» 3.سه
نمونۀ مشخص از اوضاع بهداشت و پوشاک و تغذیه در حین نگهداری از مستمندان در
تبریز وصفی دقیقتر به دست میدهد .منوچهر اقبال استاندار آذربایجان در بهمن 1329
به سعید مجتهدی شهردار تبریز نوشت« :وضعیت مستمندان و محلهای نگهداری آنها
را بازدید نمودم .در نظافت محوطه و داخل عمارت مراقبت کامل نمیشود» 4.دستور
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شهربانی تبریز« ،نامۀ رئیس شهربانیهای آذربایجان به استانداری آذربایجان به شمارۀ  14 ،»19531/5701شهریور
 ،1329در پروندۀ شمارۀ .6
شهرداری تبریز« ،نامۀ شهردار تبریز به فرمانداری زنجان به شمارۀ  16 ،»9392شهریور  ،1329در پروندۀ شمارۀ .6
وزارت دارایی« ،رونوشت گزارش رئیس هیئت بازرسی مأمور آذربایجان به فرماندۀ نیروی آذربایجان به شمارۀ
 6 ،»1456اسفند  ،1328در پروندۀ شمارۀ .104
استانداری آذربایجان« ،نامۀ استاندار آذربایجان به شهردار تبریز به شمارۀ  16 ،»37811بهمن  ،1329در پروندۀ شمارۀ .6
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ِ
نامطلوب پوشاک
اکید استاندار برای اقدام به تهیۀ «لباس مستمندان» 1نیز گویای وضع
مستمندان دستکم پیش از چنین بازدیدی بود .مأمور جمعآوری مستمندان تبریز نیز در
همان ماه گزارش داد که «عدهای از مستمندان بهواسطۀ کمیِ جنس طبخشده از جیرۀ
2
استحقاقی خود بینصیب میشوند».
در اوایل همین سال ،طبق گزارشی که به فرماندار زنجان رسید ،وضع رسیدگی به
بیماران مستمن ِد ساکن نوانخانۀ زنجان نیز نگرانکننده بود« :اغلب اتاقها دو یا سه مریض
بستری داشت که فاقد دوا و پرستار بودند و از طرف بهداری هم ابدا ً توجهی نشده
و ممکن است مرض به سایرین سرایت نماید» 3.فرماندار زنجان نیز در اسفند 1329
تصویری منفی از کیفیت زندگی روزمرۀ مستمندا ِن نوانخانۀ زنجان به دست میداد،
ِ
«بدی غذای یومیه و عدم مراقبت متصدیان امر»[« ،افزایش]
آنهم با عباراتی چون
4
تعداد بیماران»« ،اتالف آنان» ،و «تجمع تعداد زیادیشان در یک اتاق» .گزارش رئیس
بهداری زنجان به انجمن شهر در حول و حوش همان تاریخ بر روایت فرماندار صحه
میگذاشت« :عدم وجود ویتامینها در غذای یومیه»« ،حبوبات بدکیفیتی که به آنها
خورانده میشود»« ،هفتهای یک الی دو بار بیشتر غذای گرم نمیخورند»« ،وضع مکان
و کیفیت اجتماع این بینوایان که خود موجب اشاعۀ انواع بیماریها است» 5.از جهت
کیفیت زندگی روزمرۀ مستمندا ِن استقراریافته در نوانخانهها کماکان در بر همان پاشنۀ
سابق میچرخید .فرماندار زنجان یک سال قبلتر در زمستان  1328تصویر هولناکی از
وضع بهداشت نوانخانه ارائه داده بود« :افراد نوانخانه ،به علت عدۀ زیاد و نداشتن لباس
و نرفتن حمام ،کانونی از میکروب تشکیل دادهاند که بیم آن میرود یکمرتبه امراض
6
واگیر در آنجا شیوع پیدا نموده و به خارج نیز سرایت نماید».
وانگهی ،تشخیص خطا در سیاست اجتماعیِ جمعآوری و نگهداری مستمندان نیز
بسیار شایع بود .فقط دو نمونه در تبریز .یکی از پیشنویس نامۀ استاندار آذربایجان
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همان.
شهربانی تبریز« ،رونوشت گزارش ستوان یکم عیسی بیگلو مأمور جمعآوری مستمندان دربارۀ گرمخانۀ تبریز در
ضمیمۀ تکبرگی نامۀ رئیس شهربانیهای آذربایجان به استاندار آذربایجان به شمارۀ /2948ج 15 ،»35938بهمن
 ،1329در پروندۀ شمارۀ .6
فرمانداری زنجان« ،نامۀ بخشدار زنجان به فرماندار زنجان به شمارۀ  19 ،»231فروردین  ،1329در پروندۀ شمارۀ .26
فرمانداری زنجان« ،پیشنویس نامۀ فرماندار زنجان به انجمن شهر زنجان به شمارۀ  2 ،»5739اسفند  ،1329در
پروندۀ شمارۀ .26
وزارت بهداری« ،نامۀ رئیس بهداری زنجان به انجمن شهر زنجان به شمارۀ  30 ،»3243بهمن  ،1329در پروندۀ
شمارۀ .26
فرمانداری زنجان« ،نامۀ فرماندار زنجان به رئیس انجمن شهر زنجان به شمارۀ  19 ،»5083دی  ،1328در پروندۀ
شمارۀ .26
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به شهردار تبریز« :عدهای اظهار میداشتند که شغل آنها حمالی است بهنام گدا به
گرمخانه بردهاند» 1.دیگری نیز از همان مقام در هفده روز بعدتر« :به قرار اظهار میرعلی
امامی ساکن ناحیۀ  6دیروز دوم اسفند  1329کربالیی محمد پدرزن و مهری خانم
عیال اوست که به منظور مراجعه به پزشک از منزل خارج شدهاند .مأمورین شهرداری
2
بهعنوان تکدی آنها را دستگیر و به گرمخانه اعزام داشتهاند».
سیاست اجتماعی دیگری نیز عبارت بود از انواع مساعدهدهی نقدی و جنسی
به مستمندان در شهرها .از باب نمونه ،در میانه «از گندم اختصاصی مستمندان بین
اهالی شهر ...تقسیم شد» 3.در تبریز« ،مبلغ  2730ریال وجه نقد برای هر مرد و زن
روزانه یک ریال دو روزه نفری دو ریال و بچهها نفری  50دینار دو روزه یک ریال
[و]  4892کیلو نان ...بین مستمندان تقسیم گردیده است» 4.باز در تبریز« ،مبلغ 6200
ریال ...به  31خانوار مستمندا ِن مقبرۀ مولوی پرداخت» 5شد .در شبستر که 211000
نفر جمعیت و  8440مستمند داشت 6،میزان  83828کیلو گندم میان مستمندان توزیع
شد 7و در عجبشیر نیز «دو تن آرد و مبلغ  31793ریال ...برای خرید و توزیع نان بین
مستمندان» 8.در مهاباد ،اواخر تابستان  1329اعالم شد که «اکنون در خود شهر عدهای
در حدود هزار نفر از ساکنین محتاج بوده و مستحق کمک در زمستان هستند و به منظور
تأمین زندگانی آنان ...در نظر است ...مقداری وسایل زندگی و مواد خوراکی قب ً
ال تهیه
9
و هنگام زمستان از آنها نگهداری شود».
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استانداری آذربایجان« ،پیشنویس نامۀ استاندار آذربایجان به شهردار تبریز به شمارۀ  16 ،»37811بهمن  ،1329در
پروندۀ شمارۀ .6
استانداری آذربایجان« ،پیشنویس نامۀ استاندار آذربایجان به شهردار تبریز به شمارۀ عمومی  3 ،»40770اسفند ،1329
در پروندۀ شمارۀ .6
فرمانداری شهرستان میانه« ،نامۀ فرمانداری میانه به استانداری آذربایجان به شمارۀ  29 ،»1260خرداد  ،1329در
پروندۀ شمارۀ .6
شهربانی تبریز« ،نامۀ معاون شهربانی آذربایجان به استانداری آذربایجان به شمارۀ  5 ،»10426/28800تیر  ،1329در
پروندۀ شمارۀ .6
شهرداری تبریز« ،نامۀ سرپرست شهرداری تبریز به دادستان استان آذربایجان به شمارۀ  24 ،»35305دی  ،1329در
پروندۀ شمارۀ .6
وزارت دارایی« ،رونوشت گزارش رئیس هیئت بازرسی مأمور آذربایجان به فرماندۀ نیروی آذربایجان به شمارۀ
 6 ،»1456اسفند  ،1328در پروندۀ شمارۀ .104
بخشداری شبستر« ،آگهی بخشداری شبستر دربارۀ صورت ریز درآمد و هزینۀ عوارض مستمندان بخش شبستر در
سالهای  1328و  1329به شمارۀ  7 ،»2250دی  ،1329در پروندۀ شمارۀ .6
بخشداری و شهرداری عجبشیر« ،نامۀ بخشدار و شهردار عجبشیر به استاندار آذربایجان به شمارۀ  3 ،»1541دی
 ،1329در پروندۀ شمارۀ .6
فرمانداری مهاباد« ،نامۀ فرماندار مهاباد به استانداری آذربایجان به شمارۀ  28 ،»1601شهریور  ،1329در پروندۀ شمارۀ .6

فصلچهارم :رسیدگیدیوانساالران به بالزدگان از تهران تا آذربایجان 87

به موازت انواع سیاستهای اجتماعیِ البته نامتناسب با ابعاد بحران ،انواع سیاستهای
اقتصادی نیز در شهرهای آذربایجان برای مقابله با بحران به کار بسته میشد .بنا به اظهار
وزیر دارایی در اوایل پاییز [« ،1328دولت] در حدود بیستهزار تن گندم خریداری[شده]
از عراق را به آذربایجان تخصیص داده و مدتی است روزانه صدوپنجاه تن از سرحدخانه
به تبریز حمل میشود و در شهریورماه هم همهروزه مقداری گندم از اهواز و تهران مرتب ًا
به آذربایجان فرستاده شده است» 1.چنین تالشهایی به ابتکار پایتخت برای ارسال غله
به آذربایجان صورت میگرفت اما در امور مربوط به نان در خود شهرستانها خبری از
مداخلۀ مرکز در سطح شهرستانها نبود کمااینکه ،بنا بر اظهار وزیر دارایی وقت در تابستان
« ،1329تصمیم دولت در سال جاری بر این است که در امر نان مداخله ننموده و مصرف
هر شهرستان بهوسیلۀ خود اهالی و نظارت شهرداریها تأمین گردد» 2.نامۀ مدیرکل غله و
نان به ادارۀ کل دفتر نخستوزیری در اواخر شهریورماه معنای عدم مداخلۀ دولت در امر
نان را روشنتر بیان میکرد« :مقرر است موجبات تبدیل دکاکین نانوایی دولتی به نانوایی
3
آزاد فراهم و سهمیۀ دولتی قطع گردد».
بااینحال ،اصلیترین سیاست اقتصادی همانا اشتغالزایی برای مستمندان بود،
پراکنده به ابتکار مقامهای محلی و متمرکز به ابتکار مقامهای اداری پایتخت .ابتدا
اشتغالزاییهای پراکندۀ مقامهای محلی .از باب نمونه ،در اردبیل قرار شد اشخاصی
«که میتوانند کار بکنند فورا ً به کارهای تسطیح خیابان و شنریزی گمارده» 4شوند.
همچنین کمیسیون مستمندان «تصمیم گرفت یک باب خانه ...خریداری و کارخانۀ
قالیبافی درست نماید» 5.در مراغه بنا شد برای «آنهایی که قدرت کارگری دارند
کارگاه قالیبافی و پارچهبافی تهیه [شود] و مشغول [شوند] و عدهای نیز برای مرمت
راه سراجو و احداث خیابان در سمت غربی سد صوفی چائی مشغول کار» 6شوند.
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وزارت دارایی« ،نامۀ محرمانۀ وزیر دارایی به ادارۀ کل انتشارات و تبلیغات وزارت دارایی به شمارۀ  7 ،»10152مهر
 ،1328در پروندۀ شمارۀ .38
وزارت دارایی« ،نامۀ وزیر دارایی به استاندار آذربایجان به شمارۀ  14 ،»1718شهریور  ،1329در پروندۀ شمارۀ .39
وزارت دارایی« ،نامۀ مدیرکل غله و نان به ادارۀ دفتر نخستوزیری به شمارۀ  23 ،»18908شهریور  ،1329در پروندۀ
شمارۀ .114
فرمانداری اردبیل« ،نامۀ فرماندار اردبیل به استانداری آذربایجان به شمارۀ  9 ،»3919شهریور  ،1329در پروندۀ شمارۀ .6
فرمانداری اردبیل« ،آگهی کمیسیون مستمندان اردبیل در ضمیمۀ تکبرگی نامۀ فرماندار اردبیل به استاندار آذربایجان
به شمارۀ  16 ،»8292دی  ،1329در پروندۀ شمارۀ .6
فرمانداری شهرستان مراغه« ،نامۀ فرماندار مراغه به استانداری آذربایجان به شمارۀ  16 ،»7430آبان  ،1329در پروندۀ
شمارۀ .6
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سیاست اقتصادی اشتغالزاییِ کوچکمقیاس و نامنسجم و پراکندۀ مقامهای محلی
درعینحال بههیچوجه جوابگوی خیل عظیم بیکاران آذربایجان نبود .در این مقطع بود
که دستگاه تکنوکراسی پایتخت برای مهار معضل بیکاری در آذربایجان در سال 1329
در مقیاسی وسیع به صحنه آمد.
نخستین بار نبود که پایتخت میخواست بیکاری در آذربایجان را مهار کند،
هرچند در گذشتهها نرخهای بیکاری در قیاس با نرخ بیکاری در اواخر دهۀ بیست
خورشیدی بهمراتب پایینتر بود .از باب نمونه ،در آخرین روز از کابینۀ احمد قوام در
سال  1326وزیر کشور برای مواجهه با معضل بیکاری در آذربایجان از نخستوزیر
درخواست کرد که «مقرر فرمایند وزارتخانههای مربوط در این قسمت فکر عاجلی
نموده و ترتیبی دهند که در زمستان و بعد از آن نیز کارهایی که عدۀ زیادی را به
کار مشغول مینماید تعبیه نمایند» 1.عمر کابینۀ قوام به تالش برای تحقق چنین
درخواستی البته قد نداد.
این درخواست در کابینۀ ابراهیم حکیمی پی گرفته شد ،آنهم با بخشنامهای به تمام
وزارتخانهها دربارۀ «تهیۀ کار جهت بیکاران استان آذربایجان» .طی زمستان  1326که
نیمی از عمر کابینۀ مستعجل حکیمی را دربرمیگرفت ،چهار نوع پاسخ از وزارتخانهها
و سازمانها و نهادهای دولتی به دفتر نخستوزیری رسید.
اولین نوع عبارت بود از پاسخ منفی برای مشارکت در اشتغالزایی .علیاکبر سیاسی
وزیر فرهنگ در اواخر بهمنماه به معاونت نخستوزیری نوشت که «برای ایجاد کار
جهت بیکاران اقدام مهمی از طرف وزارت فرهنگ مقدور نیست و فقط از راه ساختمان
مدارس ممکن است برای عدهای کار پیدا شود که آنهم به علت فقدان اعتبار فع ً
ال میسر
نمیباشد» 2.همچنین وزارت دادگستری اعالم کرد که «محلی برای ارجاع کار به بیکاران
3
استان آذربایجان موجود نیست».
دومین نوع عبارت بود از تأکید بر روالی که پیشاپیش برای اشتغالزایی در دستورکار
بود .ابوالقاسم نجم وزیر دارایی به نخستوزیر در اواخر بهمنماه نوشت« :وزارت
دارایی همواره در نظر داشته است که قسمت مهمی از اعتبارات ساختمانی و تولیدی
 .۱دفتر وزارتی وزارت کشور« ،نامۀ وزیر کشور به نخستوزیر به شمارۀ  18 ،»80238آذر  ،1326در پروندۀ شمارۀ .41
 .۲وزارت فرهنگ« ،نامۀ وزیر فرهنگ به معاونت نخستوزیری به شمارۀ  29 ،»18795/62260بهمن  ،1326در پروندۀ
شمارۀ .41
 .۳نخستوزیر« ،تلخیص نظریات وزارتخانهها در باب تهیۀ کار جهت بیکاران آذربایجان در دفتر نخستوزیری ،بدون
شماره» 20 ،اسفند  ،1326در پروندۀ شمارۀ .41
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که موجب ایجاد کار برای بیکاران میگردد به استان آذربایجان تخصیص داده شود و
در سال گذشته هم به همین منظور مبالغ زیادی از اعتبار ساختمانی ابنیۀ دولتی و اعتبار
راهسازی جهت استان آذربایجان منظور و تصویب گردید» 1.وزیر دارایی افزود« :اینک...
به ادارات مربوط مجددا ً دستور داده شد که برای ایجاد کار جهت بیکاران در فصل
زمستان هم مطالعه و ترتیب الزم بدهند» 2.همچنین بانک ملی نیز اعالم کرد که «تنها
ساختمانی که از طرف آن بانک در دست اقدام است بنای شعبۀ بانک تبریز میباشد و
مقدمات این ساختمان فراهم و معهود است که با مساعدشدن فصل از آغاز فروردین
3
[ ]1327شروع شود».
سومین نوع عبارت بود از پیشنهادی همسو با مالحظات ارگان پیشنهاددهنده که
میبایست بههمت سایر ارگانها به اجرا میرسید .سپهبد مرتضی یزدانپناه وزیر جنگ
در اوایل بهمنماه به نخستوزیر نوشت که «به نظر این وزارتخانه یگانه راه برای
بهکارگماردن اهالیِ بدو ِن کا ْر تکمیل راهآهن تا تبریز و امتداد آن تا مرز ترکیه است که
هم جنبۀ مهم ارتباطی و نظامی و اقتصادی داشته و هم کار بسیار مهم و وسیعی برای
4
اهالی تهیه خواهد شد».
چهارمین نوع نیز بر تالش برای اشتغالزایی در افقی کمابیش درازمدت تأکید
میگذاشت .حسن مشرف نفیسی رئیس هیئت عالی برنامه که بنا بر تصویب هیئت
وزیران بهتازگی در فروردین  1325تشکیل شده بود 5خطاب به وزیر دارایی و
رونوشت جهت استحضار نخستوزیر در اواخر بهمنماه  1326نوشت« :هیئت عالی
برنامه معتقد میباشد که برای ازبینبردن فقر اقتصادی و بیکاری در کشو ْر تنها راه
اجرای نقشههای عمرانی و اصالحی است تا در اثر بهکارافتادن فعالیتهای اقتصادی
در رشتههای مختلف صنعتی و کشاورزی و استخراج معادن و همچنین در قسمت
ساختن راه و راهآهن و خانههای ارزان و غیره هم منابع ثروت ملی مورد استفاده
قرار گرفته و هم از فقر و بیکاری جلوگیری به عمل آید» 6.مشرف نفیسی افزود« :در
.۱
.۲
.۳
.۴
.۵
.6

وزارت دارایی« ،نامۀ وزیر دارایی به نخستوزیر به شمارۀ  24 ،»1/62314بهمن  ،1326در پروندۀ شمارۀ .41
همان.
نخستوزیر« ،تلخیص نظریات وزارتخانهها در باب تهیۀ کار جهت بیکاران آذربایجان در دفتر نخستوزیری ،بدون
شماره» 20 ،اسفند  ،1326در پروندۀ شمارۀ .41
رکن  2ستاد ارتش« ،نامۀ وزیر جنگ به نخستوزیر به شمارۀ /75952/142060د» 12 ،بهمن  ،1326در پروندۀ
شمارۀ .41
حسن مشرف نفیسی ،گزارش مقدماتی راجع به برنامۀ هفتساله (تهران :سازمان برنامه ،)1326 ،ص .1
هیئت عالی برنامه« ،نامۀ هیئت عالی برنامه به وزارت دارایی به شمارۀ  28 ،»4568بهمن  ،1326در پروندۀ شمارۀ .41
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خصوص تهیۀ کار برای بیکاران این هیئت پیشبینی میکند که چنانچه شروع به
اجرای برنامۀ هفتساله شود برای یکصدهزار نفر اعم از کارگر و کارمند کار پیدا
خواهد شد و در نتیجه موضوع بیکاری در استان آذربایجان و سایر استانها از بین
خواهد رفت» 1.پاسخ وزارت کشاوزی نیز بر همین اساس بود اما با تأکید بر حوزۀ
کشاورزی ،هرچند در دورۀ صدارت حکیمی عرضه نشد و یک ماه پس از سقوط
کابینۀ حکیمی عم ً
ال به دست نخستوزیر بعدی ،عبدالحسین هژیر ،رسید« :با توجه به
این که اکثریت سکنه و بیکاران فعلیِ کلیۀ نقاط کشور را کشاورزان تشکیل میدهند،
به نظر این وزارت تنها راه ْ
حل تنظیم و اجرای برنامههای عمرانی متناسب در کلیۀ نقاط
است و با رعایت این که در برنامۀ هفتساله که برای تصویب به مجلس شورای ملی
تقدیم گردیده این موضوع نیز رعایت گردیده است از این لحاظ در صورت تصویب
قانون مربوط و فراهمشدن موجبات اجرای آن مشکل بیکاری خودبهخود حل و رفع
2
نگرانی خواهد شد».
عزم مقامهای پایتخت برای اشتغالزایی گسترده در آذربایجان با این مایه از
پیشنهادهای ارگانهای دولتی هنوز جزم نشده بود که امواج هولناک بیکاری در
حدفاصل سالهای  1327تا  1329بس سهمگین دررسید .دستگاه تکنوکراسی پایتخت
برای مهار بحران بیکاری در آذربایجان میبایست گامهای بلندتری برمیداشت.
نخستوزیر رجبعلی منصور طبق تصویبنامۀ هیئت وزیران در میانۀ فروردین
 1329ابالغیهای هفتمادهای را به اطالع سازمان برنامه رساند .طبق اولین ماده،
«برای رفع بحران اقتصادی آذربایجان و مراجعت دادن افرادی که به سایر نقاط ایران
مهاجرت کردهاند به منازل و محل کار خود و تهیۀ کار برای بیکاران و تأمین وسایل
کشت بهاره و توسعۀ کشاورزی و سایر عملیات عمرانی آن استان و یا بهکارگماشتن
بیکاران در نقاط دیگر کشور به سازمان برنامه اختیار تام داده میشود که با همکاری
وزارتخانهها و بنگاههای دولتی و طبق برنامۀ عملی که به تصویب شورای عالی برنامه
خواهد رسید اقدمات مقتضی را به عمل آورد» 3.مادۀ پنجم میافزود که «وزارتخانهها
و بنگاههای دولتی مکلفاند برای اجرای مفاد این تصویبنامه حداکثر مساعدت را
با سازمان برنامه به عمل آورند و کارمندان و دستگاههای اداری و وسایل کار خود
 .۱همان.
 .۲وزارت کشاورزی« ،نامۀ وزیر کشاورزی به نخستوزیر به شمارۀ  14 ،»7298/4015تیر  ،1327در پروندۀ شمارۀ .41
 .۳دفتر نخستوزیر« ،تصویبنامۀ هیئت وزیران به شمارۀ ابال ِغ  15 ،»349/9فروردین  ،1329در پروندۀ شمارۀ .28
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را در اختیار آن بگذارند و برای وظایفی که طبق این تصویبنامه بر عهدۀ آنها قرار
داده شده حق اولویت قائل شوند» 1.سازمان برنامه مشخص ًا راهحل را در گسترش
فعالیتهای راهسازی میجست.
تعمیر و مرمت و گسترش جادههای آذربایجان از گذشته نیز بنا بر مالحظاتی دیگر،
نظیر حمل مازاد غلۀ آذربایجان به سایر نقاط کشور ،در دستورکار مقامهای ارشد پایتخت
قرار داشت .از باب نمونه ،هیئت دولت با پیشنهاد وزارت دارایی در تابستان  1323برای
ارائۀ الیحهای به مجلس شورای ملی جهت تعمیر و مرمت فوری راههای آذربایجان
موافقت کرده بود ،چه «مقدار بیستهزار تن غله اکنون در آذربایجان شرقی موجود است
که باید در اسرع اوقات ممکنه حمل شود و با وضع فعلی جادههای آن صفحات اعزام
2
کامیون برای حمل جنس نتیجهای جز ازبینرفتن ماشین و الستیک ندارد».
3
در آذربایجان پیشاپیش «دوهزار کیلومتر راههای کوهستانی و صعبالعبور» وجود
داشت .در نیمۀ دیماه  1326ابراهیم حکیمی در نخستین هفتۀ نخستوزیریاش به
وزارت راه دستور داده بود که «از قرار اطالعات واصله در تبریز قریب یکصدهزار نفر
بیکار موجود و در دیگر شهرستانهای استان آذربایجان هم بیکاران زیادند .دستور فرمایید
با ساختن و ترمیم جادهها و راه آن استان بیکاران را دعوت به کار نمایند» 4.علی معتمدی
وزیر راه حدودا ً یک هفته بعد به دفتر نخستوزیری پاسخ داده بود که «وزارت راه در
حدود اعتبارات خود اقدام به بهکارگماشتن بیکاران در ساختمان راهها و راهآهن نموده
است و متأسفانه بیش از آنچه انجام شده و یا در دست اقدام است نظر به قلت اعتبارات
میسر نمیباشد» 5.وزیر کشور حدودا ً یک ماه قبلتر برای مواجهه با نرخ بهمراتب پایینتری
از بیکاری در آذربایجان با نظر به میزان فعالیتهای راهسازی بهدرستی گفته بود که «امور
راهسازی و راهآهن و بعضی ساختمانها که در آذربایجان شروع شده به اندازهای نیست
6
که اهالی بیکار آنجا را مشغول نماید».
.۱
.۲
.۳
.۴
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.6

همان.
وزارت دارایی« ،رونوشت الیحۀ ارائهشدۀ هیئت دولت به مجلس شورای ملی ،بدون شماره» 27 ،تیر  ،1323در
پروندۀ شمارۀ .43
وزارت راه« ،نامۀ رئیس ادارۀ راه شوسۀ تبریز به وزیر راه ،بدون شماره» ،بدون تاریخ (احتماالً پاییز  ،)1328در پروندۀ
شمارۀ .94
نخستوزیر« ،نامۀ نخستوزیر به وزارت راه به شمارۀ  14 ،»17816دی  ،1326در پروندۀ شمارۀ .41
وزارت راه« ،نامۀ وزیر راه به ریاست کل دفتر نخستوزیری به شمارۀ  19 ،»12675/14207دی  ،1326در پروندۀ
شمارۀ .41
دفتر وزارتی وزارت کشور« ،نامۀ وزیر کشور به نخستوزیر به شمارۀ  18 ،»80238آذر  ،1326در پروندۀ شمارۀ .41
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فعالیتهای راهسازی در دو سال بعدی بهشدت افزایش یافت .بنا بر گفتۀ حمید
سیاح وزیر راه در اوایل تابستان « ،1328در قسمت راهآهن از اول اسفندماه []1327
که با انقضای فصل زمستان کارهای ساختمانی شروع شده تا آخر اردیبهشت 1328
در خط میانه-تبریز ...عدۀ کارگران از  1000نفر که در ماه اسفند بود به  3065نفر
2
ترقی یافته است» 1.این رقم ،باز طبق گفتۀ وزیر راه ،در پایان آبانماه به « 4214نفر»
رسیده بود .همچنین ،بنا بر اظهار رئیس ادارۀ راه شوسۀ تبریز« ،تعداد کارگرانی که برای
تعمیرات و اصالحات در نیمۀ اول آبانماه  28در طول خطوط این اداره مشغول کار»
3
بودند « 5966نفر بود».
رئیس قسمت ارتباطات سازمان برنامه در اوایل فروردین  1329به ریاست شورای
عالی سازمان برنامه نوشت« :استدعا دارد تصویب و دستور اجرای [برنامۀ کار زیر] را صادر
فرمایند .فورا ً کارهای راهسازی در آذربایجان شروع شود ...کارهای ساختمانی از طریق امانی
صورت گیرد و یا به قطعات کوچک که هزینۀ آنها از  200هزار ریال تجاوز نکند بدون
4
تشریفات مناقصه بر اساس نرخهای محلی به مقاطعهکاران جزء واگذار گردد».
به موازات عزم مرکز برای گسترش راهسازی در آذربایجان ،مقامهای محلی نیز
متناسب با نیازهای محلیشان به میانجی استاندار در پی کسب موافقت مرکز با این یا آن
نوع فعالیت راهسازی در مناطق محلی خودشان بودند .از باب نمونه ،فرماندار مراغه در
اوایل پاییز  1329از استانداری درخواست کرد که چون «اکنون فصل درو منقضی شده و
عدۀ بیکار رو به تزاید است استدعا دارد ...قطعات  32و سایر قسمتهای راهآهن مراغه
و ساختمان راه بین شاهیندژ و تکاب شروع و از وجود بیکاران قراء عرض راه ِ این
شهرستان استفاده شود» 5.فرماندار مرند نیز تقریب ًا در همین زمان از استاندار خواست که
«اجازه دهند ساختمانهای دولتی جلفا و راهسازی عملی شود وگرنه با برقراری عوارض
6
خیریه که با موقعیت محل هم مناسب نیست نمیتوان اقدام مؤثری به عمل آورد».
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وزارت راه« ،نامۀ محرمانۀ وزیر راه به نخستوزیر به شمارۀ  22 ،»211تیر  ،1328در پروندۀ شمارۀ .40
وزارت راه« ،نامۀ وزیر راه به نخستوزیر به شمارۀ  13 ،»15623بهمن  ،1328در پروندۀ شمارۀ .40
«نامۀ رئیس ادارۀ راه شوسۀ تبریز به ادارۀ کل راه شوسه به شمارۀ  22 ،»8700آبان  ،1328در پروندۀ شمارۀ .94
سازمان برنامه« ،نامۀ رئیس قسمت ارتباطات سازمان برنامه به ریاست شورای عالی سازمان برنامه به شمارۀ 6 ،»1
فروردین  ،1329در پروندۀ شمارۀ .8
فرمانداری شهرستان مراغه« ،نامۀ فرماندار مراغه به استانداری آذربایجان به شمارۀ  11 ،»16632مهر  ،1329در پروندۀ
شمارۀ .6
فرمانداری شهرستان مرند« ،نامۀ فرماندار مرند به استانداری آذربایجان به شمارۀ  24 ،»40140مهر  ،1329در پروندۀ
شمارۀ .6
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بااینحال ،مقامهای اداری پایتخت در انتخاب مسیرهایی که میخواستند در دستورکار
راهسازی بگذارند انواع مالحظات دیگری غیر از معیار اشتغالزایی نیز داشتند .در نامۀ
محرمانۀ مدیرعامل سازمان برنامه به ریاست ستاد ارتش مشخص ًا دربارۀ چرایی انتخاب
جادۀ اردبیل-خلخال میتوان دستکم چهار نوع مالحظه را تمیز داد .یکم ،مالحظۀ
اقتصادی« :هزینۀ ساختمان راه اردبیل -خلخال و میانه-خلخال -اسالم به طول جمع ًا
 300کیلومتر از هزینۀ تکمیل ساختمان راه اردبیل-لوندویل-چیلوند-پهلوی خیلی کمتر
است» 1.دوم ،مالحظۀ امنیتی« :از لحاظ نظامی بالتردید به راه پهلوی-آستارا-اردبیل
مرجح است زیرا راه کناره قابلدفاع نبوده و هر آن از طرف دریا در خطر میباشد و
با خرابنمودن یک پل عبور و مرور قطع خواهد شد درصورتیکه از محور اردبیل-
خلخال در کوههای طالش میتوان بهآسانی و خوبی دفاع نمود» 2.سوم ،مالحظۀ سطح
تجهیزات موردنیاز برای راهسازی« :راه اسالم به طول  72کیلومتر تمام ًا کوهستانی ...و
با وسایل معمولی و کارگران ساده ساختمان آن میسر نیست و محتاج به وسایل فنی
زیادی میباشد» 3.چهارم ،مالحظۀ اتصال خطوط شوسه به راهآهن« :این راه حوزۀ
خلخال را که تاکنون فاقد راه بوده از یک طرف به اردبیل و مغان و مشگین و سراب
4
و از طرف دیگر به گیالن و میانه ،یعنی خطوط راهآهن ایران ،متصل خواهد ساخت».
ماشین راهسازی در سال  1329به حرکت افتاده بود و این مجموعه از مالحظههای
مقامهای مرکزنشین نیز سرعت و مسیرش را تعیین میکرد .بنا بر شرح رئیس
کارگاههای راهسازی زنجان و آذربایجان ،وضع راهسازی در اواخر بهار عبارت بود
از «نقشهبرداری راه در حدود  260کیلومتر ،...خاکریزی مسیر راه در حدود 200
کیلومتر به حجم یکمیلیونوهشتهزار متر مکعب ،...کوهبُری در حدود دههزار متر
مکعب ،سنگ شکسته برای شنریزی  22هزار مترمکعب ،عملیات بنایی ...برای
ساختمان  35پل هزار متر مکعب ،چهارهزار متر مکعب شن و جادهکوبی در ده
5
کیلومتر راه سراب به طرف اردبیل».
.۱
.۲
.۳
.۴
.۵

سازمان برنامه« ،نامۀ محرمانۀ مدیرعامل سازمان برنامه به ریاست ستاد ارتش دربارۀ گزارش تیمسار سرتیپ افطسی»،
 24خرداد  ،1329در پروندۀ شمارۀ .3
همان.
همان.
همان.
وزارت پست و تلگراف و تلفن« ،تلگراف رئیس کارگاههای زنجان و آذربایجان به رئیس قسمت ارتباطات سازمان
برنامه دربارۀ راهسازی در حوزۀ آذربایجان و زنجان ،از تبریز به طهران» 18 ،خرداد  ،1329در پروندۀ شمارۀ .8
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بنا بر برآورد سازمان برنامه« ،گرچه آمار قابلاطمینانی در دست نیست ولی ...در پنج
ماه از سال (بهار و پاییز) در حدود  80تا  120هزار بیکار ...برای بهدستآوردن کار و
کمکهزینۀ زندگی اوطان خود را ترک نموده و چون تخصصی ندارند به کارگاههای
ساختمانی هجوم میآورند» 1.سازمان برنامه با نظر به اعتبارات موجود تأکید داشت که
«میتوان با مراعات اعتبارات  30هزار کارگر را در مدت پنج ماه از سال به کار گماشت
2
و برای بهکارگماردن در حدود اق ً
ال  50هزار نفر دیگر باید تهیۀ کار مفید نمود».
اما در بهار مشخص ًا «حدود  15هزار نفر از کشاورزان آذربایجان برای تهیۀ کار به
تهران عزیمت» کرده بودند که «سازمان برنامه  12973نفر از آنان را بهوسیلۀ راهآهن به
آذربایجان عودت داد و برای دوهزار نفر بقیه در راه تهران به کرج و ساوه کار تهیه نمود.
عالوه بر [همین حدوداً]  13هزار بیکار اعزامی از مرکز چندهزار نفر نیز از شهرهای
آذربایجان جمعآوری و در راهسازی به کار گمارده شدند» 3.بر طبق گزارش سازمان
برنامه ،از ابتدای سال تا اواخر پاییز «حداکثر  35هزار نفر و اق ً
ال  12هزار نفر کارگر در
4
آذربایجان و زنجان در کارهای ساختمانیِ [راهسازی] به کار گمارده» شدند.
بااینحال ،سیاست اقتصادی اشتغالزایی متمرکز مقامهای اداری پایتختنشین
تا پایان فصل پاییز مطلق ًا تناسبی با ابعاد بحرانهای کوچ و بیکاری در آذربایجان
نداشت .موانع راهاندازی راهسازی در مقیاسی وسیع در آذربایجان بس پرشمار بودند.
نمونهای مرتبط با جذب نیروی انسانی متخصص را حمید سیاح وزیر راه پیشاپیش
در اوایل تابستان  1328پیشبینی کرده بود« :مشکل فوقالعادهای که این وزارت با آن
مواجه گردیده این است که مهندسین و مأمورین فنی با حقوق ماهی سههزار ریال
و فوقالعادۀ روزانه پانزده ریال حاضر نیستند از تهران خارج شوند و تا اندازهای هم
حق با آنهاست زیرا وضع هزینۀ زندگی حقوق و فوقالعادۀ مزبور ناچیز است و
مخارج یک نفر امروزه در والیات و غربت کمتر از ماهی نُههزار ریال نخواهد بود و
5
مقررات استخدام هم اجازۀ ترمیم حقوق مأمورین را نمیدهد».
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.۳
.۴
.۵

سازمان برنامه« ،نامۀ رئیس قسمت ارتباطات سازمان برنامه به مدیرعامل سازمان برنامه دربارۀ بهکارگماردن بیکاران
به شمارۀ  30 ،»01/1166مرداد  ،1329در پروندۀ شمارۀ .3
همان.
سازمان برنامه« ،نامۀ مدیرعامل سازمان برنامه به نخستوزیر دربارۀ بهکارگماردن بیکاران آذربایجان در فصل پاییز به
شمارۀ  16 ،»20423/1300شهریور  ،1329در پروندۀ شمارۀ .3
سازمان برنامه« ،نامۀ رئیس قسمت ارتباطات سازمان برنامه به مدیرعامل سازمان برنامه دربارۀ بهکارگماردن بیکاران
به شمارۀ  30 ،»01/2203مرداد  ،1329در پروندۀ شمارۀ .3
وزارت راه« ،نامۀ وزیر راه به نخستوزیر به شمارۀ  22 ،»211تیر  ،1328در پروندۀ شمارۀ .40
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وانگهی ،زمستان  1329که سررسید مانع جدیدی سربرآو ْرد .رئیس کارگاههای
ِ
سازی سازمان برنامه در آذربایجان و زنجان در اواخر پاییز از مشکل جدید پرده
راه
برداشت« :اوالً ،در این ماهها سرما و یخبندان و نزول برفهای سنگین بههیچوجه
اجازۀ انجام عملیات ساختمانی مثبتی را نخواهد داد و مخصوص ًا عملیات بنایی
غیرقابلعمل است .ثانی ًا ،نگهداری کارگران غیربومی در کارگاهها مستلزم وسایل کافی
برای محل و مکان آنهاست که شبها در آنجا استراحت نمایند که آنهم برای
کارگاههای راهسازی میسر نیست و فقط کارگرانی که از خود منزل و مسکن دارند
و در حوالی کارگاههای راهسازی میباشند میتوانند از کارهایی که در آذربایجان در
زمستان انجام میشود استفاده نمایند .ثالث ًا ،بهره و راندمان کار در فصول غیرساختمانی
فوقالعاده کم است و هر گونه اعتباری برای کار ساختمانی در این ماهها مصرف شود
یرود» 1.رئیس کارگاههای راهسازی نهایت ًا نتیجه گرفت که «کارگاههای
تقریب ًا به هدر م 
راهسازی سازمان برنامه نمیتوانند در زمستان نسبت به بهکارگماردن بیکاران کمک
و عامل مؤثری باشند و تنها راه مناسبی که عملی به نظر میرسد استفاده از وجود
2
کارگران در امر برفروبی زمستانیِ خطوط شوسه است».
گسترش عملیات راهسازی در بیش از دو دههای که از آغاز سدۀ سیزدهم خورشیدی
گذشته بود مسیر حرکت مستمندان بالزده از آذربایجان به تهران و سایر شهرهای کشور
را قدری گشوده بود و در تمهید شرایط امکان استحالۀ معضل اجتماعی آذربایجان به
بحران سیاسی پایتخت در سال  1329نقش داشت .طرفه این که یکی از اصلیترین
سیاستهای اقتصادی که برای مهار چنین بحرانی در دستورکار قرار گرفت اتفاق ًا
گسترش عملیات راهسازی از جمله به هدف اشتغالزایی برای بیکاران آذربایجان بود.
همین مبادرت به راهسازیهای فزونتر از قضا مسیر خروج مستمندان از روستاها به
شهرهای بزرگتر را در دهههای بعدی هر چه بیشتر گشود .آنچه ابتدا راهحلِ مشکل
جلوه میکرد بعدها جزئی از عوامل مشکلساز از کار درآمد .بهمن مهاجران به حرکت
درآمده بود .بعدها روشن شد که تازه اول ماجرا بود.
اما در این او ِل ماجرا راهسازی همچون تکیهگاه اصلی دیوانساالران پایتخت برای
مهار بیکاری در فصل سرما بهکلی از حیز انتفاع ساقط بود و در سایر فصول سال
 .۱راهسازی آذربایجان« ،نامۀ رئیس کارگاههای راهسازی سازمان برنامه در آذربایجان به استانداری آذربایجان به شمارۀ
 1 ،»1962آذر  ،1329در پروندۀ شمارۀ .3
 .۲همان.
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نیز نامکفی .وقتی نابسندگیهای سیاست اقتصادی اشتغالزایی محرز شد میبایست
دوباره به سیاست اجتماعی تشبث میشد .سرچشمۀ تکوین نوع جدیدی از سیاست
اجتماعی برای رسیدگی به مستمندان در ابعاد ملی را باید در همین لحظه جست ،در
شهرستان زنجان.

فصلپنجم

در جستوجوی لحظۀ تأسیس از زنجان تا تهران

نوانخانهای که در برابر طوفان فقر در زنجان برای نگهداری مستمندان در اوایل سال
 1329تشکیل شده بود سرانجام در ابتدای مردادماه تعطیل شد .گزارش فرماندار
زنجان به رئیس دفتر نخستوزیر در همین ماه شرحی اجمالی از فراز و فرود این
نوانخانه به دست میدهد« :نوانخانهای در سال جاری با همت اشخاص خیّر و
نوعپرور در زنجان تشکیل و تا آخر تیرماه بهطرز آبرومندی نگهداری و سرپرستی
میشد .نظر به شروع کارهای ساختمانی در شهر و فرارسیدن فصل در ِو محصول از
1
اول مرداد نوانخانه جمعآوری و تعطیل گردید».
نوانخانۀ زنجان در هنگامی تعطیل شد که ،سه روز قبلتر ،بخشنامۀ سراسری
نخستوزیر در زمینۀ جمعآوری گدایان به فرمانداری زنجان نیز تلگراف شده بود:
«بایستی فوری در کلیۀ شهرها و قصبات کمیسیونی از معتمدین و ثروتمندان تشکیل
و طریقی اتخاذ نمایند که کلیۀ این قبیل اشخاص [گدا و بیچاره] را بهکلی تحتنظر
اشخاص محلی جمعآوری کرده اشخاص کاری را به کار گمارده و اشخاص بیمار
مسن و فرسوده را
و ضعیف را تحت معالجه و سرپرستی قرار داده و اشخاص ّ
نگهداری نمایند تا دیگر در معابر و خیابانها با وضع نامطلوب کنونی اشخاصی دیده
2
نشوند».
اما مشکل مقامهای محلی در زنجان برای اجرای بخشنامۀ نخستوزیر به عدم
تکافوی «همت اشخاص خیّر و نوعپرور» در تأمین مالی نوانخانه برمیگشت .ارباب
 .۱فرمانداری زنجان« ،پیشنویس نامۀ فرماندار زنجان به رئیس دفتر نخستوزیر به شمارۀ  2 ،»1364مرداد  ،1329در
پروندۀ شمارۀ .26
 .۲وزارت پست و تلگراف و تلفن« ،تلگراف بخشنامۀ نخستوزیر به فرمانداری زنجان به شمارۀ  ،1194از تهران به
زنجان» 28 ،تیر  ،1329در پروندۀ شمارۀ .26
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استحقاق چنان پرشمار بودند که ،به وام از اصطالحات یک نمایشنامه ِ
نویس عصر
رضاشاه« ،کیسۀ فتوت» 1مجموعۀ «ارباب مروت» 2کفافشان را نمیداد.
بخشنامۀ سراسری وزیر کشور در اواخر مردادماه ،که از جمله به فرمانداری
زنجان نیز ابالغ شد ،درصدد رفع همین نقیصه بود ،آنهم با توصیه به پیروی از تجربۀ
جمعآوری و نگهداری گدایان در تهران .گدایان تهران در نخستین ماههای سال 1329
جمعآوری و نگهداری شده بودند ،آنهم با اتکای مالی بر اخذ سه نوع عوارض که به
ِ
سواری شخصی به
نفع شهرداری تهران جمعآوری میشد :یکم ،از کلیۀ اتومبیلهای
میزان دویست ریال به جای یکصد ریال؛ دوم ،از کلیۀ کسانی که به هر عنوان قصد
خروج از ایران را داشتند یا از خارج به ایران وارد میشدند به میزان  900ریال بیشتر از
قبل بهاستثنای نمایندگان سیاسی خارجی؛ سوم نیز از کلیۀ کاالهای واردشده به گمرک
3
در شهرهایی که گمرک داشتند به میزان یکصدم بها.
وزیر کشور با تکیه بر همین تجربۀ تهران به استانداریها و فرمانداریهای بیرون از
تهران از جمله به فرمانداری زنجان در مردادماه تأکید کرد که «چون اخذ عوارض مزبور
در تمام نقاط کشور مفید و ضروری به نظر میرسد ...درصورتیکه شهرداریهای تابعه
داری انجمن باشند موضوع را در انجمن مطرح و طبق نظریۀ انجمن رفتار شود ...و
چنانچه انجمن آنها تشکیل نشده باشد پیشنهاد الزم دایر به برقراری عوارض مذکور
و یا نظایر آن ارسال دارند» 4.وزیر کشور افزود« :منظور این است که از تاریخ تصویب و
اخذ این عوارض دیگر بههیچعنوان مستمند و ولگرد و عاجز و کودک بیسرپرست و
مانند آنها در هیچ نقطه وجود نداشته باشد و همگی بهوسیلۀ این درآمد به کار مشغول
5
و یا به اوطان خود معاودت و یا بهطور مناسبی نگهداری شوند».
راهحل پیشنهادی حکومت مرکزی از نگاه مقامهای ارشد محلی چندان قابلیت اجرا
نداشت .بنا بر اظهار رئیس انجمن شهرستان زنجان« ،فع ً
ال مسکنت و بیکاری اهالی
6
اجازۀ تصویب عوارض جدیدی را برای نگهداری فقرا نمیدهد».
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افراسیاب آزاد« ،نسخۀ دستنویس نمایشنامۀ ‘گدای متمول’ نگارش در سال  ،»1310ص  ،6در پروندۀ شمارۀ .30
همان ،ص .4
ادارۀ امور شهرداریها« ،رونوشت بخشنامۀ وزیر کشور به فرمانداری یزد به شمارۀ  23 ،»39856/19964مرداد
 ،1329در پروندۀ شمارۀ .31
ادارۀ امور شهرداریها« ،رونوشت بخشنامۀ وزیر کشور به فرمانداری زنجان به شمارۀ  22 ،»39856/19964مرداد
 ،1329در پروندۀ شمارۀ .26
همان.
شهرداری زنجان« ،نامۀ رئیس انجمن شهرستان زنجان به نخستوزیر به شمارۀ  23 ،»7مهر  ،1329در پروندۀ شمارۀ .26

فصل پنجم :درجستوجوی لحظۀ تأسیس از زنجان تا تهران 101

اما فشار مرکز بر زنجان برای جمعآوری و نگهداری گدایان و ولگردان و مستمندان
از سطح شهر مستمر برقرار بود .در اوایل مهرماه نخستوزیر از نو بخشنامهای سراسری
از جمله خطاب به فرمانداری زنجان صادر کرد« :پیرو اوامر گذشته باز تأکید میشود
یکی از وظایف بسیار مهم استانداران و فرمانداران در مناطق تحت امر خود موضوع
ایجاد انتظامات عمومی و جلوگیری از تکدی و جمعآوری گدایان و تهیۀ کار برای
بیکاران است» 1.بر طبق بخشنامۀ سراسری نخستوزیر« ،موضوع جمعآوری گدایان
نکتهای است که بایستی بینهایت مورد توجه قرار گیرد چه با وجود عوارضی که
میتوان در هر شهر وضع کرد ...نبایستی در هیچ ده یا بخش یا شهری گدا یا اشخاص
2
بیچاره و سرگردان در کوچهها و معابر دیده شود».
فشار بر روی مقامهای ارشد محلی فقط از سمت مرکز نبود .آن دسته از مسئوالن
ردهپایینتر شهر زنجان نیز که درگیری بیشتری با زندگی روزمره داشتند مستمر
فشار میآوردند .از باب نمونه ،در اوایل شهریور  1329رئیس شهربانی زنجان به
ادارۀ فرمانداری نوشت« :در اثر خرابی محصول سال گذشته و عدم حفاظت مالکین
از رعایای خود عدۀ کثیری از رعایا از هستی ساقط و ناچارا ً برای تأمین معاش با عائلۀ
خود از اوطان اصلی خارج [شدهاند] و به شهر هجوم آوردهاند  ...عدهای در اثر نبودن
کار و نداشتن وسایل زندگی در قریۀ خود در زنجان باقی [ماندهاند] و به گدایی مشغول
[شدهاند] .مخصوص ًا بعضی از آنها ،با داشتن چند نفر اطفال خردسال و نداشتن پدر ،در
خیابان و کوچهها سرگردان و با وضع اسفانگیز به زندگی طاقتفرسا ادامه [میدهند].
3
امر و مقرر فرمایید دربارۀ اشخاص مذکور تصمیم اتخاذ [شود]».
چنین فشارهایی که هم از سمت مقامهای ارشد پایتخت و هم از سمت مسئوالن
ردهپایین خود شهر بر مقامهای ارشد زنجان وارد میشد فرمانداری شهر را در نیمۀ
شهریورماه به برگزاری جلسهای در دفتر اداره برای تصمیمگیری نهایی واداشت .در این
ِ
خواست محمود ذوالفقاری ،که توأمان هم رئیس جمعیت شیر و خورشید
نشست به
سرخ زنجان و هم رئیس انجمن شهرستان زنجان بود ،مقرر شد منبعی برای تأمین مالی
نوانخانۀ زنجان به مقامهای مرکز پیشنهاد شود.
 .۱نخستوزیر« ،بخشنامۀ نخستوزیر به فرمانداری زنجان به شمارۀ  8 ،»17716/1مهر  ،1329در پروندۀ شمارۀ .26
 .۲همان.
 .۳شهربانی زنجان« ،نامۀ رئیس شهربانی زنجان به فرمانداری زنجان به شمارۀ  9 ،»3656/449شهریور  ،1329در پروندۀ
شمارۀ .26
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رئیس انجمن شهرستان زنجان درخواست کرد که «مبلغ سی دینار بابت هر کیلو
شکر که فروخته میشود و تا به حال بهعنوان سود شرکت قند و شکر زنجان [توسط]
ادارۀ دارایی اخذ میشده است اختصاص به نگهداری و تهیۀ کارگاههای دستی برای
1
گدایان شهر که اهل شهر و مقیم شهر هستند داده شود».
شرح دقیقتر این پیشنهاد در نامۀ رئیس انجمن شهر به نخستوزیر آمد« :ادارۀ
دارایی زنجان از دو سال پیش بهنام سود شرکت سهامی قند و شکر از هر کیلو قند و
شکر  30دینار اضافۀ بهای دولتی دریافت میدارد .البته بعد از انحالل شرکت که ادارۀ
دارایی در مقام کتمان این عواید بوده به حکم تعقیب اهالی مجبور از اعتراف به وجود
مبالغی از ممر مزبور در اختیار ادارۀ دارایی گردیده و تاکنون نیز به اخذ سود مزبور
ادامه داده میشود و با وجود تعقیب مکرری که در موضوع مزبور از ادارۀ دارایی به
عمل آمده دارایی زنجان بااینکه سود فوق را بهنام سود شرکت که وجود خارجی
ندارد دریافت میداشته وجوه جمعآوریشده را حقالزحمه و فوقالعادۀ مأمورین قند
و شکر میداند» 2.رئیس انجمن شهر زنجان بر این مبنا درخواست کرد که «مستدعی
هستیم قبل از حلول فصل سرما دستور اکید صادر فرمایند [ادارۀ] دارایی زنجان مبالغ
جمعشده را برای منظور حفاظت فقرا تحت اختیار انجمن شهر گذارده و منبعد
نیز عوارض مأخوذه را به این امر اختصاص دهند» 3.فرماندار زنجان نیز در نامه به
وزارت کشور تأکید کرد که «موافقت با این امر بزرگترین کمک برای جمعآوری
و نگهداری فقرا و مستمندان شهر بوده و اختصاص این رقم به این امر خیر آسایش
عمومی را تأمین و از طرفی رفع نیاز فقرا و بیچارگان را میسر و از مرگ و بدبختی
4
آنان جلوگیری خواهد نمود».
این پیشنهاد ،البته با وقفهای طوالنی ،از ایدهای سرچشمه گرفته بود که تقریب ًا نه ماه
پیشتر ،مشخص ًا در اواخر آذر  ،1328طی تلگرافی از زبان چند تن از اهالی زنجان به
ْ
محصول آتیۀ وخیم
مقامهای ارش ِد مرکزنشین ارائه شده بود« :از چندین ماه پیش که افت
را خبر میداد صدها تلگراف به عرض اولیای دولت رسانده و بارها تذکر دادیم چنین
روز سیاهی در کمین خمسه نشسته و بهناچار آتش قحط و غالء که مأمورین نابکار
.۱
.۲
.۳
.۴

فرمانداری زنجان« ،رونوشت صورتجلسۀ نشست برگزارشده در فرمانداری زنجان در تاریخ  15شهریور ،»1329
در پروندۀ شمارۀ .26
شهرداری زنجان« ،نامۀ رئیس انجمن شهرستان زنجان به نخستوزیر به شمارۀ  23 ،»7مهر  ،1329در پروندۀ شمارۀ .26
همان.
فرمانداری زنجان« ،نامۀ فرماندار زنجان به وزارت کشور به شمارۀ  24 ،»3648مهر  ،1329در پروندۀ شمارۀ . 26
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خرمن زندگی ما را شعلهور خواهد ساخت».
هم از آتشافروزان آن بودند هنگامۀ
ْ
تلگراف چنین ادامه یافته بود« :آن روزِ مشعول [کذا] رسید و هر کدام از مأمورین دولت
با اغنیا و مالکینِ دمسازِ خویش راه تهرا ِن نازپرور را پیش گرفته و هماکنون دور از نالۀ
گرسنگان و فارغ از این ماجرا ایامِ نکبتبار خمسه را ترک [کرده] و به انتظار سرخرمن
و فصل روحپرورِ این سامان در تهران سرگرم عیش و عشرتاند» 2.درخواست اهالی
زنجان سپس چنین بیان شده بود« :انتظار داریم قبل از پاشیدن شیرازۀ کا ْر دولت در مقام
چارهجویی برآمده و دستور دهند عوارض شکر را که از هر کیلو یک ریال دریافت
ِ
صورت اندک تعلل تا
میشود تا آخر سال تحت اختیار خیریه قرار دهند ...وگرنه در
3
تریاق از عراق آرند مارگزیده مرده باشد».
چنین درخواستی در تاریخ خمسه اصوالً بیپیشینه نبود .از باب نمونه ،در بحبوحۀ
جنگ جهانی اول و بروز قحطی در زنجان مشخص ًا برخی تجار و اهالی زنجان از دولت
وقت درخواست کرده بودند که نوع استفاده از مالیات نواقل تغییر یابد و به مصرف فقرا
برسد .تجار و اهالی زنجان طی تلگرافی به وزارت داخله در سال  1296خورشیدی
نوشته بودند که «اوضاع خاص موحشۀ عموم بالد و خصوص ًا اهالی خمسه و زنجان
بهواسطۀ قحطی بر اولیای دولت معلوم [است] و مقتضی است در مقام دولتخواهی
اهتمامات اکید در حفظ نفوس رعایا بفرمایند .عجالت ًا از طرف عموم اهالی استدعا
میشود که ادارۀ مالیه مالیات نواقلِ این بالد [را] که به مصرف روشنایی و غیره معین
شده محض دعاگویی ذات اقدس شهریاری به مصرف حفظ نفوس فقرا که در معرض
4
هالکت هستند برسانند».
اهالی زنجان با تکیه بر همین نوع پیشینهها این بار ،پس از  32سال ،تغییر نوع استفاده
از عوارض قند و شکر را مطالبه کرده بودند .مقامهای شهر زنجان ،درمانده در برابر
طوفان فقر ،با سه فصل تأخیر نهایت ًا در شهریور  1329چنین ایدهای را برگرفتند و اجرای
آن را به مقامهای ارشد پایتختنشین پیشنهاد دادند.
بااینحال ،وزارت دارایی با پیشنهاد مقامهای شهر زنجان بهشدت مخالفت کرد.
رئیس دفتر نخستوزیر به فرمانداری زنجان در اواسط مهرماه نوشت« :مطابق گزارش
1

.۱
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.۴

وزارت پست و تلگراف و تلفن« ،تلگراف چند تن از اهالی خمسه ،از زنجان به طهران» 27 ،آذر  ،1328در پروندۀ
شمارۀ .44
همان.
همان.
وزارت داخله« ،سواد تلگراف تجار و اهالی زنجان به وزارت داخله به نمرۀ  461مورخۀ  31اسد  1335هجری
قمری» 31 ،مرداد  ،1296در پروندۀ شمارۀ .45
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وزارت دارایی قب ً
ال توزیع قند و شکر در زنجان بهوسیلۀ شرکت محلی انجام و کیلویی
سی دینار برای مخارج و سود شرکت پرداخته میشد ولی اکنون که دارایی محل
مستقیم ًا عمل توزیع را به عهده گرفته سی دینار مزبور ناچار باید به مصرف هزینههایی
از قبیل کرایۀ حمل و نقل و دستمزد باربر و اضافۀ کار مأمورین و غیره برسد .بنابراین
1
وزارت دارایی با پیشنهاد شما موافقت ندارد».
در پی مخالفت وزارت دارایی با پیشنهاد مقامهای محلی زنجان ،هیئت دولت در
تصویب پیشنهاد مقامهای محلی زنجان عم ً
ال راهی را در پیش گرفت که دو ویژگی
کلیدی داشت .نخستین ویژگی عبارت از این بود که زیانی از این بابت به منابع مالی
وزارت دارایی نمیرسید ،یعنی برای کمک به مستمندان اصوالً منبع مالی مجزایی از
منابع مالی دریافتی وزارت دارایی تعریف کرد ،آنهم از طریق وضع عوارضی مجزا و
جدید و اختصاصی بر قند و شکر برای کمک به مستمندان به موازات استمرار عوارض
سابق ًا وضعشده بر قند و شکر که به حساب وزارت دارایی ریخته میشد.
دومین ویژگی بود که تصویبنامۀ هیئت وزیران را به نقطۀ عطفی در تاریخ
سیاستگذاری اجتماعی تبدیل میکرد :دایرۀ شمول مصوبۀ هیئت وزیران در وضع
عوارض جدید برای کمک به مستمندان ،برخالف پیشنهاد مقامهای محلی زنجان ،نه
فقط زنجان بلکه کل شهرهای کشور را دربرمیگرفت.
چرایی مبادرت هیئت وزیران به وضع عوارض جدید برای کمک به مستمندان
در سطح ملی را باید در اوضاع سایر مناطق کشور جست .خشکسالی گرچه در
آذربایجان طی سالهای  1327و  1328مقیاسی گسترده و شدتی کمسابقه داشت اما
صفحات دیگری از کشور را نیز ولو با شدتی کمتر فرا گرفته بود و خراسان جنوبی و
قائنات و سیستان و بلوچستان و اصفهان و خوزستان را نیز شامل میشد 2.چه بر اثر
بروز خشکسالی در این مناطق و چه بر اثر وقوع خشکسالی در مناطق غلهخیزی
چون همدان و کرمانشاهان و مالیر و آذربایجان که مازاد غله برای ارسال به سایر مناطق
کشور نداشتند ،برای مناطقی چون تهران و اصفهان و آبادان و کاشان و سمنان و یزد و
مکران و کرمان و شاهرود بهدرستی کمبود غله طی سالهای  1327و  1328پیشبینی
شده بود 3،ایض ًا برای شهرهای دیگری چون زاهدان و بیرجند و گناباد و فردوس و
 .۱دفتر نخستوزیر« ،نامۀ رئیسکل دفتر نخستوزیر به فرمانداری زنجان به شمارۀ  17 ،»1/186001مهر  ،1329در
پروندۀ شمارۀ .26
 .2وزارت دارایی« ،نامۀ محرمانۀ وزیر دارایی به نخستوزیر به شمارۀ /8123م» 5 ،اردیبهشت  ،1328در پروندۀ شمارۀ .60
 .3همان.
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طبس 1،آنهم بهرغم تالش دولت برای واردات غله از پاکستان و امریکا و شوروی به
3
کشور .بر این مبنا ،از کوچ رعایای روستاییِ برخی از مناطق چون قائنات 2و بلوچستان
به شهرها گزارشهایی داده میشد ،هرچند نه با ابعادی چون کوچ رعایای آذربایجان.
از باب نمونه ،طبق نامۀ محرمانۀ وزارت کشور به وزارت دارایی دربارۀ کوچ رعایای
حوزۀ قائنات در بهار « ،1327اشخاصی که توانایی مهاجرت داشتهاند محل خود را ترک
نموده و فورا ً به نقاط دیگر عزیمت نمودهاند و آنهایی که قادر به ترک محل نبودهاند
ناچارا ً سختی و گرسنگی را تحمل کرده و حتی با ریشه و علف و موادی که مطبوع
طبع حیوانات اهلی هم نیست تاکنون سد جوع نمودهاند» 4.همچنین اخبار فراوانی از
ناآرامیهای مردمی در زمینۀ تأمین نان در شهرهایی چون سنقر 5و دزفول 6و همدان 7و
خمین 8و قزوین 9و شاهرود 10حکایت میکردند.
در سالهای  1327و  1328خشکسالی و برداشت ناکافی محصول و کمبود
غله و بحران نان و کوچ رعایا از مناطق روستایی به شهرها پدیدهای سراسری بود.
ازاینرو پدیدۀ مستمندی در شهرها گرچه در گستردهترین ابعاد و شدیدترین شکلها
در صفحات شمال غربی کشور گسترش و تعمیق یافته بود اما بخشهای وسیعی از
مملکت را نیز درنوردیده بود .هیئت دولت در مواجهه با گسترش و تعمیق پدیدۀ
مستمندی بود که خطمشی وضع عوارض برای کمک به مستمندان را نه صرف ًا در
گسترۀ محلیِ شهرستان زنجان بلکه در پهنهای ملی به کار بست.
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وزارت دارایی« ،رونوشت تلگراف پیشکار دارایی استان نهم به نخستوزیر به شمارۀ  13 ،»12137شهریور ،1327
در پروندۀ شمارۀ .60
وزارت دارایی« ،رونوشت نامۀ فرماندار کل بلوچستان و سیستان به وزیر دارایی به شمارۀ /716م» 4 ،بهمن ،1327
در پروندۀ شمارۀ .60
وزارت دارایی« ،رونوشت تلگراف پیشکار دارایی استان نهم به نخستوزیر به شمارۀ  13 ،»12137شهریور ،1327
در پروندۀ شمارۀ .60
وزارت دارایی« ،رونوشت نامۀ محرمانۀ وزارت کشور به وزارت دارایی به شمارۀ /44م/4519/م» 5 ،خرداد ،1327
در پروندۀ شمارۀ .61
وزارت دارایی« ،رونوشت نامۀ محرمانۀ رئیس شهربانی کل کشور به وزارت دارایی به شمارۀ /6997م» 20 ،دی
 ،1327در پروندۀ شمارۀ .60
وزارت دارایی« ،رونوشت نامۀ وزیر دادگستری به وزارت دارایی به شمارۀ /7205م» 4 ،بهمن  ،1327در پروندۀ شمارۀ .60
وزارت دارایی« ،رونوشت نامۀ رئیس شهربانی کل کشور به وزیر دارایی به شمارۀ /6914م» 13 ،دی  ،1327در
پروندۀ شمارۀ .60
وزارت دارایی« ،رونوشت تلگرافهای رسیده از برخی شهرستانها راجع به وضعیت غله و نان به شمارۀ ،»1637/10
 8آذر  ،1327در پروندۀ شمارۀ .61
وزارت دارایی« ،رونوشت نامۀ محرمانۀ وزارت کشور به وزارت دارایی به شمارۀ /6248م» 11 ،آبان  ،1327در
پروندۀ شمارۀ .61
وزارت دارایی« ،رونوشت نامۀ محرمانۀ رئیس ادارۀ دارایی و اقتصادی شاهرود به وزیر دارایی به شمارۀ ،»17441/7959
 22آذر  ،1327در پروندۀ شمارۀ .61
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بر این اساس ،هیئت دولت در اواخر آبانماه  1329اخذ «عوارض از هر کیلو قند
1
و شکر مصرفی به میزان یک ریال برای کمک به مستمندان و نگهداری بینوایان»
را در سطح ملی به تصویب رساند .ازاینرو اخذ عوارض در سطح ملی برای کمک
به مستمندان به شکل مصوبهای متحدالشکل برای کل کشور نخستین بار بیش از هر
چیز از ضرورتهای سیاستگذاری طی دورۀ منتهی به زمستان  1329در صفحات
شمال غربی کشور و مشخص ًا ابتدا از پیشنهاد تنی چند از اهالی خمسه و سپس تکرار
آن پیشنهاد از زبان انجمن شهرستان زنجان سرچشمه گرفت ،آنهم به قصد تقویت
سیاست اجتماعیِ نگهداری از مستمندان در شرایطی که سیاست اقتصادی اشتغالزایی
برای مستمندان چنان که باید و شاید به ثمر ننشسته بود.
متعاقب دریافت دستور مرکز برای اخذ عوارض اختصاصی از قند و شکر جهت
کمک به مستمندان زنجان ،برآورد رئیس ادارۀ دارایی زنجان از میزان عوارض در چهار
ماه پایانی سال « 1329بهطور تقریب قریب چهارصدهزار ریال» 2بود.
مشخص نیست مبالغی از این دست تا چه حد حقیقت ًا برای مستمندان به کار گرفته
میشد .در بخشنامۀ نخستوزیر در اواخر بهمنماه از جمله به فرمانداری زنجان
تذکر داده شده بود که «اخیرا ً در گزارشهای واصل از بعضی شهرستانها مشاهده
میشود که مبالغ مأخوذه به مصارفی غیر از منظور فوق میرسد (مانند تهیۀ لباس جهت
دانشآموزان) .لذا مجددا ً متذکر میشود که الزم است وجوه مزبور به مصرف بینوایان
3
رسیده و اضافۀ آن نیز جهت تهیۀ نوانخانه و دیگر مایحتاج مستمندان صرف گردد».
بااینحال ،علیالقاعده با اتکا بر همین منابع مالی بود که درجهای ولو نامکفی از
نگهداری مستمندان در نوانخانه میسر شد .بنا بر گزارشی که شهرداری زنجان به فرماندار
ارائه کرد در ابتدای اسفند  1329سرجمع  1052مستمند در سه نوانخانۀ موقتیِ جداگانه
در شهر زنجان نگهداری میشدند 689 :نفر در «نوانخانۀ تبریز» واقع در زنجان188 ،
نفر در عمارتی متعلق به رئیس انجمن شهر که برای همین منظور در اختیار شهرداری
4
زنجان قرار داده شده بود ،و  166نفر نیز در مسجد نصراهللخان.
.۱
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«رونوشت تصویبنامۀ مورخۀ  27آبان  1329هیئت وزیران دربارۀ اخذ عوارض از هر کیلو قند و شکر مصرفی به
میزان یک ریال برای کمک به مستمندان و نگهداری بینوایان» 30 ،آبان  ،1329در پروندۀ شمارۀ .9
وزارت دارایی« ،نامۀ رئیس ادارۀ دارایی زنجان به فرمانداری زنجان به شمارۀ 16،»30302بهمن ،1329در پروندۀ شمارۀ.26
نخستوزیر« ،بخشنامۀ نخستوزیر به شمارۀ  26 ،»6440بهمن  ،1329در پروندۀ شمارۀ .26
شهرداری زنجان« ،صورت جمع کلی بینوایان در پیوست تکبرگی نامۀ شهرداری زنجان به فرماندار زنجان به
شمارۀ  1 ،»5228اسفند  ،1329در پروندۀ شمارۀ .26
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آمیزۀ سیاست اجتماعی نگهداری از مستمندا ِن ناتوان و سیاست اقتصادی اشتغالزایی
برای مستمندا ِن توانا فقط از عمق بحران میکاست اما اصل بحران کماکان برقرار بود.
فرماندار زنجان در دیماه از نو زنگخطر را به صدا درآورد :تعداد «بیکاران شهری به
حدی است که صالح در بهکارگماردن آنهاست» 1.مدتی بعدتر نیز با نگاه به گذشته از
زمستان  1329چنان گفت که گویی کار از زنگخطر گذشته است« :فقرا از اطراف به
زنجان هجوم آوردهاند» 2.زنگخطر فرماندار زنجان طنینی آشنا داشت ،از صدر انقالب
مشروطه تا امروز ،از آذربایجان و زنجان تا سراسر ایران.

 .۱وزارت پست و تلگراف و تلفن« ،تلگراف فرماندار زنجان به سازمان برنامه ،از زنجان به طهران» 26 ،دی  ،1329در
پروندۀ شمارۀ .3
 .۲فرمانداری زنجان« ،نامۀ فرماندار زنجان به وزارت کشور به شمارۀ  14 ،»2423مهر  ،1330در پروندۀ شمارۀ .24
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نه اولین بار بود و نه آخرین بار که زنگخطر به صدا درمیآمد .لحظۀ رزمآرا فقط
انعکاس صدای یکی از لحظههای زنگخطر ممتدی بود که در تاریخ معاصر ایران
همواره طنین داشته است .لحظۀ رزمآرا ،یعنی برهۀ مواجهه با مستمندان بیکار از
طریق نگهداری ناتوانان در نوانخانهها و اشتغالزایی دولتی برای توانایان به ابتکار
دیوانساالران پایتختنشین ،با تاریخ پیش و پس از خود از حیث تعریف مسئلهها
پیوستگیهایی داشت و از حیث تقریر راهحلها اما گسستگیهایی .به عبارت
دیگر ،مسئلههایی که هنگام استحالۀ معضل اجتماعیِ آذربایجان به بحران سیاسیِ
تهران در سال  1329پیشاروی دولت رزمآرا قرار گرفت از زمان انقالب مشروطه
تا دورۀ صدارت رزمآرا و از آن هنگام تا امروز کماکان بیتغییر باقی مانده است ،اما
راهحلهایی که نهایت ًا در دورۀ صدارت رزمآرا در دستورکار قرار گرفت نه پیش از
دورۀ رزمآرا بهتمامی تکوین یافته بود نه پس از دورۀ صدارت رزمآرا تا همین امروز
در دستورکار دیوانساالران برای رسیدگی به مستمندان بهطور مستمر برقرار مانده
است .لحظۀ رزمآرا ،به این معنا ،هم با گذشته و آیندهاش پیوستگیهایی داشت هم
از گذشته و آیندهاش گسستگیهایی.
ابتدا پیوستگیهای لحظۀ رزمآرا با تاریخ گذشته و آیندهاش .مسئلۀ مواجهه با
مستمندان برای نخستین بار در «کتابچۀ قانون بلدیه» به تاریخ  11خرداد ( 1286بیستم
ربیعالثانی  1325هجری قمری) صورتبندی شده بود :یکی از وظایف نُهگانهای
که بر عهدۀ بلدیه گذاشته شد عبارت بود از «مراقبت در رفع تکدی و تأسیس
دارالمساکین و دارالعجزه و مریضخانهها و امثال آن» 1.صورتبندی مسئلۀ مواجهه
 .۱کتابچۀ قانون بلدیه (تهران :مطبعۀ شاهنشاهی 20،ربیعالثانی 1325هجری قمری [ 11خرداد 1286خورشیدی]) ،ص.1
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با مستمندان پس از آزمون و خطاهای پرشمار از انقالب مشروطه به بعد نهایت ًا در
سال  1309در فصل چهارم از نظامنامۀ بلدیه با عنوان «در وظایف ادارۀ بلدیه» از
لحاظ حقوقی مشخص ًا تصریح شد« :جلوگیری از تکدی و واداشتن متکدیان به
1
کارهای صنعتی».
فرمان رضاشاه در اواخر تابستان  1311که از زبان وزیر دربار ،عبدالحسین
تیمورتاش ،به رئیس بلدیۀ تهران ابالغ شد همین نوع صورت مسئله را انعکاس
میداد اما فقط در جغرافیای پایتخت« :چون در طهران سائلین رو به ازدیاد گذارده...
گداهایی که در شهر هستند از گدایی ممنوع بشوند به این معنی که آنهایی که سالم
2
هستند باید به کار وادار نمود و کسانی که ناقصاالعضا هستند به دارالعجزه فرستاد».
همین مسئله یک دهه بعد طی اواخر دوران رضاشاه و چند روزی پیش از آغاز
جنگ جهانی دوم در اروپا در بخشنامۀ وزیر کشور ،علیاصغر حکمت ،تجلی
یافت اما در مقیاسی ملی« :اشخاص عجزه را باید شهرداری حتیالمقدور در محل
مخصوص نگهداری نموده و آنهایی که عاجز نیستند و گدایی و تنبلی را پیشه و
3
حرفۀ خود قرار دادهاند ...با نهایت سختی به کار گمارند».
پس از پایان جنگ جهانی دوم در اوایل دوران سلطنت محمدرضاشاه مشخص ًا در
مهرماه  1326نخستوزیر احمد قوام که همزمان وزارت کشور را نیز بر عهده داشت
خطاب به فرمانداران در بخشنامهای نوشت« :کمک به بینوایان و بهکارگماشتن
آن عده که از عهدۀ [کار] برمیآیند و جمعآوری سایر ولگردان و عجزه و مبارزه با
تکدی ،عالوه بر وظیفۀ اداری ،یکی از وظایف اخالقی و اجتماعی مأمورین وزارت
4
کشور و شهرداریها است».
سه سال بعدتر در سال  1329به اواخر نخستین دهۀ سلطنت محمدرضاشاه
که میرسیم ،نخستوزیر رزمآرا نیز از همین نوع صورتبندی تبعیت کرد« :یکی
از وظایف بسیار مهم استانداران و فرمانداران در مناطق تحت امر خود موضو ِع...
جلوگیری از تکدی و جمعآوری گدایان و تهیۀ کار برای بیکاران است ...برای
.۱
.۲
.۳
.۴

وزارت داخله ،قانون بلدیه مورخۀ  30اردیبهشتماه و نظامنامۀ مصوبۀ  6خردادماه ( 1309تهران :مطبعۀ یمنی
اللهزار ،)1309 ،ص  ،11در پروندۀ شمارۀ .10
«نامۀ وزیر دربار به بلدیۀ طهران به شمارۀ  2 ،»7720شهریور  ،1311در «منع تکدی در تهران» ،شناسۀ سند:
 ،340/6055آرشیو ملی ایران.
ادارۀ کل شهرداریها« ،بخشنامۀ وزارت کشور به شمارۀ  10 ،»39583/24123مرداد  ،1318در پروندۀ شمارۀ .12
دفتر وزارتی وزارت کشور« ،رونوشت بخشنامۀ وزیر کشور به فرمانداری شهرکرد به شمارۀ  27 ،»664031مهر
 ،1326در پروندۀ شمارۀ .81
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زمستان بایستی جا برای پذیرایی این قبیل بیچارگان از حال تهیه کنید ...و فکر اساسی
1
برای بهکارگماردن و مشغولکردن بیکاران منطقۀ خود بنمایید».
صورت مسئله در لحظۀ رزمآرا عین ًا همان صورت مسئلهای بود که از صدر انقالب
مشروطه تا اواخر دهۀ بیست خورشیدی هنگام صدارت رزمآرا مطرح میشد .در
سالیان پس از دولت رزمآرا نیز صورت مسئله عین ًا همین بود .در اواخر سال  1335در
مادۀ چهارم از «آییننامۀ جمعآوری متکدیان» تأکید شد که باید «متکدی را ...در یکی
از مؤسسات و کارخانهها و راهسازی و غیره به کار گمارد ...و چنانچه متکدی عاجز
و ناقصالخلقه و مستمند حقیقی بوده و قادر به کار نباشد پس از گواهی بهداری
محل در مؤسسات خیریۀ مربوطه نگهداری» 2کرد.
نزدیک به نیم قرن بعد در سال  1378ذیل حاکمیت نظام جمهوری اسالمی نیز
مصوبۀ شورای عالی اداری دربارۀ ساماندهی متکدیان ضمن تقسیم کار میان انواع نهادها
و سازمانهای حکومتی کماکان همان نوع صورت مسئله را در مواجهه با مستمندان
بازتاب میداد« :سازمان بهزیستی موظف است افراد بیسرپرست ،ناتوان و معلول و
سالمندان نیازمند را تحویل بگیرد و در اماکن مناسب نگهداری نماید[ ...و] وزارت
کار و امور اجتماعی موظف است افراد مستعد و داری توان کارِ موضوع این مصوبه
را ...بهطور رایگان تحت آموزشهای فنی و حرفهای مناسب قرار دهد و جهت تأمین
اشتغال متکدیان که دورههای مربوطه را طی نمودهاند ،برنامهریزیهای اجرایی الزم را
3
از طریق مراکز کاریابی و صندوق فرصتهای شغلی به عمل آورد».
تاریخ ایران از صدر انقالب مشروطه تا امروز از زاویۀ تعریفی که حاکمان و
دیوانساالران و طبقات مسلط از مسئلۀ مستمندان بیکار به دست دادهاند در لحظۀ رزمآرا
فشرده شده است .مسئله هم در لحظۀ رزمآرا هم در تاریخ گذشته و آیندهاش مشخص ًا
عبارت بوده است از نگهداری مستمندان ناتوان با سرپرستی دولت و اشتغالزایی برای
مستمندان صحیحالبنیه با نقشآفرینی دولت .لحظۀ رزمآرا در بیش از هفت دهۀ پیش از
این زاویه فقط گذشتهای تاریخی نیست ،تاریخ اکنون نیز هست.
 .۱استانداری آذربایجان« ،رونوشت نامۀ نخستوزیر به استانداری آذربایجان ،بدون شماره» ،سال  ،1329در پروندۀ
شمارۀ .6
 .۲نخستوزیر« ،آییننامۀ جمعآوری متکدیان مصوب هیئت وزیران به شمارۀ  2 ،»17925اسفند  ،1335در پروندۀ
شمارۀ .13
« .۳آییننامۀ اجرایی مبارزه با تکدی و ساماندهی متکدیان ،مصوبۀ شورای عالی اداری به تاریخ  15اردیبهشت ،»1378
در روزنامۀ رسمی کشور ،شمارۀ  ،15838به تاریخ  24تیر .1378
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اما وقتی به راهحلهای دولت رزمآرا برای رسیدگی به مستمندان میرسیم
گسستگیهای لحظۀ رزمآرا از تاریخ گذشته و آیندهاش رخ مینمایانند .راهحلهایی که
دولت رزمآرا برای رسیدگی به مستمندان در دستورکار قرار داد نه پیش از دورۀ رزمآرا
بهتمامی تکوین یافته بود نه پس از دورۀ رزمآرا در دستورکار دیوانساالران بهطور
مستمر برقرار ماند .گسستگیها در پاسخ به دو پرسشاند که تجلی مییابند .اوالً ،با کدام
منابع مالی باید مستمندان عاجز و ناتوان از کار را جمعآوری و نگهداری کرد؟ ثانی ًا ،چه
نهادی و چهگونه باید مستمندان صحیحالبنیه و قادر به کار را به کار گما َرد و برایشان
اشتغالزایی کند؟ لحظۀ رزمآرا از حیث راهحلهایی که برای این دو مسئله ارائه میداد
از برخی جنبهها هم با تاریخ پیش از خود در گسست بود هم با تاریخ پس از خود.
پاسخها به این دو پرسش را باید جداجدا بررسی کرد.
راهحل اصلی دولت رز مآرا برای جمعآوری و نگهداری مستمندا ِن عاجز عبارت
بود از اخ ِذ «عوارض» 1در مقیاس ملی برای تکمیلکردن سایر منابع مالی نظیر بودجۀ
شهرداریها 2و مساعدتهای خیریه ِ
ای افراد متمول 3و کمکهای مالی و جنسیِ
سازمانهایی مثل جمعیت شیر و خورشید سرخ 4و سازمان شاهنشاهی خدمات
اجتماعی 5و غیره .عوارض مشخص ًا محل مصرف اختصاصی داشت و متفاوت بود
با مالیات که در کلیت بودجه جای میگرفت و میتوانست بر حسب اقالم هزینههای
تعریفشده در بودجه که بازتاب روابط قدرت در بدنۀ سیاسی بودند به مصارف
گوناگون برسد.
یرسانیها به مستمندان البته سابقۀ طوالنی داشت ،هم
اخذ عوارض برای انواع یار 
در عمل هم در سطح ایده .از باب نمونه ،بر اساس اظهار نمایندۀ کلیمیان در مجلس
شورای ملی در سال « ،1304در بعضی از والیات ایران معمول است که جماعت
کلیمیِ هر شهری برای تأمین مصارف و مخارج مدرسه و نگهداری فقرا و غیره مبلغ
مختصری به نرخ معینۀ گوشت اضافه مینمایند» 6.ایض ًا رئیس بلدیۀ مشهد در سال
.۱
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نخستوزیر« ،بخشنامۀ نخستوزیر به شمارۀ  14 ،»1/22678آبان  ،1329در پروندۀ شمارۀ .14
دفتر وزارتی وزارت کشور« ،رونوشت بخشنامۀ وزیر کشور به استانداری کرمان به شمارۀ  27 ،»66120مهر ،1326
در پروندۀ شمارۀ .80
نخستوزیر« ،رونوشت بخشنامۀ نخستوزیر به فرمانداری نایین به شمارۀ 24،»6138تیر ،1329در پروندۀ شمارۀ.78
اساسنامه و نظامنامۀ جمعیت ملی شیر و خورشید سرخ ایران (طهران :مطبعۀ فاروس ،)1312 ،ص .2
سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی« ،اطالعیۀ شعبۀ سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی در شیراز» ،بدون تاریخ،
(احتماالً سال  ،)1327در پروندۀ شمارۀ .79
«نامۀ نمایندۀ کلیمیان در مجلس شورای ملی به وزارت معارف و اوقاف به شمارۀ  19 ،»5623آبان  ،1304در پروندۀ
شمارۀ .15

فصلششم :پیوستگیها وگسستگیها از انقالب مشروطه تا امروز 113

 1311بر وضع عوارض بر انواعی از حمل و نقل با وسایل نقلیۀ اتومبیل سواری و باری
و اتوبوس هنگام مسافرت از مشهد اصرار میورزید تا «هر چه زودتر در جمعآوری
فقرا و نگهداری عجزه و جلوگیری از تکدی اقدام شود» 1.همچنین ،هیئت وزیران در
سال « 1325تصویب نمودند به منظور کمک به بینوایان اصفهان در زمستان از هر کوپنِ
جیرۀ سهماهه که مرتب ًا داده میشود پنج ریال از صاحبان کوپن [به]وسیلۀ عاملین فروش
به نام عوارض شهرداری به نفع بینوایان دریافت [شود]  ...و به مصرف هزینۀ بینوایان
در زمستان برسد» 2.حتی در همان زمینۀ وضع عوارض بر قند و شکر برای کمک به
مستمندان نیز شهردار مشهد به یک معنا در سطح محلی پیشگام بود .ده ماه قبل از
این که هیئت وزرای رزمآرا عوارض بر قند و شکر برای کمک به مستمندان وضع
ِ
حمایت بینوایا ِن مشهد نوشت که
کند ،در اواخر دی  1328شهردار مشهد به جمعیت
«با پرداخت هزینۀ  59نفر طفل که در دارالتربیت نگهداری میشوند از محل وصولیِ
ِ
عوارض کیلویی دو ریال قند و شکر موافقت فرمایند» 3،کمااینکه دریافتی جمعیت
ِ
حمایت بینوایان شهر مشهد «از شهرداری از محل عوارض کیلویی دو ریا ِل قند و
شکر» در یکماهۀ بهمن  1328میزان هفتادوپنجهزار تومان بود و نزدیک به سهچهارم
4
از کل درآمد بهمنماه جمعیت حمایت بینوایان مشهد را شکل میداد.
ابتکار دولت رزمآرا گسست از گذشتۀ دور و نزدیک خود بود .گسست بود به این
معنا که عوارض جهت کمک به مستمندان نه در سطح محلی فقط در میان این گروه و
آن گروه یا فقط در این شهر و آن شهر بلکه در سطح ملی برای همۀ مستمندان وضع شد.
اگر مقطع زمانیِ پایان دهۀ بیست خورشیدی در نظر گرفته شود ،فقط با دولت رزمآرا
بود که برای نخستین بار در همۀ شهرهایی که شهرداری داشتند عوارض متحدالشکلی
بر قند و شکر مصرفی برای کمک به مستمندان و نگهداری بینوایان وضع شد.
رونوشت ارسالیِ مصوبۀ هیئت وزرای رزمآرا به شهرداری آباده در آبان  1329برای
همۀ شهرهای دارای شهرداری نیز ارسال شده بود« :از تاریخ وصول این دستور از هر
کیلو قند و شکر مصرفی عالوه بر یک ریال که فع ً
ال بهوسیلۀ دارایی وصول میگردد
.۱
.۲
.۳
.۴

بلدیۀ مشهد« ،نامۀ رئیس بلدیۀ مشهد به انجمن بلدیۀ مشهد به شمارۀ  19 ،»7615تیر  ،1311در پروندۀ شمارۀ .16
نخستوزیر« ،پیشنویس نامۀ نخستوزیر به وزارت دارایی ،بدون شماره» ،بیتاریخ (حوالی زمستان  ،)1325در
پروندۀ شمارۀ .23
شهرداری مشهد« ،نامۀ شهردار مشهد به جمعیت حمایت بینوایان به شمارۀ  25 ،»24461دی  ،1328در پروندۀ
شمارۀ .82
شهرداری مشهد« ،آمار درآمد و هزینۀ جمعیت حمایت بینوایان در یکماهۀ بهمن  ،»1328بدون تاریخ ،در پروندۀ
شمارۀ .83
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یک ریال بهنام عوارض به نفع آن شهرداری به منظور نگهداری بینوایان اخذ گردد ...و
وجوه حاصله از این بابت باید منحصرا ً به مصرف هزینۀ نگهداری بینوایان و مستمندان
برسد» 1.درعینحال ،بنا بر فرمان نخستوزیر به وزیر کشور« ،کیلو[یی] یک ریال
عوارضی که از قند و شکر بابت نگهداری بینوایان و مستمندان اخذ میگردد بایستی
در همان شهرستان مصرف شود و مجاز نخواهد بود عواید حاصله از این بابت را به
2
شهرهای دیگر انتقال و به مصرف امور دیگری برسانند».
ابتکار دولت رزمآرا در وضع عوارض بر قند و شکر برای کمک به مستمندان
همچنین در گسست از تاریخ آیندهاش نیز بود .گسست بود به این معنا که دیرپا نبود
و اخذ این نوع عوارض بر اثر انواع مقاومتهایی که ظهور یافت در شهرهای گوناگون
با ضربآهنگهای مختلف از حدودا ً یک سال بعدتر در عمل بهتدریج کمرنگ شد.
نخستین مخالفتها را مسئوالنی محلی به راه انداختند که علیالقاعده میبایست
دستور پایتخت را در سطح محلی رسمیت میبخشیدند :برخی از انجمنهای شهر و
شهرداریها .همانطور که شمسالدین امیرعالیی وزیر کشور در کابینۀ محمد مصدق
در مهر  1330به استانداری دوم نوشت« :بعضی از شهرداریها که انجمن قانونی
داشته با تصویب عوارض مزبور موافقت ننمودهاند و بعضی از شهرداریهای دیگر
که عوارض مذکور را با تصویب انجمن و یا وزارت کشور دریافت مینمودند پس
از چندی از نظریۀ قبلی عدول نموده و ،چه از طرف انجمن و چه [به]وسیلۀ وزارت
3
کشور ،عوارض دریافتی را به مبلغ کمتری تقلیل دادهاند».
نمونهای از انجمنهای شهر که با اخذ عوارض از قند و شکر برای کمک به
مستمندان مخالفت میورزیدند انجمن شهر بندرلنگه در استان فارس بود .استدالل
انجمن در نامۀ کفیل فرمانداری بندرلنگه به استاندار فارس در اوایل شهریور 1330
صورتبندی شده است« :شهر رو به انحطاط [و] خرابی [است] و بهعالوه مستمندی
هم فع ً
ِ
عوارض اضافی به مردم
ال [در بندرلنگه] وجود ندارد و وصول یک ریال
تحمیل [است] و ممکن است لطمۀ بیشتری به خرابی شهر و درآمد دولت وارد
« .۱رونوشت مصوبۀ هیئت دولت دربارۀ عوارض قند و شکر مستمندان ارسالی به شهرداری آباده به شمارۀ ،»36647
 27آبان  ،1329در پروندۀ شمارۀ .17
 .۲ادارۀ امور شهرداریها« ،رونوشت نامۀ نخستوزیر به وزیر کشور جهت اطالع و اقدام فرمانداری یزد به شمارۀ
 5 ،»48544بهمن  ،1329در پروندۀ شمارۀ .31
 .۳استانداری استان دوم« ،رونوشت نامۀ وزیر کشور به استانداری دوم به شمارۀ  22 ،»13106مهر  ،1330در پروندۀ
شمارۀ .84
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نماید» 1.کفیل استانداری فارس در نامهای که در اواخر شهریور به کفیل فرمانداری
بندرلنگه نوشت هستۀ اصلی استدالل عجیبنمای انجمن شهر بندرلنگه را رد کرد:
«غیرممکن به نظر میرسد که در لنگه مستمند نباشد زیرا غالب گزارشهای آن
فرمانداری حاکی از این است که اهالی در اثر فقر و پریشانی به جزایر عربستان
2
مهاجرت نموده و در آن نقاط تحصیل معاش مینمایند».
استدالل عجیبنمای انجمن شهر بندرلنگه مبنی بر نبودن مستمند در شهری «رو به
انحطاط و خرابی» در آینۀ صورتجلسۀ کمیسیونی در شهرداری بندرلنگه پیشاپیش در
اوایل بهمن  1329رمزگشایی شده بود .در صورتجلسه ابتدا از اوضاع وخیم اقتصادی
اهالی نوشته شده بود« :اصوالً وضع بندرلنگه و بنادر و جزایر تابعۀ آن به علت خرابی
و ویرانی شهر و فقر عمومی از سایر نقاط کشور مستثنی [است] و اهالی در شرایط
غیرقابل تحملی زندگی میکنند» 3.تأکید شده بود که حفظ همین حد نازل از سطح
زندگی مردم در گرو استمرار جریان واردات مرزی است« :فعالیت بازرگانی و اقتصادی
این حدود منحصرا ً مربوط به واردات مرزی است که بهسختی برای تأمین احتیاجات
محل کافی میباشند» 4.سپس انذار داده شده بود که اخذ عوارض از قند و شکر برای
کمک به مستمندان چهگونه وضع اهالی مستمند را هر چه وخیمتر میکند« :اگر بنا
ِ
عوض قائلشدن تسهیالت بیشتری برای عمران و آبادی و تشویق مراجعت
شود ،به
مهاجرین ،عوارض جدیدی که بار پرداخت آن بهطور قطع بر دوش مصرفکنندگان
مستمند و بیچاره میباشد وصول شود وضع لنگه و بنادر از این بدتر [خواهد شد] و بقیۀ
اهالی نیز راه مهاجرت در پیش خواهند گرفت» 5.متعاقب ًا واکنش سوداگران واردکننده
به پرداخت عوارض پیشبینی شده بود« :طبق تصویبنامۀ قبلی کمیسیون ،کیلویی یک
ریال بهوسیلۀ ادارۀ گمرک از شکرهای آزاد اخذ و به مرکز انتقال داده میشود و اخذ
یک ریال دیگر به نفع مستمندان تحمیلی به مصرفکننده خواهد بود و واردکنندگان
که همان سوداگران مرزی هستند از ادارۀ گمرک تقاضای اعادۀ شکرهای خود به مبدأ
نمودهاند[ ...همچنین] این نوع تحمیالت باعث ازدیاد قاچاق خواهد بود و درعینحال
.۱
.۲
.۳
.۴
.۵

فرمانداری شهرستان لنگه« ،نامۀ کفیل فرمانداری بندرلنگه به استانداری فارس به شمارۀ  5 ،»1008شهریور ،1330
در پروندۀ شمارۀ .17
استانداری هفتم« ،نامۀ کفیل استانداری فارس به کفیل فرمانداری بندرلنگه به شمارۀ  30 ،»11122شهریور  ،1330در
پروندۀ شمارۀ .17
وزارت کشور« ،رونوشت صورتجلسۀ شورای شهرداری بندرلنگه در تاریخ  10بهمن  ،»1329در پروندۀ شمارۀ .17
همان.
همان.
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هم به درآمد دولت و هم شهرداری لطمه وارد خواهد آمد» 1.سرانجام نیز برای احتراز
از ظهور چنین واکنشی مشخص ًا الغای عوارض درخواست شده بود« :بنابراین کمیسیون
عقیدهمند است که با توجه به توضیحات فوق از اخذ عوارض جدید به نفع مستمندان
درحالیکه اهالی این سامان خود مستمند هستند صرفنظر شود» 2.مخالفت انجمن
شهر بندرلنگه با اخذ عوارض بر قند و شکر برای کمک به مستمندان مشخص ًا بازتاب
مخالفت تاجران و سوداگران بندرلنگه با پرداخت چنین عوارضی بود.
مخالفت با پرداخت عوارض بر قند و شکر برای کمک به مستمندان مطلق ًا به تاجران
بندرلنگه منحصر نبود .رئیس کارخانۀ قند مرودشت در نامهاش به عباسقلی گلشاییان
استاندار ِ
وقت فارس در اواخر پاییز  1329نارضایتی سایر صاحبان کارخانههای قند و
تاجران قند را نیز صورتبندی کرده بود« :خریداران و مراجعهکنندگانْ قندی را که از
این کارخانه خریداری مینمایند به اصفهان و یزد و کرمان حمل مینمایند و بهطوری
که اظهار میدارند در موقع ورود به شهرستانهای نامبرده هر کیلو یک ریال بابت کمک
ْ
تحویل این کارخانه هم طبق
به مستمندان از آنها دریافت خواهد شد و چون در موقع
دستور باید هر کیلو یک ریال دریافت دارد این است که خریداران از خرید قند برای
حمل به سایر شهرستانها خودداری [میکنند] و ازاینرو لطمۀ بزرگی به فروش این
3
کارخانه وارد آمده».
سوای تجار و کارخانهداران بزرگ همچنین انواع خردهفروشان نیز از روال جاری
اخذ عوارض برای کمک به مستمندان بس ناراضی بودند .شمسالدین امیرعالیی
وزیر کشور در اواسط شهریور  1330اطالع داد که «وصول عوارض مزبور در هر
شهر بهوسیلۀ مأمورین شهرداری مشکالت زیادی به وجود آورده و موجب شکایت
مؤدیان گردیده است» 4.حدودا ً یک سال بعد نیز هنوز صدای شکایتها شنیده میشد.
در شهریور  ،1331طبق گزارش انباردار قند و شکر شهر اردبیل« ،قنادان و عطاران
و سقطفروشان ...از تحویل جنس مورد حوالۀ خودشان» خودداری میورزیدند زیرا
«شهرداری به[ازای] هر کیلو قند و شکر یک ریال عوارض مستمندان مطالبه» 5میکرد.
.۱
.۲
.۳
.4
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همان.
همان.
شرکت سهامی کارخانجات قند ایران« ،نامۀ رئیس کارخانۀ قند مرودشت به استاندار فارس به شمارۀ  13 ،»3375آذر
 ،1329در پروندۀ شمارۀ .17
استانداری استان دوم« ،رونوشت نامۀ وزیر کشور به استانداری دوم به شمارۀ  17 ،»2715شهریور  ،1330در پروندۀ
شمارۀ .84
«صورتمجلس شکایت قنادان و عطاران و سقطفروشان اردبیل بابت پرداخت عوارض بر قند و شکر برای کمک
به مستمندان در تاریخ  1شهریور  ،»1331در پروندۀ شمارۀ .85
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بحث فقط بر سر نارضایتیهای تجار قند و شکر نبود .تجار عم ً
ال دشواریهای
فراوانی نیز برای شهرداریها پدید میآوردند .نامۀ فرماندار یزد به شهردار اردکان
در اواسط تابستان  1330یک نمونه از چنین مشکلسازیها را بهخوبی نشان میداد:
«چون از قند و شکر آزادِ تجارتیِ وارده به اردکان عوارضی به نفع مستمندان و
بینوایان اخذ نمیشود ،بعضی از بازرگانان یزدی با تبانی با طرفهای خود در اردکان
ِ
عبوری اردکان
شکر مصرفی این شهر را که از مرودشت و یا بندرعباس وارد میکنند
قلمداد [میکنند] و پس از حمل آن به اردکان مجددا ً با وسایل گوناگون و از راههای
فرعی بهطور قاچاق به یزد برمیگردانند و این عمل موجب میشود که عوارض
شهرداری یزد مضمحل شود» 1.صعوبت جلوگیری از قاچاق قند و شکر به یزد را
شهردار دو ماه قبلتر شرح داده بود« :شهر یزد عالوه بر چهار جادۀ اصلی که [در آنها]
پاسگاه ِ وصو ِل عوارض تأسیس شده دارای راههای فرعی متعددی است که نظارت
و کنترل آنها برای مأمورین شهرداری مشکل و بلکه غیرمقدور است و بهطوری که
در این مدت معلوم شده اغلب تجا ْر قند و شکر خود را به جای این که مستقیم ًا به
شهر بیاورند در حومه و بخشهای نزدیک خالی کرده و شبها بهوسیلۀ کامیونهای
کوچک یا وسایل دیگر از راههای فرعی به شهر حمل و به این طریق از پرداخت
2
عوارض شهرداری فرار میکنند».
بر اثر نارضایتیها و مشکلسازیها و کارشکنیهای کارخانهداران قند و تجار قند
و شکر و انواع خردهفروشان نهایت ًا چنین عوارضی در شهرهای گوناگون بهتدریج لغو
شد .یزد و زاهدان از نخستین شهرهایی بودند که مشمول لغو این نوع عوارض شدند.
3
الغای اخذ عوارض در یزد را رئیس ادارۀ دارایی یزد در  30شهریور  1330اعالم کرد.
در زاهدان نیز رئیس ادارۀ دارایی بلوچستان در فردای همان روز به اخذ عوارض قند
و شکر برای کمک به مستمندان پایان بخشید 4.زنجان نیز از آخرین شهرهایی بود
که اخذ چنین عوارضی را فقط یک دهه بعد نیمهلغو کرد .بنا بر اولین بند از آگهی
ِ
چهاربندی شهرداری زنجان در پاییز « ،1340یک ریال عوارضی که از قند و شکر
.۱
.۲
.۳
.۴

شهرداری شهرستان یزد« ،پیشنویس نامۀ فرماندار یزد به شهردار اردکان به شمارۀ عمومی  13 ،»3950مرداد ،1330
در پروندۀ شمارۀ .31
فرمانداری یزد« ،نامۀ شهردار یزد به ادارۀ کل امور شهرداریهای وزارت کشور به شمارۀ  15 ،»3653تیر  ،1330در
پروندۀ شمارۀ .31
وزارت دارایی« ،آگهی ادارۀ دارایی شهرستان یزد به شمارۀ  30 ،»13387شهریور  ،1330در پروندۀ شمارۀ .31
ادارۀ دارایی و اقتصادی بلوچستان« ،آگهی ادارۀ دارایی و اقتصادی بلوچستان» 31 ،شهریور  ،1330در پروندۀ شمارۀ .14
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دولتی به نام مستمندان در موقع فروش به عاملین فروش قند و شکر دریافت میشد
ملغی ...خواهد شد» 1.در بند سوم تأکید شد که «اگر ،غیر از عاملین ،اشخاصی اعم از
قندریزان و قنادان و تجار خواستند شکر خالص بدون قند از ادارۀ قند و شکر دریافت
دارند عوارض یک ریا ِل مستمندان دربارۀ آنها به نصف تقلیل مییابد» 2.در بند چهارم
نیز تذکر داده شد که «الغای عوارض مستمندانْ مشمول قند و شکر آزادِ وارده به شهر
نبوده و شهرداری کماکان یک ریال عوارض مستمندان را از قند و شکرهای وارده در
3
ْ
عوارض وصول و دریافت خواهد نمود».
پاسگاههای وصو ِل
الغای عوارض بر قند و شکر برای کمک به مستمندان در اکثر شهرها بر افت کمیت
و کیفیت رسیدگی به امور مستمندان تأثیر منفی چشمگیری گذاشت .چنین افتی در
صورتجلسۀ کمیسیون مستمندان شیراز در اواخر شهریور  1332بهخوبی ثبت شده
است .ابتدا بر نقش عوارض برای کمک به مستمندان در ایام گذشته تأکید شد« :سابق ًا
از قند و شکر مصرفی شهر کیلویی یک ریال به نفع مستمندان دریافت میگردید و این
مبلغ قابلتوجه [بود] و بسیاری از امور مستمندان را اداره مینمود» 4.سپس سیاههای
به دست داده شد از اموری که کمیسیون مستمندان سابق ًا با تکیه بر مبلغ عوارض به
انجام رسانده بود« :دادن سرمایه به اشخاص فنی بیکار ،تهیۀ لباس برای دانشآموزان
بیبضاعت ،خرید دارو برای مرضای بیبضاعت ،نگ هداری فقرا و متکدیان در نوانخانه،
نگهداری اطفال یتیم در محل دارالتربیت ،تهیۀ سوخت زمستانی و توزیع آن بهوسیلۀ
کوپن توسط آقایان علما و معتمدین محل ،کمک از پنجاه الی سیهزار ریال به آسایشگاه
مسلولین» 5.متعاقب ًا انذار داده شد که «اینک که این اعتبار از بین رفته کمیسیون قادر به
کمک آنها نبوده و در صورت عدم تصویب کارهای فعلی هم که از قبیل پارچهبافی
6
و جوراببافی در نوانخانه انجام میگیرد بهواسطۀ ضیق بودجه تعطیل خواهد شد».
نهایت ًا از مرکز درخواست شد که «مجددا ً اجازه داده شود که [عوارض قند و شکر برای
کمک به مستمندان] به طریق سابق جمعآوری و در اختیار کمیسیون مستمندان شهر
7
شیراز گذارده شود».
.۱
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شهرداری زنجان« ،آگهی شهرداری زنجان به شمارۀ  26 ،»8350آذر  ،1340در پروندۀ شمارۀ .87
همان.
همان.
استانداری هفتم« ،صورتجلسۀ کمیسیون مستمندان شیراز به تاریخ  26شهریور  ،»1332در پروندۀ شمارۀ .86
همان.
همان.
همان.
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کثرت درخواستها برای وضع مجدد عوارض به منظور کمک به مستمندان در
شرایطی که در بسیاری از شهرها اخذ عوارض بر قند و شکر برای کمک به مستمندان
ملغی شده بود نهایت ًا به وضع عوارض بر بنزین برای چنین منظوری انجامید .ابتدا در آذر
 1331بر طبق «الیحۀ قانونی وصول عوارض از بنزین به منظور کمک به مستمندان و
بهکار گماردن آنها» 1و سپس در اواخر سال  1334به فرمان محمدرضاشاه قرار شد که
«به منظور تأمین اعتباری خاص برای کمک به مستمندان و بهکارگماردن آنها از تاریخ
ششم آذرماه مبلغ بیست دینار از هر لیتر بنزین مصرفی داخلی کشور ...برای منظور
فوق مصرف گردد» 2.بر طبق آییننامۀ کمک به مستمندان در سال  1335مشخص ًا 32
شهر از شهرهای کشور برای تمرکز امور مستمندان تعیین شدند تا عوارض بنزین «با
درنظرگرفتن تعداد نفوس محل» 3در هر شهر تقسیم شود.
به موازات افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت با آهنگی آهسته در دهۀ
سی و آهنگی سریعتر در دهۀ چهل و آهنگی بس شتابان در دهۀ پنجاه خورشیدی،
بهتدریج از نقش اخذ عوارض بنزین برای کمک به مستمندان بهمنزلۀ اصلیترین منبع
تأمین مالی سیاست اجتماعیِ نگهداری مستمندا ِن ناتوان بهشدت کاسته شد .این نوع
سیاست اجتماعی با اتکا بر درآمدهای نفتی و مالیاتیِ دولت در قالب بودجههای انواع
سازمانهای دستدرکار به اجرا گذاشته میشد .تخصیص بودجۀ دولتی به مصارف
گوناگون همواره بازتاب نوع توازن قوا میان انواع نیروهای اجتماعی و سیاسی در
صحنۀ جامعه و سیاست بوده است .با فرض ثبات سایر شرایط ،شانس انتفاع مستمندا ِن
ناتوان از محل بودجههای دولتی همواره بسیار کمتر بوده است تا از محل عوارض
ِ
عوارض اختصاصی برای کمک به
اختصاصی برای مستمندان .روال نورسیدۀ اخذ
مستمندان در مقیاس ملی با همان سرعتی که طی دورۀ صدارت نخستوزیر رزمآرا
دررسید صحنۀ سیاستگذاری اجتماعی در ایران را نیز طی دهههای چهل و پنجاه
خورشیدی ترک کرد.
 .۱فرمانداری یزد« ،رونوشت الیحۀ قانونی وصول عوارض از بنزین به منظور کمک به مستمندان و بهکار گماردن آنها،
بدون شماره» ،آذر  ،1331در پروندۀ شمارۀ .25
 .۲ادارۀ کل امور شهرداریها« ،رونوشت فرمان همایونی دائر بر اجرای قانون مربوط به وصول عوارض بنزین به منظور
کمک به مستمندان ارسالی به وزارت کشور از طریق نخستوزیر به شمارۀ  26 ،»20899اسفند  ،1334در پروندۀ
شمارۀ .18
 .۳ادارۀ کل دفتر وزارتی وزارت کشور« ،آییننامۀ کمک به مستمندان در ضمیمۀ پنجبرگی نامۀ وزیر کشور به وزیر
دارایی به شمارۀ  19 ،»71154آذر  ،1335در پروندۀ شمارۀ .88
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نظام سیاستگذاری در سالهای پس از انقالب نیز تا امروز کماکان وارثی امین برای
سالهای پایانی عصر پهلوی دوم در زمینۀ غفلت از وضع عوارض اختصاصی برای کمک
کموکیف کمک به مستمندا ِن
به مستمندا ِن ناتوان بوده است .در عوض ،صرفنظر از ّ
ناتوان در دورۀ پس از انقالب ،هر درجه از انواع مساعدتهایی که به مستمندان ناتوان به
عمل میآمده است نه با اتکا بر عوارض اختصاصی بلکه از محل بودجۀ دولت یا سایر
سازمانهای حکومتیِ مسئول تأمین مالی میشده است .بیصدایی و بیقدرتی مستمندان
ناتوان از اصلیترین عللی بوده است که انتفاعشان از محل بودجههای دولتی و سایر
دستگاههای حکومتی مطلق ًا با شمار و گسترهشان در تناسب نبوده است.
بر این مبنا ،ابتکار دولت رزمآرا گسست از نه فقط گذشتۀ دور و نزدیک خود بلکه
آیندۀ نزدیک و دور خود نیز بود .لحظۀ رزمآرا از حیث شیوۀ تأمین مالی جمعآوری و
نگهداری مستمندا ِن عاجز فقط َدمی گذرا در تاریخ معاصر ایران بود ،گسسته از تاریخ
پیش و پس از خود.
راهحل اصلی دولت رز مآرا برای بهکارگماری مستمندان توانا و صحیحالبنیه و قادر
به کار نیز عبارت بود از اشتغالزایی دولتی در ابعاد وسیع با محوریت نقش دستگاههای
دولتی در پایتخت .لحظۀ رزمآرا از این زاویه نیز هم در گسست از گذشتۀ دور و نزدیک
خود بود هم در گسست از آیندۀ دور خود.
رزمآرا در آبان  1329در بخشنامهای نوشت« :نظر کلی دولت آن است که در
هیچیک از نقاط کشور اشخاصی بدون کار باقی نماند .پس به همین مناسبت بوده که
اعتبارات معینی تاکنون به شرح زیر در ایران داده شده 28 :میلیون تومان برای ساختمان
و تعمیرات راههای ایران...؛  25میلیون تومان برای ساختمانهای مختلف در سرتاسر
ایران...؛  3میلیون تومان در هر ماه از برنامه برای ساختمان راههای اضافی؛  20میلیون
1
تومان برای ساختمان راهآهن مشهد به سبزوار؛ اعتبار مبسوط به سدسازی و غیره».
اشتغالزایی دولتی برای مستمندان توانا نیز البته سابقۀ طوالنی داشت ،اما همواره
پراکنده و نابسنده و در مقیاسی محلی .از باب نمونه ،بنا بر گزارش حکیم اعظم رئیس
بلدیۀ تهران در سال « ،1301این مؤسسه [کارخانجات بلدی] برای کمک به زنان بیوه
و دختران است که روزها در آنجا مشغول پشمریسی و قالیبافی و غیره هستند و عدۀ
2
آنها  283نفر است و برای آنها  25دستگاه قالیبافی تأسیس شده است».
 .۱نخستوزیر« ،بخشنامۀ نخستوزیر به شمارۀ  14 ،»1/22678آبان  ،1329در پروندۀ شمارۀ .14
« .۲خالصۀ عملیات بلدیۀ طهران به قلم رئیس بلدیه در سال  12 ،»1301دلو [بهمن]  ،1301در پروندۀ شمارۀ .19

فصلششم :پیوستگیها وگسستگیها از انقالب مشروطه تا امروز 121

ناکامی همۀ دورههای پیش از دولت رزمآرا در اشتغالزایی دولتی را بهتر از هر
جا میتوان چند روزی پس از آغاز جنگ جهانی دوم در اروپا در گزارش محمدعلی
روشن شهردار مشهد در اواخر تابستان  1318دید« :فع ً
ال عدۀ گدایان شهر مشهد بالغ بر
 2500نفر است که از این عده قریب  2000نفر بهکلی عاجز و وجود آنها بههیچوجه
قابلاستفاده نیست و  500نفر شاید نسبت ًا سالم و بتوان آنها را به کار وادار نمود ولی
اشکالی که هست این است که شهرداری در تمام ساختمانهای خود منتها اگر صد نفر
را بتواند به کار گمارد ...وضعیت  2400نفر دیگر نامعلوم مانده از اقدامات شهرداری
1
نتیجهای دستگیر نخواهد شد».
مدت کوتاهی پس از پایان جنگ جهانی دوم در اروپا نیز هنگامی که هنوز پیآمدهای
جنگ در ایران از جمله اشغال کشور توسط نیروهای متفقین به پایان نرسیده بود در
گزارش نوانخانۀ شیراز در پایان فروردین  1325به اطالع استاندار فارس رسانده شد
که «چند دستگاه پارچهبافی برای اطفال در آنجا نصب [شد] و اطفالی که جمعآوری
میشدند در آنجا مشغول به کار [شدند] تا بعد از این که از نوانخانه خارج شدند به
کارهای دستبافی آشنا [باشند] و بتوانند امورات خود را اداره [کنند] و از تکدی و
ولگردیی آنها جلوگیری شده باشد .عدهای دختران و زنان غیرعجزه هم به کارهای
2
دستبافی از قبیل ژاکتبافی و پشمریسی و جوراببافی و غیره مشغول [شدند]».
بر این مبنا ،ابتکار دولت رزمآرا در اشتغالزایی گستردۀ دولتی برای مستمندان توانا
با اتکا بر امکانات دستگاههای دولتی پایتخت در گسست از گذشتۀ دور و نزدیک خود
بود .وقتی سرریز معضل اجتماعی آذربایجان به شکل کوچ رعایای صفحات شمال
غربی کشور در سالهای  1328و  1329به پایتخت رسید ،ماشین راهسازی دولتی در
مقیاس گسترده از پایتخت به راه افتاد تا برای رعایای کوچیده از روستاها و بیکاران
شهری با اتکا بر ابتکارات و امکانات پایتخت در ابعاد گسترده اشتغالزایی کند.
ِ
تالش ولو کماکان نابسنده برای بهکارگماری مستمندان
اما لحظۀ رزمآرا از حیث
توانا به این معنا چندان در گسست از آیندۀ نزدیک خود یعنی دهههایی که طی عصر
پهلوی دوم در پی دولت رزمآرا آمد نبود .چنین تجربهای تا وقوع انقالب 1357
جستهگریخته به شکلهای گوناگون ادامه داشت ،ابتدا از اواخر  1335بهطرزی کمرمق
 .۱شهرداری مشهد« ،پیشنویس نامۀ شهردار مشهد به استانداری نهم به شمارۀ عمومی  17 ،»16284شهریور ،1318
در پروندۀ شمارۀ .12
 .۲استانداری هفتم« ،گزارش نوانخانۀ شیراز ،بدون شماره» 1 ،فروردین  ،1325در پروندۀ شمارۀ .89
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در قالب اجرای «آییننامۀ کمک به مستمندان» 1،سپس از سال  1338با رمقی بیشتر در
قالب «اردوهای کار» 2و نهایت ًا در دهۀ پایانی سلطنت محمدرضاشاه با شتابی فزونتر در
قالب «کانونهای کارآموزی» 3که عنوان جدید همان اردوهای کار بودند ،4آنهم با اتکا
بر آهنگ شتابان صنعتیشدن ایران از اوایل دهۀ چهل به بعد و ورود درآمدهای عظیم
نفتی به اقتصاد ایران در دهۀ پنجاه خورشیدی.
گسست با لحظۀ رزمآرا از حیث بهکارگماری مستمندان توانا در برهۀ انقالب 1357
به وقوع پیوست ،ابتدا در دهۀ اول انقالب بر اثر پیآمدهای اقتصادی ویرانگر انقالب و
جنگ هشتساله و سپس در سالهای پس از جنگ بر اثر غلبۀ ایدئولوژی بازارگرایانه
تیابی نقش بخش خصوصی در امر اشتغالزایی که نقش مستقیم و بیواسطۀ
و محوری 
دولت در اشتغالزایی برای جمعیت فعال و خصوص ًا مستمندا ِن توانا را بس کمرنگ
کرد .لحظۀ رزمآرا به لحاظ بهکارگماری مستمندان توانا با نقشآفرینی مستقیم دولت
از منظر ایران امروز به گذشتههایی بسیار دور و ازیادرفته تعلق دارد .بر این مبنا ،لحظۀ
رزمآرا در گسست از آیندۀ دور خود نیز قرار دارد.
صرفنظر از گسستگیهایی که لحظۀ رزمآرا با گذشته و آیندهاش به لحاظ شیوۀ
رسیدگی دیوانساالران به مستمندان داشت ،تأمل در پیوستگیهایش با گذشته و
آیندهاش از حیث ضرورت رسیدگی دیوانساالران به مستمندان به طرح پرسشی کلیدی
میانجامد :چرا دیوانساالران به مستمندان اص ً
ال رسیدگی میکردند؟
تمهید پاسخ برای چنین پرسشی در گرو بررسی انواع دیگری از پیوستگیها
است :پیوستگی میان همۀ دیوانساالران با یکدیگر و پیوستگی میان همۀ مستمندان
ش َمکش نهان میان دیوانساالران و
با یکدیگر .از خالل این نوع بررسی است که کِ 
ش َمکشی نه دیوانساالران
مستمندان بهتدریج از پردۀ استتار برون میافتد .در چنین کِ 
بهتمامی همهکاره بودند و نه مستمندان بهتمامی هیچکاره .هر کدام در حال ایفای نقش
مشخصی بودند .نقش دیوانساالران را باید در پرت ِو شناخت نیروی محرکهشان در
رسیدگی به مستمندان جست .فقط در آینۀ چنین شناختی است که میتوان پرده از رازی
تاکنون سرب ه ُمهر برداشت :فاعلیت منفعالنۀ مستمندان.
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ادارۀ کل امور شهرداریها« ،آییننامۀ کمک به مستمندان به شمارۀ /10926ل 23 ،»94994/اسفند  ،1335در پروندۀ
شمارۀ .90
«اساسنامۀ سازمان اردوهای کار به شمارۀ  30 ،»9390خرداد  ،1338در پروندۀ شمارۀ .91
وزارت کشور« ،اساسنامۀ کانون کارآموزی کشور در پیوست سیزدهبرگی نامۀ وزیر کشور به استانداری مازندران به
شمارۀ 2 ،»71212/9096/52تیر  ،1352در پروندۀ شمارۀ .92
«نامۀ وزیر دربار شاهنشاهی به نخستوزیر به شمارۀ  19 ،»154فروردین  ،1352در پروندۀ شمارۀ .93

فصلهفتم

فاعلیت منفعالنۀ مستمندان درآینۀ نیرویمحرکۀ دیوانساالران

بالزدگان آذربایجان در سالهای  1327تا  1329پرشمار بودند اما فقرزدگی اص ً
ال به
آذربایجانیها منحصر نبود .نوعی معضل در سراسر ایران بود ،ولو آن هنگام نه با عمقی
به ژرفای بالزدگیها و فقرزدگیهای مستمندان آذربایجان.
شاگردبنای اهل ابرقو در پاییز  1327در عریضهای به استانداری هفتم از خواهر
خویش گفت« :خواهرم موسوم به صغری ...در شب گذشته ...از برای گرفتن دواء
بداروخانه میخواسته برود و چون نامبرده مریضه بوده در روز گذشته زیر بازارچه
مالمح ّمدعلی حدود دروازه سعدی مقدار ده مثقال سولفات از برای خوردن گرفته که
خود شخص سقطفروش هم گواه قضیه میباشد چون اشتباه ًا پاسبانها او را به نوانخانه
بردهاند بکلی مرتکب سئوال و اظهاری از هیچکس نهنموده و این قضیه اشتباه شده که
صغرای نامبرده خواهر حقیر را در نوانخانه بردهاند» 1.برادر صغری افزود« :فقط دست
توسل بدامان پاک آن استاندار محترم زدهام مخصوص ًا چونکه آبرودار میباشم و این
مطلب ناگوار است که او را ببرند در نوانخانه و ملبوسات آنهم که مخ ّفف بوده بواسطه
2
بیماری که داشته لباس آن مخ ّفف بوده».
مستمندی کرمانی در عریضۀ ملتمسانهای به «استاندار شیراز» در بهار  1328از بیکاری
و رنج سر و همسر نالید« :حقیر با داشتن شش نفر عائله صغیر و صغیره بدون شغل به
سختی امر معاش خود را میگذرانم و مدت سه سال است که از غم بیکاری و رنج عیال و
3
اوالد بمرض حمله مبتال شدم و از رجال و سروتمندان کرمان به من همراهی نمیشود».
بیشتر که نوشت معلوم شد پس از واقعۀ سوءقصد ناموفق به جان محمدرضاشاه بخت
« .۱عریضۀ یکی از اهالی ابرقو به استاندار فارس ،بدون شماره» 7 ،مهر  ،1328در پروندۀ شمارۀ .62
 .2همان.
« .3عریضۀ یکی از اهالی کرمان به استاندار شیراز [کذا] به شمارۀ  22 ،»5145مهر  ،1328در پروندۀ شمارۀ .63
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خود را با مدیحهسرایی برای پادشاه آزموده تا بلکه نصیبی ببَرد« :خداوند گواه است که
عرایض من صدق است و مبلغ صد تومان مقروضم و در  18بهمنماه  1327اشعاری
برای سالمتی وجود مقدس شاهنشاه جوانبخت محبوب ایران سرودم و به دربار فرستادم
1
هنوز جواب نیامده رنگ اطفال من از ستم گرسنگی پژمرده شده».
حکایت مرتضی قاصد اهل داراب را پسرخالۀ شیرازیاش برای استاندار فارس در
اواخر بهار  1329قلمی کرد« :مرتضی قاصد که پسرخاله این جانب است و پسرش
آبادان است مرتضی نامبرده عازم آبادان بود که پهلوی پسر خودش برود پاسبان او را
بعنوان اینکه گدا هست گرفته در نوانخانه برده است و خاطر مبارک مستظهر میدارد که
نامبرده اهل داراب است و قریب  20روز است بشیراز آمده و از گدائی راهبردار نیست
فقط چند روز در منزل بنده بوده و عازم آبادان بوده» 2.پسرخالۀ شیرازی دربارۀ پسرخالۀ
دارابی تعهد داد که «بنده متعهد هستم که اگر نامبرده روزی در شیراز دیده شود که
3
خدای نخاسته گدائی میکند از عهده مجازات آن برآیم».
پیرمرد نابینایی اهل شیراز به یاری قلمنوشتۀ دیگران از رئیس دادسرای شیراز در
پاییز  1329استدعا کرد که «فرزند پسرم نه پدر دارد و نه مادر و خود بنده از چشم
نابینا و قادر بر امرار معاش او نیستم .محض رضای خدا استدعا دارم امر و مقرر
4
فرمایند او را در کودکستان تحت سرپرستی و نگهداری قرار دهند».
چرا دیوانساالران حتیالمقدور میکوشیدند امثال صغری خواهر شاگردبنای
ابرقویی و مرتضی قاصد اهل داراب را روانۀ نوانخانهها کنند و شغلی برای امثال
مستمن ِد بیکار کرمانی فراهم بیاورند و امثال نوۀ پیرمرد نابینای شیرازی را در یتیمخانهها
نگه دارند؟ نیروی محرکۀ دیوانساالران در تالش برای رسیدگی به مستمندان چه بود؟
ازآنجاکه تاریخ ایران معاصر عمدت ًا از منظر صاحبان قدرت سیاسی و ثروت
اقتصادی روایت شده است ،رسیدگیهای دیوانساالران به مستمندان نیز عمدت ًا فقط
محصول مساعی و نوآوری و نوعدوستی نیکاندیشانۀ دولتها و دیوانساالرانشان
در مسیر بهاصطالح مدرنشدن ایران به حساب آمده استِ .
قلت پژوهشهای
تاریخنگارانه با رویکردِ تاریخ از پایین عم ً
ال باعث شده است که هم نیروهای محرکۀ
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همان.
«عریضۀ یکی از اهالی شیراز به استاندار فارس به شمارۀ  11 ،»12959آبان  ،1329در پروندۀ شمارۀ .62
همان.
«عریضۀ یکی از اهالی شیراز به دادسرای شیراز به شمارۀ  10 ،»11104مهر  ،1329در پروندۀ شمارۀ .62
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اثرگذارت ِر دیوانساالران و هم نقشآفرینیِ غیرمستقیم خود مستمندان در رسیدگیهای
ِ
متروک تاریخ بس
دیوانساالران به زندگی رقتبارشان عمدت ًا در دهلیزهای تاریک و
ناشناخته مانده باشد.
از قضا مسیر شناسایی سازوکارهای نقشآفرینی غیرمستقی ِم خود مستمندان در
رسیدگی دیوانساالران به زندگی نکبتبارشان از معبر شناسایی نیروهای محرکۀ
ردههای گوناگون دیوانساالران در دورهای طوالنیتر و جغرافیایی گستردهتر میگذرد،
دورهی پیش از دومین نیمۀ دهۀ بیست خورشیدی و جغرافیایی بیش از آذربایجان.
اصلیترین نیروی محرکۀ دیوانساالران برای رسیدگی به مستمندان عبارت بود از
ممانعت از شکلگیری نگاه منفی نزد خارجیانی که تجلیهای فقر نکبتزدۀ حیات
روزمرۀ ایرانیان را نظاره میکردند .والی فارس به وزارت داخله در تابستان 1315
نوشت« :عدۀ عجزه و اشخاص فقیر در شهر شیراز به قدری زیاد میباشد که وجود
آنها در معابر وضعیت ناگواری را نشان داده و مخصوص ًا در انظار اتباع خارجه که
باالخص بهعنوان سیاحت به این محل میآیند صورت خوبی ندارد» 1.نامۀ وزارت
داخله در پایتخت خطاب به حکومت بنادر جنوب در بهار  1316همین نگرانی را
بازتاب میداد« :در بندرعباس جمعیت کور و گدا در شهر زیاد شده ...بودن آنها در
بندرعباس که محل عبور و مرور مأمورین خارجه [است]  ...در انظار مناسب و مقتضی
نیست» 2.رئیس ادارۀ کل شهربانی در بهار  1321از چنین دغدغهای در شهر تهران
نوشت« :از چندی قبل عدۀ زیادی از شهرستانها و دهستان[های] اطراف به مرکز آمده
و با عدهای از بومیهای تهران مشغول تکدی و ولگردی میباشند .روزبهروز بر عدۀ
آنها که اغلب لخت و برهنه هستند بهواسطۀ بیکاری در خارج افزوده میشود ...این
وضعیت در معابر بهویژه در انظار بیگانگان صورت خوبی ندارد» 3.چند ماه بعدتر نیز
شهربانی اهواز همین مضمون را تکرار کرد« :از غربای زیادی که از اطراف به اهواز
وارد شده بودند عدهای بهواسطۀ بیکاری و بیغذایی و بیتریاکی و گرانی خواربار
در گوشه و کنار شهر فوت [کرده] و این منظره مخصوص ًا در انظار بیگانگان خوب
 .۱وزارت داخله ایالت فارس« ،پیشنویس نامۀ ادارۀ وزارت داخلۀ ایالت فارس به وزارت داخله به شمارۀ عمومی
 18 ،»4641تیر  ،1315در پروندۀ شمارۀ .64
 .۲ادارۀ انتخابات و امور شهرداری وزارت داخله« ،نامۀ وزارت داخله به حکومت بنادر جنوب به شمارۀ -7524
 27 ،»13891اردیبهشت  ،1316در پروندۀ شمارۀ .65
 .3وزارت پیشه و هنر« ،رونوشت نامۀ ادارۀ کل شهربانی به وزارت کشور در پیوست تکبرگی نامۀ وزیر کشور به
وزارت بازرگانی و پیشه و هنر به شمارۀ 4784ش/11093/د» 28 ،اردیبهشت  ،1321در پروندۀ شمارۀ .66
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نبوده» 1.در زمستان  1328رئیس شهربانی کل کشور در نامهای محرمانه به نخستوزیر
اطالع داد که «کنسول امریکا در نشستی به رئیس شهربانی تبریز گفته بود که «عدۀ
زیادی از مستمندان در معابر مشاهده [میشوند] حتی شایع است عدهای هم تلف
شدهاند .مگر از آنها نگهداری نمیشود و در ایران قانونی برای مجازات اشخاص
متکدی نیست؟» 2.بخشنامۀ نخستوزیر رزمآرا به استانداری اصفهان در پاییز 1329
نیز در امتداد همین نوع از نگرانیها بود« :موضوع جمعآوری گدایان نکتهای است که
بایستی بینهایت مورد توجه قرار گیرد چه ...آن منظره در مقابل انظار خارجی بدترین
و مفتضحترین عالمت بیحالی و بیعالقگی ایرانی را به نوع خود و عدم وجود
سازمان است که ایران و ایرانی را وحشی بیعالقه و بیایمان به مذهب و مقررات
خود معرفی خواهد کرد» 3.تردد خبرنگاران و سیاحان و مسافران و مستشاران خارجی
در شهرهای گوناگون کشور همواره افزایش مییافت .آنچه از وضع رقتبار فقر و
فالکت تودههای عوام میدیدند در اخبار مخابرهشدۀ خبرگزاریها و سفرنامهها و
گزارشهای کنسولگریهای متبوعشان بازتاب مییافت .این نوع بازتابها تصویری
را مخدوش میکرد که حاکمان و دیوانساالران بهجدّ میکوشیدند از ایرانی رو به
پیشرفت به جهانیان عرضه کنند« .انظار خارجیان» بس اهمیت داشت .متکدیان
میبایست از سطح شهرها حتیالمقدور محو میشدند تا کمترین خدشه بر انگارۀ
ایرا ِن رو به پیشرفت وارد نیاید.
تصویری که ایرانیان از خود در داخل کشور داشتند نیز مطرح بود .تجلیهای
زندگی نکبتبار متکدیان و ولگردان و بینوایان به کیفیت این تصویر بس خدشه
میرسانْد .نظمیۀ ایالتی فارس در بهار  1312گزارش داد که «یکعده قریب  34نفر
از زن و بچههای فقی ِر دهاتیِ المکان اخیرا ً از دهات به شهر [شیراز] آمدهاند در
خیابانهای زند و سعدی و داریوش رحل اقامت افکنده شب و روز به وضع فجیعی
به تکدی مشغولاند ...این ترتیب مخالف حیثیت ملی است» 4.تأکید شهرداری اصفهان
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وزارت کشور ،ادارۀ کل شهربانی« ،رونوشت تلگراف شهربانی اهواز به ادارۀ کل شهربانی به شمارۀ  10 ،»1630آذر
 ،1321در پروندۀ شمارۀ .67
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در پروندۀ شمارۀ .68
نظمیۀ ایالتی فارس« ،سواد راپورت نظمیۀ ایالتی فارس در شیراز به شمارۀ  20 ،»1600خرداد  ،1312در پروندۀ
شمارۀ .69
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در سال  1319بر این که «بود ِن ...گدایان در شهر منافی شئون و حیثیات یک شهر...
است» 1،یک دهه بعد در اواخر تابستان  ،1329از قلم نخستوزیر رزمآرا با عباراتی
دیگر جاری شد« :وجود متکدیان در شهرها و معابر باعث آبروریزی است» 2.فقرا
و مستمندان و بینوایان و متکدیان میبایست از سطح شهرها حتیالمقدور محو
میشدند تا «حیثیت ملی» لکهدار نشود.
نیروی محرکۀ دیگر عبارت بود از رفع مزاحمتی که وجود متکدیان و ولگردان
برای اهالی شهرها پدید میآورد .ادارۀ ایالتی فارس در پاییز  1314به ادارۀ بلدیۀ
شیراز نوشت« :اشخاص عجزه و ولگرد ...در کوچه و معابر اسباب مزاحمت مردم را
فراهم میآورند» 3.شهربانی ایالتی فارس نیز در تابستان سال بعد بر همین امر تأکید
4
کرد« :عجزه و اطفال بالصاحب که به تکدی اشتغال [دارند] مزاحم مردم هستند».
در اصفهان نیز شهرداری به شهربانی در بهار  1319از همین دغدغه نوشت« :اخیرا ً
بعضیها بهعنوان گدایی در خیابانها و کوچهها مزاحم مردم هستند» 5.استانداری فارس
در زمستان  1326مجددا ً بر همین نکته دست گذاشت« :تعداد متکدیان در کوچه و
معابر زیاد [شده] و حتی عدهای از خارج به شهر هجوم آورده به عناوین مختلف
مزاحمت اهالی و مسافرین را فراهم میکنند .عمل بعضی از آنان به قدری زننده و
نامطلوب است که موجب ناراحتی عابرین است» 6.برای رفع همین مزاحمتها بود که
نخستوزیر رزمآرا در اواخر تیرماه  1329دستور داد که «در معابر و خیابانها با وضع
کنونی اشخاص دیده نشوند» 7.حضور متکدیان و ولگردان در سطح شهرها
نامطلوب
ْ
برای ساکنا ِن طبقات فرادستتر شهرها ناخوشآیند و زحمتآفرین بود .رفع اسباب
چنین زحمتی در شهرها نیز وظیفۀ دیوانساالران محلی و ملی به حساب میآمد.
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عالوه بر تالش برای رؤیتناپذیرکردن متکدیان و ولگردان برای خارجیان در
شهرها و رفع مزاحمتشان از سر اهالی ،موضوع بهکارگیری توان و ظرفیتشان در
فعالیتهای اقتصادی نیز در بین بود .بنا بر تأکید وزارت کشور در پاییز « ،1317وجود
این اشخاص [بیکاران و ولگردان] بالاستفاده مانده و قوا و استعداد آنها ضایع و
تلف میشود مخصوص ًا در این موقع که دولت نقشههای مفصلی برای آبادی کشور و
راهسازی و ساختمان در دست دارد میتوان اغلب این ولگردان را به کارهای مفید و
الزم گماشت» 1.اشتغالزایی برای مستمندان توانا از تدابیری بود که ظرفیت این رده از
نیروهای کار را در خدمت رشد و آبادانی مملکت قرار میداد.
وانگهی ،مسئلۀ انتشار امراض مسری از طرف متکدیان و ولگردان در شهرها به
سمت سایر الیههای جمعیت شهری نیز در بین بود .اوج چنین دغدغهای را میتوان در
مساعی مسئوالن برای جداسازی جذامیان از حیات شهری در سال  1310ردیابی کرد.
عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار در نیمۀ تابستان  1310به وزارت مالیه نوشت که
«برای جمعآوری مجذومین و دورنگهداشتن آنها از انظار عمومی پیشنهاد مینماید که
یکی از جزایر خالیالسکنۀ دریاچۀ شاهی تخصیص داده شود تا این که در آنجا بناهای
مختصری ساختمان شده و مجذومین را کلیت ًا در آن محل سکونت داده و به کشت و
زرع مشغول نمایند» 2.بر این مبنا ،طبق صورتجلسۀ ادارۀ مالیۀ آذربایجان در شهریورماه،
قرار شد جذامیان که «مشغول تکدی میباشند ...در یک نقطۀ معین جمعآوری [شوند]
و ترتیب اعاشۀ آنها داده شود تا اهالی تبریز از ابتال به این مرض که بهواسطۀ تفرقۀ
آنها ممکن است پیش بیاید محفوظ بمانند ...برای این منظور قسمتی از جزایر دریاچۀ
شاهی در نظر گرفته شده است ...چون جزیرهای که معین شده اطراف آن محدود به آب
و دریا است دیگر نمیتوانند از آنجا متفرق شده آبهای مشروب اهالی را مشوب و
موجب توسعه و سرایت مرض بشوند» 3.دغدغهای مشابه ولو با شدتی بهمراتب کمتر
دربارۀ متکدیان و ولگردان و عجزه مصداق داشت .رئیس بلدیۀ مشهد در زمستان 1311
به وزارت داخله نوشت« :موضوع جمعآوری دائمی فقرا و عجزۀ شهر مشهد در درجۀ
اول اهمیت [قرار] دارد[ ...زیرا اینان] در انتشار امراض مسریه که اغلب مبتال هستند...
 .۱دایرۀ تابعیت و آمار ادارۀ کل امور کشورِ وزارت داخله« ،رونوشت بخشنامۀ وزارت کشور به فرمانداری اصفهان به
شمارۀ  28 ،»7399/3104آذر  ،1317در پروندۀ شمارۀ .70
« .۲نامۀ وزیر دربار به وزارت مالیه به شمارۀ  16 ،»19831مرداد  ،1310در پروندۀ شمارۀ .75
 .3ادارۀ مالیۀ آذربایجان« ،صورتجلسۀ ادارۀ مالیۀ آذربایجان در تاریخ  1شهریور  ،»1310در پروندۀ شمارۀ .75
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وسیلۀ عمده واقع شدهاند» 1.جمعآوری متکدیان و ولگردان و عجزه از سطح شهرها و
تالش برای جداسازیشان از سایر اهالی شهرنشین بر عهدۀ دیوانساالران بود تا بلکه از
احتمال سرایت انواع بیماریهای مسری در میان شهرنشینان کاسته شود.
نهایت ًا دو مجموعۀ دیگر از نیروهای محرکۀ دیوانساالران برای رسیدگی به
مستمندان نیز در بین بودند .یکی امحای شرایط امکا ِن بزهکاری میان متکدیان و
ولگردان که از جمله در تأکید وزیر کشور در پاییز  1317آشکار شد« :بودن بیکاران و
ولگردان ...باعث ارتکاب کارهای خالف و مولد اغتشاش و سبب اتالف قوای تأمینیۀ
دولت است» 2.دیگری نیز بهانهندادن به مخالفان سیاسی برای انواع تبلیغات سوء بر
ضد دولت با تکیه بر جلوههای نکبتبار حیات اجتماعی متکدیان و ولگردان در
شهرها که از جمله در تأکید رئیس شهربانیهای آذربایجان در تابستان  1329تجلی
3
یافت« :کثرت گدایان در شهر وسیلهای برای تبلیغات سوء است».
بنابراین ،در آینۀ اسناد برجامانده از نخستین سه دهۀ سدۀ چهاردهم خورشیدی
میتوان شش مجموعۀ درهمتنیده از نیروهای محرکۀ دیوانساالران برای انواع
رسیدگیها به مستمندان و خصوص ًا متکدیان و ولگردان را از هم متمایز و صورتبندی
کرد :یکم ،رؤیتناپذیرکردن متکدیان و ولگردان برای خارجیان در شهرها و صیانت از
حیثیت ملی؛ دوم ،رفع مزاحمتآفرینیهای متکدیان و ولگردان از سر اهالی شهرها؛
سوم ،بهکارگیری توان و ظرفیت متکدیان و ولگردان در فعالیتهای اقتصادی؛ چهارم،
ممانعت از انتشار امراض مسری از طرف متکدیان و ولگردان در شهرها به سمت
سایر الیههای جمعیت شهری؛ پنجم ،امحای شرایط امکا ِن بزهکاری میان متکدیان و
ولگردان؛ و ششم ،بهانهندادن به مخالفان سیاسی برای انواع تبلیغات سوء علیه دولت
با تکیه بر جلوههای نکبتبار حیات اجتماعی متکدیان و ولگردان در شهرها .نیروی
محرکۀ دیوانساالران در رسیدگی به مستمندان مشخص ًا رفع چنین دغدغههایی بود نه
صرف ًا یا ضرورت ًا نوعدوستی نیکاندیشانۀ دولتها و دیوانساالرانشان.
از قضا در آینۀ نیروهای محرکۀ دیوانساالران برای رسیدگی به متکدیان و ولگردان
متفرق مستمندان را شناسایی کردِ .
ِ
صرف
است که میتوان نیروی برآمده از جم ِع
 .۱بلدیۀ مشهد« ،نامۀ رئیس بلدیۀ مشهد به وزارت داخله به شمارۀ  17 ،»13665بهمن  ،1311در پروندۀ شمارۀ .16
 .۲دایرۀ تابعیت و آمار ادارۀ کل امور کشورِ وزارت داخله« ،رونوشت بخشنامۀ وزارت کشور به فرمانداری اصفهان به
شمارۀ  28 ،»7399/3104آذر  ،1317در پروندۀ شمارۀ .70
 .۳شهربانی تبریز« ،نامۀ رئیس شهربانیهای آذربایجان به استانداری آذربایجان به شمارۀ  14 ،»19531/5701شهریور
 ،1329در پروندۀ شمارۀ .6
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حضور متکدیان و ولگردان در معابر و شوارع شهرها با جذب نگاه خیرۀ خارجیان
به جلوههای زندگی رقتبارشان بر حیثیت ملی خدشه میرسانْد .تکدیگری گدایان
و ولگردی ولگردان در کوچهها و خیابانها و میدانهای شهرها اسباب مزاحمت
شهرنشینان بود .بطالت زندگی روزمرهشان در شهرها کشور را از ظرفیت نیروی
کارشان در فعالیتهای اقتصادی محروم میکرد .بیماریهای ُمسریشان برای سالمت
شهرنشینان خطرآفرین بود .معاش همواره معطلماندهشان در شهرها شرایط امکان
بزهکاریشان را فراهم میکرد .واقعیت عریان بینواییشان مادۀ خام سیاهنماییهای
مخالفان سیاسی را شکل میداد.
این پیآمدها جملگی بر ِ
صرف حضور متکدیان و ولگردان در شهرها مترتب
بود نه ضرورت ًا بر حضور مستمندان در زندگی شهری .هر که مستمند بود ضرورت ًا
گدا و ولگرد نبود .شمار گدایان و ولگردان هر چه که بود از شمار مستمندان خیلی
کمتر بود .اما مستمندان از نگاه حاکمان و طبقات فرادست غالب ًا نشانی از نشانهای
گدایان و ولگردان را داشتند .بسیاری از مستمندان ،از این منظر ،در زمرۀ گدایان و
ولگردان جلوه میکردند .تعداد پرشمارِ مستمندان بر این مبنا بود که شالودۀ فاعلیت
منفعالنهشان را رقم میزد .فاعلیت داشتند نشان به این نشان که دیوانساالران را به
رسیدگی به وضعیت نکبتبارشان وامیداشتند .فاعلیتشان اما سخت منفعالنه بود
نشان به این نشان که فقط از ِ
صرف واقعیت عریان مستمندیشان نشئت میگرفت،
بدون برخورداری از هر گونه رهبری و ایدئولوژی و تشکل و کنش مؤثر فردی یا
جمعی .فاعلیت منفعالنۀ مستمندا ِن پرشمار در واداشتن دیوانساالران برای رسیدگی
به زندگی رقتبارشان مشخص ًا از فقدان خط فاصلِ روشن میان مستمندان و بینوایان
در یک سو و متکدیان و ولگردان در دیگر سو سرچشمه میگرفت .فقدان چنین خط
فاصلی در پرشمار لحظههایی نمود مییافت که مستمندان به جرم گدایی اجبارا ً روانۀ
نوانخانهها میشدند .این لحظههای پرشمار را باید از خالل کمشمار صداهایی که از
خود مستمندان در دهلیزهای متروک تاریخ باقی مانده است شکار کرد.

فصلهشتم

دستگیریازمستمندانیادستگیریمستمندان؟

رئیسالوزرا میرزا حسن مستوفیالممالک در زمستان  1296خورشیدی به جعفرقلیخان
سردار اسعد و محمد مصدقالسلطنه ،دو عضو از حاضران در جلسۀ هیئت وزرای
خویش ،گفته بود« :من فقرا را به اغنیا تقسیم کردهام و چند نفر هم سهم شما شده
است» 1.افزوده بود« :اینها برای شما تکلفات و تکلیفات زیادی ندارند .اینها چیزی
که برای شما دارند فقط یک اطاق میخواهند و یک لحاف و یک غذا .چیز دیگری
الزم ندارند» 2.مصدقالسلطنه درآمده بود که «با آن که من نصف حقوق سالیانۀ خودم را
امسال به فقرا دادهام راضى هستم که تمام حقوق خودم را بدهم ولى این مهمانهایى را
که شما براى من معین کردهاید نمىتوانم دعوت کنم .برای این که منزل بنده براى یک
اشخاص ناشناسى ساخته نشده که من بتوانم اینها را پذیرایى بکنم و شب تا صبح هم
بیدار بمانم که مبادا یکى از آنها برخیزد و سرقتى بکند و یک خطرى برای من داشته
3
باشد .در منزل من جایى برای کسى نیست».
مصدق یک دهه بعد در اوایل زمستان  1306پردۀ آخر را نیز در نطق خویش در مجلس
شورای ملی شرح داد« :آقاى رئیسالوزرا قبول نفرمودند و عصرى که شد دیدیم تمام آن
مهمانهایى که معین کرده بودند درب خانهها فرستادند .درب منزل بنده هم فرستادند .تمام
خانهها این مهمانها را پشت درب خانهها گذاردند و هیچ کسى به روى آنها در را هم
باز نکرد» 4.مصدق سپس جمعبندی کرد« :عقیدۀ بنده این است که باید مملکت داراالیتام
و محبس و اینها را داشته باشد .هیچکس نمیتواند بگوید هر وقت ضرورت پیدا کرد من
5
درِ خانهام را باز میکنم و از این جور اشخاص در منزل خودم پذیرایی میکنم».
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با جمعبندی مصدق در سال  1306نبود که نوانخانه در ایران زاده شد .از قبل هم
بود 1،همچون یکی از انواع رسیدگیهای دیوانساالران به مستمندان .مثل «مسکینخانه»
که نوواژۀ برگزیدۀ فرهنگستان ایران به جای کهنواژۀ «دارالمساکین» بود« ،نوانخانه» را
نیز فرهنگستان به جای «دارالعجزه» در سالهای پایانی دهۀ  1310برگزید 2.این واژه از
3
اواخر بهار  1324نیز قرار بود جای خود را به عبارت نوساختۀ «بنگاه حمایت بینوایان»
دهد ،عبارتی که نه هرگز در افواه جا افتاد نه آنقدرها در زبان اداری .جا نیفتاد چون
وصف ناقصی از کارکرد نوانخانهها به دست میداد .نوانخانهها کارکردی مضاعف
داشتند« .حمایت» اص ً
ال یگانه کارکردشان نبود .نوانخانهها مستمندان را در قیاس با
بیرون نوانخانهها هم از سوز سرمای زمستان و رنج گرسنگی بیپایان تا حدی مصون
میکردند و هم از آزادی تحرک در شهرها و آبروی ناچیز در جمعها عمدت ًا محروم.
مصونیت و محرومیت با هم درآمیخته بودند.
صرفنظر از شمار واقعی متکدیان و ولگردان در مناطق شهری گوناگون کشور،
اجرای چنین سیاستی به غیر از جمعیت متکدیان و ولگردان همچنین دامن بخشهای
بسیار وسیعتری از جمعیت مستمندانی را نیز میگرفت که خودشان یا اطرافیانشان
مدعی بودند تکدیگری و ولگردی نکردهاند .گاه نیز متکدیان و ولگردان با فرورفتن
به نقش مستمندان نامتکدی و ناولگرد ترجیح میدادند در دام محرومیت نیفتند ولو به
هزینۀ گذشتن از خیر مصونیت.
ردههایی متنوع از مستمندان در شهرها به جرم گدایی اجبارا ً به نوانخانهها روانه
میشدند .تنوع این ردهها از قضا نشان میداد که خط ساحلیِ مستمندان متکدی را
نمیشد از دریای بیکران کلیت مستمندان بهسادگی تمیز داد .مستمندی بهخودیخود
مطلق ًا جرم نبود .گدایی بود که ،طبق قانون ،جرم به حساب میآمد .اما چون گدایی را
جرمانگاری کرده بودند ،مستمندی نیز غالب ًا انگار جرم شده بود.
بر طبق مصوبۀ هیئت وزرای میرزا حسنخان وثوقالدوله در سال « ،1298کلیۀ
سائلین که از حیث مزاج و خلقت به علل و نواقصی مبتال نیستند بهوسیلۀ مأمورین
نظمیه از تکدی ممنوع و در صورت مقاومت یا تجدید تکدی به محاکم صالحه جلب
 .۱از باب نمونه بنگرید به :نظامنامۀ اساسی دارالعجزۀ تبریز (تبریز :مطبعۀ امید 25 ،ذیقعدهالحرام  1[ 1334مهر .)]1295
 .۲وزارت داخله« ،متحدالمآل فرهنگستان ایران دربارۀ لغات مربوط به بلدیه به شمارۀ  ،»73973تاریخ ناخوانا است ،در
پروندۀ شمارۀ .105
 .۳ادارۀ مراسالت و بایگانی کل وزارت دارایی« ،بخشنامه دربارۀ تبدیل نام بنگاه نوانخانه به بنگاه حمایت بینوایان به
شمارۀ  16 ،»8121/3خرداد  ،1324در پروندۀ شمارۀ .106
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و مجازات خواهند شد» 1.در دنیای واقع اما «جلب و مجازات» فقط شامل گدایانی
نمیشد که تن سالم داشتند .اگر فقط اسناد برجامانده از استان فارس طی سالهای
 1327الی  1329در نظر گرفته شوند ،پنج ردۀ عمیق ًا درهمتنیده از مستمندان را میتوان
از هم متمایز کرد که ،به جرم گدایی ،اجبارا ً روانۀ نوانخانهها میشدند.
اولین رده عبارت بود از مستمندا ِن کمابیش شاغل در حرفههای بهاصطالح پست.
در احتماالً سال  1327کسبۀ یکی از بازارچههای شیراز شهادت دادند که «علیاکبر
سیرجانی مدت  2سال میباشد که پاسبان و پاینده شب میباشد و گدائی نمیکند و او
را باسم گدائی به گداخانه بردهاند و حال  3شب میباشد که بازارچه پاینده ندارد» 2.در
انتهای دی  1327جمعی از اهالی محلهای در شیراز گواهی دادند که «چون گرگعلی
روحی ...کولهپشتی بر دوش داشته و چون شغل نامبرده حمالی بوده که از دسترنج
حمالی لقمهنانی پیدا و به چندین عائله میرسانده در کالنتری اعزام و کالنتری نامبرده
اعزام بگداخانه کرده و از طرفی چندین عائلهاش در خارج برای ارزاق یومیه و امرار
معاش [ناخوانا]» 3.زنی در اوایل بهمنماه «با نهایت عجز و انکسار به عرض» رئیس
شهربانی شیراز رسانْد که « 50روز است شوهرم را بعنوان اینکه گدا هست بنوانخانه
بردهاند و خانوادهای را پریشان بیخرج و بیسرپرست نمودهاند شوهرم فرج عملۀ ادارۀ
ِ
معاش عائلهاش با عملگی است تا
مالیه و تمام کارکنان دارائی با اطالعند که او کارگر و
اینکه شبی برای رفتن سفره و برای بهرور شدن از خوان یکی از بزرگان شهر او را گرفته
و مرا باین روز سیاه انداختهاند» 4.چند روز بعدتر ،صاحب یک بنگاه چوبفروشی
به استاندار استان هفتم نوشت که «عوض نام ...مدت چهارده سال است حمال بنگاه
چوبفروشی ...بوده و میباشد و حتی منزل و سکونت نامبرده و عائلهاش در همان
بنگاه چوبفروشی جنب تلگرافخانه است چند روز است که مشارالیه بعنوان تکدی
بنوانخانه بردند» 5.در نیمۀ بهار  1328صاحب یک دکان بقالی نزد مدیر روزنامۀ پارس
شهادت داد که «این بنده کربالئی محمود دارای د ّکان بقالی ...است چند شب قبل
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ریاست وزرا« ،مصوبۀ هیئت وزرا دربارۀ جزای عرفی و منع تکدی در معابر عمومی به شمارۀ ابالغ  8 ،»2775مرداد
 ،1298در پروندۀ شمارۀ .109
«استشهادنامۀ گدانبودن و شغل شبپایی علیاکبر سیرجانی ،بدون شماره» ،بدون تاریخ (احتماالً سال  ،)1327در
پروندۀ شمارۀ .95
«استشهادنامۀ ارسالی به استانداری هفتم مبنی بر گدانبودن و حمالبودن گرگعلی روحی ،بدون شماره» 30 ،دی
 ،1327در پروندۀ شمارۀ .95
«عریضۀ عیال فرج به شهربانی استان هفتم ،بدون شماره» 3 ،بهمن  ،1327در پروندۀ شمارۀ .95
«عریضۀ محمدحسن کاوه صاحب بنگاه چوبفروشی به استانداری هفتم به شمارۀ  9 ،»18999بهمن  ،1327در
پروندۀ شمارۀ .95
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ابراهیم اسلمی را برای نگهداری د ّکان خود برگزیده بودم و مرتب ًا هر روز و شب خرج
او را میپرداختم و او د ّکان بنده را نگهداری میکرد ولی دیروز به اسم اینکه گدا میباشد
او را بادارۀ گداخانه مهاجرت دادند و دیگر کسی را برای نگهداری دکانم سراغ ندارم
زیرا این مرد بیچاره از همه راه درستکار میباشد» 1.در نیمۀ تابستان  1329نیز یکی از
کارمندان ادارۀ دارایی شیراز به فرمانداری شیراز نوشت که «مراد نام فرزند نگهدار را...
بنام اینکه مشغول گدائی است کالنتری  2جلب نموده است و او را به نوانخانه اعزام
داشتند ...این شخص اصوال گدا نبوده و دارای شغل سیگارفروشی است» 2.در این
نمونهها مستمندان شاغل در ِح َرفی نظیر شبپایی و حمالی و فعلگی و شاگردبقالی و
سیگارفروشی به جرم تکدیگری به نوانخانه روانه شده بودند.
دومین رده عبارت بود از مستمندا ِن کمابیش شاغل در حرفههایی بهاصطالح
پست که از منظر خردهفرهنگ خودشان کمابیش نوعی شغل محسوب میشد اما
از منظر دیوانساالران فقط پوششی برای تکدیگری و ازاینرو بهتمامی ناموجه به
حساب میآمد .یک نمونه در نیمۀ مهر  ،1327بنا بر نامۀ رئیس کالنتری ِ
یک شیراز
به مدیر یکی از نوانخانهها ،عبارت بود از «جانعلی الری قاری مقبرۀ مشیرالملک که
بهواسطۀ تکدی در معابر به نوانخانه فرستاده شد» 3.نمونهای دیگر احتماالً در سال
« 1327بیبی سید فالگی ِر خیابان لطفعلیخان زند [که] از طرف کالنتری دو به
نوانخانه اعزام» شده بود 4.باز نمونهای دیگر در اوایل تابستان  1329به نقل از عریضۀ
زوجۀ درویشی که با یاری قلمنوشتۀ دیگران به استاندار فارس چنین اطالع داد« :این
کمینه خاتم زارع عیا ِل جالل شغل درویشی که در دو روز قبل او را گرفتید بردهاید در
نوانخانه و کمینه را با سه نفر بچه بدون مخارج حالل گذاردهاید» 5.آخرین نمونه نیز
احتماالً اواخر سال  1329به نقل از استشهادنامهای که زوجهای برای شوهر خویش
از اهالی محل در شیراز فراهم کرد« :آقا سید کاظم رفوچی که شوهر بنده است
گدائی نمیکند و مدح علی را میخواند و از کسی هم اظهار نمیکند» 6.فعالیتهایی
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«عریضۀ کربالئی محمود بقال به رئیس روزنامۀ پارس ،به شمارۀ  20 ،»3141اردیبهشت  ،1328در پروندۀ شمارۀ .96
«نامۀ علیاکبر نعمتالهی کارمند ادارۀ دارایی شیراز به فرمانداری شیراز به شمارۀ  12 ،»6285مرداد  ،1329در پروندۀ
شمارۀ .62
شهربانی شیراز« ،نامۀ کالنتری ِ
یک شیراز به مدیر نوانخانه در شیراز ،بدون شماره» 14 ،مهر  ،1327در پروندۀ شمارۀ .58
«ضمانتنامۀ سید محمد پیوند برای بیبی سی ِد فالگیر به دایرۀ سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی استان هفتم،
بدون شماره» ،بدون تاریخ (احتماالً سال  ،)1327در پروندۀ شمارۀ .63
«عریضۀ خاتم زارع به استاندار فارس به شمارۀ  22 ،»5179تیر  ،1329در پروندۀ شمارۀ .62
«استشهادنامه مبنی بر گدانبودن سید کاظم رفوچی ،بدون شماره» ،بدون تاریخ (احتماالً اواخر  ،)1329در پروندۀ
شمارۀ .97
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چون قاریگری در قبرستان و فالگیری در معابر و درویشیگری و مداحی در کوی
و برزن از منظر خردهفرهنگ آن مستمندانی که مشغولشان بودند مشاغلی محسوب
میشدند آورندۀ نان «حالل» به سفرههای بیرونقشان اما از زاویۀ نگاه دیوانساالران
بهتمامی شایستۀ روانهسازی مرتکبانشان به نوانخانهها .خردهفرهنگی رو به تضعیف
در برابر خردهفرهنگ طبقۀ مسلط هنوز هم سختجانی میکرد.
سومین رده عبارت بود از مستمندانی دارای نقص عضو که گذرشان به کوی
و برزن شهرها میافتاد .یک نمونه را در نیمۀ زمستان  1327در عریضۀ مادری
شیرازی به استاندار فارس مییابیم« :کمینه بانو زمان شهرت والیان ...دارای فرزندی...
میباشم که از چشم عاجز میباشد در یوم قبل صبح عازم دکان پدرش بود مأمورین
او را جلب و به بینواخانه تحویل دادهاند» 1.نمونهای از پایان اردیبهشت  1328در
عریضۀ گچکاری که به استاندار فارس دربارۀ مادرش نوشت« :مادر آن فدوی چندی
است که بدرد مفاصل گرفتار بوده در خیابان من حیث مرض مفاصل بیحس شده
افتاده بوده یکنفر پاسبان به خیال اینکه این زن جزءِ گدایان شهر است او را گرفته
در نوانخانه برده است .اوالً خود مادر فدوی دارای چیز است که محتاج نیست بعدا ً
خود آن فدوی همهگونه متحمل مخارجات او بوده و هستم و ...آبرومند میباشم اگر
مادر این فدوی در نوانخانه بماند در انزار مردم میان چشم در چشم نمیتوانم سر
بلند بنمایم» 2.نمونهای دیگر از اوایل پاییز  1328از زبان مردی دربارۀ مادر خویش:
«مادر فدوی از منزل بیرون آمده که در بازار اشیاء بگیرد چون چشمش علیل بوده
پاسبان فکر کرده گدا میباشد او را گرفته و بگداخانه برده است بنده او را برای معالجه
آورده بودم» 3.آخرین نمونه نیز باز در همان اوایل پاییز از زبان زنی دربارۀ والدین
سالمند خویش« :دیروز ...پدرم و مادر میخواستند بروند به مریضخانۀ نمازی توی
راه از طرف اداره نوان گرفتند بردند به نوان حالیه هم آنجا میباشند و حال آنکه پدرم
نابینا بوده و همراه مادرم میبردش مریضخانه و گدائی هم بلد نیست و خود بنده
صاحب خوانواده و تمام اهالی هم میشناسند» 4.نقص عضو مستمندان میتوانست از
نشانههای تکدیگری و ولگردی باشد.
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«عریضۀ بانو زمان والیان به استانداری فارس ،بدون شماره» 7 ،بهمن  ،1327در پروندۀ شمارۀ .95
«عریضۀ حسین شکری به استانداری فارس ،بدون شماره» 30 ،اردیبهشت  ،1328در پروندۀ شمارۀ .63
«عریضۀ مراد کباری به استاندار فارس ،بدون شماره» 7 ،مهر  ،1328در پروندۀ شمارۀ .62
«عریضۀ حاجی خانم به استاندار فارس ،بدون شماره» 8 ،مهر  ،1328در پروندۀ شمارۀ .62
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تکدیگری و ولگردی البته میتوانست نشانۀ دیگری نیز داشته باشد :البسۀ مندرس.
چهارمین رده از مستمندانی را که در کوی و برزن شهرها میگرفتند و روانۀ نوانخانهها
میکردند بر همین مبنا میتوان متمایز کرد :مستمندانی که لباس مندرس بر تن داشتند.
یک نمونه از احتماالً سال  1328در استشهادنامهای که دو فرزند مذکر برای مادر
ژندهپوششان از اهالی محل تهیه کردند« :اینجانبان ...امور مادر را اداره میکنیم و آنهم
گدائی نمیکند چون از حیث لباس مندرس بوده پاسبان بخیال اینکه فقیر میباشد او را
جلب به دارالمساکین کرده است» 1.نمونهای دیگر از بهار همان سال در استشهادنامهای
مشابه آمده است« :مادر اینجانب ...را در روز قبل از لحاظ اینکه وضع لباس او خوب
نبوده او را ناتوان تشخیص داده و جلب نمودهاند درصورتیکه اینجانب از دسترنج خود
2
معیشت او را اداره میکنم».
نهایت ًا پنجمین رده نیز مستمندانی بودند که در اسناد برجامانده هیچ نشانۀ مشخصی
دربارهشان گزارش نشده مگر خود واقعیت عریان مستمندی .یک نمونه از اواسط
زمستان  1327در عریضهای به استاندار فارس« :در یوم قبل خواهرزاده فدوی  ...که
بعزم خرید نان از منزل بیرون آمده بود مأمورین جلب و به بینواخانه بردهاند» 3.نمونهای
دیگر از همان زمان در عریضهای دیگر به همان مقام« :فدوی ...دارای پدری هستم ...که
صبح آمده بود جهت کمینه گوشت خریداری کند مأمورین او را به کالنتری  3جلب
و به بینواخانه فرستادهاند درصورتیکه پدر فدوی در اینشهر سابقه تکدی را نداشته
و ندارد» 4.یک نمونۀ دیگر نیز از اوایل پاییز  1328در عریضهای به همان مقام« :علی
دارابی را در مدت شش روز است در بازار او را گرفته بردهاند در گداخانه خدا شاهد
است که چهار نفر عائله دارد و اگر چنانچه بعدا ً دیده شد که او گدایی میکند او را بُرده
5
نگهداری نمایند».
مستمندانی که در معابر شهرها ،بنا بر تشخیص مأموران شهربانیها و سایر متصدیان
امر ،نشانی از نشانهای تکدیگری و ولگردی داشتند بهاجبار روانۀ نوانخانهها میشدند،
بر اثر گاه حرفههای پستشان ،گاه البسۀ مندرسشان ،گاه نقص عضوشان ،گاه نیز
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«استشهادنامۀ خلیل و حبیب برای گدانبودن مادرشان ،بدون شماره» ،بدون تاریخ (احتماالً سال  ،)1328در پروندۀ
شمارۀ .63
«استشهادنامۀ حسین برای گدانبودن مادرش ،بدون شماره» 28 ،اردیبهشت  ،1328در در پروندۀ شمارۀ .63
«عریضۀ رضاعلی خاکی به استانداری هفتم به شمارۀ  6 ،»18895بهمن  ،1327در پروندۀ شمارۀ .95
«عریضۀ فاطمه بیگم ابراهیمی به استانداری هفتم ،بدون شماره» 7 ،بهمن  ،1327در پروندۀ شمارۀ .95
«عریضۀ خانم زمان به استاندار فارس ،بدون شماره» 14 ،مهر  ،1328در پروندۀ شمارۀ .62
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فقط خودِ
ِ
واقعیت عریان مستمندیشان .گدایان البته کمشمارتر از مستمندان بودند
ِ
پرشماری مستمندان جلوه میکردند .فاعلیت مستمندان از همین پرشماریشان
اما به
سرچشمه میگرفت که دیوانساالران را به رسیدگی به زندگی رقتبارشان وامیداشت.
فاعلیت مستمندان بر این مبنا تحقق مییافت اما منفعالنه و فاقد هر گونه رهبری
و ایدئولوژی و تشکل و کنش مؤثر فردی یا جمعی بود ،انفعالی که سطح نازلی از
رسیدگیهای دیوانساالران را به بار میداد.
زنی که در اوایل بهمن  1327استخالص شوهرش از نوانخانۀ شیراز را «با نهایت
عجز و انکسار» از رئیس شهربانی استان فارس تقاضا کرده بود در روز بعد «با نهایت
عجز» به استاندار فارس نوشت« :امیدوارم که ایزد متعال بر ع ّزت شما بیفزاید تا بتوانید
بینوایان را دستگیری کنید» 1.زن میدید اما نادیده میگرفت که دستگیری از مستمندان
ِ
دستگیری مستمندان میانجامد.
چه بسیار وقتها که به

« .۱عریضۀ عیال فرج به استانداری فارس به شمارۀ  4 ،»18772بهمن  ،1327در پروندۀ شمارۀ .95

مؤخره

ترسان از وضعیتهایبحرانی،گریزان از دگرگونیهای بنیانی

چرا دستگیری از مستمندان در پرشمار نمونهها به دستگیری مستمندان میانجامید؟ پاسخ
را باید در قیودی ساختاری جست مسلط بر تاریخ بلندباالی رسیدگی دیوانساالران
به مستمندان از آغاز عصر اول مشروطیت تا پایان دهۀ بیست خورشیدی که ،در
بستر نوعی نظام اقتصادی رشدنایافته ،هم کمیت و هم کیفیت انواع رسیدگیهای
دیوانساالران به مستمندان را همواره در سطح نازلی قرار میدادند.
اولین قید ساختاری عبارت بود از سهم ناکافی بودجۀ اختصاصیافته برای رسیدگی
به مستمندان در کلیت بودجۀ دولت که نوع توازن قوا به زیان تودههای مستمند در
بدنۀ سیاسی را بازتاب میداد .الگوی توزیع بودجۀ دولت مشخص ًا تابعی از نوع
توزان قوا میان انواع ذینفعان بود و بیصداترین و بیقدرتترین ذینفعها نیز متناسب ًا
نابرخوردارترینها از بودجۀ دولت بودند .آثار این قید ساختاری را میتوان از باب نمونه
در آینۀ بودجۀ شهرداری تهران در سال  1324جست.
از یک سو ،بنا بر ارزیابی شهرداری تهران در اواخر سال  ،1324عدۀ بینوایانی که
میبایست از سطح شهر تهرا ِن حدودا ً هشتصدهزار نفری جمعآوری و نگهداری
میشدند  2400نفر بود 800 .نفرشان عجزه و معلوالن بودند که «توانایی و قدرت
کارکردن را نداشته و بایستی استمرارا ً نگهداری شوند» 1600 1،نفرشان نیز گدایانی که
شغلشان گدایی بود بهاضافۀ «بینوایان و ضعفا که غریب بوده و یا بهواسطۀ کبر سن
قدرت کارکردن را ندارند» 2.برآوردی حداقلی که شهرداری از هزینۀ ساالنۀ نگهداری
چنین جمعی از بینوایان به دست میداد حدودا ً «بیستویکمیلیونوششصدهزار
ریال» 3بود .این برآورد بر اساس کمترین هزینۀ ممکن برای زندگی بینوایان درون
 .۱شهرداری طهران« ،صورتمجلس کمیسیون شهرداری طهران در  7اسفند  ،»1324در پروندۀ شمارۀ .99
 .2همان.
 .3همان.
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نوانخانه به عمل آمده بود ،بس مقتصدانه .از سوی دیگر ،کل بودجۀ شهرداری تهران
در سال  1324حدودا ً صدوسیوپنجمیلیون ریال بود 1.بر این مبنا ،حتی اگر با همین
هزینۀ بس مقتصدانۀ زندگی بینوایان در نوانخانه بنا بر جمعآوری و نگهداری گدایان و
عجزه از شهر تهران بود میبایست حدودا ً  16درصد از کل بودجۀ شهرداری تهران برای
چنین منظوری صرف میشد .متناسب با ظرفیتهای اجرایی شهربانیها البته گدایان
و عجزه جم عآوری میشدند اما حتی چنین میزان مقتصدانهای از بودجه نیز چندان
برای نگهداریشان صرف نمیشد .فرمان رضاشاه که سال  1308از قلم عبدالحسین
تیمورتاش وزیر دربار به کریم بوذرجمهری رئیس بلدیۀ تهران ابالغ شده بود برای اکثر
شهرها کماکان مصداق داشت« :امر مطاع مبارک بر این است که بلدیۀ طهران بدون اخذ
2
وجهی باید فقرا را جمعآوری کرده و با وسایل موجودۀ خود نگهداری بکند».
راهحل مواجهه با عدمتناسب میان عدۀ پرشمار بینوایان از یک سو و امکانات
ناکافی برای نگهداریشان از سوی دیگر در مشهد طی اواخر سلطنت رضاشاه بهوضوح
صورتبندی شده بود« :یگانه راه انجام مقصود این است که محلی برای جمعآوری
کلیۀ گداها در نظر گرفته و با دادن معاشی که تقریب ًا بهسختی اداره شوند آنها را
جمعآوری کرد .به این ترتیب ،در همان وهلۀ اول جمعی اضطرارا ً با دادن ضامن
تقاضای مرخصی کرده و سراغ کار خواهند رفت و بهفرض این که باز هم به تکدی
مشغول شوند مجددا ً به همان محل اعاده و باالخره در اثر سختی ناچار خواهند بود تن
به کار بدهند» 3.زندگی روزمره در نوانخانهها بهعمد هر چه دشوارتر میشد تا مستمندان
هر چه کمتر به این پناهگاههای روسیاهی روی آورند.
تعیین عامدانۀ میزانی بس مقتصدانه برای معاش بینوایان در نوانخانهها به زندگی
دردناک در نوانخانهها میانجامید .تصویری که مخبر یکی از روزنامهها در سال  1329از
نوانخانۀ شیراز به دست میداد برای همۀ نوانخانههای شهرهای دیگر تا پایان دهۀ بیست
خورشیدی کمابیش مصداق داشت« :دیدم  85نفر از افراد انسانی از ‘همنوعان ما’ که
حتی برای نمونه یک نفر از آنها سالم نبود ،همه کور و تراخمی ،مریض ،با لباسهای
پارهپاره و کثیفی که به قول آشپز نوانخانه دو ماه رنگ صابون را برای شستوشو ندیده
 .۱شهرداری تهران« ،گزارش شهرداری تهران به اعلیحضرت همایون شاهنشاهی به شمارۀ  1 ،»15710دی  ،1324در
پروندۀ شمارۀ .100
« .۲نامۀ وزیر دربار به بلدیۀ طهران به شمارۀ  18 ،»7648آذر  ،1308در پروندۀ شمارۀ .11
 .۳فرمانداری مشهد« ،صورتنشست کمیسیون فرمانداری مشهد به شمارۀ  21 ،»5408شهریور  ،1318در پروندۀ
شمارۀ .12
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است ،در اتاقهایی که حتی یک زیلو هم ندارد ،در میان دود چپق و تریاک ،و هزار درد
دیگر زندگی میکنند» 1.مضیقۀ بینوایان در نوانخانهها عمدت ًا معلول مضیقه در بودجۀ
دولت بود در بستر نوعی نظام اقتصادی رشدنایافته.
وقتی دولت با شدت بیشتری در انواع تنگناهای داخلی یا خارجی میافتاد قید
ساختاری بودجه نیز به زیان مستمندان هر چه مقیدتر میشد .واپسین روزهای سلطنت
رضاشاه از این زاویه یقین ًا عیانترین لحظه در سراسر تاریخ معاصر ایران است .درست
دو روز پیش از ورود ارتش انگلستان از جنوب و ارتش شوروی از شمال به ایران ،در
یکم شهریور  1320هنگامی که رضاشاه در خوف اشغال ایران بهدست نیروهای متفقین
بود ،علی سهیلی وزیر کشور فرمان شاه را در بخشنامهای به استانداران و فرمانداران و
شهرداران ابالغ کرد« :مسکینخانه و این قبیل بناها باید در کلیۀ شهرستانها موقوف و
متروک شود و از برنامههای ساختمانی شهرداریها نیز حذف گردد .قدغن نمایید در
اجرای فرمان مطاع مبارک ملوکانه فورا ً اقدام نموده و چنانچه در برنامۀ شهرداریهای
وابسته اعتباری به این نام تصویب گردیده است مراتب را گزارش دهند تا نسبت
به حذف اعتبار آن اقدام الزم به عمل آید و برای کارهای مفیدتری تخصیص داده
شود» 2.مادامی که توازن قوا در بدنۀ سیاسی کشور در راستای منافع و مصالح مستمندان
دستخوش تغییر نمیشد ،مضایق حیات بینوایان در نوانخانهها نیز که بازتاب الگوی
توزی ِع مستمندستیزانۀ بودجۀ دولت بود کماکان برقرار میمانْد.
دومین قید ساختاری عبارت بود از اجتناب دیوانساالران از تغییر در مناسبات
قدرت درون جامعۀ محلی .چنین قیدی را میتوان در آینۀ مخالفت با پیشنهادهایی
ردیابی کرد که خواهان تأمین مالی رسیدگیها به مستمندان از محل انواع درآمدهای
متعلق به طبقات و سازمانهای فرادست اجتماعی بودند ،حاال مخالفت با پیشنهادهایی
برای تغییر در خود مناسبات قدرت که هیچگاه مطرح نمیشدند به کنار.
از باب نمونه ،حزب سوسیالیست پیکار با اعضای بلندپایهای چون جهانگیر
تفضلی و حسن ارسنجانی در اواخر سال  1321از شاه درخواست کرد که «حقالتولیۀ
آستان قدس رضوی اختصاص به بینوایان مشهد داده شود» 3.اعتنایی نشد .همچنین،
« .۱دستنویس چهاربرگی گزارش مخبر یکی از روزنامهها با عنوان ‘ساعتی در نوانخانه’» ،سال  ،1329در پروندۀ
شمارۀ .62
 .۲ادارۀ امور شهرداریها« ،بخشنامۀ وزارت کشور به شمارۀ  1 ،»48692/18086شهریور  1320در پروندۀ شمارۀ .101
 .3کمیتۀ مرکزی حزب پیکار« ،نامۀ منشی کل حزب پیکار به نخستوزیر به شمارۀ  16 ،»200اسفند  ،1321در پروندۀ
شمارۀ .103
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فرمانداری شهرستان مرند اوایل پاییز  1329در بحبوحۀ بالزدگی رعایای روستایی
آذربایجان از استاندار درخواست کرد که «اجازۀ صریح به این شهرستان بدهند از درآمد
امالک هر مالک که بهطور کلی دهات خود را به اجاره واگذار نمودهاند پنج درصد
برای این منظور در اختیار شهرداری محل گذارده شود تا بتوان فقرا و مستمندان دهات
را که به شهر میآیند از طرف شهرداری با تهیۀ جا و مسکن نگهداری [کرد] و به این
وضعیت خاتمه داد» 1.پذیرفته نشد .سرانجام نیز بخشداری سراسکند (هشترود) در پاییز
 1329ابتدا استدالل کرد که چرا اجرای راهحل متعارف پیشنهادی دولت در سطح محلی
میسر نیست« :به منظور جلوگیری از تکدی و جمعآوری و نگهداری مستمندان گزارش
میدهد که چون بخش مزبور از یک عده دهات کوهستانی و دور از فرهنگ و تمدن
تشکیل یافته و مرکز آن نیز کورهدهی است که سکنۀ روشنفکر و خیّر و نیکوکار ندارد،
بنابراین جمعآوری اعانات و تشکیل مؤسسات خیریه در آنجا مقدور نیست» 2.سپس
راهحل بدیل را در سطح محلی ارائه کرد« :تنها راهحل برای انجام منظور این است که
از طرف مقام استانداری اقدام شود تا عواید میدان (بازار هفتگی) که بیجهت مالکین
برای خود وسیلۀ کسب درآمد قرار داده و همهساله مبلغ یکصدهزار ریال بدین طریق
از خریداران و فروشندگان این بازار که خود از طبقۀ سوم و کشاورزان بیبضاعت
هستند وصول میکنند ،درآمد مزبور برای تنظیف و بهداشت و نگهداری مستمندان قریۀ
سراسکند اختصاص یابد تا در این محل کمکی به فقرا بشود» 3.مقبول نیفتاد .دولت نه
در این نمونهها و نه در نمونههای دیگر هیچ گرایشی به اجرای سیاستهایی نداشت
که نشانی از نشانهای تغییر مناسبات قدرت در سطح جامعۀ محلی را حمل میکرد.
محصول اجتنابناپذی ِر اجتناب از اجرای سیاستهایی برای تغییر در مناسبات قدرت
سیاسی و اجتماعی عبارت بود از گرایش به پاککردن صورت مسئله و مسکوتگذاری
جلوههای بحران در زندگی روزمرۀ مستمندان .نخستوزیر رزمآرا در بخشنامهای تأکید
کرد که «وجود گدایان در شهرها بدترین پروپاگاند بر ضد کشور و بر ضد حکومت در
درجۀ اول و بر ضد ملت است» 4.آنچه را دیوانساالران نمیپسندیدند که در شهرها در
.۱
.۲
.۳
.۴

فرمانداری شهرستان مرند« ،نامۀ فرماندار مرند به استانداری آذربایجان به شمارۀ  20 ،»4133مهر  ،1329در پروندۀ
شمارۀ .6
استانداری آذربایجان« ،پیشنویس نامۀ بخشدار سراسکند به استانداری آذربایجان ،بدون شماره» 27 ،آبان  ،1329در
پروندۀ شمارۀ .6
همان.
نخستوزیر« ،بخشنامۀ نخستوزیر به شمارۀ  14 ،»1/22678آبان  ،1329در پروندۀ شمارۀ .14
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معرض انظار داخلی و خارجی قرار گیرد یا در همان سطح شهرها حتیالمقدور امحا
میکردند یا گرچه در روستاها بهقوت نمود مییافت اما بهتمامی مسکوت میگذاشتند.
صدای رعایای فقرزدۀ دامغانی در اواخر تابستان  1329درد مشترک رعایای بالزدۀ
محصور در دهات آذربایجان را نیز فریاد میکرد« :اینجانبان بیچارگان رعایای قراء
کالتۀ چهار ده ِ رودبار دامغان از طرف پاسگاه و پاسبان قدغن اکید نمودند که امر از
طرف نخستوزیر شده که هیچکس حق رفتن کوچ در مازندران و گرگان ندارد و از
مقر خود خارج نشود درصورتیکه کلیۀ ماها فقیر و پریشان و بیبضاعت و بیآذوقه
میباشیم و الوفۀ مال هم هیچ نداریم و هرساله کسب ما از شالیکوبی و زغالکشی و
هیزمکشی و فعلهگری و مزدوری [است و] به ذلت و سختی در گرگان و مازندران به
سر میبریم و همۀ ماها در آن والیت بدهکار هستیم و مقروض میباشیم .چون [در]
ِ
والیت کوهپایه یک ماه از میزان گذشته تا اول اردیبهشت از کثرت برف و یخ و
این
سرما از منزل خود نمیتوانیم بیرون برویم هر گاه در زمستان اینجا بمانیم عیال و اطفال
1
ما از بین میروند».
ترسان از وضعیتهای بحرانی اما گریزان از دگرگونیهای بنیانی ،دیوانساالران
در سطح چنان نازلی به مستمندان رسیدگی میکردند که هیچ تناسبی با عمق بالزدگی
و فقرزدگیشان نداشت .همانطور که آمد ،اصلیترین قیود ساختاری که سطح نازل
رسیدگی دیوانساالران به مستمندان را در اقتصادی رشدنایافته رقم میزدند یکی میزان
ناکافی بودجۀ اختصاصیافتۀ دولت برای انواع رسیدگیها به مستمندان بود و دیگری
نوع مناسبات قدرت در انواع اجتماعات محلی به زیان مستمندان.
در شرایطی که نوع مناسبات قدرت در انواع اجتماعات محلی همواره تا امروز عمیق ًا
به زیان مستمندان بوده است ،به موازات افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت
با ضربآهنگی ُکند در دهۀ سی و ضربآهنگی تند در دهۀ چهل و ضربآهنگی بس
تندتر از اوایل دهۀ پنجاه تا آغاز دهۀ نود خورشیدی ،از فشار قید ساختاری میزان ناکافی
بودجۀ دولتی برای رسیدگی به مستمندان نیز متناسب ًا ،ولو کماکان نه در حد الزم ،کاسته
شد .این کاهش فشار که بر اثر افزایش درآمدهای نفتی رخ داد از دو مجرای اصلی
به وقوع پیوست .یکم ،بهرغم عدم افزایش نسبت بودجۀ اختصاصیافته به مستمندان
« .۱رونوشت عریضۀ رعایای دهات رودبار دامغان به نخستوزیر به شمارۀ  10 ،»13275/5شهریور  ،1329در پروندۀ
شمارۀ .20
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در کل بودجۀ دولت ،افزایش مطلق بودجۀ دولت برای رسیدگی به مستمندان متناسب ًا
سطح رسیدگی دیوانساالران به مستمندان را ارتقا داد .دوم ،ارتقای طبقاتی بخشهایی
از جمعیت مستمندان به جایگاه طبقات کارگری از دهۀ سی خورشیدی به بعد ،که در
اثر ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران بهتدریج رخ داد ،وزن نسبی جمعیت مستمندان
به کل جمعیت کشور را طی دهههای اخیر کاهش داده است .ایران در دورۀ حدفاصل
اوایل دهۀ سی خورشیدی تا آغاز دهۀ نود خورشیدی به اعتبار ازدیاد درآمدهای نفتی
عم ً
ال از موهبت پنجرۀ فرصتهای نفتی برخوردار بود که از فشار قید ساختاری میزان
ناکافی بودجۀ دولتی برای رسیدگی به مستمندان میکاست ،ولو کماکان نه در حد الزم.
این پنجرۀ فرصتهای نفتی از اوایل دهۀ نود خورشیدی بر اثر تحریمهای اقتصادی
بینالمللی علیه ایران عجالت ًا تا حد زیادی بسته شده است ،آنهم در شرایطی که فاعلیت
منفعالنۀ جمعهایی از نوع رعایای بالزدۀ آذربایجان در اواخر دهۀ بیست خورشیدی به
انواع متکثری از فاعلیتهای تهیدستان شهری و طبقۀ کارگر و طبقۀ متوسط در ایران
امروز استحاله یافته است .ایران پس از هفت دهه به لحاظ نوع دسترسی به درآمدهای
حاصل از صادرات نفت دوباره به لحظۀ رزمآرا بازگشته است ،ولو در صحنۀ تاریخی
کام ً
ال متفاوتی که فاعلیتهای طبقات مردمی بس دگرگون شده است .میزان ناکافی
بودجۀ اختصاصیافتۀ دولت برای انواع رسیدگیها به مستمندان و نوع مناسبات قدرت
در سطوح محلی و ملی به زیان مستمندان ،در بستر نوعی اقتصاد رکودزده ،از اوایل
دهۀ نود خورشیدی دوباره کماکان اصلیترین قیود ساختاریاند که سطح نازل رسیدگی
دیوانساالران به مستمندان را رقم میزنند.
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خرداد

۲۳

سـال ۱۳۲۷

آغاز دورۀ نخستوزیری عبدالحسین هژیر

 24عریضۀ یک زن تبعیدی آذربایجانی در آباده به فرماندار آباده برای دریافت
مرخصی دهروزه
  30محکومیت سالماهلل جاوید و میرزا علی شبستری بهترتیب وزیر کشور و
رئیس مجلس حکومت خودمختار آذربایجان به دو سال زندان
تیر

۱

نطق سید حسن تقیزاده در مجلس شورای ملی دربارۀ مشکالت آذربایجان

اوایل نامۀ سید حسن تقیزاده نمایندۀ تبریز در مجلس شورای ملی به شاه دربارۀ
اوضاع آذربایجان
 ۱۲عریضۀ شماری از تبعیدیان آذربایجانی به استاندار فارس دربارۀ انتقالشان
به منطقۀ سردسیر
 ۱۵تقدیم الیحۀ عفو محکومان آذربایجان و زنجان از سوی دولت به مجلس
شورای ملی
 ۲۰عریضۀ تنی چند از تبعیدیان آذربایجانی در داراب به استاندار فارس دربارۀ
رنج زندگی در تبعید و بیگناهیشان
 ۲۹نطق حسین مکی در مجلس شورای ملی از جمله دربارۀ گسترۀ وسیع دامنۀ
تعقیب قضایی و آزار و اذیت اهالی آذربایجان به بهانۀ همکاری با حکومت
خودمختار

 152کوچ در پیکار ونان

مرداد

۳

نطق ناصرقلی اردالن در مجلس شورای ملی از جمله دربارۀ سرکوبی اهالی
آذربایجان به بهانۀ همکاری با حکومت خودمختار

 ۱۹انتشار آگهی وزارت دارایی مبنی بر ممنوعیت حمل غله و آرد از حوزۀ
زنجان و نقاط تابعه به خارج
 ۲۶تصویب قانون عفو عمومی مجرمان غائلۀ آذربایجان و زنجان در مجلس
شورای ملی
 ۲۷مصوبۀ هیئت دولت برای ممنوعیت حمل غله در نقاط موردنظر ادارۀ غله و نان
شهریور

۴

نطقسیدابوالحسنحائریزادهدرمجلسشورایملیازجملهدربارۀتعدیمسئوالن
حکومت نظامی در آذربایجان به اهالی و تبعید ناموجهشان به مناطق گرمسیری

۷

وقوع سیل در سراب توأم با خسارات و تلفات فراوان

 ۱۷عریضۀ خردهمالکان و زارعان و اصناف اهل قریۀ کلور از توابع شاهرود خلخال
به نخستوزیر دربارۀ مشکالت زراعتشان
 ۲۱تلگراف نمایندۀ  350نفر از کارگران قالیباف شرکت فرش تبریز به نخستوزیر
مبنی بر درخواست ممانعت از تعطیلی شعبۀ شرکت در تبریز
 ۲۱نطق غالمحسین رحیمیان در مجلس شورای ملی از جمله در اعتراض به عدم
اجرای کامل قانون عفو عمومی مجرمان غائلۀ آذربایجان و زنجان
 ۲۶بروزمشاجرۀشدیدبیننخستوزیروچندتنازنمایندگاناقلیتمجلسدرصحن
علنی مجلس شورای ملی بر سر الیحۀ عفو محکومان قضایای آذربایجان و زنجان
 ۳۱انتصاب خلیل فهیمی به سمت استاندار آذربایجان
مهر

 ۱۱هشدار ادارۀ دارایی اردبیل دربارۀ بادزدگی و کمی باران و آفت موش و
ضرورت مساعدت دولت به کشاورزان برای تهیۀ بذر پاییزه

آبان

اوایل هشدار تعدادی از مالکان و ریشسفیدان و زارعان قصبات نقدی علیا و سفلی
دربارۀ احتمال مرگ پنجهزار نفوس در محل به علت گرسنگی در صورت
عدم اقدام فوری اولیای امور
۶

درخواست جمعی از اهالی ماکو از نخستوزیر برای تمدید مهلت استرداد بذر
استقراضی زارعان به ادارۀ غله و نان آذربایجان
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 ۱۵تقدیم استعفانامۀ نخستوزیر عبدالحسین هژیر و همۀ وزرا به شاه
 ۲۲آغاز دورۀ نخستوزیری محمد ساعد مراغهای
 ۲۶عریضۀ زارعین قراء مرزی مغان به محمدرضاشاه دربارۀ فقر و گرسنگی
زارعان بر اثر آفتزدگی محصول زراعتی
 ۳۰عریضۀ اهالی و زارعین قصبۀ گرمی در منطقۀ آجرلو به محمدرضاشاه دربارۀ
نابودی زراعتشان بر اثر آفات گوناگون و خشکسالی
بهمن

۵

کنارهگیری حسن مشرف نفیسی از سازمان برنامه و آغاز ریاست احمدحسین
عدل در آن سازمان

 ۱۵سوءقصد نافرجام به شاه در دانشگاه تهران و اعالم حکومت نظامی در تهران
و غیرقانونیشدن حزب توده
 ۲۵دادخواست  23نفر از زارعین سراب به احمد بهادری نمایندۀ سراب در مجلس
شورای ملی دربارۀ وضع بد زارعان سراب
اسفند

۲

تلگراف چند نفر از مالکین میاندوآب و آجرلو به مجلس شورای ملی دربارۀ
ضرورت مساعدت دولت به کشاورزان برای تهیۀ بذر بهاره

۷

صدور فرمان تهیۀ مقدمات وسایل انتخابات شانزدهمین دورۀ مجلس شورای ملی

۹

صدور فرمان تشکیل مجلس مؤسسان برای اصالح چند اصل از اصول قانون
اساسی

 ۱۲تصویب الیحۀ اختناق مطبوعات در مجلس شورای ملی

سـال ۱۳۲۸

فروردین

۶

تشکیل انجمن نظارت بر انتخابات مجلس مؤسسان

اردیبهشت

۱

افتتاح مجلس مؤسسان

۳

فشار مدیرکل ادارۀ کل غله و نان بر رئیس ادارۀ غله و نان آذربایجان برای
ارسال غله به تهران
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۶
خرداد

انتصاب ابوالفتح واالتبار به سمت استاندار آذربایجان

 ۲۱تجمع عدۀ کثیری از زنوبچهها در تلگرافخانۀ مراغه در اعتراض به گرسنگی
و فقدان توان خرید مواد غذایی
 ۲۶صدور فرمان انتخابات مجلس سنا
 ۲۹اعالم نرخ باالی بیکاری دیپلمهها و تحصیلکردگان در آذربایجان در تلگراف
معاون استاندار آذربایجان به وزیر کشور
 ۳۱نطق پیش از دستور یوسف مجتهدی نمایندۀ تبریز در مجلس شورای ملی از
جمله دربارۀ بیماری و فقر عمومی در آذربایجان

تیر

۹

گزارش به ابوالفتح واالتبار استاندار آذربایجان دربارۀ ورود عدۀ زیادی از
روستاییان بیکار و گرسنه به تبریز و احتمال حرکت دستهجمعیشان به تهران

 ۲۳تصویب ساختمان راهآهن تهران  -تبریز به طول  750کیلومتر
مرداد

۶

هشدار سرتیپ دانشپور سرپرست شهربانی آذربایجان دربارۀ احتمال بروز
انقالب و اغتشاش در آذربایجان

۶

پایان عمر پانزدهمین دورۀ مجلس شورای ملی

۹

خریداری دویستهزار تن گندم توسط دولت از امریکا

 ۱۳ارسال رونوشت قسمتی از گزارش لشک ِر  3تبریز دربارۀ اوضاع آذربایجان از
سوی وزیر جنگ به نخستوزیر
 ۱۶الغای حکومت نظامی در تهران
 ۱۷اعالم برآورد خسارت  30الی  80درصدی محصول کشاورزی سال 1328
آذربایجان در نامۀ رئیس ادارۀ غله و نان آذربایجان به وزیر دارایی
 ۲۰انتصاب مجدد حسن مشرف نفیسی به مدیرعاملی سازمان برنامه
 ۳۱نامۀ محرمانۀ سپهبد شاهبختی فرماندۀ نیروی آذربایجان به سرلشکر رزمآرا
ریاست ستاد ارتش حاکی از مشکل تأمین نا ِن اهالی آذربایجان
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شهریور

۷

بلوای مردم تبریز بر سر نان

۸

بلوای مردم میانه بر سر نان

 ۱۰ازدحام اهالی رضائیه جلو نانواییها
 ۲۷تلگراف رمز رئیس ادارۀ غله و نان آذربایجان مبنی بر خالیبودن سیلوی تبریز
و ضرورت تسریع ارسال غله به تبریز
مهر

۷

اعالم خبر تخصیص حدود  20000تن گندم خریداریشده از عراق به
آذربایجان در نامۀ وزیر دارایی به ادارۀ کل انتشارات و تبلیغات وزارت دارایی

 ۳۰هشدار کمیسیون امنیت نوشهر دربارۀ ورود عدهای از اهالی آذربایجان شرقی
به چالوس و نوشهر در پی غذا
آبان

۱

گزارش شهربانی رشت دربارۀ کوچ بیکاران از زنجان و آذربایجان به رشت

۲

خریداری  100000تن گندم توسط دولت از شوروی

۴

هجوم عدهای از اهالی مهرآباد شهرستان مراغه به انبار غلۀ خانیان بر اثر فقر
و فالکت

 ۱۳برقراری مجدد حکومت نظامی در تهران و حومه

 ۱۵اظهار نگرانی کمیسیون امنیت رشت دربارۀ کوچ سکنۀ محال اردبیل و خلخال
و دشت مغان به روستاها و شهرهای گیالن
 ۱۷آغاز دورۀ نخستوزیری محمد ساعد مراغهای
 ۱۸رونوشت ده فقره مواد مستخرجه از گزارش سرهنگ نصراهلل خوشنویسان
بازرس اعزامی ستاد ارتش به آذربایجان از جمله دربارۀ فقر عمومی در آذربایجان
از سوی وزیر جنگ به نخستوزیر
 ۲۳مخابرۀ تلگراف از قصبۀ گرمی مبنی بر کوچ روزانه  20تا  30خانوار از اهالی
قصبات این منطقۀ مرزی به طرف رشت و پهلوی
 ۲۹نامۀ وزیر دارایی عباسقلی گلشائیان به نخستوزیر محمد ساعد مراغهای مبنی
بر عدم اعتبار گزارشها دربارۀ مهاجرت کشاورزان آذربایجان به سایر شهرها و
تکذیب کمبود غله در آذربایجان
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آذر

اوایل کوچ چندهزار نفر از رعایای آذربایجان به تهران
۹

تلگراف سلیمان شاملو از تهران به لندن دربارۀ سرازیر شدن  4000تا  5000نفر
از اهالی فقیر آذربایجان به سمت تهران

 ۱۲صدور دستور نخستوزیر محمد ساعد مراغهای برای احضار سلیمان شاملو
به شهربانی
 ۱۶اعالم افزایش تعداد جرایم ،بهویژه سرقت مسلحانه و راهزنی و سرقتهای
عادی ،در آذربایجان در گزارش محرمانۀ وزیر جنگ به نخستوزیر
 ۲۱احضار سلیمان شاملو به شهربانی بابت ارسال تلگراف به لندن دربارۀ سرازیر
شدن اهالی فقیر آذربایجان به سمت تهران
 ۲۷درخواست اهالی زنجان از مقامهای ارش ِد پایتخت مبنی بر اختصاصدادن
عوارض شکر در زنجان به امور خیریه در این شهر تا پایان سال
دی

۳

مصوبۀ هیئت وزرا برای فروش مقدار  3375تن غله از قرار تنی  3200ریال به
رعایا و اهالی بیبضاعت آذربایجان

بهمن

۴

توقف اجرای مقررات حکومت نظامی در تهران به مناسبت برگزاری انتخابات
مجلس شورای ملی

۵

مصوبۀ هیئت وزرا جهت اعطای گندم و جو به صورت وام با اخذ سند و
تأمینات کافی در نقاطی از آذربایجان که برای کشت بهاره احتیاج به بذر دارند
یا برای آذوقۀ اهالی محتاج به کمک جنسی

 ۲۰افتتاح اولین دورۀ مجلس سنا و شانزدهمین دورۀ مجلس شورای ملی
اسفند

۱

تخمین هیئت بازرسی مأمور آذربایجان از تعداد مستمندان موجود در
گرمخانههای مختلف شهرستانهای آذربایجان به میزان  15000نفر

۳

اعالم خبر تخصیص  100تن گندم به مستمندان دهات اطراف مرند و دستور
توزیع و فروش آن به ادارۀ غلۀ مرند در ماههای قبل
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۶

گزارش علیاصغر حکمت رئیس هیئت بازرسیِ مأمور آذربایجان به تیمسار
سپهبد محمد شاهبختی فرمانده نیروی آذربایجان دربارۀ نحوۀ رسیدگی به
مستمندانآذربایجان

 ۲۶آغاز موج جدیدی از هجوم تدریجی حدودا ً پانزدههزار نفر از رعایای بالزدۀ
آذربایجان به تهران
 ۲۸کنارهگیری محمد ساعد مراغهای از نخستوزیری

سـال ۱۳۲۹
فروردین

۳

آغاز دورۀ نخستوزیری رجبعلی منصور

اوایل جمعآوری گدایان و بیخانمانان شامل رعایای کوچیدۀ آذربایجان در تهران
اوایل برگرداندن حدودا ً  13000نفر از رعایای کوچیدۀ آذربایجان از تهران به میانه و
بهکارگماری حدودا ً  2000نفرشان در راه تهران به کرج و ساوه
 ۱۵مصوبۀ هفتماده ِ
ای هیئت وزیران برای رفع بحران اقتصادی آذربایجان و
برگرداندن رعایای کوچکرده از آذربایجان
 ۱۶لغو کلیۀ مقررات حکومت نظامی در تهران و حومه
 ۲۲انتشار برآورد آژانس تلگرافی اتحاد جماهیر شوروی (تاس) در مسکو از
وجود دومیلیون نفر نیازمند در آذربایجان
 ۲۶رسیدن لقمان نفیسی رئیس بانک کشاورزی به زنجان برای ساماندهی به وضع
رعایای عودتیافتۀ آذربایجان از تهران به میانه
اردیبهشت  ۱۶دستور فرماندار مراغه به فرماندهی گروهان نگهبانی و ژاندارمری و شهربانی
برای جلوگیری از ورود رعایایی که به منظور تکدی به شهر وارد میشوند
خرداد

۵

انتصاب ابراهیم زند به سمت استاندار آذربایجان

 ۱۳عودت چندصد تن از رعایای روستایی آذربایجان از شهر میانه به زادگاههای
خودشان
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 ۱۷نطق سناتور ابوالفتح واالتبار در مجلس سنا دال بر دستکمگیری کوچ رعایای
آذربایجان به تهران
 ۲۵توزیع نامۀ احمد قوام به وزیر دربار میان رجال سیاسی از جمله حاوی
اظهار افسوس برای عدم رسیدگی حکومت به وضع آذربایجان پس از دورۀ
نخستوزیری خویش
 ۲۹دستور فرماندار میانه به مأمورین شهربانی و ژاندارمری جهت ممانعت از کوچ
رعایا به تهران
تیر

۴

نطق پیش از دستور جواد گنجهای در مجلس شورای ملی از جمله دربارۀ آفت
و خسارتی که در سال  1328به آذربایجان وارد شد

۴

دستور بخشدار خداآفرین به کدخدایان دهات برای ممانعت از کوچ رعایا

۵

آغاز نخستوزیری حاجعلی رزمآرا

۷

مصوبۀ هیئت وزیران برای دادن  250تن گندم به خردهمالکان مراغه به شکل
وام با اخذ تضمین کافی و استرداد معادل آن پس از برداشت محصول جدید

۷

عودت  193نفر از رعایای جمعآوریشده در تبریز به زادگاههای خودشان

 ۲۲نطق نخستوزیر رزمآرا در صحن مجلس شورای ملی از جمله حاوی هشدار
دربارۀ احتمال نبودن زراعت در سال بعد بر اثر عدم حضور زارعان آذربایجان
در روستاها
 ۲۸صدور بخشنامۀ سراسری نخستوزیر در زمینۀ جمعآوری گدایان

 ۲۱بخشنامۀ نخستوزیر رزمآرا دربارۀ کوچ رعایای روستایی به تهران و سایر شهرها
مرداد

۱

تعطیلشدن نوانخانۀ زنجان

 ۱۲دستور بخشدار چایپاره به کدخدایان برای جلوگیری از کوچ رعایای روستایی
 ۲۳دستور نخستوزیر رزمآرا به سازمان برنامه برای تسریع عملیات راهآهن خط
مراغه و راه ترانزیتی به ترکیه جهت اشتغالزایی برای بیکاران
 ۳۰ارائۀ گزارش محرمانۀ ادارۀ کل کار آذربایجان به استانداری آذربایجان دربارۀ
وضعیت آذربایجان

گاهشمار :از خرداد  1327تا اسفند 159 1329

شهریور

۱

دستور نخستوزیر رزمآرا به استانداری آذربایجان برای ممانعت از کوچ اهالی
به بیرون از منطقه

۱

آغاز جمعآوری گدایان در اردبیل و اعزامشان به زادگاههای خودشان

 ۱۴اعالم تصمیم دولت به عدم مداخله در امر نان در نامۀ وزیر دارایی به استاندار
آذربایجان
 ۱۵پیشنهاد رئیس انجمن شهرستان زنجان مبنی بر اختصاص مبلغ سی دینار بابت
هر کیلو شکر که تاکنون به ادارۀ دارایی زنجان داده میشد برای نگهداری و
تهیۀ کارگاههای دستی برای گدایان شهر زنجان
 ۱۹بخشنامۀ محرمانۀ نخستوزیر رزمآرا به فرمانداری زنجان دربارۀ ممانعت از
کوچ رعایای روستایی به تهران
 ۲۷آغاز جمعآوری مستمندان در رضائیه
مهر

۳

تأکید نخستوزیر بر این که وجود متکدیان در شهرها و معابر باعث آبروریزی
است

۸

صدور بخشنامۀ نخستوزیر از جمله خطاب به فرمانداری زنجان مبنی بر
ایجاد انتظامات عمومی و جلوگیری از تکدی و جمعآوری گدایان و تهیۀ کار
برای بیکاران

 ۱۳تأکید منوچهر اقبال استاندار آذربایجان بر نقش قهر طبیعت طی سالهای 1327
و  1328در نابودی هستی آذربایجان در نامه به شعبۀ تبری ِز بانک کشاورزی و
پیشه و هنر ایران
 ۱۵دستور فرماندار ماکو به کدخدایان دهات برای ممانعت از کوچ رعایا
 ۱۷مخالفت وزارت دارایی در تهران با پیشنهاد رئیس انجمن شهرستان زنجان مبنی
بر اختصاص مبلغ سی دینار بابت هر کیلو شکر که تاکنون به ادارۀ دارایی زنجان
داده میشد برای نگهداری و تهیۀ کارگاههای دستی برای گدایان شهر زنجان
 ۲۳اعالم رئیس انجمن شهرستان زنجان به نخستوزیر مبنی بر عدم امکان
تصویب وضع عوارض جدید برای نگهداری فقرا در زنجان بر اثر مسکنت و
بیکاری اهالی
 ۲۴جمعآوری  550نفر از مستمندان دهاتی و عجزۀ شهری در تبریز
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آبان

 ۲۷دستور فرماندار اردبیل به ژاندارمری این شهر برای جمعآوری گدایانی که در
بین راه مشغول تکدیاند و تحویلدادنشان به کدخدایان مربوطه
 ۲۷مصوبۀ هیئت دولت برای اخذ عوارض از هر کیلو قند و شکر مصرفی به میزان
یک ریال برای کمک به مستمندان و نگهداری بینوایان
 ۲۹صدور امریۀ استاندار به پاسگاه قراجه برای مراجعه به قهوهخانۀ خرمالو و سایر
قهوهخانههای عرض راه و اخذ التزام از قهوهچیها برای راهندادن متکدیان به
قهوهخانه
ِ
سازی سازمان برنامه در آذربایجان و زنجان
اظهار نظر رئیس کارگاههای راه
دربارۀ عدم امکان بهکارگماری بیکاران در کارگاههای راهسازی سازمان برنامه
طی فصل زمستان

آذر

۱

دی

 ۱۶درخواست کمیسیون مستمندان اردبیل از اهالی برای ندادن پول به گدایان

اسفند

 ۱۶ترور نخستوزیر حاجعلی رزمآرا

تصویر اسناد منتخب

نقشۀ راههای ایران در اواخر دهۀ  1320خورشیدی ،برگرفته از دایرۀ جغرافیایی ستاد ارتش و
شهربانی کل کشور ،راهنمای شهر تهران (تهران :چاپخانۀ ارتش)1328 ،
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عریضۀ اهالی و زارعین قصبۀ گرمی در منطقۀ آجرلو به شاه 30 ،آبان 1327

تصویر اسناد منتخب 165

عریضۀ زارعین قراءِ محال مرحمتآباد به نخستوزیر محمد ساعد مراغهای 2 ،بهمن 1327
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عریضۀ زارعین قراء مرزی مغان به شاه 26 ،آبان 1327

تصویر اسناد منتخب 167

عریضۀ تنی چند از تبعیدیان آذربایجانی در داراب به استاندار فارس 15 ،خرداد 1327
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عریضۀ تبعیدی آذربایجانی محمدحسین قرهکیشی در شیراز به استاندار فارس 3 ،خرداد 1327

تصویر اسناد منتخب 169

عریضۀ یک زن تبعیدی آذربایجانی در آباده به فرماندار آباده 24 ،خرداد 1327
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عریضۀ یکی از اهالی ابرقو به استاندار فارس 7 ،مهر 1328

تصویر اسناد منتخب 171

عریضۀ مراد کباری به استاندار فارس 7 ،مهر ،1328
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عریضۀ یکی از اهالی شیراز به استاندار فارس 11 ،آبان 1329

تصویر اسناد منتخب 173

عریضۀ خاتم زارع به استاندار فارس 22 ،تیر 1329
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تلگراف سلیمان شاملو از تهران به لندن 9 ،آذر 1328

تصویر اسناد منتخب 175

نامۀ فردی با امضای مستعار وطنپرست حقیقی به استاندار آذربایجان 12 ،خرداد 1329
( صفحۀ یک )
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نامۀ فردی با امضای مستعار وطنپرست حقیقی به استاندار آذربایجان 12 ،خرداد 1329
( صفحۀ دو )

تصویر اسناد منتخب 177

رونوشت گزارش محرمانۀ شهربانی آذربایجان 13 ،آبان 1329
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رونوشت صورتجلسۀ نشست برگزارشده در فرمانداری زنجان در تاریخ  15شهریور 1329

تصویر اسناد منتخب 179

بخشنامۀ محرمانۀ نخستوزیر حاجعلی رزمآرا 19 ،شهریور 1329
( صفحۀ یک )
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بخشنامۀ محرمانۀ نخستوزیر حاجعلی رزمآرا 19 ،شهریور 1329
( صفحۀ دو )

تصویر اسناد منتخب 181

بخشنامۀ نخستوزیر حاجعلی رزمآرا 14 ،آبان 1329
( صفحۀ یک )
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بخشنامۀ نخستوزیر حاجعلی رزمآرا 14 ،آبان 1329
( صفحۀ دو )

تصویر اسناد منتخب 183

بخشنامۀ نخستوزیر حاجعلی رزمآرا 14 ،آبان 1329
( صفحۀ سه )

فهرستمنابع
کتابها:
-

ارفع ،حسن ،در زمانۀ پنج شاه ،ترجمۀ مانی صالحی عالمه (تهران :نشر ماهی.)1387 ،
اساسنامه و نظامنامۀ جمعیت ملی شیر و خورشید سرخ ایران (طهران :مطبعۀ فاروس.)1312 ،
تقیزاده ،سید حسن ،مقاالت تقیزاده ،جلد هفتم (زندگی طوفانی) ،به کوشش ایرج افشار
(تهران :توس.)1390 ،
تقیزاده ،سید حسن ،مقاالت تقیزاده ،جلد دهم (تقیزاده در مجلس :دورۀ پانزدهم شورای ملی
و دورۀ اول و دوم سنا) ،زیر نظر ایرج افشار و به کوشش مصطفی نوری و رضا آذری شهرضایی
(تهران :توس.)1385 ،
تقیزاده ،سید حسن ،مقاالت تقیزاده ،جلد هیجدهم (جوهر تاریخ :مباحث اجتماعی و مدنی)،
زیر نظر ایرج افشار و به کوشش کاوه بیات (تهران :توس.)1396 ،
دایرۀ جغرافیایی ستاد ارتش و شهربانی کل کشور ،راهنمای شهر تهران (تهران :چاپخانۀ ارتش،
.)1328
عاقلی ،باقر ،روزشمار تاریخ ایران :از مشروطه تا انقالب اسالمی (تهران :نامک.)1384 ،
کتابچۀ قانون بلدیه (تهران :مطبعۀ شاهنشاهی 20 ،ربیعالثانی  1325هجری قمری [ 11خرداد
 1286خورشیدی]).
گزارش اجرای برنامۀ هفتسالۀ دوم (تهران :سازمان برنامه.)1343 ،
گزارشهای محرمانۀ شهربانی ( ،)1324-26جلد اول ،به کوشش مجید تفرشی و محمود طاهر
احمدی (تهران :انتشارات سازمان اسناد ملی ایران.)1371 ،
گزارشهای محرمانۀ شهربانی ( ،)1327-28جلد دوم ،به کوشش مجید تفرشی و محمود طاهر
احمدی (تهران :انتشارات سازمان اسناد ملی ایران.)1371 ،
مشرف نفیسی (مشرفالدوله) ،حسن ،یادی از روزهای رفته ،جلد دوم ،به کوشش منصوره
اتحادیه (نظاممافی) (تهران :نشر تاریخ ایران.)1397 ،
مشرف نفیسی ،حسن ،گزارش مقدماتی راجع به برنامۀ هفتساله (تهران :سازمان برنامه.)1326 ،
نظامنامۀ اساسی دارالعجزۀ تبریز (تبریز :مطبعۀ امید 25 ،ذیقعدهالحرام  1[ 1334مهر .)]1295
وزارت راه ،راه و راهسازی از دورۀ هخامنشی تا عصر سلطنت پهلوی (تهران :دفتر اطالعات و
روابط عمومی.)1350 ،
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پروندههای آرشیوی:
-

پروندۀ شمارۀ « :1گزارش در خصوص اوضاع آذربایجان» ،شناسۀ سند ،310/33216 :آرشیو
ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :2تدابیر دولت جهت حل بیکاری و جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها»،
شناسۀ سند ،293/22716 :آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :3اشتغال بیکاران زنجان و آذربایجان توسط متصدیان راهسازی ،تشکیل نوانخانه
و جمعآوری متکدیان تبریز ،لزوم اشتغال بیکاران مهاباد در راهسازی مراغه» ،شناسۀ سند:
 ،220/4128آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :4مهاجرت عدهای از اهالی بیکار آذربایجان به رشت» ،شناسۀ سند،293/1146 :
آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :5گزارش در خصوص اوضاع عمومی آذربایجان» ،شناسۀ سند،310/33218 :
آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :6رسیدگی به امور بیکاران و منع تکدیگری» ،شناسۀ سند،293/110721 :
آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :7نقصان محصول در آذربایجان غربی به علت خشکسالی و آفات طبیعی و
نیاز مبرم کشاورزان آن منطقه به هر گونه مساعدت» ،شناسۀ سند ،260/117 :آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :8گزارش راهسازی در حوزۀ آذربايجان و زنجان و تصويبنامۀ هيئت وزيران
در اين خصوص» ،شناسۀ سند ،220/5147 :آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :9اخذ یک ریال از هر کیلو قند و شکر به منظور کمک به مستمندان و نگهداری
بینوایان» ،شناسۀ سند ،240/87726 :آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ «:10قانون و نظا منامۀ بلدیه مورخ  ۳۰اردیب هشت  ۱۳۰۹مجلس شورای ملی»،
شناسۀ سند ،290/8497 :آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :11جمعآوری گدایان و فقرا» ،شناسۀ سند ،340/6072 :آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :12نگهداری فقرا و ناتوانان توسط شهرداری مشهد» ،شناسۀ سند،293/29854 :
آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :13آئیننامه جمعآوری متکدیان» ،شناسۀ سند ،230/39672 :آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :14استمداد از بینوایان استان سیستان و بلوچستان» ،شناسۀ سند،293/110453 :
آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :15نامۀ نمایندۀ کلیمیان در مجلس شورای ملی به وزارت معارف در خصوص
پرداخت مخارج مدرسه و نگهداری فقرا از محل عواید گوشت و تقاضای عدم دخالت بلدیه در
این امور» ،شناسۀ سند ،297/14233 :آرشیو ملی ایران.
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-

پروندۀ شمارۀ « :16اخذ عوارض از مسافرین و تخصیص عواید آن برای جمعآوری عجزه و
فقرا» ،شناسۀ سند ،293/30004 :آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :17دستورالعملهای استانداری فارس در خصوص جمعآوری و نگهداري
مستمندان و متكديان وصول عوارض و تهيه و اعتبار الزم برای تأسيس» ،شناسۀ سند،350/2424 :
آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :18رسیدگی به امور مستمندان بخشداری چالوس» ،شناسۀ سند،293/62038 :
آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :19خالصه عملیات بلدیۀ تهران» ،شناسۀ سند ،240/39472 :آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :20بخشنامه در رابطه با جلوگیری از عزیمت بیکاران به تهران» ،شناسۀ سند:
 ،293/60140آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :21تقلیل دستگاههای قالیبافی تبریز و بیکاری کارگران» ،شناسۀ سند،244/925 :
آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :22گزارش بیکاری و اغتشاش در تبریز» ،شناسۀ سند ،293/1143 :آرشیو ملی
ایران.
پروندۀ شمارۀ « :23تصویبنامۀ اخذ عوارض شهرداری از صاحبان کوپن در اصفهان برای کمک
به بینوایان این شهر» ،شناسۀ سند ،310/73094 :آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :24توزیع نان میان مستمندان زنجان» ،شناسۀ سند ،290/2182 :آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :25کمک به فقرا و نیازمندان در فرمانداری و شهرداری یزد» ،شناسۀ سند:
 ،293/11736آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :26تأسیس شیرخوارگاه و جلوگیری از تکدیگری در زنجان» ،شناسۀ سند:
 ،293/23191آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :27برقراری روابط تجاری میان آذربایجان و شوروی» ،شناسۀ سند،290/2086 :
آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :28اتخاذ تصمیماتی به منظور رفع بحران اقتصادی آذربایجان و مراجعت دادن
افرادی که به سایر نقاط ایران مهاجرت کردهاند» ،تاریخ  15فروردین  ،1329سامانۀ ملی قوانین
و مقررات جمهوری اسالمی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :29گزارش وضعیت و آمار مستمندان یتیمخانۀ میانه» ،شناسۀ سند،293/110831 :
آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :30یک نسخه از نمایشنامۀ ‘گدای متمول’» ،شناسۀ سند ،999/32906 :آرشیو
ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :31بخشنامههای کمک به بینوایان» ،شناسۀ سند ،220/4128 :آرشیو ملی
ایران.
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-

پروندۀ شمارۀ « :32اجازۀ تحویل مقدار دویست و پنجاه تن گندم به خردهمالکین مراغه بهعنوان
وام مصوب  1329/04/07هیئت وزیران» ،تاریخ  7تیر  ،1329سامانۀ ملی قوانین و مقررات
جمهوری اسالمی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :33اعطای وام برای کمک به اهالی آذربایجان و تأمین بذر بهاره و آذوقۀ ساکنین
مصوب  1328/11/05هیئت وزیران» ،تاریخ  5بهمن  ،1328سامانۀ ملی قوانین و مقررات
جمهوری اسالمی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :34فروش مقداری غله به اهالی بیبضاعت آذربایجان مصوب 1328/10/03
هیئت وزیران» ،تاریخ  3دی  ،1328سامانۀ ملی قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :35رونوشت تصویبنامههای مختلف هیئت وزیران» ،شناسۀ سند،240/90302 :
آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :36اعتراض و مهاجرت اهالی مرزنشین آذربایجان به علت کمبود ارزاق» ،شناسۀ
سند ،240/14758 :آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :37خریداری گندم از گرگان و حمل آن به آذربایجان شرقی» ،شناسۀ سند:
 ،240/14001آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :38وضعیت نان و غله در آذربایجان» ،شناسۀ سند ،240/14163 :آرشیو ملی
ایران.
ضعیت نان و غله در آذربایجان شرقی» ،شناسۀ سند:
پروندۀ شمارۀ « :39مکاتباتی راجع به و 
 ،260/1088آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :40پیشنهادهایی برای حل بحران آذربایجان» ،شناسۀ سند ،310/24448 :آرشیو
ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :41ایجاد اشتغال جهت بیکاران آذربایجان» ،شناسۀ سند ،310/24293 :آرشیو
ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :42گزارش اوضاع اقتصادی و وضعیت محصوالت کشاورزی در آذربایجان»،
شناسۀ سند ،310/21389 :آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :43لزوم تعمیر و اصالح جادههای خطوط آذربایجان جهت ح مل و نقل غله»،
شناسۀ سند ،240/24646 :آرشیو ملی ایران.
خصیص عوارض شکر به مردم قحطیزدۀ زنجان» ،شناسۀ سند:
پروندۀ شمارۀ « :44تقاضای ت 
 ،293/214آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :45تلگراف تجار و اهالی زنجان مبنی بر بروز قحطی و لزوم رسیدگی به وضع 
فقرا از محل عایدات نواقل» ،شناسۀ سند ،240/18895 :آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :46اعالمیۀ ادارۀ غله و نان زنجان به مالکان در ممنوعیت خروج غله وآرد از شهر
نشده» ،شناسۀ سند ،260/988 :آرشیو ملی ایران.
و لزوم فروش آن بهانبارهای دولتی با نرخ تعیی 
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پروندۀ شمارۀ « :47گزارش روزنامۀ پراودای شوروی از اقدامات مأمورین دولتی در آذربایجان 
بر علیه افراد فرقۀ دمکرات» ،شناسۀ سند ،296/662 :آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :48ترجمۀ مقالۀ روزنامۀ هرالد تریبون در مورد وضعیت آذربایجان» ،شناسۀ سند:
 ،290/559آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :49اعدام  چند تن از سران و افراد فرقۀ دموکرات آذربایجان» ،شناسۀ سند:
 ،293/293آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :50درخواست تغییر محل بازداشت تعدادی از زندانیان تبعیدی غائلۀ آذربایجان»،
شناسۀ سند ،310/72502 :آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :51توقیف اموال فرقۀ دموکرات آذربایجان و صورت وضعیت اموال و اثاثیۀ
ادارات آذربایجان» ،شناسۀ سند ،240/98197 :آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :52اعالم عفو عمومی در کردستان ،آذربایجان و زنجان از سوی محمدرضاشاه»،
شناسۀ سند ،290/2389 :آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :53رونوشت قانون عفو عمومی مجرمین غائلۀ آذربایجان و زنجان» ،شناسۀ سند:
 ،240/21716آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :54اوضاع سیاسی آذربایجان و فعالیت هواداران پیشهوری و پیشنهاد اجرای
برنامههای تبلیغاتی جهت جلوگیری ازعملیات روسها» ،شناسۀ سند ،290/6414:آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :55گزارش وضعیت شهر زنجان ،خوی و مراغه بعد از حکومت دموکراتها در
آذربایجان» ،شناسۀ سند ،310/41305 :آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :56لزوم سانسور نامههای ارسالی فراریان آذربایجان به خویشاوندانشان،
تحقیقات گسترده پیرامون تحریکات علما و مقامات خارجی در جریان انتخابات مجلس
مؤسسان» ،شناسۀ سند ،290/6413 :آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :57تشدید فعالیت گروههای مختلف بر علیه دولت در آذربایجان شرقی و
غربی» ،شناسۀ سند ،290/3633 :آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :58رسیدگی به امور متکدیان و جمعآوری اعانه و رسیدگی به امور مهاجران»،
شناسۀ سند ،350/5265 :آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :59ارسال لیست اسامی استانها و آمار جمعیت و مقررات ورود و خروج اتباع
خارجی برای سفارت ایران در واشنگتن» ،شناسۀ سند ،290/2816 :آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :60وضعیت تولید و توزیع غله و نان در کشور و میزان واردات گندم از خارج»،
شناسۀ سند ،240/12370 :آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :61وضعیت غله و نان در شهرستانها ،حمل گندم به تهران ،وضعیت نانواییها
و سیلوی تهران ،بروز قحطی در برخی نقاط ،محصول امالک آستان قدس ،سخنرانی در منزل
کاشانی» ،شناسۀ سند ،240/19873 :آرشیو ملی ایران.
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پروندۀ شمارۀ « :62گزارش شهرداری بوشهر در مورد جمعآوری و نگهداری بینوایان کمک به
آسیبدیدگان و زلزلهزدگان مشهد و افرادی بیبضاعت صورت وجوه دریافتی از کارکنان سازمان
شاهنشاهی خدمات اجتماعی جهت استان فارس» ،شناسۀ سند ،350/500 :آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :63جمعآوری و نگهداری گدایان فارس در نواخانه ،کمک شرکت سهامی برق
فارس به بنگاه حمایت مادران ،رسیدگی به توزیع قند و شکر سهمیهای بویراحمد» ،شناسۀ سند:
 ،350/167آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :64جمعآوری متکدیان شهر شیراز و برنامۀ نگهداری آنها توسط جمعیت شیر
و خورشید سرخ شیراز» ،شناسۀ سند ،350/8955 :آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :65جمعآوری فقرا و معلولین توسط شهرداری بندرعباس» ،شناسۀ سند:
 ،290/4983آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :66تلگراف عدهاي از تجار فارس راجع به تأسيس پست هوايي  -تقاضاي
وزارت كشور راجع به ايجاد شغل براي ولگردان به منظور جمعآوري آنها از سطح شهر»،
شناسۀ سند ،380/326 :آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :67فوت عدهای به علت بیکاری و بیغذایی به همراه قیمت ارزاق در اهواز»،
شناسۀ سند ،290/2816 :آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :68برنامۀ جمعآوری و نگهداری متکدیان و تهیۀ کار برای بیکاران» ،شناسۀ سند:
 ،97/293/10120مرکز اسناد اصفهان.
پروندۀ شمارۀ « :69نوانخانه» ،شناسۀ سند ،293/39375 :آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :70جمعآوری فقرا ،ولگردان و دیوانگان در اصفهان و اسکان آنها در مراکز کار،
تیمارستان و پرورشگاه» ،شناسۀ سند ،290/4998 :آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :71کودکان خیابانی» ،شناسۀ سند ،350/8061 :آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ«: 72تقاضای شهربانی از ادارۀ ایالتی فارس» ،شناسۀ سند ،350/7283:آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :73لزوم تشکیل کمیسیونی به منظور اجرای آییننامۀ جمعآوری متکدیان
مصوب هیئت وزیران» ،شناسۀ سند ،293/13900 :آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :74بهبود وضعیت ژاندارمری آذربایجا ن ۱۳۲۶ ،شمسی» ،شناسۀ سند،290/4474 :
آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :75اسکان جذامیهای آذربایجان در جزایر خالی از سکنۀ دریاچۀ شاهی» ،شناسۀ
سند ،240/98325 :آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :76حمل ماشینآالت خریداریشده از آلمان» ،شناسۀ سند ،240/13412 :آرشیو
ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :77خاکبرداری و تسطیح محل کارخانۀ ذوبآهن کرج» ،شناسۀ سند،248/313 :
آرشیو ملی ایران.
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پروندۀ شمارۀ « :78جمعآوری گدایان و ولگردان در منطقۀ نایین» ،شناسۀ سند،97/293/10111 :
مرکز اسناد اصفهان.
پروندۀ شمارۀ « :79درخواست کمک مردمی برای جمعآوری گدایان شهر شیراز» ،شناسۀ سند:
 ،293/32196آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :80حمایت از مستمندان» ،شناسۀ سند ،99/293/4454 :مرکز اسناد کرمان.
پروندۀ شمارۀ « :81اقدام حمایتگرانه در دستگیری از فقرا با ایجاد اشتغال» ،شناسۀ سند:
 ،293/127343آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :82نگهداری از اطفال نوانخانه» ،شناسۀ سند ،293/29969 :آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :83تنظیم صورت هزینه و آمار نگهداری بینوایان و امور وابسته به آنان از سوی
شهرداری مشهد» ،شناسۀ سند ،293/28354 :آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :84پرداخت عوارض قند و شکر به شهرداری جهت نگهداری مستمندان نوشهر»،
شناسۀ سند ،293/72876 :آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :85کمک به مستمندان از عوارض قند و شکر شهرداری» ،شناسۀ سند:
 ،240/58269آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :86اخذ عوارض به نفع نوانخانه و معلولین» ،شناسۀ سند ،350/7480 :آرشیو
ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :87تشکیل سازمان اردوی کار و نوانخانۀ زنجان و رسیدگی به امور مربوط به آن
توسط فرمانداری» ،شناسۀ سند ،293/23496 :آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :88آییننامۀ جمعآوری متکدیان» ،شناسۀ سند ،240/95153 :آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :89ترازنامۀ کمیسیون نوانخانۀ شیراز» ،شناسۀ سند ،293/32964 :آرشیو ملی
ایران.
پروندۀ شمارۀ « :90رونوشت بخشنامههای نهادهای مختلف در خصوص جمعآوری متکدیان
و کنترل خروج روستاییان به شهر برای کار» ،شناسۀ سند ،293/60039 :آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :91اردوهای کار» ،شناسۀ سند ،350/6534 :آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :92امور کانون کارآموزی استان مازندران» ،شناسۀ سند ،293/64219 :آرشیو
ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :93بخشنامه به کلیۀ وزارتخانهها و سازمانهای دولتی اعالم تبدیل نام اردوی
کار به کانون کارآموزی کشور» ،شناسۀ سند ،297/9992 :آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :94آمار کارگران حاضربهکار در امور ساختمانی و تعمیرات راههای آذربایجان
شرقی» ،شناسۀ سند ،330/416 :آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :95نوانخانه» ،شناسۀ سند ،350/8441 :آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :96افتتاح اندرزگاه زنان باردار و نوزادان توسط جمعیت شیر و خورشید شیراز،
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اخذ تعهد از متکدیان جهت ختم تکدیگری ،و جمعآوری اعانه برای فقرا» ،شناسۀ سند:
 ،350/166آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :97کمکهای مالی به مستمندان شیراز و جمعآوری متکدیان» ،شناسۀ سند:
 ،293/43878آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :98منع تکدی در تهران» ،شناسۀ سند ،340/6055 :آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :99گزارش صورتجلسات بنگاه حمایت از بینوایان و رسیدگی به احتیاجات
آن» ،شناسۀ سند ،310/41000 :آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :100تصاویر اسناد بلدیۀ تهران» ،شناسۀ سند ،340/6606 :آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :101متروکشدن مسکینخانهها در کشور» ،شناسۀ سند ،97/339/79 :مرکز
اسناد اصفهان.
پروندۀ شمارۀ « :102تکمیل پرسشنامههای ارسالی سازمان برنامه در خصوص بهداشت،
جمعیت ،کشاورزی ،آب توسط فرمانداری زنجان و بخشنامۀ مربوطه» شناسۀ سند،293/24811 :
آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :103تقاضای اختصاص حقالتولیۀ آستان قدس رضوی به بینوایان» ،شناسۀ
سند ،310/40989 :آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :104اعزام هیئت بازرسی به منظور رسیدگی به وضعیت ادارات دولتی آذربایجان»،
شناسۀ سند ،310/66793 :آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :105اسامی مصوب فرهنگستان در مورد شهرداری و مناطق جغرافیایی آذربایجان»
شناسۀ سند ،290/2600 :آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :106تغییر نام بنگاه نوانخانه به بنگاه حمایت بینوایان» ،شناسۀ سند،240/31642 :
آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :107مستند اسناد منتخب محرمانۀ اتحاد جماهیر شوروی سابق ،سال ،1950
جلد دوم» ،تهیهشده در سفارت جمهوری اسالمی ایران ،مسکو ،زمستان .1393
پروندۀ شمارۀ « :108بررسی طرق و شوارع ایران به منظور ایجاد سرویس اتومبیلرانی» ،شناسۀ
سند ،240/57503 :آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ  :109در «مقررات مربوط به جزاي عرفي و منع تكدي در معابر عمومي» ،سامانۀ
ملی قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :110پروندۀ اعتبار تعمیرات راه شوسۀ تبریز ،صورت عملیات ساختمانی
بستانآباد-اردبیل ،گزارشی از وضعیت راههای آذربایجان شرقی و نارضایتی از عملکرد راه
شوسۀ تبریز» ،شناسۀ سند ،330/96 :آرشیو ملی ایران.
پروندۀ شمارۀ « :111قرارداد و عملیات زیرسازی و آسفالتکاری راه تبریز به بستانآباد در مورد
مقاطعۀ شرکت آذرتور» ،شناسۀ سند ،330/469 :آرشیو ملی ایران.
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 پروندۀ شمارۀ « :112تلگراف پیرنیا در مورد وضعیت بد نان تبریز و رسیدگی به آن» ،شناسۀ سند: ،240/28408آرشیو ملی ایران.
 پروندۀ شمارۀ « :113جلوگیری از متینگ اهالی تبریز در ارتباط با نفت» ،شناسۀ سند،290/116 :آرشیو ملی ایران.
 پروندۀ شمارۀ « :114کمبود نان در آذربایجان شرقی» ،شناسۀ سند ،240/14003 :آرشیو ملیایران.

سایر منابع:
-

صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ،دورۀ پانزدهم ،از  25تیر  1326تا  6مرداد .1328
صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ،دورۀ شانزدهم 20 ،بهمن  1328تا  29بهمن
.1330
صورت مشروح مذاکرات مجلس سنا ،دورۀ اول.
روزنامۀ رسمی کشور.

نمایـه
ارسنجانی ،حسن۱۴۵ ،
ارفعالدوله ،میرزا رضا۷۱ ،
ارومیه رضائیه
اسالم۹۳ ،
اسکو34 ،
اسوشیتد پرس (خبرگزاری)7 ،
اصفهان۱۳۸ ،۱۱۶ ،۱۱۳ ،۱۹۴ ،41 ،40 ،؛
استانداری ۱۳۸ ،؛ شهرداری ۱۳۹ ،
اقبال ،منوچهر۸۴ ،23 ،
امامی ،نورالدین28 ،
امامی اهری ،علیاکبر44 ،۲۷ ،
امیراحمدی ،احمد12 ،
امیرعالیی ،شمسالدین۱۱۶ ،۱۱۴ ،
انقالب مشروطه۱۱۱ - ۱۰۹ ،۱۰۷ ،19 ،
اهر۸۱ ،۷۹ ،۴۳ ،10 ،
اهواز ۱۲۷ ،۸۷ ،12

آبادان۱۲۶ ،۱۰۴ ،
آذربایجان،30- 28 ،26 ،24 ،17 - 10 ،8 ،7 ،
- 57 ،54 - 50 ،48 - 46 ،44 - 39 ،۳۶ ،35
،۷۷ ،۷۵ ،73 - ۷۰ ،69 - ۵۶ ،۶۲ - ۶۰ ،59
،۱۰۹ ،۱۰۷ ،۱۰۵ ،۱۰۴ ،۹۵ - 94 ،92 - ۸۷
۱۲۹ ،۱۲۵ ،۱۲۱؛ شرقی۹۱ ،۵۳ ،31 ،؛
غربی۵۳ ،؛ ادارۀ کل کار ،40 ،33 ،31 ،28 ،
41؛ ادارۀ مالیۀ ۱۳۰ ،؛ استاندار ،12 ،8 ،
۸۵ ،۸۴ ،53 ،42 ،35 ،۳۳ ،23؛ دایرۀ مرموزات
استانداری 13 ،؛ رعایای ،17 ،16 ،11 ، ۸ ،
،۱۴۶ ،۱۰۵ ،۷۶ ،۷۵ ،72 ،57 ،43 ،36 ،30 ،23
۱۶۸؛ روستاهای 79 ،78 ،39 ،37 ،23 ،۱۶ ،؛
رئیس هیئت بازرسی مأمور ۸۴ ،8 ،؛ ستاد
لشکر 9 ،؛ شهرهای ،39 ،۳۶ ،30 ،11 ،
۸۷ ،۸۴ ،۸۱ ،۷۶ ،58 ،54 ،51 ،49 ،44 ،43؛
لشک ِر ( 3سه) 34 ،؛ معاون استاندار ،34 ،
51 ،42
باکو۷۱ ،
آذرشهر۵۳ ،
آژانس تلگرافی اتحاد جماهیر شوروی   تاس بحران نان۱۰۵ ،52 ،49 ،48 ،۴۵ ،
بخشدار خداآفرین۷۹ ،
آستارا۹۳ ،
بخشدار چایپاره۷۹ ،
بستانآباد۸۱ ،۷۲ ،
ابرقو۱۲۵ ،
ادارۀ غله و نان آذربایجان47 ،۴۶ ،۳۵ - ۳۱ ،؛ بلوچستان۱۰۵ ،؛ رئیس ادارۀ دارایی ۱۱۷ ،
بندر انزلی۷۱ ،
رئیس ۴۸ ،۴۶ ،۴۴ ،۳۴ ،۳۳ ،۲۵ ،۲۴ ،
بندر شاهی79 ،
ادارۀ غله و نان زنجان32 ،
بندرعباس۱۲۷ ،۱۱۷ ،۶۴ ،60 ،
ادارۀ کل غله و نان۷۷ ،46 ،34 ،
اردبیل۸۱ ،۷۷ ،۵۳ ،12 ،10 ،؛ فرماندار  ،۸۰ ،بندرلنگه۱۱۵ ،۱۱۴ ،؛ انجمن شهر - ۱۱۴ ،
۱۱۶؛ شهرداری ۱۱۵ ،؛ کفیل فرمانداری
۸۱؛ کمیسیـون مستمندان 90 ،۸۳ ،۸۲ ،۸۰ ،
۱۱۵ ،۱۱۴ ،
اردکان۱۱۷ ،؛ شهردار ۱۱۷ ،
بنگاه حمایت بینوایان۱۳۶ ،
اردالن ،ناصرقلی۶۲ ،
بوذرجمهری ،کریم۱۴۴ ،
اردوهای کار۱۲۲ ،
بهادری ،احمد۳۵ ،
ارسباران۵۳ ،
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جمعیت شیر و خورشید سرخ۱۱۲ ،۸۲ ،؛ رئیس
بیجار۵۳ ،
زنجان۱۰۱ ،
بیرجند۱۰۴ ،
بینوایان ،۱۱۴ ،۱۱۰ ،۱۰۶ ،۸۵ ،۸۳ ،۵۰ ،۱۹ ،جمهوری مهاباد۲۸ ،
جنگ سرد58 ،15 ،
145 ،۱۴۴ ،۱۳۶ ،۱۳۲ ،۱۲۸
پارس (روزنامه)۱۳۷ ،
پایتخت،۴۳ ،42 ،35 ،23 ،۱۷ - ۱۵ ،11 - 7 ،
،104 ،93 ،92 ،90 ،89 ،79 ،۷۵ ،۷۳ - 71
129 ،124 ،122 ،116 ،112
پراودا (روزنامه)59 ،58 ،
پرتو ،علی   حکیم اعظم
پلدشت34 ،
پهلوی (بندر)۹۳ ،13 ،
پیرنیا ،داوود57 ،
پیشهوری ،سید جعفر۶۸ ،۶۶ ،57 ،۲۸ ،
پیکار (حزب)۱۴۵ ،
تاس (آژانس تلگرافی اتحاد جماهیر شوروی)9 ،
تبریز،48 ،۴۴ ،43 - 41 ،39 ،29 ،۱۳ ،10 ،7 ،
،۷۱ ،۶۸ ،۶۶ ،60 ،59 ،57 ،53 ،۵۲ ،۵۱ ،50
۹۱ ،۸۹ ،۸۷ - ۸۳ ،۸۱ - ۷۹ ،۷۲؛ ادارۀ راه
شوسۀ ۹۲ ،72 ،؛ شهردار ۸۴ ،۸۲ ،؛
شهرداری ۵۰ ،۴۹ ،؛ لشک ِر ( 3سه) ،12 ،
27؛ نمایندۀ انتصابی ۵۲ ،8 ،
تفضلی ،جهانگیر۱۴۵ ،
تفلیس۷۱ ،
تقیزاده ،سید حسن،66 ،61 ،50 ،۴۳ ،۴۲ ،۲۹ ،
۷۱
تکاب۹۲ ،
تهران،34 ،31 - ۲۸ ،17 ،16 ،14 ،13 ،11- 7 ،
،۷۶ ،۷۵ ،۷۳ - 71 ،۶۸ ،59 ،43 ،۴۲ ،۴۰ ،35
۱۰۴ ،۱۰۳ ،۱۰۰ ،۹۵ ،۸۷ ،۸۱؛ استاسیون
بزرگ راهآهن 7 ،؛ بودجۀ شهرداری ،
۱۴۴ ،۱۴۳؛ رئیس بلدیۀ ۱۴۴ ،۱۲۰ ،۱۱۰ ،؛
شهردار 11 ،؛ شهرداری ۱۴۳ ،۱۰۰ ،
تیمورتاش ،عبدالحسین۱۴۴ ،۱۳۰ ،۱۱۰ ،
جلفا۹۲ ،۷۱ ،

چیلوند۹۳ ،
حائریزاده ،سید ابوالحسن۶۴ ،۶۳ ،
حشمتالدوله   واالتبار
حکمت ،علیاصغر۱۱۰ ،۸۴ ،۸۳ ،8 ،
حکومت بنادر جنوب۱۲۷ ،
حکومت خودمختار آذربایجان،39 ،۱۵ ،۱۴ ،
۷۳ ،۶۹ ،۶۵ ،58 ،57 ،40
حکومت مرکزی۱۰۰ ،61 ،58 ،39 ،15 ،10 ،
حکیم اعظم (علی پرتو)۱۲۰ ،
حکیمی ،ابراهیم۹۱ ،10 ،؛ کابینۀ ۹۰ ،۸۸ ،۶۷ ،
خامنه34 ،
خاورزمین (روزنامه)48 ،
خراسان جنوبی۱۰۴ ،
خشکسالی۱۰۵ ،۱۰۴ ،52 ،42 ،۳۱ ،23 ،
خلخال۹۳ ،۵۳ ،12 ،
خمسه۱۰۶ ،۱۰۳ ،
خمین۱۰۵ ،
خوزستان۱۰۴ ،۶۴ ،
خوشنویسان ،نصراهلل12 ،
خوی۶۸ ،۵۳ ،47 ،10 ،؛ فرماندار 33 ،
داراب۱۲۶ ،۶۳ ،
دارالعجزه۱۳۶ ،۱۱۰ ،۱۰۹ ،۸۳ ،
دارالمساکین۱۴۰ ،۱۳۶ ،۱۰۹ ،
دامغان۱۴۷ ،
دانشپور13 ،
دربار شاهنشاهی47 ،
دزفول۱۰۵ ،
دشت مغان۹۳ ،۴۳ ،۲۷ ،27 ،12 ،
دهخوارقان34 ،
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سیاح ،حمید۹۴ ،۹۲ ،
ذوالفقاری ،محمود۱۰۱ ،
سیاست اجتماعی،۹۶ ،۸۷ - ۸۳ ،23 ،18 ،17 ،
راهسازی۱۱۹ ،۱۰۷ ،۱۰۶ ۱۳۰ ،۱۲۱ ،۱۱۱ ،۹۴- ۹۱ ،۸۹،۷۶ ،۷۲ ،
سیاست اقتصادی اشتغالزایی،۹۶ ،۹۴ ،90 ،۸۸ ،
رحیمیان ،غالمحسین۶۵ ،
رزمآرا ،حاجعلی۱۰۷ ،۱۰۶ ۷۶ ،44 ،۳۶ ،14 ،13 ،11 ،9 ،
 ،۱۲۹ ،۱۲۸ ،۱۲۲- ۱۲۰ ،۱۱۴ - ۱۰۹ ،۷۸سیاسی ،علیاکبر۸۸ ،سیستان۱۰۴ ،
۱۴۶
سیهچشمه34 ،
رشت۷۱ ،36 ،۱۱ ،؛ کمیسیون امنیت 12 ،
رضاشاه۱۴۵ ،۱۴۴ ،۱۱۰ ،۱۰۰ ،۷۵ ،39 ،16 ،
رضائیه۸۲ ،۵۳ ،48 ،۴۳ ،10 ،؛ شهردار ۸۲ ،؛ شاملو ،سلیمان7 ،
شاه محمدرضاشاه
لشکر ( 4چهار) ۵۰ ،
شاهبختی ،محمد۴۴ ،۴۱ ،8 ،
روشن ،محمدعلی۱۲۱ ،
شاهپور۵۳ ،
رئیس ستاد ارتش۹۳ ،44 ،14 ،11 ،9 ،
شاهرود۱۰۴ ،
شاهیندژ۹۲ ،۵۳ ،
زاهدان۱۱۷ ،۱۰۴ ،
شبستر۸۶ ،؛ بخشداری ۷۶
زاهدی ،فضلاهلل11 ،10 ،
زنجان ،۹۵ ،۹۴ ،۹۳ ،۸۱ ،72 ،65 ،۵۳ ،32 ،11 ،شبلی72 ،
۱۱۷ ،۱۰۷ ،106 - 103 ،۱۰۲ ،۹۹ ،۹۶؛ رئیس شهربانی8 ،7 ،؛ اردبیل۸۱ ،؛ اهواز۱۲۷ ،؛
تبریز۱۳۸ ،69 ،60 ،50 ،؛ رشت،11 ،
انجمن شهرستان ۱۰۲ - ۱۰۰ ،؛ فرماندار ،
12؛ رضائیه۸۱ ،؛ زنجان۱۰۱ ،؛ شیراز،
۱۰۷ ،۱۰۲ ،۹۹ ،۸۵ ،9
۱۳۷؛   های آذربایجان۱۳۱ ،۸۲ ،۸۰ ،۷۰ ،؛
زند ،ابراهیم53 ،
رئیس ادارۀ کل ۱۲۷ ،؛ رئیس تهران10 ،؛
زنوز24 ،
ریاست تهران ،11 ،سرپرست آذربایجان،
13؛ آذربایجان،۶۷ ،۶۶ ،57 ،۵۳ ،۴۹ ،24 ،
سازمان برنامه۹۵ - ۹۰ ،۷۶ ،10 ،؛ ریاست ،
۸۱؛   کل کشور،۶۹ ،۶۷ ،59 ،51 ،۴۷ ،13 ،
13؛ رئیس 77 ،41 ،9 ،
۱۲۸ ،۷۲؛ معاون آذربایجان۸۱ ،
سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی114 ،
ساعد مراغهای ،محمد۶۹ ،35 ،7 ،؛ کابینۀ  ،شیراز۱۴۴ ،۱۳۷ ،۱۲۹ ،۱۲۷ ،۱۲۶ ،۶۴ ،63 ،40 ،؛
بلدیۀ ۱۲۹ ،؛ فرمانداری ۱۳۸ ،؛ کمیسیون
۸۳ ،8
مستمندان ۱۱۸ ،
ساوه۹۴ ،۷۶ ،
سبزوار۱۲۰ ،
سراب۹۳ ،۸۱ ،59 ،۵۳ ،۳۱ ،۲۷ ،26 ،10 ،8 ،؛ صفحات شمال غربی کشور،۷۳ ،۵۷ ،11 ،8 ،
۱۲۱ ،۱۰۵
فرماندار ۷۹ ،
سراسکند هشترود
طالش۹۳ ،۲۵ ،13 ،
سردار اسعد ،جعفرقلیخان۱۳۵ ،
طبس۱۰۵ ،
سمنان۱۰۴ ،40 ،
سنقر۱۰۵ ،
سهیلی ،علی۱۴۵ ،
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146 ،۱۴۴ ،143
عجبشیر۸۶ ،
گرگان۱۴۷ ،۶۵ ،
عشایر شاهسون۷۹ ،
گرمخانه۸۶ - ۸۴ ،
عالءالسلطنه ،محمدعلی۷۱ ،
عجزه ،۱۳۰ ،۱۲۹ ،۱۲۷ ،۱۱۳ ،۱۱۰ ،19 ،11 ،گروس۵۳ ،
گلشائیان ،عباسقلی۱۱۶ ،71 ،52 ،7 ،
۱۴۴ ،۱۴۳ ،۱۳۱
فارس (استان)۱۳۷ ،۱۱۴ ،؛ استاندار  ،63 ،گناباد۱۰۴ ،
۱۴۱ ،۱۴۰ ،۱۳۹ ،۱۳۸ ،۱۲۶ ،۱۲۱ ،۱۱۴؛ گنبد۷۷ ،
گنجهای ،جواد10 ،
استانداری ۱۲۹ ،۱۱۵ ،؛ والی ۱۲۷ ،
گیالن۹۳ ،52 ،12 ،
فاعلیت منفعالنه۱۴۸ ،۱۳۲ ،125 ،۱۲۲ ،۱۸ ،
گیوی34 ،
فردوس۱۰۴ ،
فرقۀ دموکرات آذربایجان69 ،۶۷ ،61 ،29 ،15 ،
لحظۀ رزمآرا۱۴۸ ،۱۲۲ ،۱۲۰ ،۱۱۲ ،۱۰۹ ،14 ،
فرهنگستان ایران۱۳۶ ،
لوندویل۹۳ ،
فهیمی ،خلیل35 ،
قاضی محمد۲۸ ،
قانون عفو عمومی مجرمین عائلۀ آذربایجان و
زنجان۶۶ ،۶۵ ،
قائنات۱۰۵ ،۱۰۴ ،
قحطی۱۰۳ ،41 ،35 ،25 ،7 ،
قرهچمن۷۲ ،
قزوین۱۰۵ ،۷۱ ،11 ،
قوام ،احمد۱۱۰ ،۸۸ ،۶۵ ،۶۰ ،58 ،57 ،10 ،
کاشان۱۰۴ ،
کانونهای کارآموزی۱۲۲ ،
کتابچۀ قانون بلدیه۱۰۹ ،
کرج۹۴ ،۷۶ ،۷۵ ،
کردستان65 ،
کرمان۱۲۵ ،۱۱۶ ،۱۰۴ ،۶۴ ،
کرمانشاهان۱۰۴ ،
کالویه ،شارل۷۵ ،
کمیسیون امنیت نوشهر12 ،
کوچ،54 ،۴۳ ،۳۰ ،۲۳ ،۱۹-۱۶ ،۱۴-۱۲ ،۱۰-۸ ،
۱۰۵ ،۹۴ ،83 ،80 ،78 ،۷۶ ،۷۳ ،۷۲ ،۷۰
گدایان،۱۱۰ ،۱۰۲ - ۹۹ ،۸۰ ،۵۲ ،51 ،43 ،19 ،
،۱۴۱ ،۱۳۹ ،۱۳۷ ،۱۳۲ ،۱۳۱ ،۱۲۹ ،۱۲۸ ،۱۲۱

مازندران۱۴۷ ،40 ،
ماکو۸۲ ،۵۳ ،32 ،۲۷ ،10 ،؛ فرماندار ۷۹ ،
متکدیان،۱۱۸ ،۱۱۱ ،۱۲۰ ،۸۳ ،۸۱ ،19 ،11 ،
۱۳۶ ،۱۳۲ - ۱۲۸؛ آییننامۀ جمعآوری ،
۱۱۱
متیندفتری ،احمد50 ،
مجتهدی ،سعید۸۴ ،۸۲ ،
مجتهدی ،یوسف12 ،
مجلس سنا۵۲ ،20 ،9 ،8 ،
مجلس شورای ملی۱۳۷ ،66 ،42 ،20 ،؛ نمایندۀ
اهر و ارسباران در 44 ،؛ نمایندۀ تبریز در ،
61 ،42 ،29 ،12 ،10؛ نمایندۀ خوی و ماکو و
سلماس در ۲۷ ،؛ نمایندۀ سراب و میانه در
۳۵ ،؛ نمایندۀ کلیمیان در ۱۱۲ ،؛ نمایندۀ
مشکینشهر در 50 ،
محمدرضاشاه،66 ،65 ،61 ،50 ،29 ،25 ،10 ،
۱۴۵ ،۱۲۶ ،۱۲۵ ،۱۲۲ ،112 ،71 ،68
مراغه90 ،84 ،80 ،62 ،۵۳ ،۴۷ ،10 ،؛ فرماندار ،
۹۲ ،۸۳ ،-۸؛ کفیل فرمانداری 51 ،
مرند۱۴۶ ،79 ،۷۶ ،۶۷ ،۵۳ ،۲۷ ،؛ فرماندار ،
۹۲ ،۸۳
مرودشت۱۱۷ ،
مستمندان،۸۰ ،۷۵ ،۷۳ ،۷۱ ،۵۲ ،۵۰ ،20 ،17 ،8 ،

نمایـه 199

وزارت دادگستری۸۸ ،
وزارت دارایی،۱۰۳ ،۹۱ ،۸۸ ،۴۸ ،۴۵ - ۴۳ ،
۱۰۵ ،۱۰۴
وزارت راه۹۱ ،
وزارت فرهنگ۸۸ ،
وزارت کشاورزی۷۸ ،
وزارت کشور،۱۰۲ ،۶۰ ،59 ،۵۳ ،44 ،۳۳ ،۹ ،
۱۳۰ ،۱۱۴ ،۱۱۰ ،۱۰۵
وزارت مالیه۱۳۰ ،۷۵ ،
وزیر امور خارجه59 ،
وزیر جنگ۸۹ ،۵۲ ،۵۰ ،12 ،
وزیر دارایی۷۸ ،۷۱ ،60 ،52 ،۴۵ ،44 ،31 ،7 ،
 ۸۹ ،۸۸ ،۸۷وزیر دربار۱۴۴ ،۱۳۰ ،۱۱۰ ،10 ،
وزیر راه۹۱ ،
وزیر فرهنگ۸۸ ،
وزیر کشور،۱۰۰ ،۹۱ ،۸۸ ،۷۸ ،۶۹ ،61 ،59 ،
۱۴۵ ،۱۳۱ ،۱۱۶ ،۱۱۴ ،۱۱۰
ولگردان۱۳۶ ،۱۳۲ - ۱۲۸ ،۱۱۰ ،۱۰۱ ،19 ،

،۱۰۷ ،۱۰۶ ،۱۰۲ ،۱۰۱ ،۹۹ ،۹۶ ،۹۵ ،۸۷ - ۸۱
،116 - 114 ،۱۱۳ ،۱۱۲ ،۱۱۱ ،۱۱۰ ،109
،۱۳۱ ،130 - 127 ،125 ،122 - ۱۱۸ ،۱۱۷
،۱۴۵ ،۱۴۴ ،143 ،۱۴۱ - ۱۳۶ ،134 - ۱۳۲
۱۴۸ - ۱۴۶؛ آییننامۀ کمک به ۱۲۲ ،۱۱۹ ،
مستوفیالممالک ،میرزا حسن۱۳۵ ،
مسکینخانه۱۴۵ ،۱۳۶ ،
مشرف نفیسی ،حسن۸۹ ،۷۶ ،۷۵ ،41 ،9 ،
مشکینشهر۵۳ ،۵۰ ،
مشهد۱۴۵ ،۱۴۴ ،۱۲۱ ،۱۲۰ ،۱۱۳ ،؛ جمعیت
حمایت بینوایان ۱۱۳ ،؛ رئیس بلدیۀ ،
۱۴۴ ،۱۳۰؛ شهردار ۱۲۱ ،۱۱۳ ،
مصدق ،محمد ۱۳۶ ،۱۳۵ ،؛کابینۀ ۱۱۴ ،
مصدقالسلطنه مصدق
معتمدی ،علی۹۱ ،
مکران۱۰۴ ،
مکی ،حسین63 ،62 ،
مالیر۱۰۴ ،
منصور ،رجبعلی۹۰ ،۷۵ ،46 ،11 ،9 ،
مهاباد۸۶ ،۳۵ ،
هرالد تریبون (روزنامه)60 ،59 ،
میاندوآب۸۱ ،۴۳ ،26 ،
میانه ،۸۰ ،۷۷ ،۷۶ ،۷۲ ،۵۳ ،۴۸ ،۴۳ ،۳۵ ،10 ،هریس34 ،
هژیر ،عبدالحسین۹۰ ،32 ،
۹۳ ،۹۲ ،۸۶ ،۸۳ ،۸۱؛ فرماندار ۸۰ ،۷۷ ،
هشترود۵۳ ،؛ بخشداری ۱۴۶ ،
همدان۱۰۵ ،۱۰۴ ،
نجم ،ابوالقاسم۸۸ ،
نخجوان۷۱ ،
یزدانپناه ،مرتضی۸۹ ،
نریمان ،محمود11 ،
نوانخانه ،۱۲۱ ،۱۱۸ ،109 ،۱۰۶ ،۹۹ ،۸۵ - ۸۳ ،یزد ،۱۱۹ - ۱۱۶ ،۱۰۴ ،۶۴ ،فرماندار ۱۱۷ ،
۱۴۵ ،۱۴۴ ،۱۴۱ - ۱۳۶ ،۱۳۲ ،۱۲۶ ،۱۲۵
نیروی آذربایجان،۶۸ ،44 ،41 ،29 - 27 ،8 ،
۷۷
واالتبار ،ابوالفتح۵۳ ،۵۲ ،42 ،۳۳ ،12 ،9 ،8 ،
وثوقالدوله ،میرزا حسنخان۱۳۶ ،
وزارت امور خارجه42 ،
وزارت جنگ۲۸ ،
وزارت داخله۱۳۰ ،۱۲۷ ،۱۰۳ ،

