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 محمدرضا میرزایی: آرتور کس���تلر که خود 

ول
ن ا

سخ

از مبارزان علیه جنگ بود، در کتاب »گفت وگو 
با مرگ« نوش���ته اس���ت، ۱۰ درص���د از جنگ ها، 
عملیات جنگی و باقی رنجی است که به چشم 
نمی آید. وقتی در اول س���پتامبر ۱939 میالدی 
آلمان به لهستان حمله کرد طرف داران هیتلر و 
دش���منانش تص���ور نمی کردن���د اکثریت م���ردم جهان 9۰ 
درص���د رنج حاص���ل از جنگ )به گفته کس���تلر( را تجربه 
کنن���د. جن���گ دام���ان غیرنظامیانی را که فرس���نگ ها از 
جبهه ه���ای جن���گ فاصل���ه داش���تند، گرف���ت. ایرانی���ان 
بی طرف که خود از مشکالت سیاسی داخلی و استبداد 
رضاش���اهی رنج می بردند با اش���غال سرزمینش���ان مواجه 
ش���دند. کمبود مواد غذایی، نفرت از بیگانگان، احتکار 
مواد غذایی، کمبود محصول، سیاس���ت های اشغالگرانه 
متفقین، منازعه سیاس���ی، تورم، ناامنی و مهم تر از همه 
تحقیر ناش���ی از هجوم متفقین هر روز آن ها را نسبت به 
سیاس���ت قدرت های جهانی بدبین تر می ک���رد و بر آنان 
ثابت ش���د که حتی دموکراسی بسیار قوی و راستین هم 
نمی توان���د مان���ع از توحش ه���ا و دخال���ت دولت ه���ا در 

کشورهای دیگر شود.
 وس���عت کشتار و آس���یب جنگ های جهانی نشان از آن 
دارد ک���ه غربی ها به اس���م دموکراس���ی بیش���تر از زمانی 
که ش���اهان به اس���م قدرت طلبی و کشورگشایی توحش 
می کردند، به کشتار جمعی دست زدند. جالب توجه تر 
اینکه آن ها با نام حمایت از ملت به س���رزمین های فاقد 
دموکراس���ی می تاختن���د، درصورتی ک���ه دیگر شکس���ت 
ارتش جهان س���ومی برایش���ان غرورآفرین نبود، بلکه همه 
ت���الش خ���ود را در جه���ت تحقیر ملت و سس���ت نمودن 
پایه ه���ای ق���درت آن ه���ا می کردن���د. در جری���ان جن���گ 
جهان���ی دوم م���اده 7 پیمان اتف���اق که به اش���غال ایران 
توس���ط متفقین جنبه قانونی می داد، قدرت های متفق 
را مکلف می ساخت که از مردم ایران در برابر کمبودها 
و دش���واری های جن���گ حمایت کنند؛ ام���ا آن ها همانند 
هر دوره دیگری حتی به پیمان های خودشان هم پایبند 

نبودند و به آن وقعی نمی نهادند.
 هج���وم انگلیس و ش���وروی و اش���غال ایران در ش���هریور 
۱32۰ نظ���ام اس���تبدادی رضاش���اه را از می���ان برداش���ت، 
ارتش )که آن نظام بر آن اس���توار ب���ود( را مضمحل کرد، 
راه آهن و ش���بکه جاده ای را که پیش���روی آینده متفقین 
به آن ها وابس���ته بود به خدمت خود درآورد، حمل ونقل 
متوقف ش���د، قیمت ها فوق العاده افزایش یافت، ذخایر 
م���واد غذای���ی کم ش���د و رضاش���اه را به تبعید فرس���تاد. 
رضاش���اه جای خود را به نظامی کثرت گرا داد که در آن 
جانشین او به عنوان شاه تنها یکی از چند کانون متنوع 
ق���درت بود ک���ه برای تف���وق با ه���م رقاب���ت می کردند. 
متفقی���ن در هم���ه زمینه ها ش���روع به مداخل���ه در امور 
ای���ران کردن���د. پی���ش از جنگ ای���ران صادرکنن���ده ویژه 
غله بود و می توانس���ت نیاز خ���ود را تأمین کند. حضور 
متفقین تقاضا را افزایش داد و قحطی سراس���ر کش���ور را 

فراگرفت.
 این ها همه نتایج س���وء جنگ دوم جهانی برای کشوری 
اس���ت که علی رغم اعالم بی طرفی، به عنوان پل پیروزی 
متفقین نابود ش���د. انگلیس اقتص���اد ایران را نابود کرد، 
روسیه تمامیت ارضی ایران را به خطر انداخت و آغازی 
شد برای آمریکا جهت دست اندازی به کشورمان ایران.
این  رخدادها از آن دس���ت وقایع است که صرفا نمی توان 
به عنوان گذشتۀ مرده به آن نگریست. این ها تلنگرهایی 
اس���ت از جن���س تاریخ برای ای���ن که کمی م���ا را به تامل 
وادارد. تامل در ش���رایط اقت���دار و قدرتی که اینک در آن 
ایس���تاده ایم و درن���گ در باب این که اگ���ر غفلت کنیم یا 
بی جهت به وعده ها و آرمان های غرب مدرن دل ببندیم، 

ممکن است چه فجایعی در انتظارمان باشد. 

توحشبرآمدهاز

دموکراسیغربی
زه���را حیدری: میرزا در جنگ جهانی 
دوم، انگلستان و شوروی با دو استراتژی 
متف����اوت به س����راغ ای����ران آمدند؛ نخس����ت آنکه با 
بی طرف����ی ای����ران موافقت کردند، ام����ا پس از برهم 
خ����وردن معادالت جن����گ و پس از حمل����ه آلمان به 
شوروی  این استراتژی به گونه ای دیگر رقم خورد و 

آن ها اش����غال ایران و تقویت جبهه های ش����وروی را به عنوان پلی  برای پیروزی خود 
انتخاب کردند. البته این انتخاب باید تهاجم و اشغالگری آن ها را توجیه می کرد؛ 
بنابراین  حضور آلمانی های مقیم ایران را به عنوان بهانه اصلی برای تهاجم به ایران 
برگزیدند. در 28 تیرماه ۱32۰ دولت های شوروی و انگلیس یادداشت مشابهی به 
ایران تسلیم کردند و از فعالیت کارشناسان آلمان در ایران اظهار نگرانی نموده و 
خواس����تار اخراج آنان ش����دند. به عقیده متفقین، آن ها ستون پنجم آلمان در ایران 
بودند؛ ازاین رو جنگ روانی و تبلیغاتی شدیدی را علیه آلمانی های شاغل در ایران 

به راه انداختند.
دولت ایران در مقابل درخواس����ت های انگلی����س در مورد اخراج آلمانی ها اعالم 
کرد: اظهار نگرانی شما )انگلیسی ها( از بودن آلمان ها در ایران که سفارت انگلیس 
ه����م در ته����ران همی����ن نگرانی را مکرر اظهار نم����وده، ما را به این خی����ال می اندازد 
ک����ه ش����اید مقصود دیگری در نظر دارن����د که نمی خواهند از پ����رده بیرون بیاورند؛ 
و هیچ گون����ه فعالیتی تاکنون از آلمان های س����اکن ایران در سیاس����ت دیده نش����ده 
است که بتوان موردی برای نگرانی فرض کرد. اتباع آلمان در ایران سه دسته اند: 
گروه اول، متخصصان و تکنس����ین هایی که مشغول نصب قسمت هایی از قطعات 
کارخانجات هس����تند و هر وقت کارش����ان به اتمام رس����ید حتی یک دقیقه هم در 
ایران نخواهند ماند. گروه دوم، بازرگانان آلمانی هستند که شما )متفقین( از عده 
و نحوه فعالیت آن ها کموبیش اطالع دارید و تصور نمی رود خطری از جانب این 
دسته متوجه متفقین باشد. گروه سوم را کادر سیاسی و اعضای سفارت تشکیل 

می دهند که آن ها هم شناخته شده هستند. 
اما هیچ یک از این مقاومت ها ثمره ای نداشت. سحرگاه روز 25 اوت )3 شهریور 
۱32۰( بعد از انتش����ار منشور آتالنتیک که طی آن چرچیل و روزولت رئیس جمهور 
آمریکا آزادی و اس����تقالل و حق تعیین سرنوش����ت را برای کلیه ملت های جهان به 
رس����میت ش����ناخته بودند، آن ها از شمال و جنوب و غرب به ایران حمله ور شدند. 
طی حمله متفقین ش����ش لشکر پیاده نظام و زرهی شوروی تحت فرماندهی ژنرال 
واس����یلی نوریکوف از س����ه منطق����ه وارد خاک ایران ش����د. س����تون اول از رود ارس 
گذش����تند و بعد از تصرف جلفا، ماکو و خوی تا س����واحل ارومیه پیش����روی کرده و 
س����پس متوجه ارومیه و تبریز ش����ده و آن دو ش����هر را تصرف کردند. ستون دوم از 
آس����تارا و کرانه دریای خزر به س����وی بندر انزلی و اردبیل س����رازیر ش����دند و پس از 
تصرف رشت و چند شهر مهم گیالن تا حدود قزوین پیشروی و در آنجا با ستونی 
که از آذربایجان وارد خاک ایران شده بود تالقی کردند. ستون سوم از طریق بندر 
ش����اه )بندر ترکمن کنونی( حمله کردند، گرگان و مشهد را تصرف و تا گرمسار که 
مرکز تالقی راه آهن شمال به شرق بود پیشروی کردند. در همان روز هواپیماهای 
ش����وروی، تبریز، رش����ت، ارومیه و قزوین را بمباران ک����رد و روز بعد حومه تهران را 
مورد حمله قرار داده و بر روی پایتخت اوراق تبلیغاتی علیه آلمانی ها و رضاش����اه 

فروریختند.
 از طرف����ی دیگ����ر نیروهای انگلیس����ی که حم����الت خودش����ان را از ناحیه غرب و 
جنوب غربی آغاز کرده بودند، در نیمه ش����ب سوم ش����هریور با یک ستون از قوای 
مختلط انگلیسی و هندی از بصره حرکت و در نهایت سکوت و آرامش از اروندرود 
گذش����تند و در س����حرگاه همان روز در س����احل ایران پیاده شدند؛ آن ها خرمشهر و 
آب����ادان را م����ورد حمله قرار دادند. بع����د از آن نیروهای هوایی انگلس����تان، اهواز را 

بمباران کرد و تع����دادی از هواپیماهای ایرانی را 
از کار انداخ����ت. در حمل����ه ای دیگر تأسیس����ات 
نفت ش����هر را ب����دون برخ����ورد ب����ا مقاومت جدی 
تص����رف کردند و به س����وی کرمانش����اه پیش����روی 
کردن����د. در بحبوحه تهاجم متفقین بس����یاری از 
فرماندهان لشکرها راه فرار در پیش گرفته و فقط 

در جنوب و غرب لشکرهای خوزستان و کرمانشاه تا حدودی مقاومت کردند.
رضاش����اه ک����ه از ورود متفقی����ن غافلگی����ر ش����ده بود، از س����فرای ای����ران در لندن، 
مس����کو و واشنگتن خواس����ت از دولت های یادشده تقاضا کنند عملیات نظامی را 
متوقف س����ازند و ب����ا او وارد مذاکره ش����وند؛ اما آن ها نه تنها جواب����ی ندادند بلکه 
به س����فرای ایران فهماندند که دیگر دیر ش����ده است. رضاشاه به تصور اینکه آن ها 
قصد مذاکره با علی منصور را ندارند، فروغی را که بیشتر مورد قبول انگلیسی ها 
بود به نخست وزیری برگزید. طی مذاکراتی که با متفقین شکل گرفت در ششم 
ش����هریور ۱32۰ شمسی رضاش����اه به کلیه واحدهای ارتش دس����توری مبنی بر ترک 
مقاومت داده و در هشتم شهریور نمایندگان دول متفق تقاضای دول متبوع خود 
را به شرح زیر به دولت فروغی اعالم کردند: اخراج کلیه اتباع آلمان به استثنای 
اعضای سفارت و چند نفر کارشناس آلمانی و تعهد در تسهیل حمل ونقل اسلحه 

و مهمات و ادوات جنگی از راه ایران به روسیه. 
در مقابل، دو کش����ور انگلس����تان و روس����یه تعهد داده بودند که حق السهم ایران 
را از نف����ت جنوب و عایدات ایران را از ش����یالت بپردازن����د و همچنین لوازم مورد 
احتیاج اقتصادی ایران را فراهم سازند و نیز جلو پیشروی بیشتر نیروهای خودشان 
را بگیرن����د. البته به هیچ یک عمل نکردند، بلکه در 23 ش����هریور ۱32۰ به رضاش����اه 
اولتیمات����وم دادن����د که تا 2۶ ش����هریور س����اعت ۱2 نیمروز باید اس����تعفا دهد و اگر 
اس����تعفا ندهد تهران اشغال خواهد شد، سلطنت از بین خواهد رفت و یک دولت 
اش����غالی از روس و انگلیس به وجود خواهد آمد. صبح زود روز 25 ش����هریور ۱32۰ 
رضاشاه از سلطنت به نفع ولیعهد )محمدرضا پهلوی( کناره گیری کرد؛ اما بااینکه 
رضاش����اه اس����تعفا داد، 2۶ ش����هریور ۱32۰ ارتش روس����یه و انگلیس تهران را اشغال 

کردند و حکومت را به کنترل خویش درآوردند.
نه����م آذر ۱322 در کنفران����س تهران که اوج تحقیر دولت و ملت ایران از س����وی 
متفقین بود، روزولت، چرچیل و استالین بدون اجازه از شاه و دولت ایران و بدون 
دعوت از ش����اه ایران جش����ن تولد چرچیل را در تهران برگزار کردند و طی آن جشن 
قرارداد قوای متفقین را امضا کردند که در آن تضمین ش����د قوای متفقین ایران را 
پ����س از پایان جنگ جهانی دوم ترک خواهن����د کرد و ایران غرامتی برای این مدت 
خواهد گرفت. پیش نیاز این قرارداد این بود که دولت ایران به آلمان اعالن جنگ 

بدهد که ایران در ۱7 شهریور ۱322 آن را انجام داد.
پ����س از پایان جنگ جهانی دوم نیروهای آمریکایی و انگلیس به تخلیه نیروهای 
خ����ود از ای����ران پرداختند. دولت ش����وروی قبل از خاتمه جنگ در صدد به دس����ت 
آوردن امتیاز اس����تخراج نفت ش����مال برآمد، اما چون با تصویب قانون منع اعطای 
امتی����از نف����ت به خارجیان در مجلس ش����ورای ملی از دریافت ای����ن امتیاز محروم 
ش����د، بنای مخالفت و ناس����ازگاری با دولت ایران را گذاش����ت و نیروهای خود را از 
ایران بیرون نبرد، بلکه بس����یار علنی در آبان ماه ۱324 به پش����تیبانی از جنبش های 
خودمخت����اری کرده����ا و آذربایجانی ها در ای����ران پرداخت. پس از ش����کایت دولت 
ایران به ش����ورای امنیت و مس����افرت قوام السلطنه )نخس����ت وزیر وقت( به مسکو 
که به امضای موافقت نامه ای درباره تشکیل شرکت مختلط نفت ایران و شوروی 
انجامی����د، در اردیبهش����ت ۱325 نیروه����ای خ����ود را از ای����ران خارج کردن����د. البته 
موافقت نامۀ مربوط به تش����کیل ش����رکت مختلط نفت ایران و شوروی نیز سال بعد 

در مجلس رد شد. 

تراژدیاشغال
ایرانچگونهوبهچهبهانهای
توسطمتفقیناشغالشد؟
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فاطم���ه احمدی: حکایت مردم س���رزمین 
ایران در س���ال های جنگ جهانی اول حکایت 
مردمانی است که »دمپختکی پر از شن و آشغال و فضله 
م���وش می پختن���د که هم���ان نیز ب���ه یغم���ا می رفت«؛ 
حکای���ت مردمانی اس���ت که »تا بادی���ه دمپختک را به 
دس���ت فردی می نگریس���تند که از منف���ذ دکان بیرون 
می کشد بر سر او ریخته، در آِن واحد محتویات ظرفش 
را ب���ه همان گونه که داغ داغ بخ���ار از آن متصاعد بوده 
غارت کرده به گلوها می برند و طولی نمی کش���د که او 
نی���ز به زیر دس���ت وپای یغماگران م���ی رود.« در جنگ 
جهان���ی دوم هم حکایت همچنان باقی بود؛ »تهران در 
عرض کمتر از نیمروز چنان نان دچار قحط و غال شد که 
با خ���اک اره، فض���والت حیوان���ات، خاک و ش���ن، آرد را 
ن���ان می پختن���د،  به اصط���الح  و  مخل���وط می کردن���د 
به طوری که با پتک هم این نان را نمی شد ُخرد کرد تا چه 

رسد دندان و کامالً غیرمأکول بود.«
 این ه���ا اندک توصیفات جعفر ش���هری اس���ت از آنچه 
که دیده و ش���نیده. همه می دانند وقتی آتش دو جنگ 
جهانی ش���عله ور ش���د بس���یاری مکان ها تخریب ش���د و 
بس���یاری مردمان جان خود را از دس���ت دادند. ایران در 
بحبوحه هر دو جنگ اعالم بی طرفی کرد و سرزمینش از 
بمباران ها و آتش جنگ به دور بود؛ اما شاید برای کسی 
قابل باور نباش���د تلفات ایران به واسطه قحطی حاصل از 
این جنگ و حضور متفقین در خاک ایران تنها در جنگ 
جهانی اول با تلفات قربانیان هولوکاست برابری می کند. 
ذکر مصیبت ۱۱ میلیون قربانی هولوکاست هر روز شنیده 
می ش���ود، اما هیچ گاه از کشته شدن 9 میلیون ایرانی بر 
اثر گرسنگی و قحطی که ارمغان کشورهای متفق بوده 
کسی سخن نگفته است. در جنگ جهانی دوم نیز پس 
از اشغال نظامی ایران توسط متفقین، کمبود مواد غذایی 

برای مردم هر روز محسوس تر می شد.
ب���ه تاری���خ 29 ژوئی���ه ۱942 می���الدی )نه���م اس���فند ۱32۰ 
شمس���ی(، دولت ه���ای اش���غالگر در ق���راردادی مش���هور به 
»قرارداد س���ه جانبه« خود را مکلف کرده بودند که مصرف 
غذایی لشکریان خود را از طریق واردات تأمین کرده و به این 
وسیله باعث کمبود مواد غذایی و قحطی در ایران نشوند. 
اما خیلی زود روشن شد که تأمین مواد غذایی مورد نیاز یک 
ارتش اشغالگر یک صدهزارنفری و نیز یک گروه صدهزارنفری 
از آوارگان جنگی لهستانی که از زندان های روسیه آزاد شده 
و به ایران اعزام ش���ده بودند، از طریق واردات مواد غذایی 

نانیکهباپتکهممنیشدآنراخردکرد
چگونهورودمتفقینبهایرانمنجربهقحطیشد

غیرممکن اس���ت؛ زیرا گذش���ته از مش���کالت حمل ونقل و 
فقدان تعداد کافی کش���تی های باری ب���رای حمل خواروبار 
مورد نیاز از اقصی نقاط دنیا به خاک ایران، مسئله اساسی 

دسترس���ی  ع���دم  همان���ا 
متفقی���ن به م���واد غذایی 
کاف���ی ب���رای ص���دور ب���ه 
همی���ن  ب���ه  ب���ود؛  ای���ران 
عل���ت مقامات اش���غالگر 
تج���اوزکار  ارتش ه���ای 
به سرعت کلیه غالت قابل 
دسترسی را با زور سرنیزه 
یا با پرداخت حداقل بهای 

ممکن تصاحب کردند.
بخش اش���غالی روسیه 
ش���وروی که یکی از مراکز 
و  گن���دم  تولی���د  اصل���ی 
برن���ج و... بود، توس���ط آن 
دول���ت از س���ایر بخش ها 
مج���زا ش���د و در  کام���الً 
پشت »پرده آهنین« قرار 

گرفت؛ در نتیجه تولی���دات این بخش منحصراً در کنترل 
مقامات ش���وروی در آمد. دولت شوروی مازاد برنج شمال 
ایران را طبق مبادله پایاپای به کشور خود می برد، هرچند در 

پس از آنکه قحطی وضع بسیار نابسامانی را در کشور 
حاکم کرد، انگلس����تان در نوامبر ۱942 )آبان ۱32۱( متعهد 
ش����د که 35۰۰ تن گن����دم را از انبارهای خ����ود در عراق به 
تهران ارسال دارد تا کمبود نان را در پایتخت اندکی جبران 
کند. اما در عمل انگلستان به بهانه های مختلف و از آن 
جمله به بهانه نبودن وسیلۀ حمل گندم از عراق به ایران، از 
تحویل این مقدار گندم خودداری کرد. انگلستان هرگونه 
کوشش����ی را در راه بهب����ود وضع خواروب����ار و رفع قحطی 
خنثی می کرد. مقامات روسیه شوروی در بخش اشغالی 
ش����مال ایران اعالم داشتند که آماده اند مقدار 35۰۰۰ تن 
از محصول غلۀ بخش اشغالی خود را جهت حمل به سایر 
نقاط ایران در اختیار دولت بگذارند؛ اما این کاالها وقتی 
به بنادر ایران رسیدند توسط مقامات اشغالگر انگلیسی 

تصاحب و از تحویل آن به ایران خودداری شد.
چنی���ن اقدام���ات خصمانۀ متفقین به وی���ژه انگلیس 
هم���راه با تورمی در ح���دود ۱۰۰۰ درصد که در اثر اتخاذ 
سیاس���ت پولی قوای اشغالگر به وجود آمده بود قدرت 
خرید مردم را به ش���دت کاهش داد و در نتیجه هزاران 
نف���ر در سراس���ر کش���ور دچار گرس���نگی ش���دند. برای 
درک وضعیت م���ردم آن زمان تنها آوردن گزارش���ی که 
در روزنام���ه اطالع���ات از ش���هر ش���یراز توصیف ش���ده 
ش���اید کفایت کند: »مس���افرینی كه از بوش���هر و سایر 
نق���اط جنوب���ی ش���یراز می آمدند ب���ه حال گرس���نگی و 
برهنگی م���ردم آن منطقه گریه می كردند و می گفتند 
ك���ه در بعض���ی از ق���راء جن���وب، زن و م���رد و اطفال از 
ش���دت گرس���نگی مانند حش���ره به زمین می چسبند و 
نال���ه می زنند، طبیعت هم از آن ه���ا رو برگردانده. بر اثر 
خشكس���الی بعضی نقاط، علف صحرا هم در دسترس 
این بیچارگان نیس���ت. در شهر شیراز روزی كه از منزل 
بی���رون آمدم چند قدم دور از منزل غفلتاً پش���ت دیوار 
خرابه ای زن بدبختی را دیدم كه در دامن خود مقداری 
تفالۀ چایی ریخته و از ش���دت گرسنگی مانند ته چین 
بره می خورد. این منظرۀ اس���فناك هرگز از خاطرم محو 
نمی شود؛ چشم های آن زن جوان از بی حالی به هم آمده 
و تنش مانند بید می لرزید.« بر اس���اس همین گزارش، 
هزاران زن و مرد و دختر و پسر خردسال درحالی كه تكه 
پارچه ای را برای پوشانیدن خویش به دور خود پیچیده 
بودند، از عابرین گدایی می كردند .ایالت و عش���ایری 
ك���ه بین ش���یراز و اصفه���ان ییالق و قش���الق می كردند 

وضعی به مراتب ناامیدكننده تر داشتند. 

مواردی کاال یا پولی هم به کشور ما نمی پرداخت. در پاییز 
۱32۱ هنگامی که ایران با قحطی گندم مواجه بود، شوروی 
دولت ایران را ملزم به عقد قراردادی ساخت که بر اساس 
آن 5 ه���زار ت���ن گندم، 24 
هزار تن ج���و و 3۰ هزار تن 
برنج ب���ه ش���وروی تحویل 
دهد. انگلستان هم در این 
رابطه روشی را دنبال کرد 
که معلول سیاس���ت های 
اس���تعماری وی در ای���ران 
ب���ود. مقامات انگلیس���ی 
غالت قابل دسترس���ی را 
تا حداکث���ر ممکن )تقریباً 
مف���ت( خری���داری ک���رده 
»مرک���ز  در  اه���واز  در  و 
ق���وای انگلس���تان« انب���ار 
کردند. اقدامات مقامات 
انگلیسی در ایران آن قدر 
نامعق���ول  و  غیرانس���انی 
بود که حتی سفیر ایاالت 
متحده آمریکا در تهران اظهار می دارد: »احساس می شود 
که دولت انگلستان عمداً نمی خواهد از قحطی و گرسنگی 

در ایران جلوگیری به عمل آورد.«

ش��اید برای کس��ی قابل ب��اور نباش��د تلفات 
ایران به واس��طه قحطی حاصل از این جنگ و 
حضور متفقین در خ��اک ایران تنها در جنگ 
جهان��ی اول با تلف��ات قربانیان هولوکاس��ت 
براب��ری می کن��د. ذک��ر مصیب��ت 11 میلی��ون 
قربانی هولوکاس��ت هر روز ش��نیده می شود، 
اما هیچ گاه از کش��ته شدن 9 میلیون ایرانی بر 
اثر گرس��نگی و قحطی که ارمغان کش��ورهای 
متف��ق ب��وده کس��ی س��خن نگفت��ه اس��ت.

در ۱7 آذر ۱32۱ م���ردم در خیابان ه���ا حرک���ت می کردند و ش���عار  
می  دادن���د: »ن���ون و پنیر و پونه، قوام گش���نمونه«، »قوام فراری 
شده، سوار گاری شده«. این ها واکنش مردم تهران به گرانی و کمبود نان 
ب���ود که متفقین ب���ا خود به همراه آورده بودن���د؛ اعتراضاتی که بنا به آمار 
اسناد دولتی 2۰ کشته و 7۰۰ زخمی داشت. محمدرضا پهلوی جوان که تازه 
به پادش���اهی رسیده بود و به شدت نگران ش���ده بود، با برکناری فرماندار 
نظامی تهران، سپهبد امیراحمدی را به عنوان فرماندار نظامی منصوب کرد 
و از او خواست تا فردای آن روز امنیت را به هر قیمتی به تهران بازگرداند. 
به دستور سپهبد امیراحمدی و سرتیپ اعتماد مقدم رئیس شهربانی، بعد 
از اینکه مدتی مردم را به آرامش و نظم فراخواندند، مأموران نظامی به روی 

مردم آتش گشودند و کشته و زخمی های زیادی به جا گذاشتند.
اعتراض���ات مردمی تنها مختص ته���ران نبود، در واقع ای���ن اعتراضات از 
شهرس���تان ها ش���روع شده بود. ابتدا مردم مشهد به ارس���ال مازاد غلۀ خود 
به تهران که جهت تأمین غذای س���ربازان متفقین بود اعتراض کردند. این 

اعتراضات به قدری گسترده بود که نماینده بجنورد خطر انقالب در خراسان 
را به دیگر نمایندگان گوش���زد کرد. مردم کرمانشاه هم در اعتراض به گران 
ش���دن نان، بازار و مغازه هایش���ان را تعطیل کردند و در جلو ش���هربانی جمع 
ش���دند. بر اثر تیراندازی مأمورین یک نفر کش���ته و دو نفر مجروح ش���دند. 
تیرماه ۱32۱ اوج این اعتراضات بود. مردم رشت که از گرانی و کمیابی کاال 
ب���ه تن���گ آمده بودند به انبارهای غله و کاال حمله ور ش���دند و آنجا را غارت 
کردند. نیروهای شهربانی از عهده کنترل اوضاع برنیامدند و نهایتاً مردم با 
زور سرنیزه روس ها متفرق شدند. در مرداد همان سال شورش مردم بروجرد 
دو کشته بر جای نهاد؛ اما در نهایت منجر به این شد که مالکان و کشاورزان 
و مقامات محلی جلس���ه ای برای تأمین نان ش���هر تشکیل دهند. در قزوین 
هم اهالی گرسنه شب هنگام بازار و دکاکین را غارت کردند. در شهر اراک 
اعتراضات کمی گس���ترده تر شد و بازرگانان و پیشه وران دست به اعتصاب 
زدن���د. مردم تبریز هم در زمس���تان همان س���ال به س���اختمان های دولتی و 
انبارهای غله هجوم بردند. مردم تبریز چنان دچار قحطی و گرسنگی شده 

بودند که نانواها به جای نان، سیب زمینی تحویل مردم می دادند.
در تهران برخالف شهرستان ها اعتراضات کمی جنبه سیاسی گرفته بود 
و میدان اعتراض به میدان تسویه حساب های شخصی و حزبی تبدیل شده 
بود. شعارهای مردم تهران علیه قوام نشان از آن داشت که محمدرضاشاه 
که با نخس���ت وزیری قوام ق���درت خود را در خطر دیده ب���ود، با پرداخت 
پول این ش���ورش را در جهت اهداف خود ب���رای حذف قوام هدایت کرده 

و خواهان استعفای او شد. حضور لوطی ها و اقدام جمعیت مهاجم که به 
مجلس حمله برده بودند نشان می دهد که شورش یک اتفاق غیرمنتظره 
نبود بلکه طرح ریزی ش���ده، هدایت شده و تحریک شده بود. در واقع آنچه 
در ته���ران رخ داد این بود که عده ای از گرس���نگی به عنوان موضوع دعوا 
و از آش���وب جمعیت مهاجم به عنوان یک س���الح در کشمکش برای تفوق 

سیاسی خود سود بردند.
این اعتراضات و بلواها اگرچه آثار مخربی داشت اما نهایتاً متفقین را به 
هراس انداخت. روس ها در فروردین ۱322 با واگذاری 25 هزار تن از گندم 
آذربایجان موافقت کردند. آمریکا و انگلیس هم تقریباً 5۰ هزار تن غله به 
ایران حمل کردند. واردات مداوم متفقین به همراه برداش���ت محصول با 
اس���تفاده از کامیون های متفقین به بحران خ���وراک در ایران خاتمه داد و 

ای���ن تنها ب���ا اتح���اد مردمی رخ 
داد. ام���ا فرام���وش نکنی���م اگ���ر 
75 هزار نیروی نظامی متفقین 
برای تأمین مواد غذایی خویش 
بر انبارهای غالت ایران دس���ت 
نینداخت���ه بودن���د نه کش���تاری 
صورت می گرف���ت و نه لمپن ها 
و اوباش اعتراضات مردمی را به 

سطحی نازل می رساندند. 

شورشدربرابرغارت

تامینغذای75هزارنفرازقوایاشغالگرمتفقین
درایرانعاملاصلیقحطیناندردهه20بود



4
ضمیمه هفتگی روزنامه قدس 
در حوزه تاریخ 

س���میرا آقاجانی: مظفر شاهدی پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران از 

گو
ت و

گف

شهریور 1374 تاکنون به صورت تمام وقت به تحقیق و پژوهش درباره تاریخ معاصر ایران 
اشتغال داشته است. ایشان تاکنون حدود 20 عنوان کتاب نوشته که 12 عنوان آن چاپ و 
منتش��ر شده است. همچنین ایشان حدود 400 عنوان مقاله هم درباره موضوعات مختلف 
تاریخ معاصر ایران به نگارش درآورده اس��ت. آنچه می خوانید پاس��خ های درخور ایشان در 
مورد تبعات ورود متفقین به ایران اس��ت که به دلیل تسلط ایشان بر تاریخ معاصر بسیار 
جامع است. از آنجایی که در پرونده به تبعات اقتصادی و بهداشتی حضور متفقین اشارات مفصل 

شده، در این مصاحبه تالش داشتیم تا الیه های پنهان تر این ماجرا را از ایشان جویا شویم.

بهانه اصلی قوای متفق برای اشغال  «
ایران حضور گسترده نیروهای آلمانی در 
ای���ران بود که این ش���بهه را ایجاد کرد که 
ای���ران علی رغم اعالم بی طرفی به کش���ور 
آلمان یاری می رس���اند. اساس���اً رابطه دو 
کش���ور ای���ران و آلم���ان در آن دوره بر چه 
پای���ه ای اس���توار ب���ود و آیا ای���ن نگرانی از 

سوی متفقین محلی از اعراب داشت؟
در همین ابتدا باید ع���رض کنم در آن مقطع، ایران 
اشغال می شد؛ چه )همچنان که ادعا می شد( افرادی 
از اتب���اع آلمان در ایران حضور داش���تند یا نداش���تند. 
اگرچه فرضیات���ی هم پیرامون نگرانی انگلیس���ی ها از 
خطر پیشروی ارتش آلمان به سوی شرق و نهایتاً ورود 
آن ها به  خاک ایران از مرزهای جنوبی روسیه شوروی 
هم مطرح شده است. بر مبنای این فرضیۀ علی الظاهر 
منطق���ی، گویا انگلیس���ی ها نگران ش���ده بودند مبادا 
با پیش���روی کنترل ناپذیر ارتش آلم���ان در عمق خاک 
ش���وروی، در آین���ده ای قاب���ل پیش بین���ی، آلمانی ها از 
طریق قلمروهای جنوبی روسیه شوروی به سوی خاک 
ایران س���رازیر شوند و س���رپل های نفتی انگلستان در 
مناط���ق جنوب و جنوب غربی ای���ران را تحت کنترل 
خ���ود درآورند. بگذریم از اینک���ه این فرضیه با فرضیه 
مقرون به  واقعیت تر، حمله ناگزیر متفقین به  ایران به 
 هدِف کمک لجستیکی، تدارکاتی و نظامی انگلستان 
و هم پیمانانش به  شوروی )که به شدت از سوی ارتش 

آلمان تحت فشار بود( همگرایی نزدیکی دارد.
بااین حال، تا جایی که قراین موجود نشان می دهد، 
همان ضرورت کمک رس���انی لجس���تیکی، تدارکاتی و 
نظام���ی )تجهیزات نظام���ی( به  ش���وروی، مهم ترین و 
تعیین کننده تری���ن علت حمله متفقی���ن به  ایران بود. 
در آن زمان حداکثر چندصدتن از کارشناسان صنعتی 
و اقتص���ادی آلمان در ایران حضور داش���تند که کلیه 
فعالیت ها و آمدوشد آن ها هم تحت کنترل حکومت 
ای���ران ق���رار داش���ت؛ و حتی اگ���ر قص���د می کردند به 
 اقدام���ی علی���ه منافع انگلس���تان و متفقی���ن در ایران 
دس���ت بزنند، عمالً اقدام تأثیرگذاری نمی توانس���تند 
انج���ام دهند. اگرچه در آن زم���ان ایران و آلمان رابطه 
سیاس���ی، اقتص���ادی متعارف���ی ب���ا یکدیگر داش���تند، 
ام���ا حکومت ای���ران که به مراتب رابط���ه نزدیک تری با 
انگلس���تان داش���ت و از جایگاه تأثیرگذارتر آن کش���ور 
و البته همس���ایه ش���مالی ای���ران در تح���والت منطقه 
اط���الع بس���نده ای داش���ت، هی���چ در نظ���ر نداش���ت 
ریس���ک به مراتب خطرناک تر نزدیکی نظامی-امنیتی 
ب���ا آلمان را به  زیان دو کش���ور مذک���ور بپذیرد. حاصل 
اینک���ه نه  آلمانی ه���ای )حداکث���ر چندصدنفره( حاضر 
در ایران کمترین خطری می توانس���تند متوجه منافع 
کالن انگلس���تان و متفقی���ن در ایران بکنند و نه  اینکه 
حکوم���ت ایران قصد داش���ت احیاناً علی���ه متفقین با 
آلمانی ه���ا همراه���ی و همگامی نش���ان ده���د؛ زیرا در 
شرایط س���لطه منطقه ای انگلستان و شوروی به خوبی 
از تبعات س���وء چنان قصدی برای موقعیت نه چندان 

در مناطق مختلف کشور پادگان های نظامی و مراکز 
نظامی خوبی ساخته شده بود؛ اما واقعیت این است 
که ارتش ولو مجهز و آموزش دیده رضاش���اه، در حدی 
از ت���وان نظام���ی و تجهیزاتی قرار نداش���ت که بتواند 
در براب���ر ارتش های درجه اول جه���ان آن   روز )در اینجا 
انگلس���تان و روسیه شوروی( مقاومت کند. حتی اگر 
هم اراده مقاومت نظامی در برابر حمله متفقین وجود 
داشت -که علی الظاهر وجود نداشت و وقتی متفقین 
ب���ه  ایران حمله کردند تقریب���اً هیچ گونه آمادگی قبلی 
برای مقابله وجود نداشت- باز هم ارتش ایران را یارای 
مقاومتی قاب���ل اعتنا در برابر مهاجم���ان نبود. ارتش 
رضاشاه در خوش بینانه ترین وضعیت می توانست از 
مرزهای ایران در برابر تهاجمات احتمالی کش���ورهای 
کوچک منطقه دفاع کند و یا مقاومت ها، شورش ها و 
عصیان های احتمالی داخلی را از میان بردارد. این را 
هم اضافه کنم که رضاشاه و فرماندهان نظامی اش در 
برابر حمله متفقین کامالً غافلگیر ش���دند؛ زیرا دو سه 
م���اه قبل از حمله، در مذاک���رات فی مابین نمایندگان 
سیاس���ی ای���ران ب���ا نمایندگان دو کش���ور انگلس���تان و 
ش���وروی، به  دروغ رضاشاه را متقاعد کرده بودند که 
به هیچ وج���ه قصد حمله نظامی ب���ه  ایران را ندارند؛ به 
 همین دلیل وقتی حمله س���وم شهریور صورت گرفت 
رضاش���اه بهت زده ش���د و به س���رعت وعده وعیدهای 

قبلی را به نمایندگان دو کشور گوشزد کرد.
رضاشاه برخالف آنچه برخی محافل مدعی بودند، 
با حضور نظامیان و دیگ���ر مأموران تدارکاتی متفقین 
در ای���ران و البت���ه حم���ل کاال و تجهی���زات نظام���ی از 
طریق راه آهن سراسری ایران و نیز جاده های کشور به 

استوار خود اطالع کافی داشت.
این  نیز درست است که در آن دوره، جامعه ایرانی 
نظ���ری کمابیش سراس���ر منفی و تنفرآمیز نس���بت به 
 حض���ور س���لطه جویانه انگلس���تان در ای���ران و منطق���ه 
داش���ت و چه بس���ا جریان هایی در مسیر ناسیونالیسم 
و حول محور اندیش���ه پان ایرانیس���م )و احیاناً متأثر از 
ایدئول���وژی آریایی گرای نازیس���م در آلم���ان( در حال 
تکوین و س���ر ب���رآوردن بودند. با تمام ای���ن احوال، در 
آستانه حمله متفقین به  ایران کمترین خطری متوجه 
منافع کالن و استراتژیک انگلستان و متفقین در ایران 

نبود.

در زمان اشغال ایران توسط متفقین،  «
نی���روی نظامی ایران در چ���ه وضعیتی به 
سر می برد؟ آیا قوای نظامی دوره رضاشاه 
توان مقابله با حمله متفقین را نداشت؟

اگرچه رضاش���اه ط���ی دوران س���لطنت خ���ود ارتش 
منظ���م و کمابی���ش آموزش دی���ده و مجه���ز ب���ه  برخی 
تجهیزات نظامی مناس���ب روز به  وج���ود آورده بود و 

 ش���وروی مخالف نبود. به دنبال اش���غال ایران، وقتی 
ک���ه متفقین در ص���دد برآمدند او را از س���لطنت خلع 
کنند، به  سر ریدر بوالرد وزیر مختار انگلیس در ایران 
پیام داد که هیچ نیازی به  برکناری او از مقام سلطنت 
نیست و او حاضر است طبق خواسته متفقین راه آهن 
سراسری و کلیه جاده های کشور را برای حمل و ارسال 
کاال و اس���لحه به  ش���وروی در اختی���ار آن ها قرار دهد. 
اما انگلیس���ی ها حاضر نشدند پیشنهاد او را بپذیرند، 
باالخ���ص اینکه کام���الً واق���ف بودند رضاش���اه منفور 
اکثریت مردم ایران است و اگر او را در مقام سلطنت 
ابق���ا کنند، وجهۀ خود را نزد جامعه ایرانی خراب تر و 
نفرت انگیزتر از س���ابق خواهند کرد و متهم می شدند 
برای پیش���برد اه���داف تجاوزکارانه خ���ود در ایران از 
دیکتات���ور س���رکوبگر ملت ای���ران حمای���ت می کنند؛ 
بنابراین، خلع رضاشاه از سلطنت الاقل در کوتاه مدت 
خش���م و درد ناشی از اشغال کشور توسط بیگانگان را 

کمی تسکین می داد.

سیاس���ی  « تبع���ات  متفقی���ن  حمل���ه 
اقتص���ادی و فرهنگی بس���یاری برای ایران 
داشت. نخس���تین حادثه سیاسی که رخ 
داد کناره گیری رضاش���اه و روی کار آمدن 
محمدرضاش���اه ب���ود. ای���ن اتف���اق جریان 
سیاس���ی ایران را دچار چه تغییراتی کرد؟ 
اگر رضاش���اه بر س���ر مس���ند ق���درت باقی 
می ماند، آیا سرنوشت سیاسی ایران هم 

تغییری می کرد؟
البت���ه نمی ت���وان گف���ت که اگ���ر رضاش���اه در مقام 
س���لطنت ایران ابقا می شد، سرنوش���ت سیاسی ایران 
ممکن بود چه تغییراتی را از سر بگذراند؛ اما می دانیم 
ک���ه عزل او از مقام س���لطنت، بر دیکتاتوری خش���ن و 
س���رکوبگر حاکم بر ایران پایان داد؛ احزاب و گروه های 
سیاسی پرش���ماری در کشور تأسیس شدند؛ نشریات 
متع���ددی ب���ا گرایش���ات سیاس���ی مختل���ف کمابیش 
آزادان���ه به  نش���ر افکار و عالیق سیاس���ی و اجتماعی و 
اقتصادی خود پرداختند؛ بسیاری از زندانیان بی گناه 
سیاس���ی از زندان ه���ا آزاد ش���دند؛ ت���ا ح���دی فس���اد و 
درازدس���تی و تبهکاری دستگاه شهربانی تعدیل شد؛ 
مجلس شورای ملی که کامالً آلت دست رضاشاه بود 
و کلی���ه نمایندگان آن با نظر مس���اعد رضاش���اه در آن 
ِس���مت قرار گرفته بودند تا حد زیادی از استقالل در 
تصمیم گیری برخوردار ش���د؛ دولت  آزادی عمل قابل 

توجهی به  دست آورد.
اگرچه همه این ها به  معنای پایان فس���اد و بازگشت 
ب���ه  ش���یوه سراس���ر دموکراتی���ک و س���الم حکوم���ت و 
سیاس���ت ورزی در چارچوب قانون اساسی نبود، زیرا 
باز هم اکثریت بزرگی از نمایندگان مجلس با اقسامی 
از تقلبات و اعمال نفوِذ بخش های مختلف حاکمیت، 
ج���واز حضور در مجلس را به  دس���ت می آوردند؛ اکثر 
نخس���ت وزیران و اعض���ای کابین���ه ب���ا زدوبن���د و در 
فرایندهای���ی فس���ادآور در رأس دول���ت ق���رار گرفته و 
احیاناً با ش���یوه های خالف قاعده  مشابهی جای خود 
را به  دیگری می دادند. دستگاه قضایی به رغم سست 
ش���دن پایه های دیکتاتوری، همچنان گرفتار اقسامی 
از فس���اد و ناکارآم���دی ب���ود. به  تبع حض���ور نیروهای 
متفقی���ن در ای���ران -ک���ه در ش���ئون مختل���ف کش���ور 
دخالت های ناروایی داش���تند و نمایندگان سیاسی و 
مأموران جاسوس���ی آن ها حض���وری پررنگ و تأثیرگذار 
در ایران داشتند- وابستگی و ارتباط با محافل سیاسی 
و اطالعات���ی بیگانه به  امری کمابیش معمول در میان 

تبعاتورودمتفقینبهایراندرگفتوگوبامظفرشاهدی

سهمخواهیقدرتهایجهانیدرایران
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بسیاری از نمایندگان مجلس، اعضای کابینه، مدیران 
ارشد دولتی، متنفذان محلی و نظایر آن ها تبدیل شده 
بود. شخص محمدرضاشاه هم از همان اوایل سلطنت 
از هی���چ تالش خالف قاع���ده ای برای دخالت در امور 
سیاسی کشور فروگذار نمی کرد. حاصل اینکه به رغم 
گشایش سیاسِی کمابیش مناسبی که متعاقب سقوط 
رضاشاه در عرصه کشور ایجاد شد، اما جامعه ایرانی 
به  دالیل عدیده نتوانس���ت دستاوردهای دموکراتیک 
مغفول ماندۀ انقالب مشروطیت را که مجلس شورای 
ملی و دولت برآمده از اراده ملی مهم ترین آن ها بود، 

جایگزین وضعیت نابهنجار دوره رضاشاه بکند. 

از تبعات سیاسی دیگر، خطر تجزیه  «
ای���ران ب���ود. ط���ی توافقی ک���ه متفقین با 
ای���ران داش���تند ق���رار بود تمامی���ت ارضی 
ای���ران حف���ظ ش���ود و بعد از پای���ان جنگ 
آن ه���ا قوای خود را از ای���ران بیرون کنند؛ 
اما بعد از اتمام جنگ، روس���یه از این کار 
س���ر باز زد و موجب تش���کیل دو حکومت 
فرق���ه  و  مهاب���اد  جمه���وری  خودمخت���ار 
دموکرات آذربایجان شد. حمایت شوروی 
از آن ه���ا و خط���ر تجزی���ه ای���ران چگون���ه 

طراحی شده بود؟
خوشبختانه با هوشمندی دولت و کارگزاران سیاسی 
و دیپلمات وقت ایران، توافقی مبنی بر حفظ تمامیت 
ارضی ایران با متفقین اش���غالگر خاک ایران امضا شده 
بود؛ اما تالش روسیه شوروی برای نقض توافق و حمایت 
از تش���کیل دو جمه���وری خودمختار )که می توانس���ت 
مقدمه تجزیه طلبی باشد( در کردستان و آذربایجان، به 
 جنگ سرد زودهنگامی مربوط می شد که از همان اواخر 
جنگ جهانی دوم می���ان متفقین و متحدین تاکتیکی 
)جهان سرمایه داری غرب با شوروی و اردوگاه کمونیسم 
از س���وی دیگر( در حال شکل گیری بود. شوروی پس از 
پایان جن���گ ارتش خود را از اروپای ش���رقی خارج نکرد 
و موجب���ات تأس���یس حکومت های کمونیس���تی تحت 
هدایت خود را در بخش ش���رقی و تا مرکزی اروپا فراهم 
آورد و به سرعت رقابت تمام عیاری را با جهان غرب آغاز 
کرد. این وضعیت کمابیش در ایران هم در حال تکوین 
بود، زیرا ش���وروی تردیدی نداشت که بالفاصله پس از 
پایان جنگ، ایران در سلک کشورهای اقماری جهان غرب 
وارد خواهد شد و آن کشور شانسی برای حضور مؤثر در 
ای���ران پیدا نخواهدکرد؛ به   همی���ن دلیل )نظیر آنچه در 
اروپای شرقی اتفاق افتاد( ترجیح داد سهم خواهی خود 
از ایران را با عدم خروج طبق توافقنامه از خاک ایران و 

در تح���والت و جابه جایی ه���ای جمعیت���ی، ارض���ی و 
سرزمینی در عثمانی و روسیه ناشی می شد. در دوره 
جنگ جهان���ی دوم نه  تنها دامنه تعارضات فی مابین 
اقلیت ه���ای دینی )مس���یحی و یهودی( با مس���لمانان 
هی���چ گاه قابل اعتنا نش���د، بلکه گروه ه���ای جمعیتی 
یهودی پرش���ماری ک���ه تحت تعقیب احتم���االً مرگبار 
نازی ه���ا بودن���د، از مناطق مختلف اروپ���ای مرکزی و 
شرقی )باالخص لهستان( وارد ایران شدند. کمک های 
مردم ایران به  یهودیان تحت تعقیب نازی ها در طول 
جنگ جهانی دوم در اسناد و مدارک متقن پرشماری 
ک���ه منتش���ر ه���م ش���ده 
قاب���ل  به وض���وح  اس���ت 

ردیابی است.

اتفاق���ات  « از 
مه���م دیگ���ر بل���وای 
نان بود که به دلیل 
قحطی، مردم دست 
ب���ه ش���ورش زدن���د. 
تبعات این ش���ورش 
)از دو جه���ت یک���ی 
آینده سیاسی ایران 
لمپن ه���ا  نق���ش  و 
عملک���رد  دیگ���ری  و 
متفقی���ن در ای���ران( 

چه بود؟
بلوا یا ش���ورش نان در 
موض���وع  ای���ران  تاری���خ 
نبود. طی  بی س���ابقه ای 
چند س���ده گذشته بارها 
کمابی���ش  ش���ورش هایی 
ب���ا موض���وع مش���ابه در 
تاری���خ  مختل���ف  ادوار 
ب���ود.  داده  روی  ای���ران 
مک���رر  قاج���ار  دوره  در 
شاهد شکل گیری چنین 
بلواهایی هستیم. در دوره سلطنت رضاشاه از دامنه 
چنین ش���ورش هایی به مراتب کاسته شد. شورش نان 
در دوره حض���ور متفقی���ن در ایران که مق���ارن با دوره 
نخس���ت وزیری احمد قوام بود، بازتاب گس���ترده تری 
در فض���ای سیاس���ی و اجتماع���ی کش���ور پی���دا ک���رد. 
هرچن���د برخ���ی منابع ب���ر تصنعی بودن آن ش���ورش و 
برخی حوادث مش���ابه در آن دوره اشاره کرده اند، اما 
این ها نمی تواند تمام ماجرا باشد. واقعیت این است 

حمایت از تشکیل دو حکومت خودمختار کامالً وابسته 
به  خود در مناطق اش���غالی )آذربایجان و کردس���تان( به 
 م���ورد اجرا بگ���ذارد. می دانیم چنین طرحی شکس���ت 
خورد و با خروج ارتش شوروی از ایران نیروهای نظامی و 
مردمی ایران به سرعت بر حیات دو حکومت خودمختار 
و تجزیه طلب وابسته و تحت هدایت دستگاه اطالعاتی 

و جاسوسی شوروی پایان دادند.

چگون���ه  « ای���ران  ب���ه  متفقی���ن  ورود 
کشمکش های قومی و مذهبی را افزایش 

در  ظاه���راً  داد؟ 
شهرها، مسلمان 
و  یهودی���ان  و 
دچار  مس���یحیان 
اختالفات  برخ���ی 
ش���دند  مذهب���ی 
و از ط���رف دیگ���ر 
تضاده���ای قومی 

هم سر برآورد.
اگرچ���ه ص���رف حضور 
و  نظام���ی  نیروه���ای 
غیرنظام���ی متفقی���ن در 
ایران که دین مس���یحی 
می توانس���ت  داش���تند، 
رابط���ه ای می���ان آن ها با 
مس���یحی  اقلیت ه���ای 
مختلف  بخش ه���ای  در 
ایران ب���ه  وجود بی���اورد، 
اما همه این ها به  معنای 
اختالف���ات  ش���کل گیری 
فی مابی���ن  تعارض���ات  و 
مس���یحی  اقلیت ه���ای 
اکثری���ت  ب���ا  یه���ودی  و 
مس���لمان جامع���ه ایرانی 
در دوره جن���گ جهان���ی 
دوم نیس���ت. ت���ا جای���ی 

که می دانم در برهه حضور متفقین در ایران، تعارض 
مذهب���ی یا غیرمذهبی حاد و بلکه قابل توجهی میان 
اکثری���ت مس���لمان با اقلیت مس���یحی یا یه���ودی در 
هیچ منطق���ه ای از خاک ایران به  وج���ود نیامد. البته 
در دوره جن���گ جهان���ی اول در بخش هایی از مناطق 
ش���مال غربی ایران اختالفات و درگیری های خونینی 
بین اقلیت ارامنه با مسلمانان شکل گرفت که اساساً 
از رقابت ه���ای قدرت های منطق���ه ای و جهانی درگیر 

ک���ه حضور ارتش متفقین در ای���ران و اقدامات پیدا و 
پنهانی ک���ه در خرید و خروج محصوالت کش���اورزی 
)به  طور مش���خص گندم( از کشور صورت می گرفت، 
تأمین منابع غذایی مردم کش���ور را با دش���واری هایی 
ول���و مقطعی روبه رو می کرد. لزوماً هم صدور و خروج 
محصوالت کش���اورزی ایران مستقیماً توسط متفقین 
صورت نمی گرفت، بلکه تج���ار و بازرگانان ایرانی هم 

در این تجارت پرسود سهم زیادی داشتند.
با آغ���از جنگ جهان���ی، قیمت جهان���ی محصوالت 
افزای���ش  غ���الت  و  برن���ج  گن���دم،  ازجمل���ه  غذای���ی 
چشمگیری پیدا کرده بود و در همان حال کشورهایی 
مانند ش���وروی که ت���ا آن هن���گام احیان���اً صادرکننده 
محصوالت کش���اورزی بودند به  دلیل بحران ناشی از 
جنگ به  واردکنندگان آن تبدیل شده بودند. بنابراین، 
بروز قحطی ه���ای مقطعی و بحران نان در زمان جنگ 
جهان���ی دوم، در درج���ه اول از وضعیت جنگی حاکم 
ب���ر منطقه و جهان )که اقتصاد کش���اورزی را با بحران 
مواجه کرده بود( و حضور متفقین اش���غالگر در ایران 

ناشی می شد.
بلوا یا شورش نان در دوره نخست وزیری قوام تأثیر 
قابل توجهی در آینده سیاسی ایران بر جای نگذاشت؛ 
اگرچه پدیده لمپنیسم از مهم ترین معضالت دامنگیر 
جامعه ایرانی در تمام س���ال های ده���ه ۱32۰ و پس از 
آن بوده  اس���ت. لمپن ها در س���ده های گذش���ته تاریخ 
ایران هم حضوری فعال و تأثیرگذار در حیات سیاسی 
و اجتماع���ی داش���تند، چنان ک���ه این پدی���ده در دوره 
مش���روطه و پس از آن  هم به  حیات مخرب خود ادامه 
داد. در دوره س���لطنت رضاش���اه دیکتات���وری متمرکز 
خشنی بر کشور حاکم شده بود و لمپن ها و گروه های 
فش���ار خودس���ر، کمتر امکان مان���ور و تأثیرگذاری در 
عرصه های گوناگون اجتماعی و سیاسی پیدا کردند. 
لمپن ها ک���ه اکثریتی از جریان های سیاس���ی، محافل 
اجتماع���ی، حکومت و درب���ار و بخش ه���ای بزرگی از 
الیت سیاس���ی و متنفذان محل���ی و امثالهم از حضور 
و حمایت ناس���الم و بلکه ویرانگر آن ها بهره می بردند، 
آسیب های جدی و جبران ناپذیری بر تقویت و نهادینه 
شدن روش دموکراتیک و مش���روطه، سیاست ورزی و 
حکمران���ی )بر اس���اس قانون اساس���ی مش���روطه( وارد 

ساختند.
در ده���ه 2۰ اکث���ر اح���زاب و گروه ه���ای سیاس���ی از 
لمپن ه���ا ب���رای مواجه���ه و از می���ان برداش���تن رقبای 
خود اس���تفاده می کردند، به وی���ژه در مقاطع برگزاری 
انتخاب���ات؛ لمپن ها از معرکه گی���ران و صحنه گردانان 
محس���وس رقابت های عمدتاً خونین و خش���ونت آمیز 
کاندیداها و حامیانش���ان در بسیاری از مناطق کشور 
بودند. دربار و حاکمیت هم در مقاطع مختلف برای 
س���رکوب و از میان برداش���تن منتقدان خود مستقیم 
و غیرمس���تقیم از وج���ود لمپن ها س���ود می جس���ت. 
پدی���ده نامیم���ون لمپنیس���م و چماق���داری در دوره 
نخست وزیری دکتر مصدق جان گرفت و پس از آن به 

 حیات و فعالیت مخرب خود ادامه داد.
اما درباره نقش متفقین در سیاس���ت داخلی ایران، 
اکثر دولت های آن برهه، مستقیم و غیرمستقیم متأثر 
از فض���ای حاکم بر حض���ور و تأثیرگذاری اش���غالگران، 
زمام امور را در دست گرفته و جای خود را به  دیگری 
می دادن���د؛ همچنان که برخی از اح���زاب و گروه های 
سیاس���ی نی���ز تح���ت حمای���ت و هدای���ت قدرت های 
خارج���ی حاض���ر در ای���ران، دولت ه���ا و مجالس وقت 
را م���ورد پش���تیبانی ی���ا تحت فش���ار ق���رار می دادند. 
همچنان که گفته می ش���د، شمار زیادی از نمایندگان 
مجال���س ش���ورای مل���ی، مس���تقیم و غیرمس���تقیم با 
محاف���ل سیاس���ی و اطالعاتی قدرت ه���ای خارجی در 
ارتب���اط بودن���د و احیان���اً در تصمیم س���ازی های خ���ود 
عالیق و خواست های قدرت های مذکور را مورد لحاظ 
ق���رار می دادند؛ ضمن اینکه درب���ار هم با قدرت های 
خارجی )باالخص انگلس���تان و آمریکا( ارتباط داشت و 
به  پشتیبانی بیگانگان دخالت های ناروایی در عرصه 

سیاسی و اجتماعی کشور می کرد.  

خوش بینانه تری��ن  در  رضاش��اه  ارت��ش 
وضعی��ت می توانس��ت از مرزه��ای ای��ران 
در براب��ر تهاجم��ات احتمال��ی کش��ورهای 
کوچ��ک منطقه دفاع کند و ی��ا مقاومت ها، 
ش��ورش ها و عصیان های احتمال��ی داخلی 
را از می��ان ب��ردارد. رضاش��اه و فرمانده��ان 
نظام��ی اش در براب��ر حمله متفقی��ن کامالً 
غافلگیر شدند؛ زیرا دو سه ماه قبل از حمله، 
در مذاک��رات فی مابین نمایندگان سیاس��ی 
ای��ران با نمایندگان دو کش��ور انگلس��تان و 
ش��وروی، به  دروغ رضاش��اه را متقاعد کرده 
بودن��د ک��ه به هیچ وجه قصد حمل��ه نظامی 
ب��ه  ای��ران را ندارند؛ ب��ه  همین دلی��ل وقتی 
حمله سوم ش��هریور صورت گرفت رضاشاه 
به��ت زده ش��د و به س��رعت وعده وعیدهای 
قبلی را به نمایندگان دو کش��ور گوشزد کرد.
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تحفهخامنانسوزاروپایی
تیفوس،سوغاتمهاجرینلهستانی

وسربازانروسیوانگلیسی

فهیم���ه صحرایی نژاد: در آغاز جنگ جهان���ی دوم و هجوم 
ارتش آلمان از یک سو و روسیه از سوی دیگر به لهستان و تقسیم 
این کشور، بیش از یک میلیون لهستانی به نقاط مختلف روسیه منتقل و 
در اردوگاه ها اس���کان داده ش���دند. بعد از دو سال و در پی حمله آلمان به 
روس���یه، در توافقی بین این کش���ور و دولت در تبعید لهستان، مقرر شد 
اس���یران لهس���تانی  که در خاک شوروی اقامت داش���تند به ایران انتقال و 
سپس به جبهه های مختلف متفقین اعزام شوند. در نتیجۀ این توافق، در 

اوایل فروردین ۱32۱ بیش از ۱۶۰ هزار لهستانی وارد ایران شدند. ورود 
پناهندگان و سهیم شدن آن ها در مصرف ارزاق عمومی )در زمانی که 
کش���ور ب���ا کمبود ش���دید خوارب���ار روب���ه رو ب���ود( و ابتالی آن���ان به 
بیماری های واگیردار تیفوس و تیفوئید )حصبه( و شیوع این بیماری 
در ای���ران، وضعی���ت کش���ور را بحرانی ت���ر ک���رد. گزارش ها و اس���ناد 
متعددی همراه با آمار و ارقام وجود دارد که نشان از میزان گسترش 
بیم���اری و ج���ان باخت���ن بس���یاری از ایرانی���ان دارد؛ البت���ه می���زان 

جان باختگان قطعاً بیش از آمار ارائه شده است. 
نمونه ای از اسناد وزارت کشور، آمار بیماران لهستانی را این گونه 

بیان می کند:
آمار بیماران مهاجران لهستانی اردوگاه دوشان تپه در روز دوشنبه 
7 اردیبهشت ۱32۱ به شرح زیر است: عده بیماران معاینه شده 957 
نفر. از تعداد فوق عده ای که پس از معالجه مرخص ش���دند 7 نفر، 

متوف���ی 4 نف���ر، جدید الورود 3 نف���ر. از 97۶ نفر بیمار، 589 نفر مبتال به 
بیماری های ساری و 387 نفر مبتال به بیماری های غیرساری می باشند.

ن���وع بیماری های س���اری به قرار پایین اس���ت: تیف���وس اگزاتتماتیک و 
مش���کوک 425 نفر، تیفوئی���د ۱7 نفر، مخملک 3۱ نفر، س���رخچه 35 نفر، 

اوریون ۱8 نفر، اسهال خونی 24 نفر، مسلول 24 نفر.
 اس���یران لهس���تانی در تهران در اردوگاه های مخصوص جای داده شده 
بودند، ولی به لحاظ ارتباطی که علی رغم ممنوعیت های موجود با خارج 
از اردوگاه ایجاد می کردند عامل مهمی در ش���یوع بیماری های مختلف 
به وی���ژه تیفوس و امراض مقاربتی به ش���مار می رفتن���د؛ و نه تنها موجب 
ابتالی ایرانی ها به این امراض می شدند بلکه سربازان متفقین هم به دلیل 

ارتباط با آنان به این بیماری ها دچار می شدند.
ش���یوع بیماری در ایران تنها به واس���طه حضور لهس���تانی ها نبود، بلکه 

اشغال بیمارستان ها و امکانات درمانی از سوی متفقین که منجر به کمبود 
امکانات برای ایرانی ها شد عامل دیگری در شیوع بیماری های واگیردار 
بود. در ارتباط با اش���غال بیمارس���تان ها و اماکن درمانی توس���ط نیروهای 
اش���غالگر به ویژه ارتش ش���وروی اطالعات قابل توجهی در دس���ت است. 
اشغال بیمارستان ها و استفاده از امکانات موجود در آن -در حالی که کشور 
از این لحاظ به طورکلی با کمبود مواجه بود به ویژه در شهرستان ها- موجب 
شد تا آمار تلفات مردمی که با بیماری های مختلف دست به گریبان بودند 
افزایش یابد. از آنجا که این نیروها در مناطق تحت س���لطه فعال مایش���اء 
بودند، لذا هرآنچه را مورد نیازشان بود به تملک خود درمی آوردند. گزارش 

زیر مربوط به اشغال بیمارستان زنجان توسط نیروهای شوروی است.
»اداره فرمان���داری زنجان احتیاج مبرم و زیاد از حد اهالی شهرس���تان 
زنجان استفاده از بیمارستان را ایجاد می کند؛ ولی چون فعالً بیمارستان در 
تصرف همسایگان شمالی هست، لذا مستدعیست از مجرای وزارت 

خارجه برای استرداد آن اقدام فرمایید.«
چون اقدامات انجام ش���ده به نتیجه نرس���ید س���رانجام کار بر این 
شد که دو گاراژ را به منظور بستری کردن بیماران زنجان اختصاص 
دهند؛ این موضوع در شهرستان های دیگر هم صادق بود. یکی دیگر 
از عوارض جنگ که به س���رعت در کشور پدید آمد مسئله کمبود و 
گرانی ش���دید دارو بود. حال و روز مردم رنج���ور و بیمار ایران در آن 
سال ها در نامه ای که سیف پورفاطمی استاندار فارس به آقای رهنما 
معاون نخست وزیر می نویسد به خوبی در چند جمله توصیف شده 
اس���ت: »شهر شیراز گرفتار اپیدمی حصبه و دیفتری شده است. با 
کم���ال تأس���ف اداره خواروبار و اداره بهداری چهار ماه اس���ت اجازه 
نمی دهد دوا برای اس���تان برس���د. مردم مثل برگ خزان می میرند و 

هیچ دوا نیست.«  

بین المل����ل  عرص����ه  در  داداش����ی:  به����اره 
کش����ورهایی می توانن����د قدرتمن����د باش����ند که 
بتوانن����د از حق����وق مل����ت خ����ود دفاع ک����رده و اس����تقالل 
کشورش����ان را در هم����ه عرصه ه����ا ب����ه خص����وص در ابعاد 
سیاسی و اقتصادی حفظ کنند. دلیل اصلی کشمکش های 
سیاسی و تحریم هایی که امروزه توسط قدرت های جهانی 
ب����ر برخ����ی کش����ورها اعم����ال می ش����ود همی����ن موقعیت 
اس����تراتژیک و راهبردی آنان در دنیاست. بهره مندی یک 
کش����ور از مناب����ع ث����روت ضم����ن اینک����ه فرصتی ب����رای آن 
محسوب می شود، با توجه به مناسبات قدرت در جهان، 
آن کشور را در معرض تهدیدات مدام نیز قرار می دهد؛ و 
این وضعی����ت مبتالبه ایران اس����ت. موقعیت ژئوپلتیک 
سرزمین ایران سال هاست که مایه طمع ورزی بیگانگان و 
قدرتمندان جهان است و روح حاکم در سیاست جهانی و 
و  بی تدبی����ری  دیگ����ر  س����وی  از  و  ق����درت  مناس����بات 
ضعف ش����ناختی حاکمان زم����ان در س����ال های طوالنی از 
حیات تاریخ این سرزمین، ایران را جوالنگاه بیگانگان کرده 
است. هرچند ملت ایران در این رفت وآمدهای اغیار رنج 
بس����یار متحمل ش����دند، ولی همچنان ب����ر حیات خویش 
پابرجا و هویت سرزمینی و ملی خود را محفوظ داشته اند؛ 
»ای مگس عرصه سیمرغ نه جوالنگه توست / عرض خود 

می بری و زحمت ما می داری« 
 تاری���خ معاصر ایران رویدادهایی را بازنمایی می کند 
که در پس زمینه هر صفحه از آن، دست قدرتی خارجی 
نهفته اس���ت. از مخرب ترین این تحوالت جنگ است. 
در هر دو جنگ جهانی ب���ا وجود اعالم بی طرفی، ایران 
ب���ه گریزگاهی ب���رای طرف های جنگ تبدیل ش���د و دو 
استعمارگر کهن روس و انگلیس در هر دو جنگ فرصت 
را برای گس���ترش دامنه نفوذ خود غنیمت ش���مردند و 
ضمن نقض بی طرفی کش���ورمان، خ���اک آن را بین خود 
تقسیم کردند. بحث در مورد نفوذ و سیاست های روس 
و انگلیس در ایران بس���یار گس���ترده است و تاریخ گواه 
است که اینان در این سرزمین چه ها کردند. نکته قابل 
تأم���ل در این بحث تبدیل ایران به ابزاری برای رش���د و 
قدرت گیری این کشورهاس���ت. دل سوزی قدرتمندان 
برای ایران از گذش���ته تاکنون نه از ُبعد انسان دوس���تی 
و حق���وق مل���ل، بلک���ه صرف���اً از جه���ت قدرت طلب���ی و 
نفع خواه���ی بوده اس���ت؛ هرچند اینان هم���واره با بازی 
کلمات حقیقت را وارونه جلوه دادند. مس���ئله اش���غال 
ای���ران در جنگ جهان���ی یک بحث تاریخی اس���ت، اما 
این بحث تاریخ���ی می تواند مبنای یک بحث حقوقی 

خاک ایران از نیروهای بیگانه تخلیه ش���ود و بدهی های 
متفقین نیز پرداخت ش���ود، ولی بدعهدی ها رخ نمود. 
انگلیس و آمریکا که بدهی های خود را با ادوات نظامی 
بی کیفی���ت و بعضاً خراب و همچنین با اقداماتی چون 
خط آهنی که برای بهره برداری خود کش���یده بودند به 
خی���ال خود صاف کردن���د؛ ولی روس ها ت���ا مدت ها در 

ایران حضور داشتند و به خرابکاری مشغول بودند.
 پیگی���ری برای وصول طلب ای���ران پس از اتمام جنگ 
آغاز ش���د ولی فایده ای نداش���ت. آن ها ع���الوه بر اینکه 
طل���ب ای���ران را نمی پرداختن���د، از تخلی���ه کش���ور نی���ز 
امتناع داش���تند. افت وخیز در سیاس���ت خارجی ایران 
در م���ورد وصول این طلب همچنان ادامه داش���ت و در 
حکومت مصدق نیز با جدیت دنبال ش���د. مصدق که 
قدم در مبارزه ای ملی برای نفت ایران گذاش���ته بود با 
تحریم های ش���دید انگلیس مواجه ش���د. شرایط سخت 
اقتصادی که در این زمان بر کشور تحمیل شد، علی رغم 
سیاست های دوستانه ای که مصدق نسبت به نیروهای 
طرف دار روس در کش���ور داش���ت و حزب توده آزادانه 
ب���ه فعالیت خ���ود ادامه م���ی داد، اما روس ه���ا به بهانه 
اینکه »مصدق دولت ملی نیس���ت« از پرداخت بدهی 
خود س���ر باز زدند. ثروتی که در این برهه از تاریخ ایران 
می توانس���ت بس���یار مثمرثمر باش���د با عملکرد منفی 

روس ه���ا، جری���ان تاریخ ایران را به س���وی کودتایی دیگر 
تغییر داد تا فضل الّله زاهدی قدرت را به دست بگیرد.

 در مدت یک  س���ال  و نیم که فضل الّله زاهدی قدرت 
را در دست داش���ت در سیاست خارجی اش با روس ها 
چن���د اتفاق مهم روی داد: اول، برخورد جدی با هرگونه 
فعالی���ت ح���زب ت���وده و ط���رف داران ش���وروی در ایران 
به طوری که در این مدت بس���یاری از س���ران آن کش���ته 
ش���دند؛ دوم، امضای »مقاوله نامه ایران و شوروی« که 
طبق خب���ر روزنامه ها »ای���ن قرار داد در آس���تانه انتقال 
طالهای توقیف شده ایران در بانك های آن كشور صورت 
گرفته است«؛ سوم، »پیمان بغداد« که با هدف مبارزه 
با نفوذ شوروی بسته شد. هر سه رویداد که در پس خود 
از نگرانی روس ها از کم ش���دن نفوذ خود در خاک ایران 
خبر می داد، می توانست انگیزه ای باشد که روس ها ۱۱ 
تن طالیی را که به ایران بدهکار بودند، بپردازند. هرچند 
این مس���ئله در کلیت آن اتفاق افتاده باش���د یا نه، ولی 
در کنه آن گره هایی دارد که هنوز قابل تأمل و پیگیری 
اس���ت؛ ازجمله بخشی از خاک ایران در قریه فیروزه که 
می بایس���ت به ایران بازگردانده می ش���د )که نشد( و یا 
سرنوش���ت طالهایی که )گفته ش���ده( وارد کشور شد و 
به خزانه بانک مرکزی رفت ولی هیچ س���ند تصویری یا 
نوشتاری در این مورد منتشر نشد )تردید ها و ابهاماتی 
که در خصوص سرنوشت این طالها همچنان باقی مانده 
اس���ت(. اما به نظر می رسد مسئله مهم تری وجود دارد 
که قیمت آن بسیار باارزش تر و بیشتر از این مقدار طال 

است و آن استرداد حق ملت ایران است. 
ورود غیرقانونی نظامی )تجاوز نظامی( به ایران محدود 
ب���ه ماج���رای ۱۱ تن طال و پیگیری برای احی���ای آن نبود، 
خراب���ی و ویران���ی و کش���تار غیرنظامی���ان نی���ز تبع���ات 
جبران ناپذی���ری برای ایران داش���ت. بیگان���گان متجاوز 
چ���ون ملخ هایی بودند که به جان مزرعه سرس���بز ایران 
افتادن���د و آن را به نابودی کش���اندند. ناامنی، قحطی، 
عدم مجازات جنایات عمدی و غیرعمدی متفقین در 
ایران )به نوعی کاپیتوالسیون(، ورود مهاجران لهستانی 
به ایران و شیوع بیماری های گوناگون، ویرانی، دخالت 
در مسائل اقتصادی ازجمله باال بردن قیمت محصوالت 
کش���اورزی و خرید آن توس���ط نیروهای متفقین و خالی 
مان���دن دس���ت دولت و م���ردم کش���ور از آن... غرامت 
حاصل از خرابی های این جنگ ناخواسته چیزی متفاوت 
از مسئله ۱۱ تن طالیی است که روسیه به عنوان بدهی 

خود باید به ملت ایران بپردازد.  

ق���رار گیرد. وقتی کش���وری با یک تصمیم سیاس���ی و یا 
ملی خود را درگیر و داخل در جنگی کند قطعاً تبعات 
سیاسی و اجتماعی، خسارات و ویرانی های ناشی از آن 
را نی���ز باید بپذیرد؛ اما ملتی که اعالم بی طرفی کرده و 
بااین وجود خاک سرزمینش اشغال و مردمانش کشتار و 

منابعش نابود می شود، می تواند اقامه دعوا کند. 
در جریان جنگ جهان���ی دوم، روس ها به عنوان یکی 
از نیروهای قدرتمند متفقین، در محاصره آلمان ها قرار 
گرفتند و دو کش���ور انگلیس و آمریکا برای کمک به آن 
ناچار به دور زدن آلمان ها بودند؛ و ایران علی رغم اعالم 
بی طرف���ی خ���ود در جنگ به بهان���ه حضور متخصصین 
آلمان���ی ب���ه دایره ای���ن جنگ کش���یده ش���د. روس ها و 
انگلیس ها بار دیگر از ش���مال و جن���وب وارد خاک ایران 
ش���دند، اقدام���ی که پی���ش از این نی���ز در جریان جنگ 
جهان���ی اول رخ داده ب���ود و ای���ن ب���ار نی���ز تاری���خ تکرار 
شد. روس ها برای تأمین نیازمندی سربازان و نیروهای 
خود نیاز به پول داش���تند. از آنجا که دولت ایران روبل 
ش���وروی را قبول نکرد، وعده س���ر خرمن داده ش���د که 
در پای���ان جنگ در ازای طلب ایران بابت تأمین مخارج 
روس ه���ا طال پرداخت ش���ود. پ���س از خاتمه جنگ دوم 
جهان���ی، بدهی روس ها به ایران به ۱۱ تن طال رس���ید )از 
س���ال ۱94۱ تا ۱945(. قرار ب���ر این بود که در پایان جنگ 
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دزدیمسلحانه
مداخلهمتفقیندرامور

پولیومالی

هزینه ماهانه حض���ور نیروهای 
انگلیس���ی در ایران بال���غ بر 3۰۰ 
میلی���ون ری���ال، نیروه���ای آمریکای���ی 4۰۰ 
میلیون ریال و نیروهای شوروی 8۰ میلیون 

ریال بود. 
متفقین می بایست از طریق تعویض ارز خارجی و طال به ریال و یا صدور کاال به ایران، ریال مورد نیاز 
خ���ود را تأمی���ن می کردند؛ اما هرگزچنین نکردند و با وادار کردن دولت ایران به انتش���ار اس���کناس بدون 

پشتوانه ضربه مهلکی به اقتصاد ایران وارد کردند. 
دولت ایران به حساب ارزی مربوط به مطالباتش از متفقین در آن کشورها دسترسی و کنترل نداشت 
و ب���ر اس���اس قرارداده���ای موجود فقط می توانس���ت از حس���اب ارزی ب���رای خرید کاال از همان کش���ورها 
اس���تفاده کند که آن هم به دلیل ش���رایط جنگی و ناامنی عماًل غیرممکن بود و خود آن کش���ورها بیش از 

ایران به کاالهایی که داشتند نیازمند بودند. 
در داخل ایران نیز انتشار اسکناس بدون پشتوانه موجب افزایش حیرت آور پول در گردش و در نتیجه، 
کاهش روزافزون ارزش پول ایران و قدرت خرید ریال و تورم، گرانی، قاچاق، قحطی، مرگ ومیر و... شد؛ 
به طوری که ارزش برابری ریال در برابر لیرۀ اس���ترلینگ از ۶5 ریال در دوره قبل از اش���غال به ۱4۰ ریال در 

دوره پس از اشغال رسید. 
آن ها دولت ایران را وادار کردند که نرخ تحمیلی انگلیسی ها و دو کشور شوروی و آمریکا را در مقابل 

پول رایجشان تثبیت کند.
 بنابراین، متفقین با افزایش نرخ رسمی، حدود نصف مخارج روزانه خود را از خزانه دولت ایران تأمین 
می کردند. تورم ناش���ی از انتش���ار پول بدون پشتوانه باعث شد دولت با اخذ وام های مکرر از بانک ملی 
ایران حقوق کارمندان را بپردازد؛ که مجموع وام ها در سال ۱325 به بیش از 5۰۰ میلیون تومان بالغ شد، 

درحالی که کل سرمایۀ بانک 3۰ میلیون تومان بود. 
دیگر اقدام بانک انتشار پول تا حد ۱8 برابر پشتوانه اش بود، درحالی که میزان عرضه کاالها و خدمات 
از سوی دولت ایران محدود و تقاضاهای مالی نیروهای اشغالگر برای کاال و خدمات عماًل نامحدود بود.
دولت انگلیس برخالف تعهداتش در پیمان اتحاد سه گانه و قرارداد مالی 27 اسفند اقدام های الزم را 

برای مقابله با پیامدهای کاهش ارزش پول و مهار آن انجام نداد. 

قلدریبهسبکانگلیسی
مداخلهمتفقیندرامورمالیاتیوعوارضگمرکی

وضعی���ت حاکم بر جریان کلی اقتصادی جهان به گونه ای بود که صادرات و واردات محدود به 
دولت های متفق و تعداد معدودی از کشورها شده بود. بر این مبنا، اقدام تحمیلی انگلیسی ها 
در عرصه مالیات و عوارض گمرکی نوعی مش���خص از مداخله در امور کش���ور ایران بود. انگلیس���ی ها در 
بسیاری از موارد با توسل به این دستاویز که حقوق و عوارض گمرکی بعداً تسویه خواهد شد از پرداخت 
آن خودداری می کردند. انگلیس���ی ها تأمین منافع و نیازمندی های متفقین در جبهه شوروی را مقدم بر 
همه چیز می دانستند و بدون اینکه به سؤال ها و تقاضاهای قانونی ایران پاسخ دهند، آن ها را تهدید هم 
می کردند. به عنوان مثال، در بخش���ی از نامه س���فارت انگلیس در تهران ب���ه وزارت امور خارجه ایران در 
پاس���خ به علت عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی واردات الس���تیک چنین آمده است: »نظر به اینکه 
ضب���ط اش���یای نظامی که برای پیش���رفت مس���اعی جنگی متفقین در ای���ران مورد لزوم اس���ت در گمرک 
متضمن نتایج شدیدی خواهد بود که سفارت یقین دارد آن وزارتخانه با آن موافق نمی باشند. خواهشمند 

اس���ت ضمناً الس���تیک های مزبور به فوریت مرخص گردد...«
مقام���ات انگلیس���ی بر این عقی���ده بودند که هر نوع کاالی وارده به ایران ک���ه کاربرد و مصرف نظامی 
داش���ته باش���د از بازرس���ی و حقوق و عوارض گمرکی معاف و مستثنا باش���د؛ مثاًل در یکی از گزارش های 
وزارت دارای���ی آمده اس���ت: »ارتش انگلیس در اوایل تهاجم مق���داری از کاالهای موجود در گمرک بندر 
ش���اهپور را بدون انجام آیین گمرکی و پرداخت حقوق و عوارض برای مصرف خودش���ان تصرف کرده اند 

و تاکنون نسبت به تسویه عوارض مزبور با وجود اقدامات این اداره تصمیمی اتخاذ ننموده اند.« 

آهنهایقراضه
تبعاتورودمتفقینبرراههاوحملونقل

متفقین )به ویژه انگلیس����ی ها( با اس����تناد به پیمان اتحاد سه گانه، کلیه خطوط هفت گانه راه آهن و سایر 
راه ه����ای اصل����ی و فرعی ایران را در اختیار گرفتند تا با تمام ظرفیت و س����رعت، تدارکات و مهمات را به 
روسیه حمل کنند. آن ها فراتر از توان و ظرفیت از آن ها استفاده کردند و زمینه تخریب و فرسودگی راه ها و راه آهن 
تازه تأسیس ایران را فراهم آوردند و در دوره پس از جنگ نیز به بازسازی آن ها نپرداختند.  بخشی از مداخله در امور 
راه آهن مربوط به ممانعت انگلیسی ها از استفاده مردم و دولت ایران از آن برای رفع نیازهای ضروریشان بود. در این 
م����دت بازرگان����ان ایرانی تا حدود زیادی از مزایای اس����تفاده از راه آهن محروم ش����دند و در طول جنگ دولت ایران 
نتوانس����ت از طری����ق حمل ونقل کاالهای موجود در برخی مناط����ق را به مناطق دچار کمبود کاال منتقل کند؛ و در 
نتیجه، زمینه های تورم و گرانی فزاینده و نایابی و قحطی مایحتاج ضروری و اولیه مردم در برخی مناطق فراهم شد.

مس���ئله دیگ���ری که ایران با آن مواجه ش���د این ب���ود؛ درحالی که ظرفیت بهره برداری از راه آهن 3۰ برابر س���ال 
قبل ش���ده بود، درآمد آن یک س���ی ام آن بود. بدتر از همه اینکه متفقین از پرداخت آن حداقل نیز سر باز زدند؛ 
بدین ترتیب، درآمد ایران از راه آهن سراسری عمالً به صفر رسید. به صفر رسیدن درآمد ایران از محل حمل ونقل 
ریلی پایان کار نبود، بلکه متفقین پس از اشغال نظامی ایران تمامی لوکوموتیوها، واگن های باری و مسافربری و 
بالغ بر 3۰۰۰ دستگاه کامیون بخش دولتی و خصوصی و تعداد زیادی کامیون نظامی را نیز تصرف کردند و در 
پایان جنگ جز مشتی آهن پاره و قراضه به دولت ایران تحویل ندادند. به همان نسبت، تأسیسات و تجهیزات 
فنی راه آهن نیز فرسوده و بالاستفاده شد، به طوری که در پایان جنگ سفیر ایران در مسکو خسارات واردشده بر 
راه آهن را بالغ بر 5۰۰ میلیون دالر برآورد کرد. دردناک تر از همه این بود که پس از پایان جنگ، متفقین به جای 
ترمیم و پرداخت خسارات وارده بر راه آهن، از دولت ایران مبلغ ۱4782727 دالر بابت تجهیزاتی که برای توسعه 
ظرفیت حمل ونقل خود به راه آهن ایران افزوده بودند، مطالبه و دریافت کردند. گفتنی است که متفقین در 

راه های آسفالته و شوسه نیز خسارات مشابهی را بر دولت ایران تحمیل کردند. 

تولیدمتوقف؛صادراتممنوع
تبعاتورودمتفقینبرصنعتوتجارت

آلمانی بودن بخش اعظم صنایع ایران از یک سو و قراردادهای عمده واردات ماشین آالت و کارخانه های 
صنعتی ایران با آلمان از سوی دیگر باعث شد تا کندی در برقراری رابطه میان ایران و آلمان مشکالت 
متعددی را برای صنایع و روند صنعتی سازی در ایران به وجود آورد. اولین مشکل قطع واردات لوازم یدکی مورد 
نیاز صنایع و کارخانجاتی چون کارخانه نساجی بهشهر و کارخانه قند کرج بود. موتور دیزلی که کارخانه قند 
کرج از چکسلواکی خریداری شده بود به دلیل ممانعت شوروی اجازه عبور نیافت و پشت مرزها باقی ماند. 
همچنین افزایش قیمت مواد مصرفی و ماشین آالت وارداتی کارخانه ها و صنایع در شرایط جنگی موجب افزایش 

قیمت محصوالت نهایی ش���ده ب���ود. همین عوامل 
باعث شد که سهم صنعت در تولید ناخالص ملی از 
۱8۰ میلیارد ریال در س���ال ۱94۱ به ۱5۰ میلیارد ریال 
در س���ال ۱945 کاهش یابد. به موجب اعداد و ارقام 
ارائه شده، ایجاد کارخانه های بزرگ و نوین در خالل 
جنگ افت شدیدی کرد و به سالی دو واحد کاهش 
یاف���ت، درحالی که میانگین ایج���اد کارخانه در دهه 

۱93۰ هشت واحد بود.
دول متف���ق ب���ا ای���ن محدودیت ه���ا نه تنه���ا مانع 
تولی���د ش���دند بلکه با انتش���ار اعالن های���ی به تدریج 

محدودیت هایی را برای تجارت ایران با دول محور به ویژه با آلمان و ایتالیا خواستند. کنسولگری انگلیس اعالنی 
منتشر کرد که بر اساس آن نظام نامه جدیدی را برای واردات و صادرات به ایتالیا و آلمان اعالم کرد که مورد نظر 
دولت انگلیس بود. بر اساس آن، واردکنندگان در ایران بایستی توضیحات کامل کاالیی را که بخواهند از طریق 
یکی از بندرهای ایران یا عراق در خلیج فارس وارد کنند به یکی از افسران کنسولی دولت انگلیس بدهند. در 
نتیجۀ مداخله متفقین، دولت ایران به ناچار با بسیاری از دولت های طرف تجاری و بازرگانی خود قطع رابطه و 

در نتیجه قطع مبادله کرد که در پی آن صادرات ایران کاهش محسوسی یافت.
 از دیگر عوامل مرتبط با مداخله انگلیسی ها در زمینه کاهش صادرات می توان به استفادۀ متفقین از کاالهای 
قابل صدور ایران، نبودن امنیت الزم برای صادرات و تصرف بنادر و اسکله های صادراتی به دست اشغالگران 
اش���اره کرد. انگلیس���ی ها پس از ورود به ایران اسکله های بنادر جنوب را تصرف کردند. تبدیل کاربری بنادر از 
تجاری به نظامی و برقراری ممنوعیت های گوناگون در تردد آن ها سوءاثر بر تجارت داشت و اعالم بندر شاهپور 
به عنوان منطق ممنوعه و کوچ اجباری س���اکنان آن به مناطق دیگر ش���اهد عینی این قضیه اس���ت. همچنین 

می توان به مصادره و تصرف بخشی از کاالهای بازرگانان ایرانی در بنادر و گمرکات اشاره کرد. 
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پایانبازماجرایطال
سرانجامدریافتغرامتایرانازمتفقینبهکجاانجامید؟

تحفهخامنانسوزاروپایی
تیفوس،سوغاتمهاجرینلهستانی

وسربازانروسیوانگلیسی

فهیم���ه صحرایی نژاد: در آغاز جنگ جهان���ی دوم و هجوم 
ارتش آلمان از یک سو و روسیه از سوی دیگر به لهستان و تقسیم 
این کشور، بیش از یک میلیون لهستانی به نقاط مختلف روسیه منتقل و 
در اردوگاه ها اس���کان داده ش���دند. بعد از دو سال و در پی حمله آلمان به 
روس���یه، در توافقی بین این کش���ور و دولت در تبعید لهستان، مقرر شد 
اس���یران لهس���تانی  که در خاک شوروی اقامت داش���تند به ایران انتقال و 
سپس به جبهه های مختلف متفقین اعزام شوند. در نتیجۀ این توافق، در 

اوایل فروردین ۱32۱ بیش از ۱۶۰ هزار لهستانی وارد ایران شدند. ورود 
پناهندگان و سهیم شدن آن ها در مصرف ارزاق عمومی )در زمانی که 
کش���ور ب���ا کمبود ش���دید خوارب���ار روب���ه رو ب���ود( و ابتالی آن���ان به 
بیماری های واگیردار تیفوس و تیفوئید )حصبه( و شیوع این بیماری 
در ای���ران، وضعی���ت کش���ور را بحرانی ت���ر ک���رد. گزارش ها و اس���ناد 
متعددی همراه با آمار و ارقام وجود دارد که نشان از میزان گسترش 
بیم���اری و ج���ان باخت���ن بس���یاری از ایرانی���ان دارد؛ البت���ه می���زان 

جان باختگان قطعاً بیش از آمار ارائه شده است. 
نمونه ای از اسناد وزارت کشور، آمار بیماران لهستانی را این گونه 

بیان می کند:
آمار بیماران مهاجران لهستانی اردوگاه دوشان تپه در روز دوشنبه 
7 اردیبهشت ۱32۱ به شرح زیر است: عده بیماران معاینه شده 957 
نفر. از تعداد فوق عده ای که پس از معالجه مرخص ش���دند 7 نفر، 

متوف���ی 4 نف���ر، جدید الورود 3 نف���ر. از 97۶ نفر بیمار، 589 نفر مبتال به 
بیماری های ساری و 387 نفر مبتال به بیماری های غیرساری می باشند.

ن���وع بیماری های س���اری به قرار پایین اس���ت: تیف���وس اگزاتتماتیک و 
مش���کوک 425 نفر، تیفوئی���د ۱7 نفر، مخملک 3۱ نفر، س���رخچه 35 نفر، 

اوریون ۱8 نفر، اسهال خونی 24 نفر، مسلول 24 نفر.
 اس���یران لهس���تانی در تهران در اردوگاه های مخصوص جای داده شده 
بودند، ولی به لحاظ ارتباطی که علی رغم ممنوعیت های موجود با خارج 
از اردوگاه ایجاد می کردند عامل مهمی در ش���یوع بیماری های مختلف 
به وی���ژه تیفوس و امراض مقاربتی به ش���مار می رفتن���د؛ و نه تنها موجب 
ابتالی ایرانی ها به این امراض می شدند بلکه سربازان متفقین هم به دلیل 

ارتباط با آنان به این بیماری ها دچار می شدند.
ش���یوع بیماری در ایران تنها به واس���طه حضور لهس���تانی ها نبود، بلکه 

اشغال بیمارستان ها و امکانات درمانی از سوی متفقین که منجر به کمبود 
امکانات برای ایرانی ها شد عامل دیگری در شیوع بیماری های واگیردار 
بود. در ارتباط با اش���غال بیمارس���تان ها و اماکن درمانی توس���ط نیروهای 
اش���غالگر به ویژه ارتش ش���وروی اطالعات قابل توجهی در دس���ت است. 
اشغال بیمارستان ها و استفاده از امکانات موجود در آن -در حالی که کشور 
از این لحاظ به طورکلی با کمبود مواجه بود به ویژه در شهرستان ها- موجب 
شد تا آمار تلفات مردمی که با بیماری های مختلف دست به گریبان بودند 
افزایش یابد. از آنجا که این نیروها در مناطق تحت س���لطه فعال مایش���اء 
بودند، لذا هرآنچه را مورد نیازشان بود به تملک خود درمی آوردند. گزارش 

زیر مربوط به اشغال بیمارستان زنجان توسط نیروهای شوروی است.
»اداره فرمان���داری زنجان احتیاج مبرم و زیاد از حد اهالی شهرس���تان 
زنجان استفاده از بیمارستان را ایجاد می کند؛ ولی چون فعالً بیمارستان در 
تصرف همسایگان شمالی هست، لذا مستدعیست از مجرای وزارت 

خارجه برای استرداد آن اقدام فرمایید.«
چون اقدامات انجام ش���ده به نتیجه نرس���ید س���رانجام کار بر این 
شد که دو گاراژ را به منظور بستری کردن بیماران زنجان اختصاص 
دهند؛ این موضوع در شهرستان های دیگر هم صادق بود. یکی دیگر 
از عوارض جنگ که به س���رعت در کشور پدید آمد مسئله کمبود و 
گرانی ش���دید دارو بود. حال و روز مردم رنج���ور و بیمار ایران در آن 
سال ها در نامه ای که سیف پورفاطمی استاندار فارس به آقای رهنما 
معاون نخست وزیر می نویسد به خوبی در چند جمله توصیف شده 
اس���ت: »شهر شیراز گرفتار اپیدمی حصبه و دیفتری شده است. با 
کم���ال تأس���ف اداره خواروبار و اداره بهداری چهار ماه اس���ت اجازه 
نمی دهد دوا برای اس���تان برس���د. مردم مثل برگ خزان می میرند و 

هیچ دوا نیست.«  

بین المل����ل  عرص����ه  در  داداش����ی:  به����اره 
کش����ورهایی می توانن����د قدرتمن����د باش����ند که 
بتوانن����د از حق����وق مل����ت خ����ود دفاع ک����رده و اس����تقالل 
کشورش����ان را در هم����ه عرصه ه����ا ب����ه خص����وص در ابعاد 
سیاسی و اقتصادی حفظ کنند. دلیل اصلی کشمکش های 
سیاسی و تحریم هایی که امروزه توسط قدرت های جهانی 
ب����ر برخ����ی کش����ورها اعم����ال می ش����ود همی����ن موقعیت 
اس����تراتژیک و راهبردی آنان در دنیاست. بهره مندی یک 
کش����ور از مناب����ع ث����روت ضم����ن اینک����ه فرصتی ب����رای آن 
محسوب می شود، با توجه به مناسبات قدرت در جهان، 
آن کشور را در معرض تهدیدات مدام نیز قرار می دهد؛ و 
این وضعی����ت مبتالبه ایران اس����ت. موقعیت ژئوپلتیک 
سرزمین ایران سال هاست که مایه طمع ورزی بیگانگان و 
قدرتمندان جهان است و روح حاکم در سیاست جهانی و 
و  بی تدبی����ری  دیگ����ر  س����وی  از  و  ق����درت  مناس����بات 
ضعف ش����ناختی حاکمان زم����ان در س����ال های طوالنی از 
حیات تاریخ این سرزمین، ایران را جوالنگاه بیگانگان کرده 
است. هرچند ملت ایران در این رفت وآمدهای اغیار رنج 
بس����یار متحمل ش����دند، ولی همچنان ب����ر حیات خویش 
پابرجا و هویت سرزمینی و ملی خود را محفوظ داشته اند؛ 
»ای مگس عرصه سیمرغ نه جوالنگه توست / عرض خود 

می بری و زحمت ما می داری« 
 تاری���خ معاصر ایران رویدادهایی را بازنمایی می کند 
که در پس زمینه هر صفحه از آن، دست قدرتی خارجی 
نهفته اس���ت. از مخرب ترین این تحوالت جنگ است. 
در هر دو جنگ جهانی ب���ا وجود اعالم بی طرفی، ایران 
ب���ه گریزگاهی ب���رای طرف های جنگ تبدیل ش���د و دو 
استعمارگر کهن روس و انگلیس در هر دو جنگ فرصت 
را برای گس���ترش دامنه نفوذ خود غنیمت ش���مردند و 
ضمن نقض بی طرفی کش���ورمان، خ���اک آن را بین خود 
تقسیم کردند. بحث در مورد نفوذ و سیاست های روس 
و انگلیس در ایران بس���یار گس���ترده است و تاریخ گواه 
است که اینان در این سرزمین چه ها کردند. نکته قابل 
تأم���ل در این بحث تبدیل ایران به ابزاری برای رش���د و 
قدرت گیری این کشورهاس���ت. دل سوزی قدرتمندان 
برای ایران از گذش���ته تاکنون نه از ُبعد انسان دوس���تی 
و حق���وق مل���ل، بلک���ه صرف���اً از جه���ت قدرت طلب���ی و 
نفع خواه���ی بوده اس���ت؛ هرچند اینان هم���واره با بازی 
کلمات حقیقت را وارونه جلوه دادند. مس���ئله اش���غال 
ای���ران در جنگ جهان���ی یک بحث تاریخی اس���ت، اما 
این بحث تاریخ���ی می تواند مبنای یک بحث حقوقی 

خاک ایران از نیروهای بیگانه تخلیه ش���ود و بدهی های 
متفقین نیز پرداخت ش���ود، ولی بدعهدی ها رخ نمود. 
انگلیس و آمریکا که بدهی های خود را با ادوات نظامی 
بی کیفی���ت و بعضاً خراب و همچنین با اقداماتی چون 
خط آهنی که برای بهره برداری خود کش���یده بودند به 
خی���ال خود صاف کردن���د؛ ولی روس ها ت���ا مدت ها در 

ایران حضور داشتند و به خرابکاری مشغول بودند.
 پیگی���ری برای وصول طلب ای���ران پس از اتمام جنگ 
آغاز ش���د ولی فایده ای نداش���ت. آن ها ع���الوه بر اینکه 
طل���ب ای���ران را نمی پرداختن���د، از تخلی���ه کش���ور نی���ز 
امتناع داش���تند. افت وخیز در سیاس���ت خارجی ایران 
در م���ورد وصول این طلب همچنان ادامه داش���ت و در 
حکومت مصدق نیز با جدیت دنبال ش���د. مصدق که 
قدم در مبارزه ای ملی برای نفت ایران گذاش���ته بود با 
تحریم های ش���دید انگلیس مواجه ش���د. شرایط سخت 
اقتصادی که در این زمان بر کشور تحمیل شد، علی رغم 
سیاست های دوستانه ای که مصدق نسبت به نیروهای 
طرف دار روس در کش���ور داش���ت و حزب توده آزادانه 
ب���ه فعالیت خ���ود ادامه م���ی داد، اما روس ه���ا به بهانه 
اینکه »مصدق دولت ملی نیس���ت« از پرداخت بدهی 
خود س���ر باز زدند. ثروتی که در این برهه از تاریخ ایران 
می توانس���ت بس���یار مثمرثمر باش���د با عملکرد منفی 

روس ه���ا، جری���ان تاریخ ایران را به س���وی کودتایی دیگر 
تغییر داد تا فضل الّله زاهدی قدرت را به دست بگیرد.

 در مدت یک  س���ال  و نیم که فضل الّله زاهدی قدرت 
را در دست داش���ت در سیاست خارجی اش با روس ها 
چن���د اتفاق مهم روی داد: اول، برخورد جدی با هرگونه 
فعالی���ت ح���زب ت���وده و ط���رف داران ش���وروی در ایران 
به طوری که در این مدت بس���یاری از س���ران آن کش���ته 
ش���دند؛ دوم، امضای »مقاوله نامه ایران و شوروی« که 
طبق خب���ر روزنامه ها »ای���ن قرار داد در آس���تانه انتقال 
طالهای توقیف شده ایران در بانك های آن كشور صورت 
گرفته است«؛ سوم، »پیمان بغداد« که با هدف مبارزه 
با نفوذ شوروی بسته شد. هر سه رویداد که در پس خود 
از نگرانی روس ها از کم ش���دن نفوذ خود در خاک ایران 
خبر می داد، می توانست انگیزه ای باشد که روس ها ۱۱ 
تن طالیی را که به ایران بدهکار بودند، بپردازند. هرچند 
این مس���ئله در کلیت آن اتفاق افتاده باش���د یا نه، ولی 
در کنه آن گره هایی دارد که هنوز قابل تأمل و پیگیری 
اس���ت؛ ازجمله بخشی از خاک ایران در قریه فیروزه که 
می بایس���ت به ایران بازگردانده می ش���د )که نشد( و یا 
سرنوش���ت طالهایی که )گفته ش���ده( وارد کشور شد و 
به خزانه بانک مرکزی رفت ولی هیچ س���ند تصویری یا 
نوشتاری در این مورد منتشر نشد )تردید ها و ابهاماتی 
که در خصوص سرنوشت این طالها همچنان باقی مانده 
اس���ت(. اما به نظر می رسد مسئله مهم تری وجود دارد 
که قیمت آن بسیار باارزش تر و بیشتر از این مقدار طال 

است و آن استرداد حق ملت ایران است. 
ورود غیرقانونی نظامی )تجاوز نظامی( به ایران محدود 
ب���ه ماج���رای ۱۱ تن طال و پیگیری برای احی���ای آن نبود، 
خراب���ی و ویران���ی و کش���تار غیرنظامی���ان نی���ز تبع���ات 
جبران ناپذی���ری برای ایران داش���ت. بیگان���گان متجاوز 
چ���ون ملخ هایی بودند که به جان مزرعه سرس���بز ایران 
افتادن���د و آن را به نابودی کش���اندند. ناامنی، قحطی، 
عدم مجازات جنایات عمدی و غیرعمدی متفقین در 
ایران )به نوعی کاپیتوالسیون(، ورود مهاجران لهستانی 
به ایران و شیوع بیماری های گوناگون، ویرانی، دخالت 
در مسائل اقتصادی ازجمله باال بردن قیمت محصوالت 
کش���اورزی و خرید آن توس���ط نیروهای متفقین و خالی 
مان���دن دس���ت دولت و م���ردم کش���ور از آن... غرامت 
حاصل از خرابی های این جنگ ناخواسته چیزی متفاوت 
از مسئله ۱۱ تن طالیی است که روسیه به عنوان بدهی 

خود باید به ملت ایران بپردازد.  

ق���رار گیرد. وقتی کش���وری با یک تصمیم سیاس���ی و یا 
ملی خود را درگیر و داخل در جنگی کند قطعاً تبعات 
سیاسی و اجتماعی، خسارات و ویرانی های ناشی از آن 
را نی���ز باید بپذیرد؛ اما ملتی که اعالم بی طرفی کرده و 
بااین وجود خاک سرزمینش اشغال و مردمانش کشتار و 

منابعش نابود می شود، می تواند اقامه دعوا کند. 
در جریان جنگ جهان���ی دوم، روس ها به عنوان یکی 
از نیروهای قدرتمند متفقین، در محاصره آلمان ها قرار 
گرفتند و دو کش���ور انگلیس و آمریکا برای کمک به آن 
ناچار به دور زدن آلمان ها بودند؛ و ایران علی رغم اعالم 
بی طرف���ی خ���ود در جنگ به بهان���ه حضور متخصصین 
آلمان���ی ب���ه دایره ای���ن جنگ کش���یده ش���د. روس ها و 
انگلیس ها بار دیگر از ش���مال و جن���وب وارد خاک ایران 
ش���دند، اقدام���ی که پی���ش از این نی���ز در جریان جنگ 
جهان���ی اول رخ داده ب���ود و ای���ن ب���ار نی���ز تاری���خ تکرار 
شد. روس ها برای تأمین نیازمندی سربازان و نیروهای 
خود نیاز به پول داش���تند. از آنجا که دولت ایران روبل 
ش���وروی را قبول نکرد، وعده س���ر خرمن داده ش���د که 
در پای���ان جنگ در ازای طلب ایران بابت تأمین مخارج 
روس ه���ا طال پرداخت ش���ود. پ���س از خاتمه جنگ دوم 
جهان���ی، بدهی روس ها به ایران به ۱۱ تن طال رس���ید )از 
س���ال ۱94۱ تا ۱945(. قرار ب���ر این بود که در پایان جنگ 
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اشغالبهروایتاسناد
اشغال ایران در حین جنگ جهانی دوم به دست متفقین آثار و نتایج شومی 
برای س��رزمین ایران و ایرانیان بر جا گذاشت؛ از قتل، تعدی، تجاوز و نقض 
حاکمیت گرفته تا بازداشت، تبعید و هتک حرمت ایرانیان. همچنین در این بین منابع 
و اموال و حتی طبیعت ایران نیز از غارت و چپاول وحش��یانه متفقین مصون نماند؛ 
به طورمث��ال، قطع متعدد درختان و قحطی نان از تبع��ات حضور متفقین در خاک 
ایران بود. آنچه در پی می آید تنها چند نمونه سند از میان انبوهی از اسناد برای نشان 
دادن این دس��ت اقدامات توسط قوای روس و انگلیس و آمریکا در خاک ایران است.

مصوبه هیئت وزیران دایر بر صدور پروانه قطع و حمل 1500 متر مكعب چوب برای 
تأمین احتیاجات اداره حمل ونقل شوروی

هیئت وزیران در جلسه... بهمن ماه ۱323 بنا به پیشنهاد شماره 2۱48/7۰4 به تاریخ ۱323/2/5 و شماره 7۱3۶، 
۱323/۱۱/9 وزارت کشاورزی تصویب نمودند:

۱. وزارت كشاورزی می تواند پروانه قطع و حمل یك هزار 
و 5۰۰ مت���ر مكع���ب چ���وب ب���رای تأمی���ن احتیاجات 
اداره حمل ونقل ش���وروی در ایران صادر نماید كه از 
جنگل های زیرآب، شیرگاه، نكا و بندر گز به نام آقای 

مصریان تهیه گردد.
2. چوب ه���ا بای���د طبق مقررات قان���ون و آیین نامۀ 

جنگل قطع و حمل و مصرف گردد.
وزیر بازرگانی و پیشه و هنر )امضا: حسنعلی 
كم���ال هدای���ت(، وزیر مش���اور )امض���ا: خلیل 
فهیم���ی(، وزی���ر دارای���ی، وزیر فرهن���گ، وزیر 
دادگس���تری، وزیر مش���اور )امض���ا: علی اكبر 
سیاس���ی(، وزیر راه، وزیر امور خارجه )امضا: 
نصرالّله انتظ���ام(، وزیر جنگ )امضا: ابراهیم 
زند(، وزیر بهداری، وزیر كشور، وزیر پست و 

تلگراف و تلفن )امضا: نادر آراسته(.

رونوشت گزارش شهربانی زنجان 
در خصوص شرارت سربازان شوروی

شهربانی كل كشور
چند روز است از طرف بعضی از سربازان نیروی شوروی 
مقی���م زنجان ش���روع به دس���ت اندازی به نام���وس اهالی 
گذارده ان���د و غالب���اً ش���ب ها با حالت مس���تی ب���ه منازل 
اشخاص داخل و قسمتی هم در خیابان و كوچه ها پول نقد 
اشخاص را جبراً می گیرند. برای مزید استحضار، رونوشت 
گزارش های كالنتری ۱ و 2 تلویحاً تقدیم و مراتب مكرر به 
طور ش���فاهی به كماندانی شهری و سیاس���ی تذكر داده 
شده اس���ت، ترتیب اثری نداده اند و این قضیه بی اندازه 
موجب توحش اهالی گردیده و در صدد بوده اند دكاكین 
و ب���ازار را تعطیل كنند. به نحو مقتضی آن ها را متقاعد و 
موضوع را به فرمانداری مراجعه و تقاضا ش���د از طریق وزارت امور خارجه و س���فارت اتحاد 
جماهیر شوروی اقدام نمایند، بلكه خاتمه به این قضایا داده شود تا موجب رفاهیت اهالی فراهم گردد. اینك مراتب 

عرض، مستدعی است امر به اقدام و مخصوصاً توجهی فرمایند تا نظیر این قضایا رخ ندهد.

مکاتبه کمیسر دولت با نخست وزیر 
در خصوص دل جویی از انگلیسی ها به 

دلیل تکدر خاطر ایشان از مطبوعات ایران 
جناب آقای نخست وزیر

پی���رو عرای���ض حض���وری راجع ب���ه متفقی���ن و گله های 
آن ها، مراتب زیر را به عرض مبارك می رس���اند:  متفقین 
و  مل���ی  از روی���ه ای ك���ه مجل���س ش���ورای  به طوركل���ی 

روزنامه جات نس���بت به بازداشت ش���دگان اتخاذ و اغلب تلویحاً یا به طور 
صریح به بی گناهی بازداشت شدگان و عدم عدالت متفقین نسبت به آن ها اشاره نموده اند، نهایت دلتنگی را دارند. 
كماآنكه در نتیجۀ همین امور اخیراً مقامات انگلیسی شرح مبسوطی تحت عنوان فعالیت ستون پنجم آلمان در ایران... 
منتشر و گله مندی خود را كامالً آشكار ساخته اند؛ و عالوه بر آن، سایر مأمورین مربوطۀ مقامات متفقین هم به طوركلی 
از طرز نگاهداری بازداشت شدگان و موافقت هایی كه مخصوصاً راجع به خروج آن ها از بازداشتگاه نسبت به آن ها شده 
و همچنین از طرز سانسور مكاتبات و مالقات های آن ها نهایت عدم رضایت را داشته و صریحاً به طور تمسخرآمیزی 
بازداشتگاه ایران را ضرب المثل آزادی و خوش گذرانی قرار داده اند. بدیهی است در این موقع باریك مخصوصاً با تقارن 
تشكیل انجمن سانفرانسیسكو، گله مندی های متفقین از هر حیث و هر جهت كه باشد موجب تضعیف موقعیت ایران 

در انجمن مذكور خواهد شد و البته اقتضا دارد به هر قیمتی از چنین پیشامدی جلوگیری شود...

مكاتبه نخست وزیر )علی سهیلی( با فرمانداری نظامی تهران در خصوص 
درخواست وزیر مختار انگلیس مبنی بر توقیف روزنامۀ تهران مصور به دلیل 

چاپ كاریكاتور مقامات انگلیسی
فرمانداری نظامی

آقای وزی���ر مختار انگلیس طبق نامه ای 
ك���ه نوش���ته، از كاریكاتور آخرین ش���ماره 
روزنام���ۀ ته���ران مص���ور ش���كایت ك���رده 
و متذك���ر ش���ده اس���ت ك���ه كاریكات���ور 
ب���ه مس���تر كیس���ی، وزیر مش���اور دولت 
انگلی���س در خاورمیانه و هم به نماینده 
آن دول���ت در ته���ران ك���ه ش���خص وزیر 
مختار باش���د توهین وارد آورده است و 
تقاضا نموده عالوه بر توقیف روزنامه، 
صاح���ب روزنام���ه و س���ردبیر و كس���ی 
ك���ه كاریكات���ور را تهی���ه ك���رده، از نظر 
توهین���ی ك���ه وارد كرده ان���د، مجازات 
شوند؛ بنابراین، دستور فرمایید طبق 
مقررات موضوع را تعقیب و نتیجه را 
اطالع دهند تا جواب س���فارت داده 

شود.


