
پى آمدهاى اشغال 
ايران توسط متفقين 
در جنگ جهانى دوم

مقدمه
با آغاز جنگ جهانى دوم در اول سپتامبر 1939م./ 9 شهريور 1318 ش.، دولت ايران 
ــيد كه با حملة آلمان به  ــماً اعالم كرد. اما طولى نكش بى طرفى خود در اين جنگ را رس
شوروى، دامنة جنگ به مرزهاى ايران نيز كشيده شد. موقعيت راهبردى و سوق الجيشى 
ــى و نظامى متفقين از سوى ديگر موجب گرديد تا در  ــو و اهداف سياس ايران از يك س
ــحرگاه سوم شهريور 1320 ش. ارتش شوروى از شمال و ارتش انگليس از جنوب و  س
غربـ  به بهانة حضور جاسوسان آلمانى در ايرانـ  وارد كشور ما شوند و پس از تصرف 
شهرهاى سر راه، به سوى تهران پيش روى كنند. در پى اين رويداد، طى چند هفته، ارتش 
ايران به سرعت متالشى شد. رضاشاه استعفا داد و در 25 شهريور فرزندش محمدرضا با 

كمك محمدعلى فروغى و موافقت متفقين به سلطنت رسيد.
متفقين پس از اشغال ايران و در طى سال هاى جنگ و پس از آن، كلية منابع و امكانات 
ايران از قبيل راه آهن سراسرى، نفت، وسايل حمل ونقل، كارخانجات، گمركات، توليدات 
ــاورزى و دامى و نيروى انسانى و... ايران را تصاحب كردند. غارت منابع و امكانات  كش
ــر به ميلياردها ريال زد، و اين درحالى بود كه كشور در آتش قحطى،  ايران در مجموع س
ــوخت. به عالوه، فشارهاى سياسى و دخالت هاى اشغالگران  ناامنى، بيمارى و فقر مى س
موجب ناپايدارى دولت هاى ايران در سال هاى اشغال شد. در مدت چهار سال نزديك به 
ده دولت در ايران روى كار آمدند. مداخلة اشغالگران در امور داخلى ايران، عوامل و عناصر 
نامطلوب را بر شئون سياسى كشور حاكم گردانيد. روس ها و انگليسى ها، خود شورش ها 
ــاى متعددى را در مناطق مختلف ايران ترتيب دادند كه به هرج و مرج، ناامنى و  و قيام ه
بى ثباتى بيشتر كشور منجر شد و سال ها طول كشيد تا ايران شرايط عادى خود را بازيابد.

در اين مقاله گوشه هايى از پى آمدهاى اقتصادى، سياسى، امنيتى و اجتماعى اشغال ايران 
در اين جنگ را، به اختصار، مورد بررسى قرار مى دهيم.

الف. پى آمدهاى اقتصادى

ــغال  يكى از مهم ترين پى آمدهاى اش
ايران، گسيختگى و نابسامانى اقتصادى بود. 
محمدعلى كاتوزيان مى نويسد: «پى آمدهاى 
ــران كننده بود.  ــغال ايران وي اقتصادى اش
ــون، مواد خام  متفقين به مواد غذايى، توت
ــز اين ها براى مصارف نيروهاى خود  و ج
در ايران و ساير نقاط نياز داشتند. از اين رو 
دولت ايران را عمًال وادار كردند تا اين منابع 
ــان قرار دهد. اين  اقتصادى را در اختيارش
اقدام با استفاده از «سياست» پولى و به  ويژه 
كاهش ارزش پول ايران، بسط عرضة پول 
ــوروى  ــش اعتبارات انگليس و ش و افزاي
ــيد... به زبان ساده، كل قضيه،  به انجام رس
ــار اسكناس  يعنى كاهش ارزش پول، انتش
ــوروى دزدى  و اعطاى وام به انگليس و ش
ــلحانه اى بود از ملتى بسيار ضعيف و  مس

فقير...» (كاتوزيان، 187)
ــز در كتاب  مخبرالســلطنه هدايت ني
«خاطرات و خطرات» در خصوص اوضاع 
ــغال ايران و پس از آن،  اقتصادى دوران اش
ــد: «... ملت گرفتار تنگى و  چنين مى نويس
گرانى نرخ ها، ... دولت را مجبور به چاپ 
ــان را به   ــذ كردند و خريدهاى خودش كاغ
ــذار كردند و گفتند در  ــول مملكت بر گ پ
ــر قرص  ــل، طال ذخيره كرده آخرِ س مقاب
ــم. مقدارى هم طال  ــان  را مى پردازي خودم
ــزاف طلبكار  ــاندند. مبالغ گ به بانك رس
مانديم؛ كه روسيه در مقابل تا امروز كه دهم 
فروردين 1327 است ُكراوغلى مى خواند و 
ــس مى پردازد غالب بى مصرف.  امريكا جن
ــت؛ مردم در زحمت و  هنوز نرخ ها باالس

نگرانى...» (هدايت، 426)

به طور كلى ابعاد اقدامات اقتصادى و 
چپاولگرى  هاى متفقين كه مى  توان به 

آن ها اشاره كرد عبارت بود از:
1. تصاحب مناطق نفتى و بهره بردارى 

از نفت ايران
اهميت راهبردى نفت ايران در جنگ 

كليدواژه ها: اشغال، ايران، متفقين.

محمدنقى صالحى
دبير تاريخ زنجان

13
90

ان 
ست

تاب
 . 4

رة 
شما

م.  
ده

واز
ة د

ور
د

يخ
تار

ش 
وز

د  آم
رش

38



جهانى دوم بر كسى پوشيده نيست. اساسًا 
ــين جنگى  ــود كه ماش ــت ايران ب اين نف
ــرپا نگهداشت. «متفقين با در  متفقين را س
ــت استخراج نامحدود  پيش گرفتن سياس
ــران و تأمين نيازهاى  ــت از چاه هاى اي نف
سوختى ارتش هاى خود به طور رايگان از 
ــاول ثروت ايران، از  نفت ايران، ضمن چپ
مخارج ماشين جنگى خود به طرز فاحشى 

كاستند...» [الهى، 6 - 205]
بى شك نفت ايران، كه با ظرفيت چند 
ــد، يكى از عوامل  برابر بهره بردارى مى ش
اصلى پيروزى متفقين در جنگ جهانى دوم 
بود. مشخص نشد چه مقدار و چگونه اين 
ــران در دوران جنگ و  ثروت ملى مردم اي
اشغال به غارت رفت. يادداشتى از وزارت 
امور خارجة ايران در خصوص استفاده از 

نفت ايران توسط متفقين در زمان اشغال را 
نقل مى كنيم.

وزارت امورخارجه
اداره سوم سياسى

تاريخ تحرير: 20/ 2311
استفاده از نفت:

اهميت نفت در پيشرفت جنگ به حدى 
روشن است كه توضيح در اين قسمت را 
زايد دانسته و فقط متذكر مى گردد كه متفقين 
ما در اين جنگ از چنين مادة حياتى كه در 
ــرزمين به اختيار آن ها گذاشته شده  اين س
بود كامًال بهره مند شده و در آن موقعى كه 
از معادن مهم نفت برمه و هنِد هلند محروم 
شده بودند و امنيت راه هاى مديترانه و درياى 
ــود... براى مصرف  احمر در خطر افتاده ب
ــين آالت، وسائط  ــتى ها، ماش سوخت كش

حمل ونقل و موتوريزه و هواپيماها از معدن 
نفت جنوب كه امتياز آن را انگليس ها دارند 
حداكثر استفاده را نمودند و نفت ايران در 
تسهيل عمليات جنگى آن ها ُرل عمده اى را 
ــود. وزارت امور خارجه از مقدار  بازى نم
ــتفاده هايى كه از نفت ايران شده اطالع  اس
ــايد وزارت دارايى اطالع  كامل ندارد و ش

داشته باشد.» [تبرائيان، 4ـ  583]
2. تســلط بر راه هاى ارتباطى به ويژه 

راه آهن ايران
ــرى ايران كه در دوران  راه آهن سراس
ــد، پس از  ــاه احداث ش حكومت رضاش
ــط متفقين در شهريور  ــغال ايران توس اش
1320، به تصرف نيروهاى نظامى اشغالگر 
ــس درآمد و همين خط آهن  روس و انگلي
ــدة پيروزى متفقين در  يكى از عوامل عم

 بى شك نفت ايران، كه با ظرفيت چند برابر بهره بردارى مى شد، يكى از عوامل اصلى پيروزى متفقين در 
جنگ جهانى دوم بود. مشخص نشد چه مقدار و چگونه اين ثروت ملى مردم ايران در دوران جنگ و اشغال 

به غارت رفت
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ــد. به طورى كه  ــى دوم گردي ــگ جهان جن
چرچيل نخست وزير زمان جنگ انگليس 
ــير راه آهن سراسرى  ــك» در مس «پلِ وِرِس
ايران را «پل پيروزى» لقب داد. اين راه آهن 
ــورد بهره بردارى  با چندين بربر ظرفيت م
ــان جنگ  ــت و در پاي ــن قرار گرف متفقي
تقريباً مستهلك شده بود. مردم ايران براى 
ــار از متفقين اجازه  ــافرت و يا حمل ب مس
مى گرفتند. روس ها راه آهن شمال را به طور 

كامل در اختيار گرفته بودند.
«روس ها تمام راه آهن و راه هاى شمال 
كشور در استان هاى پنج گانة شمال را مورد 
ــرار داده بودند  ــتفادة تام و تمام خود ق اس
ولى نگهدارى و تعميرات راه آهن و راه ها 
همچنان به عهدة دولت ايران بود و تنها حق 
عبور ناچيزى به دولت ايران مى پرداختند كه 
آن را هم بعدها قطع كردند و به بهره بردارى 
كامل از خطوط و راه ها پرداختند...» [ذوقى، 

[127
متفقين طبق قرارداد متعهد شده بودند 
ــتفاده از راه آهن سراسرى  كه در مقابل اس
ــران بدهند، اما  ــود به اي ايران 6 درصد س
ــال استفادة رايگان به تعهد  پس از چهار س
و توافق خود عمل نمى كنند و مبلغ ناچيزى 
ــاس نرخ بهرة 6  به ايران مى دهند. «... براس

درصد، متفقين نزديك به 140 ميليون دالر 
ــال آن كه آن              ها تنها  ــه ايران بدهكارند، ح ب
حاضر به پرداخت 5/2 ميليون دالر بودند 
و ظاهراً دولت ايران نيز از دريافت اين مبلغ 

خشنود بود...» [كاتوزيان، 188]
سيستم حمل ونقل كاال و مواد مصرفى 
ــطح كشور به كلى از هم پاشيد  و غذا در س
ــترش داد. اثرات  و گرانى و قحطى را گس
مخرب از هم گسيختگى خطوط ارتباطى 
ــايط نقليه در ايران حتى  و فرسودگى وس
ــال ها بعد از خاتمة جنگ ادامه يافت و  س
ضايعات مالى و جانى غيرقابل محاسبه اى 

به وجود آورد.
ــردارى از منابع  ــتثمار و بهره ب 3. اس

كشاورزى
ــرايطى كه مردم با كمبود ارزاق  در ش
ــى مواجه بودند، عدة زيادى از مردم  عموم
در شهرهاى مختلف ايران بر اثر قحطى و 
گرسنگى تلف مى شدند. متفقين توليدات 
ــردم را مى ربودند و  ــاورزى دام هاى م كش
ــد و مورد  ــا را مى بريدن درختان جنگل ه
ــى ها حتى  ــتفاده قرار مى دادند. انگليس اس
قسمتى از احتياجات غذايى نظاميان خود در 
عراق را از ايران تأمين مى كردند [تبرائيان، 
ــور منابع  ــز همين ط ــا ني 237] و روس ه

ــور را در مناطق  كشاورزى و دام هاى كش
اشغالى چپاول مى كردند. «سياست اقتصادى 
شوروى در ايران در طى جنگ جز استثمار 
و بهره بردارى از منابع ايران هدف ديگرى 
نداشت. در پائيز سال 1942 (1321) دولت 
ــوروى قراردادى با ايران منعقد كرد كه  ش
ــد كه  ــب آن دولت ايران متعهد ش به موج
ــاليانه  ــوروى س براى برآوردن نيازهاى ش
7000 تن گندم و 15000 تن جو و 20000 
تن برنج به دولت شوروى تحويل دهد...» 

[ذوقى، 135]
4. كنترل گمركات شــمال و جنوب 

كشور توسط قواى اشغالگر
ــران را در  ــغالگر گمركات اي قواى اش
ــوران ايرانى را  ــود گرفتند و مأم كنترل خ
ــل كار خود راندند. بنابراين ورود و  از مح
خروج هر نوع كاال با نظر متفقين صورت 
مى گرفت. معلوم بود كه بدين ترتيب منابع 
كشور توسط عوامل متفقين خارج مى گرديد 
و به جاى آن، در آن شرايط قحطى، كاالهاى 
مصرفى با چندين برابر قيمت واقعى وارد 

مى شد.
«... در طول مدت جنگ مرزهاى بين 
ــوروى عمًال از ميان  ــور ايران و ش دو كش
برداشته شده بود. گمركات مرزهاى شمالى 
نيز عمًال از ميان برداشته شده بود. كاركنان 
ــود رانده  ــرك از محل كار خ ــى گم ايران
ــى نيز صورت  ــده و اصوالً امور گمرك ش

نمى گرفت...» [همان، 130]
5. در اختيار گرفتن وسايل حمل ونقل 

خصوصى و ملى
در طول جنگ، كلية وسايل حمل ونقل 

ك
رس

ل و
پ

جنگ  زمان  نخست وزير  چرچيل   
انگليس «پلِ ِوِرسك» در مسير راه آهن 
سراسرى ايران را «پل پيروزى» لقب 

داد
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خصوصى و ملى ايران نيز توسط روس ها و 
انگليسى ها براى حمل ونقل مهمات و مواد 
ــد.  غذايى و نفرات ارتش خود، مصادره ش
ــه در كل ايران بيش از  ــن درحالى بود ك اي
چهار هزار كاميون وجود نداشت. «... تا قبل 
از شهريور 1320 چهار هزار دستگاه كاميون 
ــج ايران موجود بود كه در  براى رفع حوائ
شهريور 1320 ششصد دستگاه كاميون را 
ــراى احتياجات خود  ــوروى ب مأمورين ش
مصادره كردند. اتحادية بازرگانى انگليس 
ــراى حمل ونقل مواد و  ــم ب U. K. C. C ه
ــمال ايران متجاوز  مهمات از جنوب به ش
ــتگاه  از كاميون هاى ايران  ــزار دس از دو ه
ــب كرد و بقيه هم به علت كمبود  را تصاح
الستيك از كار افتادند...» [همان، 8ـ  137]

ــادرة  مص از  ــرى،  ديگ ــند  س در  و 
ــط نظاميان ارتش  كاميون هاى ايرانى توس
ــرخ براى حمل آذوقه، مهمات و نفرات  س
تصريح شده است كه در اينجا به اصل سند 

اشاره مى كنيم.
ــن  ــراف و تلف ــت و تلگ وزارت پس

تلگراف از دامغان
تاريخ وصول: 23/ 7 [1320]

دفتر مخصوص شاهنشاهى، رونوشت 
رياست وزراء، رونوشت مجلس شورا

چهارم شهريور در شاهرود نظامى هاى 
ــوديكر [كذا] بارى شماره  ايران ماشين اس
ــور] 169658،  ــور [= موت 2799 ط، مات
ــهر، به نام  ــرك 5597 خرمش ــة گم پروان
على اكبر فدائيان را گرفته بين راه گرگان با 
قشون سرخ مصادف نمود، [سربازان قشون 
سرخ] ماشين را از نظامى هاى ايران گرفته 
ــه گرگان برده، حقير گرگان رفته عريضه  ب
ــون سرخ نموده، ذيل  به كاپيتان رئيس قش
ــته ماشين را  ــربازخانه نوش عريضه به س
تحويل بدهند. سربازخانه جواب داد ماشين 
را به عشق آباد بردند. تلگراف [به] سفارت 
ــوروى، وزارت خارجه از گرگان نمود،  ش
عريضه به سفارت انگليس و مجلس شورا 

داد، هيچ جوابى نداده اند. العالج به آستان 
مقدس شكايت نمودم. سه ماه است ماشين 
ــكار، داراى  ــدم 80000 ريال بده را خري
ــتم، طلبكار فشار آورده  چند نفر عائله هس
براى پول هيچ راهى ندارم. در خامه راضى 
نشويد 25 نفر عائله از بين بروند. ورود به 

دفتر رياست وزراء 
شماره: 8404

تاريخ 207/24» [تبرائيان، 150]
ــى و  ــزات نظام 6. تصاحــب تجهي

كارخانجات مهمات سازى ايران
روس ها مقادير زيادى سالح و مهمات 
ارتش ايران را غصب و مصادره كرده و به 
شوروى حمل مى نمايند. دولت ايران براى 
ــب رضايت  ــرى از اين امر و كس جلوگي
روس ها ناگزير به عقد معاهده اى با دولت 
شوروى مى شود. به موجب اين معاهده كه 
در تاريخ 23 ژانوية 1943 به امضاء مى رسد 
كارخانه هاى اسلحه سازى ايران زير نظر و 
با مشورت متخصصين فنى شوروى اقدام 
ــات ارتش سرخ مى كند و  به توليد سفارش
ــود تا 80 درصد  دولت ايران متعهد مى ش
توليدات كارخانه هاى مهمات سازى خود 
ــوروى قرار دهد. كلية  ــز در اختيار ش را ني
مخارج و هزينه هاى توليد اين كارخانجات 
در طول مدت قرارداد به عهدة دولت ايران 
ــوالت آن ها كه  بود و تعيين قيمت محص
ــوروى متعهد به پرداخت آن بود  دولت ش

به آينده موكول شد [ذوقى، 134]
ــار گرفتن بنادر جنوب و  7. در اختي

شمال
بنادر جنوب كشور در اختيار انگليسى ها 
و آمريكايى ها قرار داشت و بنادر شمال در 
ــادر ايران  ــرل روس ها بود. كاركنان بن كنت

اخراج شده و يا در استثمار متفقين بودند.
ــن، دولت  ــا و راه آه ــالوه بر راه ه «ع
شوروى تمام بنادر شمال را با تمام شمال 
را با تمام متعلقات آن در اختيار خود گرفته 

بود...» [همان، 137] 

امنيتى  و  سياسى  پى آمدهاى  ب. 
اشغال ايران

1. فشارهاى سياسى
ــته هاى متفقين در ايران  رفتار و خواس
ــت  به نحوى بود كه مى توان آن را به سياس
مشخص و شناخته شدة دولت هاى انگليس 
و شوروى، در آن زمان، در جهت تضعيف 
حكومت مركزى و تدارك زمينة الزم براى 

دخالت در امور كشور توجيه كرد.
ــوروى با اين  «... مقامات انگليس و ش
ــة نابجا كه ايران در اشغال و تصرف  انديش
ــت،  ــت اس ــى آن دو دول ــاى نظام نيروه
على رغم مفاد پيمان اتحاد سه جانبه، هر يك 
ــوى در امور ايران مداخله و موجبات  به نح
ضعف دولت ها و چيرگى عوامل و عناصر 
ــئون سياسى كشور فراهم  مخرب را بر ش

مى ساختند...» [بيانى، 2ـ  81]
ــارهاى سياسى ديگر، داير كردن  از فش
كنسولگرى هاى روس در اغلب شهرهاى 
ايران براى كنترل و دخالت مستقيم در امور 
داخلى ايران بود: «... دولت شوروى از اشغال 
ــمالى ايران بهره بردارى خوبى در  اياالت ش
ــولگرى هاى خود در  ــعة كنس جهت توس
ــغال اياالت  ــى پس از اش ــران نمود. كم اي
شمالى، دولت شوروى رسماً از دولت ايران 
ــولگرى هاى شوروى در  ــت تا كنس خواس
تبريز، مشهد، رشت، شيراز، اهواز، اصفهان، 
كرمان، كرمانشاه، بندرعباس و خرمشهر داير 
ــغال ايران در شهريور  گردند. تا قبل از اش
ــولگرى در  ــوروى تنها يك كنس 1320 ش
بندرپهلوى و ايران نيز تنها يك كنسولگرى 
ــران با تقاضاى  ــت. دولت اي ــو داش در باك
تأسيس كنسولگرى هاى شوروى در تبريز و 
مشهد، مشروط به تأسيس كنسولگرى هاى 
ايران در تفليس و اشك [عشق] آباد، موافقت 

كرد...» [ذوقى، 133]

2. دخالت در انتخابات مجلس
ــد عوامل و  ــالش مى كردن ــن ت متفقي
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ــده  ــكلى كه ش طرفداران خود را به هر ش
ــى  ــس كنند و به اهداف سياس وارد مجل
ــت و ديگر اعمال  ــارت منابع اين مل و غ
ــروع خود صورت قانونى بدهند. راه  نامش
ديگرى كه شوروى و انگليس براى اعمال 
ــتر در ايران در نظر داشتند همان  نفوذ بيش
دخالت در انتخابات دورة چهاردهم مجلس 
ــوراى ملى بود كه در سال 1943 برگزار  ش
مى گرديد... در فاصلة بين سال هاى 1943 
و 1944 روس ها از حزب توده و انگليس 
از احزابى مانند حزب ارادة ملى حمايت و 
به اين ترتيب در امور داخلى ايران دخالت 

مى كردند [همان، 3ـ  142]
3. بازداشت رجال سياسى و مأموران 

كشورى و لشكرى
در سال 1322 از طرف متفقين، برخى 
از ايرانيان كه در بين آن ها افرادى همچون 
آيت اهللا كاشانى، حبيب اهللا نوبخت، نمايندة 
ــادى از امراى ارتش و  مجلس، و تعداد زي
ــناس سياسى بودند دستگير و  رجال سرش

زندانى شدند.
«بازداشت ايرانيان بدون هيچ دليلى، و 
ــب دارايى هاى خصوصى  مصادره و غص

ــه اقدامات عادى  و اموال عمومى از جمل
روس ها در ايران به شمار مى رفت. سربازان 
و افسران ارتش شوروى در ايران هيچ نوع 
برخورد رسمى و ادارى با مأمورين كشورى 

دولت ايران نداشتند...» [همان، 132]
ــتگيرى  ــوالرد هم به دس ــرريدر پ س
ايرانيان اعتراف مى كند، و مى نويسد: «پس 
ــتيم موافقت دولت ايران را  از مدتى توانس
براى بازداشت ايرانى هايى كه تصور مى شد 
ــغولند جلب  ــه فعاليت عليه متفقين مش ب
ــراد را مدتى تحت  ــم، تا بتوانيم اين اف كني
نظارت مراجع ايرانى و انگليسى در توقيف 

نگهداريم.» [پوالرد، 100]
4. خلع سالح نيروهاى نظامى ايران

ــى و انگليسى با  ــربازان روس رفتار س
نيروهاى نظامى ايران بسيار تحقيرآميز بود؛ 
به ويژه در شمال و جنوب ايران، نيروهاى 
ــغالگران اجازه  حمل  ايران تنها با اجازة اش
ــالح داشتند. در اكثر نقاط ايران ارتش و  س
ــهربانى ايران توسط متفقين خلع سالح  ش
ــوروى در بدو  ــده بودند. «نيروهاى ش ش
ــران پادگان هاى نظامى  ــود به اي هجوم خ
ــاى پليس در  ــش، ژاندارمرى و نيروه ارت

ــتان ها و شهرستان ها خلع سالح  مركز اس
كرده و بعد هم از تعداد نفرات آن ها كاستند 
و زمانى هم كه دولت ايران اقدام به فرستادن 
نيروهاى انتظامى به آن مناطق مى نمود از آن 
جلوگيرى به عمل مى آوردند. و در مواقعى 
كه با مسائل امنيتى روبرو مى شدند نيروهاى 
ــالح شدة ايران را مسئول  اندك و خلع س
ــتند.» [ذوقى،  حفظ نظم و امنيت مى دانس

[132
ــراى  ــوام كشــور ب ــك اق 5. تحري

تجزيه طلبى
روس و انگليس هر كدام براى به دست 
آوردن امتيازاتى، و حفظ منافع و رقابت با 
ــت به تحريك اقوام و قبايل  همديگر، دس
در منطقة تحت نفوذ خود مى زدند. تحريك 
مردم و قبايل جنوب توسط انگليسى ها و 
آذربايجان و كردستان توسط روس ها از اين 
موارد بود. «در سال هايى كه اتحاد شوروى 
با تحكيم مواضع دمكرات ها در آذربايجان 
ــة اين خطه  ــتان در جهت تجزي و كردس
ــيد، متقابًال بريتانيا نيز طرح ايجاد  مى كوش
ــوب هاى تجزيه طلبانه  در جنوب ايران  آش
ــود خود  را به منظور حفظ برترى قوا به س

كشيد...» [فرودست، 49]

فرهنگى  و  اجتماعى  پى آمدهاى  ج. 
اشغال

ــران موجبات  ــن در اي ــور متفقي حض
ــى را فراهم آورد.  ــاى اجتماع ناهنجارى ه
ــلطنة هدايت اين اوضاع را چنين  مخبرالس
توصيف مى كند: «... در تهران قشون روى 
يك طرف، قشون انگليس يك طرف، قشون 
امريكا بين دو، سى چهل هزار نفر لهستانى، 
ــى، وارد تهران  ــت خال غالب [غالباً] با دس
شدند و سرباز زحمت هاى ديگر، اضطراب 
ــاران فراموش كردند  ــيد كه ي به جايى رس

عشق...» [هدايت، 428]
1. كنترل و سانسور مطبوعات

ــزارش خود از  ــرريدر بوالرد در گ س
ــخ 22 مه 1945 م. به  اوضاع ايران در تاري

  يكى از عوامل عقب ماندگى ايران در دهه هاى بعدى قرن بيستم، اشغال ايران 
در جنگ جهانى دوم توسط دولت هاى انگلستان، شوروى و اياالت متحده بود
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ايدن (وزير امورخارجه) در مورد برقرارى 
ــور از جانب انگليس و شوروى بر  سانس
ــد: «... برقرارى  ــات ايران مى نويس مطبوع
سانسور از طرف انگليس و شوروى دربارة 
وقايع جنگ كه با شدت هرچه تمام تر در 
قسمت اعظم دوره ى تحت كنترل اعمال 
مى شد...» [بوالرد، 21ـ  120] مخبرالسلطمه 

نيز مى نويسد:
ــچ ترديدى در  ــوروى هي «مقامات ش
ــور اخبارى كه از نظر آن ها غير قابل  سانس
ــيله اى  قبول بود به خود راه نمى دهند و وس
ــتند همان  ــراى اين كار در اختيار داش كه ب
كميسيون سه جانبة سانسور بود كه بر طبق 
ــه گانه 1942 بين انگليس  ــان اتحاد س پيم
ــكيل يافته بود...»  ــوروى و ايران تش و ش

[هدايت، 145]
و بازهم بوالرد مى گويد:

«... طبق توافقى كه بين متفقين به عمل 
امده بود آن ها اجازه داشتند هر نوع نشرية 
ــمى را ـ به شرطى كه يكى از سه  غير رس
ــند  ــا ورود آن مخالف باش ــور متفق ب كش
ــوالرد، 21ـ   ــف و ضبط كنند...» [ب ـ توقي

[120
2. تجاوز متفقين به حريم خصوصى 

مردم
ــانى و  ــن، برخالف اخالق انس متفقي
ــن بين المللى و برخالف  مقررات و موازي
ــت هاى خود داده  قول هايى كه در يادداش
ــرط  ــليم بى قيد و ش بودند و برخالف تس
ــت هاى «عاجزانه»  دولت ايران و درخواس
ــردم، همچون  ــتن م ــراى در امان گذاش ب
مهاجمان وار دشهرها مى شدند و به غارت 
شهرها، اشغال ادارات و مصادرة خواروبار 
مردم مى پرداختند و نهايت بدرفتارى را با 
مردم مى كردند: «... عالوه بر شكايات اهالى 
ــاول و غارت و  ــهرها و قصبات از چپ ش
تعدياتى كه يا در اثر ورود نيروى شوروى 
ــخاص  ــع از طرف اش ــا بالتب رخ داده و ي
ــرار حادث گرديده [بود]  َمفسده جو و اش
از بازرگانان و ادارات دولتى نيز شكايات و 

گزارشاتى دائر بر اشغال و تصرف اماكن و 
ادارات دولتى و بنگاه هاى خطوط ارتباط، 
تلگراف و تلفن و راه آهن و غيره رسيده و 

[131 مى رسد.» [ذوقى، 32ـ 
نيروهاى امريكايى مقيم ايران نيز مانند 
همقطارهاى روسى و انگليسى خود اسباب 
مزاحمت مردم را فراهم مى آوردند. گزارش 
تلگرافى زير نمونة آن است: «چندى است 
مأمورين امريكايى به خانه هاى اهالى وارد 
[و] به نام اين كه كاالى نيروى امريكايى دارند 
مزاحم [مى شوند.] اين رويه در اهالى ايجاد 
نگرانى و حسن تبليغات مأمورين دولت را 

خنثى خواهد نمود.» [تبرائيان، 542]
ــاد و رذايل اخالقى  ــغالگران، فس اش
ــان را به ايران منتقل كردند.  جوامع خودش
رفتار حيوانى آمريكايى ها از اين نمونه است: 
«... آمريكايى ها به سرعت باشگاه اميرآباد را 
ــا تبديل كردند. كاميون هاى  به مركز فحش
آمريكايى به مركز شهر مى آمدند و دخترها 
را جمع مى كردند و به باشگاه مى بردند...» 

[فرودست، 124] 
3. انتشار و تبليغ افكار كمونيستى و 

غرب گرايانه
انتشار و تبليغ افكار و عقايد كمونيستى 
ــرى بود كه حاكميت و  و غربگرايانه خط
ــتقالل ايران را مورد تهديد جدى قرار  اس
ــه تبليغ عقايد و افكار  مى داد، به ويژه آن ك
كمونيستى در منطقه اى صورت مى گرفت 
ــد ايده هاى  ــبى براى رش ــه محيط مناس ك
ــمار مى رفت. از اين رو  جدايى طلبانه به ش
كشور ايران عميقاً مورد تهديد قرار گرفته، 
پيوند مردم آذربايجان و كردستان با دولت 

ــر توطئة  ــده و بر اث ــيخته ش مركزى گس
ــتخوش حوادث  ــا آذربايجان دس روس ه

ناگوارى گرديد [ذوقى، 139]
ــده و ديگر  ــوارد ذكر ش ــى م با بررس
اقدامات و سياست هاى اشغالگران در ايران 
به اين حقيقت پى مى بريم كه اشغال ايران، 
عالوه بر زيان هاى جبران ناپذير اقتصادى در 
عرصه هاى سياسى، امنيتى و اجتماعى نيز 
آسيب هاى شديدى را به مردم وارد كرد كه 
تبعات آن تا سال ها پس از خروج نيروهاى 
ــاى ماند،  ــة ايران به ج ــغالگر در جامع اش
ــه جرأت مى توان گفت يكى  به طورى كه ب
ــى ايران در دهه هاى  از عوامل عقب ماندگ
ــغال ايران در جنگ  بعدى قرن بيستم، اش
ــط دولت هاى انگلستان،  جهانى دوم توس

شوروى و اياالت متحده بود.
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  روس ها تمام راه آهن و راه هاى شمال كشور در استان هاى پنج گانة شمال را 
مورد استفادة تام و تمام خود قرار داده بودند ولى نگهدارى و تعميرات راه آهن و 
راه ها همچنان به عهدة دولت ايران بود و تنها حق عبور ناچيزى به دولت ايران 
مى پرداختند كه آن را هم بعدها قطع كردند و به بهره بردارى كامل از خطوط و 

راه ها پرداختند
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