فصلنامة علمي -پژوهشي تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا
سال بیست و ششم ،دورة جدید ،شمارة  ،29پیاپی  ،119بهار 1395
(س)

تحلیل تاریخیِ علل بازداشت و تبعید ایرانیان توسط متفقین
در دورة اشغال :شهریور  1320ـ شهریور 1324
سجاد راعی گلوجه

1

تاریخ دریافت94/3/18 :
تاریخ تصویب94/6/18 :

چکیده

متفقین ( انگلستان و شوروی) ،پس از تمهیدات الزم و با دستاویز حضور و

فعالیت آلمانیهای مقیم ایران بر ضد متفقین ،در  3شهریور  1320ایران را
اشغال و رضاشاه را وادار به استعفا و تبعید از ایران کردند و در مرحلة بعد،

اقدام به ایجاد دولت دستنشانده و تحمیل پیمان اتحاد سهگانه کردند .آن

دو کشور اندکی پس از اشغال ایران اقدام بهه بازداشهت ایرانیهان از اقشهار

گوناگون و ایجاد بازداشتگاه در درون قلمهرو حاکمیهت دولهت ایهران در
شهرهای اراک ،تهران و رشت کردند .بخشی از ایرانیهان را نیهز از اونهان

خود به شهرهای دیگر تبعید نمودنهد .ههر دو اقهدام در تنهاق
پیمان اتحاد ایران با متفقین و ناق

آشهرار بها

حق حاکمیت ایران بود .علت ظهاهری

بازداشتها و تبعیدها همراری و تمایل افراد مذکور به آلمانیها با عنهوان
 .1دانشههجوی دکتههری تههاریخ ایههران بعههد اسهههم دانشههگاه تهههران ،کارشههناا اسههناد و پگوهشههگر تههاریخ معا ههر ایههران؛
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ستون پنجم بود که گرچه در مورد عدة کمی دق مهیکهرد ،ولهی علهل
ا ههلی آن ولههوگیری از انتخهها روههال مخههال

انگلههیس و ش هوروی و

مخالفان اشغال به نمایندگی دورة چهاردهم مجلس شورای ملی ،تهدید و

ولوگیری از اقدامات مخالفتآمیز ا حا مطبوعات ،ملّیون و نظامیان و
برخورد با مخالفان قدیم و ودید سیاستهای انگلیس و شوروی در ایران
بههود .همینههین بخشههی از پرسههنل وزارت راه و راهآهههن را کههه بههه برخههی

انهعههات ونهها وهههانی دوم ماههل میههزان و نههوم محمههوالت نظههامی و

تدارکاتی متفقین ،مسیرها و گذرگاههای سوقالجیشی دسترسهی داشهتند،
بازداشت کردند .این مقاله در دد است تا با بهرهگیری از اسناد تاریخی و
خانراتِ افراد بازداشت و تبعیدشهده بهه بازنمهایی چگهونگی بازداشهت و

محیط بازداشتگاهها و علل ظاهری و واقعی بازداشتها و تبعیدها بپردازد.

واژههای کلیدی :بازداشت ،تبعید ،ایرانیان ،متفقین ،انگلیس ،شوروی،
ونا وهانی دوم  ،1939 -1945اشغال ،نق

حاکیمت

مقدمه

متفقین پس از اشغال نظامی ایران در شههریور  ،1320ابتهدا بها وادار کهردن دولهت ایهران بهه

انعقاد پیمان اتحاد سهگانه ،به اشغال نظامی خود وامة مصهالحه و اتحهاد پوشهاندند 1.پهس از
آن ،شروم به مداخله در امور داخلی کردند که غالباً به استناد مفاد پیمان سهگانه و در واقه
در تناق

با آن پیماننامه و ناق

حق حاکمیهت ایهران بهود 2.یرهی از اقهدامات متفقهین در

 .1برای آگاهی در مورد چگونگی تحمیل و دالیل تحمیلیبودن پیمان اتحاد ایران با متفقین رک :سجاد راعی گلووهه،

«اتحاد ایران با متفقین؛ استراتگی یا تحمیل» ،فصلنامة تاریخ روابط خارجی ،سال دهم ،شمارة ( 41زمسهتان )1388؛

همو« ،نقش انگلیس در اشغال ایران در ونا وهانی دوم و تحمیل پیمان اتحاد سهگانهه» ،مجموعه مقاالت دومـین
همایش ایران و استعمار انگلیس ،ولد اول ،تهران ،موسسة مطالعات و پهگوهشههای سیاسهی ،1391،ه

.263

-312

 .2برای آگاهی بیشتر در این زمینه رک :سجاد راعی گلووه و علیا غر راستینه« ،بررسی ابعاد مداخلهه انگلیسهیهها در
امور ایران در نول ونا وهانی دوم» ،مجموعه مقاالت دومین همایش ایران و استعمار انگلـیس ،ولهد دوم،
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ایران در دورة اشغال ،ایجاد بازداشتگاه در قلمرو حاکمیت ایران در شهرهای اراک ،تههران
و رشت و بازداشت ایرانیهان از هنوو و اقشهار گونهاگون در آنهها بهود کهه در میهان آنهها
نخستوزیر اسبق ،نمایندگان مجلس ،امیران ارتش ،علمای اعههم ،بازرگانهان هاحبنهام،
ا حا مطبوعات و غیره دیده میشدند .عدهای از ایرانیان را نیز از اونان خود به شهرهای
دیگر تبعید کردند .این اقدام در شرایطی ورتی میگرفت که ایران با متفقین پیمان رسمی
اتحاد داشت .این تناق

آشرار ضمن اینره بیانگر خصهومت و بهیاعتمهادی بهه مقامهات و

دولت ایران بود ،اقدامی در وهت نق

آشهرار اسهتقهل قضهایی ،اداری و انتظهامی و حهق

حاکمیت ایران هم بود.
در زمنیة موضوم حاضر پگوهش ودی انجام نشده است .کتابی توسهط نهوراال الرودی،

یری از بازداشتشدگان با عنوان اسیران؛ فجای عمّال تبهرار انگلیس در ایران نوشهته شهده
که بیشتر تو ی

برخی وقای مربوط به بازداشتها و وضعیت بازداشتگاه متفقهین در اراک

است .کتا دیگر توسط انوشیروان خلعتبری با عنهوان محبوسهین متفقهین در ایهران( 1324ه

 )1322نوشته شده که بهرة کمتری از اسناد و انهعات تاریخی دارد و به اختصهار برخهی از

موضوعات مربوط به بازداشتشدگان را مرور کرده اسهت و ابعهاد موضهوم و علهل واقعهی

بازداشتها و تبعیدها را مورد واکاوی و بازنمایی قرار نداده است .دو کتها نیهز کهه هرفاً

اسناد و انهعات خام و پردازشنشده هستند به نامهای ستون پنجم :گوشهای از فعالیتههای

عوامل آلمان براساا اسناد محرمانة بریتانیا (ایران1324 ،ه  )1320و اسنادی از اشهغال ایهران
در ونا وهانی دوم (ولهد پهنجم :بازداشهت و تبعیهد) اخیهراً منتشهر شهده اسهت .در مهورد

بازداشت آیتاال کاشانی هم مقالهای سندی به نام «آیتاال کاشانی در زنهدان بیگانگهان در

ایران» نوشته شده است کهه عهاری از تحلیهل وهدی مهیباشهد .نرتههای کهه دربهارة ادبیهات
پگوهش موضوم حاضر ووود دارد ایهن اسهت کهه در مهورد تبعیدشهدگان ههی گونهه کهار
پگوهشی انجام نشده و حتی متن تو یفی هم در این زمینه در دسترا نیست .برمبنای خهه
موسسة مطالعات و پگوهشهای سیاسی،1391 ،

 648ه 575؛ سجاد راعی گلووه« ،بررسی مداخلة انگلیسهیهها در

امور اقتصادی ایران در وریان ونا وهانی دوم» ،فصلنامة تاریخ اسالم و ایران ،سال بیسهت و دوم ،دورة ودیهد،

شمارة پیاپی ( 105زمستان ،)1391
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پگوهشی مووود دربارة بازداشت و تبعید ایرانیان توسط متفقین در ونا وهانی دوم ،مقالهة
حاضر نگاشته شده و سعی دارد ابعاد و زوایای موضوم را با بهرهگیری از اسهناد و دادهههای
تاریخی دست اول براود تا زمینه برای پگوهشهای عمیق و گسترده فراهم گردد.
سؤال محوری مقاله این است که چرا متفقین (انگلیس و شوروی) با ووود داشتن پیمهان
اتحاد با ایران و همراری تمامعیار دولت ایران با آنها ،در اقدامی تناق

آمیز خودشان رأسهاً

به ایجهاد بازداشهتگاه ههای گونهاگون در درون قلمهرو حاکمیهت ایهران و بازداشهت و تبعیهد
ایرانیان اقدام کردند؟
فرضیة مقاله این است که انگلیس و شوروی در کنار پیشبرد سهایر راهبردههای خهود در
قبال ونا وهانی دوم ،از فر ت پدیدآمده در دورة اشغال برای برخورد ودی با مخالفان
سیاسی خود در ایران بهرهبرداری کردند تا آنها نتوانند در این مقط حسااِ تاریخ ایهران بهه
مقابله با اقدامات آن دو کشور بپردازند و بههویهگه برخهی از روهال مسهتقل و ملهی مخهال
نتوانند به نمایندگی دورة چهاردهم مجلس شورای ملی انتخا شوند و سد راه مداخهت و
زیادهخواهیهای متفقین گردند.
بازداشت ایرانیان از اقشار گوناگون و علل و عوامل آن

بازداشت ایرانیان و برخی از بیگانگان اتبام دول محورِ مقیم ایران از نخسهتین روزههای پهس
از اشغال ایران در شهریور  1320شروم شد ،ولی در سطح گسترده چند ماه پس از تصهویب
و امضای پیمان اتحاد سههگانهه در بهمهن  1320و در آسهتانة تمهیهدات الزم بهرای تبلیغهات
نامزدهای نماینهدگی دورة چههاردهم مجلهس شهورای ملهی در نیمهة اول سهال  1321آغهاز
گشت و به تناو تا پایان ونا وههانی دوم تهداوم یافهت .علهت عهدم تشهدید و گسهترش
بازداشتها در دورة قبل از انعقاد پیمان اتحاد این بود که مووب تحریه

احساسهات ضهد

متفقین و تأثیر منفی بر روند بررسی و تصویب پیمان مذکور در مجلس شورای ملی نشود.
حدود سه ماه پس از تصویب پیمان اتحهاد ،متفقهین بها انتشهار اعهمیههای در اردیبهشهت
 1321هرگونه اقدام در حمایت و نرفهداری از دول محهور را غیرقهانونی شهمرده (الرودی،
 )4 :1332و در منطقة اشغالی خود فهرستهایی از ایرانیان تهیهه و دولهت ایهران را وادار بهه
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دستگیری و تحویلشان به نیروهای انگلیسی و شوروی کردند .نرتة دیگر اینره آنهها اقهدام
به بازداشت را به استناد قهول همرهاری ایهران در پیمهان اتحهاد انجهام مهیدادنهد و اسهتدالل
میکردند که دولت ایران قول و تعهد «همهگونه همراری» و «هر نوم مساعدت و تسهیهت
ممرنه» را در آن پیماننامه داده است (اسنادی از اشهغال ایهران  8/1 :1389 ،...ه  .)10در 30
خرداد  1321سفارت انگلیس ضمن ابراز ناخرسندی از عدم ودیت و سختگیری مأموران
ایرانی در بازداشت متهمین به تبلیغ بر له دول محور و فعالیت و تبلیغات بهر ضهد متفقهین ،از
دولت ایران خواسهت دسهتور فهوری بهه راهیس ادارة کهل شههربانی داده شهود تها برحسهب
تقاضای آن سفارتخانه اشخاص مظنون را بازداشت و در ورت لزوم آنها را تحهت اختیهار
مأمورین نظامی انگلیس قرار دهند تها مهورد بازپرسهی و بهازوویی قهرار گیرنهد (آماتهد ،ا

 ،1321ک  ،13پ  1.)33اسناد مووود نشان میدهند که خطمشی و سیاست انگلیس «اعادة
نظم و امنیت»« ،پشتیبانی از تمام عنا ر محافظهکار» و «مخالفت و برخهورد بها تمهام عوامهل
مخرّ  ،و نرفدار تغییر ،بینظمی و آشو » بود (لنیافسری )319 :1351 ،تا با خیال آسوده
راهبرد ا لی خود را در ونا وهانی دوم دنبال کند.
متفقین برای بازداشت افراد علل و دالیل گوناگونی مطرح میکردند که برخی واقعی و
برخی دیگر واهی و ظاهری بود .آنیه در این زمینه اهمیت بیشتری دارد این است کهه همهة
بازداشتشدگان اتبام دولت ایران بودنهد و در درون مرزههای ایهران زنهدگی مهیکردنهد و
مشمول قوا نین و مقررات دولت ایران بودند و باالوبار بهه ونها وههانی دوم مهرتبط شهده
بودند ،لذا تصمیمگیری دربارة آنها و افرار و اقداماتشان نیز با دولت و محاکم ایهران بهود و
اقدام متفقین نق

آشرار اسهتقهل سیاسهی و قضهایی کشهور ایهران محسهو مهیشهد 2.در

 .1برای رعایت اختصار در کل مقاله ،به وای «آرشیو مرکز اسناد و تهاریخ دیپلماسهی» ،عنهوان اختصهاری «آماتهد» ،بهه
وای سال حرو «ا» ،به وای کارتن ،حرو «ک» و به وای پرونده حرو «پ» به کار برده شده است.

 .2برای آگاهی بیشتر در این زمینه رک« :توسعه در محاق دخالت بیگانگان (مداخلة انگلیسیها در امهور داخلهی ایهران

در نول ونا وهانی دوم به روایت اسناد نخستوزیری)» ،فصلنامة نامة دولت اسالمـی ،سهال اول ،شهمارة  3و 4

(تابستان و پاییز )1387؛ همو« ،بررسهی مداخلهه انگلیسهی هها در امهور اقتصهادی ایهران در وریهان ونها وههانی دوم»،

فصلنامة تاریخ اسالم و ایران ،سال بیست و دوم ،دورة ودید ،شمارة  ،16شمارة پیاپی (105زمستان  ،)1391ه
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ضمن ،اقدام انگلیسیها و رواها به منزلة تحقیر و توهین به ایرانیان و وارد کردن خسهارات
معنوی وبرانناپذیر بر آنها بود .بسیاری از بازداشتشدگان مخالفان اشغال کشورشان بودند
که در مطبوعات ،ارتش ،ادارات و سازمانهای دولتی و در نوو و مشهاغل گونهاگون بهه
کار و خدمت مشغول بودند .اتهام ستون پنجم آلمهان و نرفهداری از دول محهور ،بهه افهراد
معدودی دق می کهرد و حتهی برخهی از آنهها نرفهدار نیهز نبودنهد بلرهه هرف ًا مجهذو
پیروزیهای آلمانیها شده بودند .این قبیل افراد بیشهتر نظهامیهها بودنهد (خلعتبهری:1385 ،
 .)52میتوان گفت که اتهام نرفداری از آلمان و دول محور اتهام مؤثر روز بود و بها نهرح
آن دربارة افراد مورد نظر مبادرت به هرگونه اقدام کنترلی و محدودکنندهای سهل و ممرن
میشد.
اسناد محرمانة منتشرشدة بریتانیا اسامی پنج نفر یعنی سرلشرر فضلاال زاهدی ،سرلشهرر
محمد ادق کوپال ،سرهنا ادق فروهر ،حبیباال نوبخت و نا رخان قشهقایی را افهراد
تأثیرگذارتر در تشریهت ستون پنجم آلمان نام میبرد (ستون پنجم ،گوشههای از:1391 ،...
 ،)26-24ولی شوروی و انگلیس در نول دورة اشغال چند د نفر را دستگیر ،بازدداشهت و
تبعید کردند .در هر ورت ،براساا مطالعات و یافتههای نگارندة مقاله از اسناد و دادههای
تاریخی مووود ،محورهای مهم و واقعی بازداشتها به شرح زیر قابل بررسی میباشد:
الف .طرفداری از آلمان و دول محور و ارتباط ،اختفاء و فراریدادن آلمانیهای
مقیم ایران

دولت آلمان در دورة رضاشاه وارد عر ههای نعتی و اقتصادی ایهران شهد و بها تووهه بهه
اینره همیون انگلیس و شوروی پیشینة استعماری و تضیی حقوق ملت ایهران را در پرونهدة

خود نداشت در بهین اقشهار گونهاگون مهردم ،دسهتکهم در مقایسهه بها شهوروی و انگلهیس
محبوبیت یافت .به عهوه ،در حین ونا وهانی دوم پیشرفتهای خیرهکننهدة ارتهش هیتلهر
در وبهههای ونا باعث ایجاد احساساتی در بین برخی ایرانیان ،بهویگه نظامیان شد .برخهی
نیز واقعاً نرفدار سیاست آلمان بودنهد کهه ضهدیت آنهها بها رواهها و انگلیسهیهها در ایهن
نرفداری بیتأثیر نبوده است .انگلیسیها و رواها از محبوبیت آلمانیهها نهزد مهردم ایهران
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آگاه بودند و به همین دلیل همة کهانونههای احتمهالی حمایهت از آلمهانیهها را تحهت نظهر
داشههتند .رهبههران برخههی ایهههت و عشههایر ،ماههل قشههقاییههها و برخههی ا ههحا مطبوعههات و
فارغالتحصیهن از کشور آلمان در این زمره بودند .البته افرادی هم بودند که به اختفا و فرار
واسوسان آلمانی کم

کرده بودند ،ولی تعداد چنین افرادی بسیار کم بود و بههههی ووهه

نمیتوانست تحوالت تأثیرگذاری را رقم بزنهد .همینهین ،متفقهین از موضهوم سهتون پهنجم
آلمان به ماابه ابزاری برای برخورد با هرگونه مقاومت و مخالفت از سهوی نخبگهان و اقشهار
مطل ایرانی بهرهبرداری کردند .واقعیت امر این بهود کهه متفقهین ،بههویهگه انگلیسهیهها کهه
رهبری و ابترار عمل تحوالت وبهة متفقین را در دست داشتند دنبال کنترل مطلق بهر ایهران
و استفادههای گوناگون از آن در راستای مصالح متفقین و مناف حال و آیندة خود ،بههویهگه
در ارتباط با نفت بودند ولی میخواستند تا وایی که ممرن باشد از روشهای شبهقهانونی و
بدیل استفاده کنند تا بهزعم خود ووه استعماری اقداماتشان را کمرنا نمایند.
در بین بازداشتشدگان ایرانی به اتههام نرفهداری از آلمهان افهرادی از سهطوح و اقشهار
مختل

ووود داشتند .احمد متیندفتری عالیترین سابقة سیاسهی (مقهام نخسهتوزیهری) را

داشت که به اتهام نرفداری از آلمان دستگیر و زندانی شده بود .وی گرچهه خهود را شهیفتة
زبان و ادبیات آلمانی و فارغالتحصیل از دانشگاههای آن کشور معرفی میکند ولی بهشدت
خود را از اتهام نرفداری از فاشیسم مبرّا میداند .او اتهام ژرمانوفیلی را نراحهی مخالفهان و
رقبای اداری ایرانی خود میداند که ههم زمهان بها فعالیهت انتخابهاتی بهرای ورود بهه مجلهس
چهاردهم ،متفقین را از ورود او به مجلس بیمناک کردنهد و مووبهات بازداشهتش را فهراهم
نمودند (خانرات ی

نخستوزیر 223 :1371 ،ه  .)224البته انگلیسیها میخواستند احمهد

قوام را نیز به اتهام ارتباط با آلمانی هها دسهتگیر کننهد کهه در نهایهت چنهین کهاری هورت
نگرفت (سپهر .)176 :1374 ،قوامالسلطنه مخهال

بازداشهت ههممیهنهانش بهود و در مقابهل

درخواست انگلیسیها مخالفت و مقاومت کرده بود و معتقد بود که اگهر بازداشهت فهرد یها
افرادی ضرورت داشته باشد باید از مجرای قهوانین و دسهتگاه قضهایی ایهران هورت گیهرد
(شههوکت .)173-172 :1386 ،زرتشههت فروهههر فرزنههد ههادق فروهههر نیههز کههه دانههشآمههوز
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دبیرستان نظام بود ،پایینترین رتبه را داشت که به اتهام تبلیغ به نرفهداری از آلمهان در بهین
دانشآموزان دستگیر و بازداشت شد (اسنادی از اشغال ایران  224/5 :1390 ،...ه .)227
یری از ایرانیانی که در رابطه با اختفا و فراریدادن واسوسان آلمانی دسهتگیر و زنهدانی
شد حبیب اال خیلتاش بود .وی کارمند وزارت پیشهه و هنهر در تههران بهود کهه بها فردریه
کومل ،واسوا آلمانی در ارتباط بوده و براساا گزارشهای مووود ،هم در اختفها و ههم
در فراریدادن وی نقش داشته است (الرودی 5 :1332 ،ه 15؛ ستون پنجم ،گوشههای از ،...
.)70 :1391
ب .مخالفت با اشغال و مداخلة متفقین در امور داخلی ایران

افراد زیادی به اتهام ابراز مخالفهت شهفاهی یها درط مطهالبی در مطبوعهات و سهایر اعمهال و
اقدامات مخالفتآمیز بازداشت شدند .یری از مشهورترین آنها نهوراال الرودی بهود کهه در
شیراز به فعالیت مطبوعاتی مشغول بود (الرودی.)22 :1332 ،
البته مخالفت در سطح افراد عادی و اظهار چند کلمهه بهر ضهدِ متفقهین نیهز مهیتوانسهت
مووب بازداشت وی شود .در گهزارش شههربانی همهدان از فهردی بهه نهام فرههاد سهرکانی
نامبرده شده که نانوا بهوده و در محهل کهارش حرفهی در انتقهاد از متفقهین زده بهود .وی بهه
درخواست رابط قشون انگلیس در همدان به اتههام «انتشهارات دروغ علیهه ایهران و متفقهین»
بازداشت شد (گزیدة اسناد ونا وهانی دوم در ایران .)140-137 :1381 ،یا دانشآموزی
به نام محمد نی

پی را در سنندط بهه اتههام سهرودن شهعر علیهه متفقهین بهدون هدور قهرار

بازداشت ،توقی

کردند (همان.)160-158 ،

پ .مخالفت قدیم و جدید با سیاستهای استعماری انگلیس و شوروی در ایران

انگلیسیها و رواها از فر ت استیه بر ایران استفاده کرده و با توسل به اتهام نرفهداری از
آلمان و دول محهور یها تبلیهغ برضهد متفقهین ،دشهمنان و مخالفهان دیهرین و متهأخر خهود را
ی پهس از خهروط
بازداشت و تبعید کردند .واقعیت این بهود کهه در فضهای نسهبت ًا بها ِز سیاسه ِ
رضاشاه از حن ة قهدرت و پایهان موقهت فضهای اختنهاق ،فعهاالن سیاسهی و اقشهار مبهارز و
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فرهیختة ایرانی ،استعمار و استیهی نوم قهرن نهوزدهمی انگلهیس و روا را برنمهیتافتنهد و

اعتراض و مقاومت نشان میدادند 1،لذا متفقین با توسهل بهه زور و مداخلهة آشهرار در امهور
داخلی ایران ،محدودیتهایی شدیدتر از دورة رضاشاه اعمال کردند.
ت .جلوگیری از انتخاب به نمایندگی دورة چهاردهم مجلس شورای ملی

دسههتگیری برخههی از روههال ایرانههی بههه منظههور ولههوگیری از انتخهها و ورودشههان بههه دورة
چهاردهم مجلس شورای ملی بود .آیتاال کاشانی که تبلیغات روشهنگرانة زیهادی بهر ضهد
مداخلة انگلیسیها در امور داخلی ایران ،بهویگه در انتخابات دورة چهاردهم مجلس شورای
ملی داشت ،توسهط نیروههای انگلیسهی دسهتگیر (دهنهوی )248/1 :1361 ،و بهه بازداشهتگاه
متفقین در اراک اعزام شد (آیتاال کاشانی به روایت اسناد و خانرات 123 :1386 ،ه 296؛
ستون پنجم ،گوشهای از  .)104 :1391 ،...در اسناد محرمانة انگلیس آمده است که «مشهرل
ما ارااة پروندهای علیه کاشانی بود که حتی ی

کمیسیون مغهرض ایرانهی نیهز نتوانهد آن را

نادیده بگیرد ...از لحاظ سیاسی مهم بود که نوبخت و بهویهگه کاشهانی ههر دو از نظهر خهود
ایرانیان گناهرار شناخته شوند» (همان.)106 ،
علت واقعی بازداشت احمد متیندفتری ،که از آخرین نخستوزیران دورة رضاشاه بهود
نیز همین مسئله بود .وی در این باره میگوید:
«انتخابات دورة چهاردهم قانونگذاری اوضام را تغییر داد .عدة کایری از ووانهان
وننپرست و ناراضی از اشغال ایران بهخصوص دانشجویان و شهاگردان سهابق مها
کمر همت بسته و دور ما ومه شهدند و مها را بهه شهرکت در انتخابهات تشهویق و
متقاعد کردند .تجهیزات نوری بود که مخالفین ما را نگهران سهاخت و در مراکهز
خاروی دست به کار شدند و در بحبوحة فعالیت انتخاباتی بود کهه متفقهین تهوقیفم
کردند» .وی میافزاید« :روزهایی که من در اراک در میان سیمهای خاردار بههسهر
 .1برای آگاهی بیشتر در مورد اعتراض دستهومعی فرهیختگان و تحصیلکردگان ایرانی نسبت به پیمان اتحاد ایهران بها

متفقین ،که نی نامة سرگشادهای به محمدرضا پهلوی و نخستوزیر ورت گرفته بهود ( رک :سهجاد راعهی گلووهه،

«بازتا های داخلی اتحاد ایران با متفقین» ،فصلنامة نامه دولت اسالمی ،شمارة ( 8 7بهار و تابسهتان  ،)1389ه

 260ه .)269
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می بردم موفقیت من در استخراط آرا تهران مال بمب ترکید و اعتراض و مداخلة
مقامات خاروی مووهب شهد کهه مقهداری از آرا مهن را بهه نهام شهخ

موههوم

(مبین دفتری) کنار گذاشته و از لیست دوازده نفر منتخبین خاروم نماینهد» (همهان،
224؛ اسنادی از اشغال ایران .)167/5 :1390 ،...

آیتاال کاشانی به مدت  14ماه در اردوگاه متفقهین در اراک و کرمانشهاه در بازداشهت
بود و چند روزی نیز به بازداشهتگاه شهوروی در رشهت بهرده شهد کهه پهس از بهازوویی بهه
کرمانشاه بازگردانده شد .عمدهترین علت انتقال آیتاال کاشهانی بهه کرمانشهاه و بازداشهت
انفرادی وی تحتنظر مستقیم انگلیسیها ،ترا از ارتباط او با سایر بازداشتشدگان و تهأثیر
بر روی آنها بوده و انگلسییها میخواستند تا پایهان انتخابهات بهر وی کنتهرل داشهته باشهند.
البته ،علت دیگر ،شهرکت وی در انقهه عهراق در سهال  1920در کنهار پهدرش ،آیهتاال
سیدمصطفی کاشانی ،برضد انگلیسیها بود .آیتاال کاشانی در یری از بازووییههای خهود
گفته بود که « :من اساس ًا با هر اونبهی کهه مخهال

مصهالح و اسهتقهل مملرهت ایهران باشهد

مخالفم ،این اونبی خواه روا باشد خواه انگلیس یا آلمان و آمریرا و اگهر در زنهدان شهما
بمیرم ننا ابدی بر شما خواهد بود و اگر از زندان شما بیرون آیم کاری خهواهم کهرد کهه
ی

نفر اشهغالگر بهاقی نمانهد» .وی پهس از پایهان ونها وههانی دوم آزاد شهد («آیهتاال

کاشانی در زندان بیگانگان» 183 :1374 ،ه .)185
ث .جلوگیری از دستیابی به اطالعات محرمانه و مهم متفقین در ایران

بازداشت بسیاری از کارمندان و کارکنان راهآهن به علت دسترسی آنها به انهعات متفقهین
بود و انگلیسیها به آنها اعتماد نداشتند .وعفر شری امامی کهه در زمهان بازداشهت کارمنهد
راهآهن بود -که البته بعدها به مقاماتی چون ریاست مجلس سنا و نخستوزیری رسهید -در
خانراتش به نرتة دیگری هم اشاره میکند« :انگلیسیها میخواستند آنها نداننهد کهه میهزان
محموالتشان چقدر است تا کرایه و عوارضی که باید میدادند خودداری کننهد» (خهانرات
وعفر شری امامی .)75-74 :1380 ،از نظهر آمهاری بیشهترین بازداشهتشهدگان مربهوط بهه
ادارات گوناگون راهآهن بود (الرودی.)177-175 :1332 ،
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ح .ارتباط با طرفداران ایرانیِ آلمانیها

انگلیسی ها در چنهدین مهورد افهرادی را بازداشهت کردنهد و یها تحهت نظهر گرفتنهد کهه در
سالهای ونا وهانی اول در حمایت از آلمانیها اقداماتی انجام داده بودند .در مهر 1321
سرتیپ آتابای را به اتهام ثابتنشدة ارتباط با حسینخان بوچاقیی تحت تعقیب و بهازوویی
قرار دادند .درحالیکه گزارشهای دولت ایران نشان میداد وی ا هً بوچاقیی را ندیده و
رف ًا از د کیلومتری منطقة اسهتقرار وی بهرای انجهام مهأموریتی همهراه بها سهایر مهأموران
دولتی عبور کرده است (اسنادی از اشغال ایران  62/5 :1390 ،...ه .)64
تعداد ،ترکیب و اسامی بازداشتشدگان

دربارة تعداد بازداشت شدگان آمار دقیقی ه نهه در زمهان وقهوم حادثهه و نهه بعهد از آن ه بهه
ورت رسمی یها غیررسهمی منتشهر نشهده اسهت .در یرهی از اسهناد نخسهتوزیهری تعهداد
بازداشتشدگان ،اعم از ایرانی و غیرایرانی 234 ،نفر همراه با اسامی ذکر شده است (همان،
 .)475-469نوراال الرودی نیز اسامی حدود  180نفهر را در کتها خهانراتش ذکهر کهرده
است (الرودی 171 :1332 ،ه .)180
در مورد ترکیب بازداشتشدگان نیز همیون تعداد آنها انهعات دقیقهی ووهود نهدارد
اما آنیه مشخ

است اینره اغلب آنها از افراد و اقشار اثرگذار وامعه بودند و به نحهوی از

انحا میتوانستند در آگاهیدادن و وهتدهی افرار عمهومی نسهبت بهه مظهالم و مهداخهت
متفقین مؤثر باشند .با تووه به دادههای تاریخی مووهود ،ترکیهب غالهب بازداشهتشهدگان،
اسامی و مشاغل آنها در موق بازداشت و یا نزدیه

تهرین زمهان بهه آن بهه شهرح زیهر قابهل

دستهبندی است:

 .1رجال سیاسی؛ از میان روال سیاسی احمد متیندفتری ،نخستوزیر؛ محمهد
سجادی ،وزیر و حبیب اال نوبخهت ،نماینهدة مجلهس شهورای ملهی قابهل ذکهر
است.

 .2کارمندان و افراد مرتبط با سـفارت و کنوـولگریهـا و مسسوـات
آلمانی در ایران؛
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 .3نظامیان؛ آمار بازداشتشدگان نظامی در مقایسهه بها سهایر بازداشهتشهدگان
پس از پرسنل راه آهن از همه بیشتر بود و در میان آنها افرادی چهون سرلشهرر
فضلاال زاهدی ،فرمانهده لشهرر ا هفهان؛ سرلشهرر فهرطاال آقاولهی ،راهیس
تشریهت ژاندارمری و دادرسی ارتهش؛ سرلشهرر ابوالحسهن پورزنهد ،راهیس
ادارة کل ا هح نگاد اسب؛ سرتیپ محمد هادق کوپهال ،منتسهب بهه وزارت
ونا قرار داشتند .بخشی از بازداشتشدگان نظامی نیهز فرمانهدهان و افسهران
رستهها و مراکز فنی نظامی بودند .ماهل :سهرهنا هفرعلی انصهاری ،راهیس
مخزن مهمات پارچین.

 .4افوران انتظامی و کارمندان شهربانی کل کشور؛ در این زمهره بیشهتر
افرادی بودنهد کهه در ادارات آگهاهی راهآههن مشهغول خهدمت بودنهد .ماهل:
سرهنا عبداال اشرفی ،رایس ادارة پلیس راهآهن.

 .5قضات ،کارمنـدان عـالیرتبـه دادگوـتری و وکـالی ةایـة یـ
دادگوتری؛

 .6اصحاب مطبوعات؛ ا حا مطبوعات به علت درط مطالبی انتقادی نسهبت
به اشغال و متفقین دستگیر میشهدند .ماهل :وههانگیر تفضهلی ،مهدیر روزنامهة

ایران.

 .7مهندسان ،مدیران و کارکنان ادارات دولتی؛ تعداد بازداشتشهدگان
از این نی

هم بیشتر بود که غالباً فارغالتحصیل از کشهور آلمهان بودنهد و در

بخشهای فنی حساا مال مخابرات ،بیسهیم و ادارات فنهی راهآههن مشهغول
خدمت بودند .مال :مهندا حسین زاهدی ،رایس پخش دای بیسیم تهران
یا مهندا نا ح نانق ،رایس ادارة کل ساختمان راهآهن دولتی ایران.

 .8مالکین؛ دستگیرشدگان از قشر مهکین غالباً افراد مشهور بودند .ماهل :وهواد
بوشهری(امیرهمایون) و سلطانعلی شها بختیاری (شها السلطنة بختیاری).

 .9کشاورزان؛ تعداد بازداشتشدگان کشاورز کم بود.
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 .10مشاغل آزاد؛ در میان بازداشتشدگان از این نی

افراد گونهاگونی ووهود

داشتند که از وملة آنها افهرادی از اقلیهت مهذهبی ارامنهه بودنهد .ماهل :آرسهن
ژوردان ،خاچی

ملرونیان و مهارتین خانبگیهان و از سهایر افهراد معهروو نیهز

میتوان به منصور اعلم ،حسین نیوندی و محمد سپاهانی اشاره کرد.

 .11روحانیون؛ از علما و روحانیون فقط آیتاال سیدابوالقاسم کاشانی و محمهد
ایشان ،از مجتهدین ترکمن ذکر شده است.

 .12ةزشــکان؛ در میههان بازداشههتشههدگان پزشه

نیههز غالبهاً افههرادی بودنههد کههه

فارغالتحصیل از آلمان بود نهد .ماهل :دکتهر رضهی رضهانور ،راهیس بیمارسهتان
رضانور.

 .13بازرگانان؛ در بین بازرگانان فرد مشهور سیدمحمدعلی کازرونی ،سرمایهدار
و بازرگان خوزستانی بود (اسناد خانة سدان 338 :1358 ،ه 362؛ برای آگهاهی
بیشههتر مههورد اسههامی و تعههداد بازداشههتشههدگان رک :الرودی-171 :1332 ،
180؛ اسههنادی از اشهههغال ایهههران  /5 :1390 ،...هههفحات گونهههاگون؛ سهههتون
پنجم،گوشهای از  :1391، ...فحات گوناگون).
چگونگی بازداشت و رفتار با بازداشتشدگان

چنانکه به اختصار گفته شد بازداشتشدگان از روال و مقامات سیاسی ،نظامی ،فرهنگی و
مذهبی تأثیرگذار کشور بودند و مورد احترام دولت و ملت ایران بودند ،اما متفقین از لحظهة
دستگیری تا آزادی آنها در کلیة مراحل بدترین ،سهختتهرین و زشهتتهرین رفتارهها را در
حق آنها مرعی داشتند که نشانة خوی استعماری آنها بود .در د کمی از بازداشهتشهدگان
خانرات خود را بازگو کردهاند و همینین ،موارد انهدکی از رفتهار متفقهین در ایهن بهاره در
گزارشهای رسمی منعرس شده است ،اما در همان اسناد اندک نیهز انهعهات فراوانهی در
مورد ماهیت و چگهونگی رفتهار بها بازداشهتشهدگان ووهود دارد .احمهد متهیندفتهری کهه
خودش در اندک زمانی قبل از اشغال ایران نخستوزیهر و موقه بازداشهت اسهتاد دانشهگاه
بود ،درباره رفتار بازداشتکنندگان میگوید:
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«با چه وض فجیعی سربازان بیگانه بها مسلسهلههای دسهتی ،ومعهی از مها را ماننهد
ونایتراران نه محبوسهین سیاسهی از عمهارت مرکهزی شههربانی در تهاریری شهب
دستگیر و در اراضی ونو سیلوی تهران در ی

دخمهة تاریه

زیرزمینهی فاقهد

همهگونه ل وازم زندگی حتی فرش قریب دو هفته در انبوه پشه و مگس و حشهرات
مختل

نگاهداشتند و با داهای پی درپی گلنگدن تفنا قهراوالن مها را ارعها

مینمودند ...سوار ی

قطاری کردند که واگونهای آن با پردة ضهخیمی تاریه

شده بود و بدون تووه به گرمای خفهکننهدة آن روز ،تمهام منافهذ تهنفس و دیهدن
فضای خارط را بهکلی مسدود کرده بودند .تا اینره باالخره بعد از غهرو آفتها
چند کیلومتر خارط از شهر اراک و دور از واده در اردوگهاهی موسهوم بهه قفهس
شمارة  12محصور از سیمهای خاردار در زیرزمینی مستور از خار مغهیهن در میهان
اسرای ونگی از اتبام نبقة سوم آلمان و ایتالیا و بلغارستان در چادرههای سهربازی
وا دادند بدون هی گونه لوازم خهوا و پوشهاک و اسهتحمام حتهی یه
واشور و یا ی

پیهراهن

دستمال .خوراک مهوعی که برای ما میآوردند در نوانخانهها هم

یافت نمیشد که دور میریختیم و اگر فصل انگور اراک نبود از گرسهنگی تله
میشدیم» (خانرات ی

نخستوزیر.)208 :1371 ،

حبیب اال نوبخت ،دستگیرشدة دیگهر کهه نماینهدة مجلهس شهورای ملهی بهود ،در مهورد
چگونگی بازداشت و انتقالش به بازداشتگاه اراک میگوید:
«زندان سیاری که ما را به مقصد نامعلومی میبرد ،به ههی یه
نقل شهباهت نداشهت .سهق

از وسهایل حمهل و

و چههار دیهوار آن از پارچههههای ضهخیم و بارههای

بستهبندی شده تشریل یافته بود که در ضخامت با آهن فرقی نداشتند؛ زیرا نهه ههوا
می شد از آن بارها عبور کند و نه نور امران داشت در آنها نفوذ بیابد.
سرعت سیر و وست وخیزی که چهارچوبة آن بر روی چهار حلقة الستی

انجهام

می داد این زندان را از خاک انباشته کرده بود و نگهبان بیانصاو برای آنره ما را
بیشتر رنج داده باشد هر وا که زمین را خاک بیشتری بود درییة دیوار عقب را باز
میکرد و با آن کار نوفان خاک و گرد یرباره به سر و پیرر من فرو مهیریخهت.
درست پشتة کوتاهی از خاک شده بودم که آشهو ههوا و شهورش بهاد حرکتهی
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دورانی در پیراهنم ایجاد کرده هر زمان رشتههای گرد بر گهرد مهن حلقهه و چنبهر
می زدند و گاه مانند گردباد کوهی از گرد بر فهراز سهر مهن تنهوره کشهیده در اثهر
ا ابت با سق

آن بارکش مانند بمب آتشزایی منفجر میگشت و به انراو من

فرو میریخت و گویا تمام ووود من خاک شده بود» (نوبخت.)152 :1369 ،

ایجاد بازداشتگاه در مناطق مختلف ایران

انگلیسیها بهرای نگههداری بازداشهتشهدگان ،بازداشهتگاهی در اراک (سهلطانآبهاد) برپها
کردند .رواها نیز نظیر آن را در رشت ایجاد کردند تا از رقیب سهنتی خهود عقهب نماننهد.
مدتی بعد نی ز بیمارستان پانصد تختخوابی تههران بهه بازداشهتگاه متفقهین تبهدیل گردیهد کهه
تحههت کنتههرل انگلیسههیههها بههود .البتههه قبههل از ایجههاد بازداشههتگاه در اراک ،رشههت و تهههران
بازداشتها انجام میشد و بازداشتشدگان در زندانها و بازداشهتگاهههای ادارات شههربانی
در شهرهای مختل

نگههداری مهیشهدند .بهه عنهوان ماهال برخهی از بازداشهتشهدگان در

امیرآباد تهران زیر نظهر متفقهین نگههداری مهیشهدند ( هفایی .)144 :1383 ،از مههر 1321
متفقین همة بازداشتشدگان در منانق مختل

ایران را به اراک و رشهت منتقهل کردنهد تها

کنترل بیشتری روی آنها داشته باشند و بازووییهای مورد نظر خود را انجام دهند (اسهنادی
از روابط ایران و انگلیس ( 1320ه 1325ش).)457 :1382 ،
ابتدا همة بازداشتشدگان بهوسیلة متفقین به اراک منتقل شدند و زیهر نظهر انگلیسهیهها
مورد بازوویی قرار گرفتند .البته این اقدام به ورت یرجا و در ی

مقطه انجهام نگرفهت

بلره بهتدریج ورت گرفت .ماهً براساا گزارش ژاندارمری ا فهان در تاریخهای  8و 9
شهریور  1322بازداشتشدگان سیاسی در ا فهان به تههران و اراک اعهزام شهدند (همهان،
 470ه  .)471به نظر میرسد که بازداشتشدگان در سهایر شههرها نیهز بهه ترتیهب اهمیهت و
اولویتی که برای بازوویی داشتند به بازداشتگاههای متفقین منتقل میگردیدند.
دولت ایران با اقدام انگلیسیها در مورد بازداشت و ایجاد بازداشهتگاه در خهاک ایهران،
به ویگه اینره زیر نظر دولت ایران نباشد ،مخال

بود ولی در نهایت همیون سایر اقدامات و

مداخهت متفقین مجبور بود به شرایط مورد نظر آنها تهن دههد و بهرای ایجهاد حهداقل نظهم
ظاهری که اثری از حضور ایرانیهها نیهز در آن باشهد توافقنامههای بها انگلیسهیهها در مهورد
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توقی  ،استنطاق و مراقبهت از مظنهونین ایرانهی امضها کهرد .موضهوم توافقنامهه در ولسهة 9
شهریور  1321هیئت دولهت مطهرح و مهورد بررسهی قهرار گرفهت و در تهاریخ  26شههریور
1321به تصویب رسید(همان 455 ،ه .)456
مقامات شوروی نیز بنا به مصالح خودشان در حوزة اشغالی شمال ایران بازداشتگاهی در
رشت ایجاد نمودند و از مهر  1321از انگلیسیهها و مقامهات ایرانهی خواسهتند تها  32نفهر از
بازداشتشدگان به منظور بازوویی زیر نظر آنها به آن بازداشتگاه اعزام شهوند و ایهن اقهدام
بعد از مراتبات و مذاکرات در بهمن  1321تحقق یافت .از وملة افراد مذکور مهیتهوان بهه
دکتر احمد متیندفتری ،سرلشهرر فهرطاال آقاولهی ،سرلشهرر ابوالحسهن پورزنهد ،محمهود
شههروین ،وهههانگیر تفضههلی ،مههانوک مههارتین ،ویرتههور وههاکو کازاکوفسههری ،هوشههنا
سمیعی و احمد شاملو اشاره کرد(اسنادی از اشهغال ایهران  138/5 :1390 ،...ه  .)137از ایهن
تاریخ به بعد خود مأموران شوروی به ورت مسهتقل اقهدام بهه بازداشهت مهینمودنهد و بهه
همین علت بهتدریج تعداد بازداشتشدگان افزایش یافت.
بازداشههتگاه رشههت در اواسههط سههال  1323زودتههر از بازداشههتگاههههای بیمارسههتان 500
تختخوابی تهران و اراک تعطیل گردید و بازداشتشدگانِ آن به بازداشتگاه بیمارستان 500
تختخوابی تهران منتقل گردیدند (الرودی.)180 :1332 ،
وضعیت تغذیه و بهداشت بازداشتگاهها و بازداشتشدگان

نهوراال الرودی کههه در بازداشهتگاه اراک زنههدانی بهوده بههه زبهان ژورنالیسههتی خهود اوضههام

همهوانبة بازداشتگاه اراک و تهران را ترسیم کرده است:
« آشپزخانة بازداشتگاه در یری از بناهای خشهت و گلهی ضهل شهرقی واقه بهود...
هندیها سیبزمینی و پیاز پوست میکندند یا نخود و لوبیا را آماده مهیسهاختند و
ارمنیها فرآوردة دستهای کای

آنان را در دیاها ریخته قدری گوشت و آت

و آشغالهای دیگر به این مصالح آشپزی میافزودند و بعد از مهدتی ووشهیدن بهه
ورت غذا درمیآوردند ...این غذاها بههی ووه مأکول نبهود و مها تها مهدتی کهه
لوبیا میخوردیم مبته به کرم معده شدیم ...رویهمرفته ،وض آشپزخانه و غهذای
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ما بسیار بد ،کای  ،غذا غیرمأکول و بیمزه و متصدیان آشپزخانه آلوده به هرگونه
کاافاتی بودند» (الرودی 188 :1332 ،ه .)189

وضعیت بازداشتگاه بیمارستان پانصد تختخوابیِ تههران در مقایسهه بها بازداشهتگاه اراک
نسبتاً بهتر بود ولی با این حال در شأن ایرانیانی نبود کهه از اقشهار ممتهاز و فرهیختهة بودنهد و
بهاوبار بازداشت شده بودند .براساا یری از گزارشهای بههداری و بهداشهت بازداشهتگاه
بیمارستان پانصد تختخوابی در مورد آشپزخانة آن به تاریخ  22خهرداد  ،1322آشهپزخانه در
زیرزمین عمارت بوده که «بدون دودکش و نظر به اینره با ذغال چو نهبخ غهذا مهیشهد،
دود ذغال مووب مسمومیت ساکنین اتاقهای مجاور آن میشود» .وض نظافهت آشهپزخانه
و ظروو آن و خود کارکنان آشپزخانه خو نبوده و «مخصو اً محهل ظرفشهویی مووهب
ایجاد بیماریهای مسری» میشد« .کاافات بازداشتگاه و آشپزخانه در محلی به فا لة پنجهاه
متر وم شده ،ولی برای رف و خارطکردن یا سوزاندن آن هی گونه اقدامی نمیشهود و در
نتیجه مگس زیاد تولید و در عمارت مووهب سهرایت عفونهت اسهت» .وضه بیمارسهتان ،از
آشپزخانه بهتر نبوده و وسایل بهداری و وایی که بهه عنهوان بیمارسهتان تعیهین شهده بهود در
شرایط حداقلی هم نبوده و هی گونه تجهیهزات پزشهری در اختیهار بازداشهتشهدگان قهرار
نداشت و بازداشتشدگان به بیماریهای گوناگونی مبته میشدند که اقدامی برای مهداوا و
معالجة آنها نمیشد (اسنادی از اشغال ایران 239/5 :1390 ،...ه .)240
آزدای و استخالص بازداشتشدگان

عدة اندکی از بازداشتشدگان پس از بازوویی نسبت به مصالح متفقین خطرناک تشخی
داده نشدند و پس از مدتی بازداشت آزاد شدند ،ولی اکار آنها تا پایان ونا وهانی دوم و
حتی چندین ماه پس از آن در زندانهای متفقین باقی ماندند و بهتهدریج آزاد شهدند .حتهی
علیرغم شرست قطعی آلمان ،عدهای تا زمان شرست قطعی ژاپهن در بازداشهتگاههها بهاقی
ماندند .نرتة دیگر اینره افراد با سپردن تعهد مبنی بر اینرهه تبلیهغ یها اقهدامی برضهد مصهالح
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متفقین انجام ندهند ،آزاد میشدند(همان421 ،؛ گزیدة اسناد ونها وههانی دوم در ایهران،
 411 :1381ه .)413
تبعید ایرانیان

در کنار بازداشت ایرانیان از اقشار گوناگون ،متفقین برخی افراد را نیز که مخهال
مظنون به نرفدارای از آلمانها و سایر دول محور تشخی

خهود یها

میدادند و یا به دالیل واهی که

خیلی وقتها اتهامی ثابت نمیشد وادار به وهی ونن و تبعید از محل کار و زندگی خهود
میکردند و ضمن ایجاد اختهل در امور اداری کشور ،مووبات عسرت و بهدبختی خهانوادة
آنها و مشرهتی برای دولت از نظر هزینههای خانوادههای افراد مذکور فهراهم مهیکردنهد.
این اقدام نیز همیون بازداشتها از ماههای پس از اشغال ایهران آغهاز شهد و تها سهال 1325
ادامه یافت.
گسترة تبعیدها نیز مال بازداشتها شامل نقاط مختل

ایران بهود و بهرای متفقهین نهوعی

اقدام کنترلی و به ماابه ابهزاری بهرای حفاظهت از منهاف و موقعیهتشهان محسهو مهیشهد.
مههواردی نیههز اتفههاق مههیافتههاد کههه فههرد یهها افههرادی را بههدون دلیههل یهها بههه اشههتباه و در نتیجههة
گزارشهای مغرضانه تبعید میکردند و مدتی بعهد مجهدداً بهه محهل زنهدگی خهود عهودت
میدادند (اسنادی از اشغال ایران .)19/5 :1390 ،...
از موارد خاص تبعید توسط متفقین ،دستگیری سرلشرر فضلاال زاههدی ،فرمانهده تیهپ
ا ههفهان در تههاریخ  16آذر  1321بههود (ایههران در اشههغال متفقههین .)304 :1371 ،...وی را
بهفا له به فلسطین تبعید کردند (اسنادی از اشغال ایران.)101/5 :1390 ،...
یری از والبترین موارد تبعید ،مربوط به فردی به نام اکبر نوعی بود که به دلیهل اظههار
مخالفت با گفتههای رادیو لنهدن (بی.بی.سهی) از همهدان تبعیهد شهد (گزیهدة اسهناد ونها
وهانی دوم در ایران.)81 :1381 ،
از وملة سایر تبعیدیها توسط انگلیسیها میتوان به تبعیهد  17نفهر از کارکنهان شهرکت
نفت از آبادان به شهرهای تهران ،بهبهان ،همدان و ا فهان اشاره کرد که دسهتکهم چههار
سال به نهول انجامیهد (آماتهد ،ا  ،1323ک  ،12پ  .)22عهدهای از رهبهران و افهراد ایهل

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 57 /

سنجابی نیز از کرمانشهاه بهه تههران تبعیهد گردیدنهد (همهان ،ا  ،1322ک  ،12پ  .)33در
گزارشها به تبعید افرادی از تهران به اهواز و کرمانشهاه (ایهران در اشهغال متفقهین:1371 ،...
 )258و تبعید  12نفر از مشهد به تههران نیهز اشهاره شهده اسهت (همهان .)261 ،در یادداشهت
نخستوزیر به تاریخ  24بهمن  1321به تبعید عدهای از مظنونین به نرفداری دول محور بهه
کرمان و شرق کشور هم اشاره شده است(همان.)341 ،
در یری از گزارشهای کنسولگری انگلیس در مشههد دربهاره سیاسهت انگلیسهیهها در
زمینة تبعید ایرانیان و هدو آن آمده است که عدهای را برای «تنبّه دیگهران» دیگهران تبعیهد
میکردند (اسنادی از روابط ایران و انگلیس ( 1320ه 1325ش) 444 :1382 ،ه .)445
تبعید مردمان عادی و عشایر و یا کارکنان و کارمندان دولت از مظاهر آشرار مداخله و
نادیده گرفتن استقهل کشور بود .انگلیسیها عنوان کلی تبعیهدیهها را سهتون پهنجم دشهمن
(آلمانیها) و مظنونین به نرفداری از دول محور مینامیدنهد .در ضهمن ،آنهها را بهه شههری
تبعید میکردند که نیروهای انگلیسی در آن حضور داشتند و مهیتوانسهتند از آنهها مراقبهت
نمایند (ایران در اشغال متفقین .)230 :1371 ،...
مأموران شوروی نیز در قلمرو اشغالی خود در شمال ایران به تبعیهد افهراد اقهدام کردنهد.
هرگونه تبلیغ و فعالیت در مخالفت با سیاست شوروی در ایران یا علیه پیمان اتحهاد ایهران بها
متفقین و حتی کاریراتور و عرس رهبران شهوروی مجهازات بازداشهت یها تبعیهد را در پهی
داشت (اسنادی از اشغال ایران 303/5 :1390 ،...ه .)304
یری از دالیل تبعید توسط مأموران شوروی فعالیت حزبی برضهد شهورویهها یها حهز
توده بود .در یری از گزارشهای شهربانی کل کشور بهه تهاریخ  23آذر  1323آمهده اسهت
که مقامات شوروی حز میهن را در رشت تعطیل و رایس آن (فرواد) را به تهران تبعید و
محل حز را اشغال و به عنوان محهل اسهتقرار نظامیهان خهود در نظهر گرفتههانهد .مهأموران
شوروی با بیاعتنایی کامل به قوانین و مقررات دولت ایران به تبعید افراد مبادرت میکردند
(همان 305 ،ه  .)307ماهً ،در تاریخ دی  1323رواهها در گرگهان خواسهتار تبعیهد هادق
رسول زاده (بازرگان) شدند .کنسول شوروی در آن شهر در پاسخ به اعتهراض فرمانهدار آن
شهر گفت« :اقداماتی که برای تبعیهد اشهخاص مهیشهود ،برحسهب اوهازة سهفارت کبهرای
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شوروی بوده و در این قبیل مواق خود را مسهتقل مهیداننهد و چنانیهه نسهبت بهه ایهن عمهل
اعتراض دارند ،ممرن است بهوسیلة وزارت امور خاروه یا سفارت کبرای شوروی مهذاکره
نمایید».
بر اساا گزارش استانداری اسهتان دوم مهأموران شهوروی هشهترودی ،راهیس فرهنها
شهسوار ،سرمد ،حسابدار ادارة پست و تلگراو و سعدی ،رایس ادارة پست و تلگهراو آن
شهر را به عنوان «عنا ر مفسدهوو» از آن شهر به تهران تبعید کردند .همینین در تهاریخ 22
آبان  1323کنسولیار شهوروی در رشهت بهه نوشههر و چهالوا رفتهه و راهیس شههربانی را
احضار و به وی ابهغ کرده که نبانبایی ،رایس امهک واگذاری کجور ،و بقیهة کارمنهدان
آن اداره ،و ادارة دارایی و شرکت غنیه ،کارمندان کارخانة حریربافی چالوا ،بهه مووهب
دستور فرمانده کل قوای اتحاد وماهیر شوروی باید بیدرنا از نوشههر خهارط شهوند و در
نتیجه نامبردگان بح روز  23آبان  1323نوشهر را ترک و به تهران عزیمت کردند .اندکی
بعد رشایی ،رایس شهربانی نوشهر و سلطان ،راهیس حسهابداری امههک واگهذاری ،نیهز بهه
همین نحو محل مأموریت خود را ترک کردند و وادار به تبعید شدند.
در گزارشی به تبعید محمد گلیین ،قالیفروش از رشت به اتهام تبلیغ بر ضد شهوروی و
حمایت از حز ونن اشاره شده اسهت (همهان 311 ،ه  .)316در گهزارش شههربانی اسهتان
چهارم (آذربایجان غربی) به تبعید یوس

رهبر از رضاایه (اورمیه کنونی) به اتهام «عملیهات

و رفتار خارط از وظیفه بعهد از غاالهة تیهر مهاه  »1323اشهاره شهده اسهت .براسهاا گهزارش
شهربانی کل کشهور وههانگیر سهرتیپپهور در تهاریخ  23دی  1323بهه دلیهل تبلیغهات ضهد
شوروی از رشت به تهران تبعید گردید .در گهزارش شههربانی کهل کشهور بهه تهاریخ  7دی
 1323بههه وزارت کشههور در مههورد تبعیههد عههدهای از مازنههدران آمههده اسههت کههه فرمانههدهی
نیروهای شوروی اعهم کرده است« :نورزاد ،رایس امهک بهشهر؛ فصیح خلعتبهری ،دادیهار
دادگسهتری بابهل؛ محمهود سهلطانی و محمهود قبهادی ،کهارگر کارخانهة شهاهی؛ سیدحسههن
رضوی ،نمایندة حز ونن در شاهی؛ ا غر موقر در بابهل؛ عیسهی مهذاکری در بهشههر [و]
حیات اعهزازی در بهشههر مهذاکراتی بهرخهو مصهالح نیهروی شهوروی کهردهانهد بایهد از
مازندران خارط شوند .چنانیه نروند ،از نرو کماندانهای محلی اقدام خواهد شهد ...عهدة
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دیگری منومله سیدرضا رضوی ،رایس حز ونن؛ و نهرمی ،کارمند فرهنا؛ ابری،
حسابدار امهک بهشهر؛ پاکزاد ،تاور و مهک بهشهر؛ و عده[ای] در گرگان و بندر شاه نیز
بودهاند که نظریة مأمورین شوروی به آنها گفته شده و اکار آنها به تهران عزیمت نمودهاند»
(همان 318 ،ه  .)319در گزارش ترمیلی دیگری در این زمینه به تبعید علهی خلیلهی ،راهیس
گمرک بندر شاه ،عمادالدین هابری ،معهاون امههک واگهذاری بهشههر و روهب داودی،
کارمند راهآهن بندر گز ،معتمد دماوندی بازپرا شعبة  2دادسرای رشهت و وههل بهاقری،
رایس دایرة کارپردازی ادارة دارایی بندر پهلوی به تهران اشهاره شهده اسهت (همهان-325 ،
 .)326از دیگر افراد تبعیدشده در حوزة اشغالی شوروی در شهرهای شمالی ایهران مهیتهوان
به تبعید حسهین بایگهان ،محمهدعلی برنجهی و محمهود علهیزاده از شهاهرود ،دکتهر تقهوی،
محمدعلی نجومی معروو به سیدداداش علهیاو ،علهی اروط و محمهود مهداح از سهمنان،
غهم فقیه ،رایس بنگاه شیر و خورشهید سهرر رضهاایه و ابهراهیم مصهامی ،مهدیر مؤسسهة
مجم نجات اسهمی رضهاایه ،هحتروش ،فهوالدی ،خالههاوغلهی ،علهی تبریهزی ،وهواد،
علیا غر رشیدی ،مختارزاده و داوری از بندر شاه؛ محمدقلی ووانشهیر خهویی و اسهماعیل
ریاضی از خوی ،سرهنا کمال و غهمحسین رضهازاده ،وکیهل دادگسهتری و سیدحسهین،
مدیر روزنامة اختر شما از تبریز و گرایر آکوپیان از مشههد اشهاره کهرد کهه اکاهر قریهب بهه
اتفاق این افهراد بهه تههران تبعیهد شهدهانهد (همهان،430 ،422 ،400 ،392 ،361 ،344-303 ،
.)463 ،456 ،442 ،432
همههة ایههن تبعیههدها غیرقههانونی و مظههاهر آشههراری از مداخلههه در امههور داخلههی و نق ه
حاکمیت ایران بود و مقامات شوروی در هی موردی حاضر بهه پهذیرش اعتهراض مقامهات
ایرانی در این زمینه نشدند .نرتة مهم و مغایر با پیمهان اتحهاد ایهران بها متفقهین ایهن بهود کهه
مأموران شوروی به هرکسی مظنون میشدند در بسیاری از موارد بدون نی مراحل قانونی و
بدون داشتن مجوز الزم اقدام به تبعید وی مهیکردنهد و بهه اعتراضهات مقامهات و مسهئولین
ایرانی هم هی تووهی نمیکردند .حتی بعضی مواق به مقامات ایرانی ضر االوهل زمهانی
برای تبعید افراد تعیین میکردند .ماهً در مورد تبعید رضا رضوی ،فرمانده نیروهای شوروی
در ساری به استانداری مازندران به هراحت اعههم کهرد کهه اگهر در مهدت دو روز وی را
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تبعید نرنند خودشان مستقیماً اقدام خواهند کرد (گزیدة اسناد ونا وههانی دوم در ایهران،
 363 :1382ه .)367
ةایان تبعید و بازگشت تبعیدشدگان به اوطان خود

پایان تبعید افراد نفیبلدشده تاریخ معینی نداشت و هر زمانی که متفقین ههح مهیدانسهتند
که دیگر خطری از وانب فرد یا افرادی از تبعیدشدگان متووه آنها نیست زمهان تبعیهد آنهها
به پایان میرسید .به عنوان ماال ،شهربانی کل کشور در تهاریخ  19خهرداد  1322بهه وزارت
کشور اعهم کرد که لئون پطروسیان و رضا شهایگان کهه از ا هفهان بهه تههران تبعیهد شهده
بودند مقامات انگلیسی اوازه دادهاند که به ا فهان برگردند (همان 191 ،ه .)193
نتیجهگیری

اقدام متفقین در ایجهاد بازداشهتگاه و بازداشهت و تبعیهد ایرانیهان در درون قلمهرو سیاسهی و
قضایی خودشان ،آن هم در شرایطی که با دولت ایران پیمان اتحهاد و همرهاری داشهتند ،از

رخدادهای کمسابقة تاریخی می باشد کهه بهیش از ههر امهری بیهانگر ماهیهت رفتهار دوگانهة
انگلیسیها و شورویهاست .بازداشهت و تبعیهد ایرانیهان در درون قلمهرو و خانهة خودشهان،
ضمن مداخله و نق

حاکمیت و اسهتقهل کشهور ،مووهب وارد آمهدن خسهارات مهادی و

معنوی فراوانی به افراد بازداشت و تبعیدشده و مردم ایران شد .این اقدامات حیایت و هویت
ملی ایرانیان را خدشهدار کرد .به عبارت دیگهر ،مووهب تحقیهر و تهوهین ایرانیهان و از بهین
بردن اعتماد به نفس ملی شد .از سوی دیگر ،برهمخهوردن امهور معیشهتی و مهادی و ایجهاد
مساال و مشرهت معنوی و روحی -روانی و وارد آمدن آسهیب وهدی بهه ارکهان خهانوادة
بازداشتشدگان و تبعیدشدگان را در پی داشت .در امور اداری کشور نیز مووب اختهل و
بینظمی و یأا ،ناامیدی و انفعهال کارمنهدان و کارکنهان ادارات دولتهی در منهانق اشهغالی
شد.
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 ستون ةنجم :گوشهای از فعالیتهای عوامل آلمان براساس اسناد محرمانة
بریتانیا (ایران 1324 ،ـ  .)1391( ،)1320ترومة کاوه بیات .تهران :وهان کتا .

 شوکت ،حمید ( .)1386در تیررس حادثه؛ زندگی سیاسی قوامالولطنه .تههران:
اختران .چاپ دوم.


فایی ،ابراهیم ( .)1383دکتر احمد متیندفتری .تهران :نشر قطره.

 گزیدة اسناد جنم جهـانی دوم در ایـران ( .)1381بهه کوشهش بههروز قطبهی.
تهران :انهعات.
 الرودی ،نوراال ( .)1332اسیران؛ فجایع عمّال تبهکار انگلیس در ایـران .تههران:
شرکت سهامی چاپ.1332 .
 لنیافسری ،ژرژ .)1351( .غرب و شوروی در ایران :سی سـال رقابـت -1948
 .1918ترومة حورا یاوری .تهران :ابن سینا.

 نوبخت ،حبیباال« ،در بازداشتگاه اوانب» ،در :خاطرات و اسـناد؛ مجموعـهای از

خاطرات خاطرهنویوان نخبه و عکسهـا و اسـناد معتبـر .ولهد  .)1369( .3بهه

کوشش سی اال وحیدنیا .تهران :وحید.

