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چکیده
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  مقدمه

هاي هیتلر در جنگ جهانی دوم و حمله به شوروي موجب  طلبی جاه

وحشت جبهه متفقین گردید که به دنبال آن ایران براي کمک به شوروي مورد 

موقعیت استراتژیک کرمانشاه موجب شد که این شهر . اشغال نظامی قرار گرفت

اعی، هاي اجتم هاي انتخابی متفقین باشد و این انتخاب بحران یکی از گزینه

در پی آن، بستر مناسبی براي . اي را ایجاد کرد اقتصادي و سیاسی گسترده

اش چیزي جز  کشی کارگزاران داخلی به وجود آمد که نتیجه سودجویی و بهره

هایی از این  نمونه. ستم بر مردم و نارضایتی آنها از شرایط پدید آمده نبود

هروندان به وسیله قواي ها مشکالتی چون ضبط اموال و یا امالك ش نارضایتی

بیگانه و برخی از کارمندان و کارگزاران دولتی، کمبود نان و آذوقه و اخذ 

  . هاي سنگین و غیرمعمول توسط حکومت بود مالیات

هاي احزابی مانند حزب توده، تا حدودي  اوضاع حاکم بر کرمانشاه و فعالیت

با ابراز تنفر و مردم را متوجه حقوق حقه خویش ساخت؛ به طوري که همواره 

دو  -شان پس از جنگ بیزاري نسبت به حضور بیگانگان و عناصر دست نشانده

نیز به این شرایط  - سال پس از خاتمه جنگ که مورد مطالعه مقاله حاضران

  .دادند واکنش نشان می

اوضاع اجتماعی کرمانشاه در طول جنگ جهانی دوم، تاکنون مورد بررسی 

ترین مسئله براي پژوهش حاضر در نظر گرفته  ر، مهمقرار نگرفته است و این ام

شد تا با تکیه بر اسناد آرشیو کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی، 
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هاي محلی موجود، کار بررسی و پژوهش به  آرشیو وزارت امور خارجه و روزنامه

  .عنوان نخستین قدم در حوزه تاریخ محلی کرمانشاه آغاز شد

  

  و ورود متفقین به ایرانجنگ جهانی دوم 

اي با  مقارن جنگ جهانی دوم، دولت وقت ایران، روابط بازرگانی گسترده

هاي صنعتی  اي در طرح کننده برقرار کرده بود و این کشور نقش تعیین آلمان

آلمان، ایتالیا (هاي محور  اگر دولت). 1375:397مهدوي، (دورة رضا شاه داشت 

نفتی ایران را تصرف کنند، نیازهاي نفتی خود را  شدند منابع موفق می) و ژاپن

تأمین نموده و از سوي دیگر، دست متفقین را از یکی از منابع اصلی تولید نفت 

از سوي دیگر، براي ارسال کمک از راه ایران به . کردند در خاورمیانه کوتاه می

کمابیش به  روسیه، وسایل نقلیۀ ایران به نفت وابسته بود و منابع نفتی ایران نیز

آسانی و بدون نیاز به وسایل حمل و نقل و مشکالت ناشی از آن قابل 

تر از همه اینکه نفت ایران در تولید، بازاریابی و فروش  برداري بود و مهم بهره

همچنین ایران خط ارتباطی ). 205: 1361الهی، (اساساً در دست انگلیس بود 

بنابراین، در ). 173: همان(ت رف مهم میان شوروي و متحدین آن به شمار می

5وزیر مختار انگلیس از علی منصور خواست تا فوراً . م1941ژوئن  14

4

 

با این همه، ایران ). 32: 1367ذوقی، (هاي شاغل در ایران را اخراج کند  آلمانی

حفظ کرد، اما متفقین سرانجام به خاك . م1941طرفی خود را تا سال اگر چه بی

  ). 28: همان(کشور هجوم آوردند 
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  تأسیس پایگاه در کرمانشاه

ستونی از نیروهاي انگلیسی، خانقین را به سوي . ش1320در شهریور 

رو  شرقی گیالنغرب با مقاومت روبه این ستون در حومۀ. گیالنغرب ترك کردند

د آباد با وجو در پنجم شهریور شاه. شد، اما در چهارم شهریور مقاومت فرو ریخت

هایی صورت  ها اشغال شد و در همان روز پیشروي بندان بر سر راه انگلیسی راه

قصد قواي انگلستان این بود که کرمانشاه را به ). 177: 1371تبرائیان، (گرفت 

و نیز به عنوان واسطۀ ) همان(منظور حفاظت از پاالیشگاه و کارخانۀ حلبی پرکنی 

ها در کرمانشاه دولت  استقرار انگلیسی. )67:همان(ارتباط با پایتخت اشغال کنند 

ایران را به واکنش واداشت و از پایتخت نیروهایی براي ایجاد استحکاماتی به اهواز 

سرانجام در غرب کرمانشاه، ). 900: 1373سلطانی، (و کرمانشاه اعزام شدند 

و نمایندة ایران با نمایندة انگلیس دیدار کرد تا او را به ترك مخاصمه از سوي د

در نهایت، با پذیرش شرایط انگلیس، ایرانیان کرمانشاه را ظرف . طرف دعوت کند

  ).908همان، (چهار روز تخلیه کردند 

ها وارد  شهریور انگلیسی 6روز پنج شنبه  10:30از آن سوي، در ساعت 

کرمانشاه شدند و فرماندة سپاه غرب به دستور آنها کرمانشاه را از نیروهاي 

یک ستون از نیروهاي شوروي هم، در ). 909: 1381افشار، (نظامی تخلیه کرد

کیلومتري کرمانشاه، به صحنه وارد شدند و پس از نخستین تماس میان  140

تبرائیان، (همکاري میان آنان فراهم شد  شوروي و انگلیس در این شهر، زمینۀ

1371 :178 .(  
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  مؤسسات و منابع ایران اشغال و تصاحب

تأمین اهداف متفقین در جنگ، ناگزیر بود ابزار و وسایل دولت ایران براي 

خطوط ارتباطی شامل راه آهن و جادة شوسه، وسایل : مورد نیاز آنها را مهیا کند

حمل و نقل، نفت، اسلحه و مهمات، کارخانجات و مؤسسات نظامی، مواد صنعتی 

ي و هوایی و محصول کارخانجات غیرنظامی، امور مالی، خوار و بار، مؤسسات بندر

هاي بی سیم و  و انبارها، اماکن دولتی و ملی، خطوط تلفن و تلگراف و دستگاه

رادیو، اشجار جنگلی، حفظ امنیت خطوط مهم ارتباطی به ضمیمه مساعی 

خان ملک، (شهربانی، تأمین متخصص و مهندس و کارمند و راننده و کارگر 

ال شده در ایران متفقین نیز با شتاب تمام در مناطق اشغ). 158: 1324

  .بردند هاي خود را پیش می برنامه

اي محرمانه از  هر چند مستشار سیاسی نیروي انگلیسی کرمانشاه در نامه

. ش 1324روزنامه رهبر، (عدم مداخله در امور داخلی ایران سخن به میان آورد 

ها و امالك و  ، اما دست کم در این منطقه تصرف و کنترل ادارات، راه)4: 624

مثالً ادارة راه شوسۀ . گرفت موال دولتی و غیردولتی بدون مالحظه صورت میا

اي از نفرات ارتش انگلیس مواد  عده 1320شهریور 17در: کرمانشاه گزارش داد

عالوه . 1سوزایی همچون چاشنی، دینامیت و باروت را از انبار اداره خارج کردند

و  2ك را نیز در دست گرفتندهاي مجاور سیلوي ادارة اجارة امال بر این، زمین

                                               
، 16آرشیو مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، مکاتبه سجادي وزیر راه به وزارت امور خارجه، ش. 1

  .)ش16-31-41-1320(17/7/1320

  .)ش1321-12-124-1(8/10/1320، 1مکاتبه وزارت کشور به وزارت امور خارجه، ش: همان. 2
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و با اشغال بنگاه  1هاي زراعی موقوفه را به جاده و فرودگاه تبدیل کردند زمین

کشاورزي شهرستان شاه آباد خسارات سنگینی به کشاورزي منطقه وارد 

  .2آوردند

، اما از آنجا که بخشی از اراضی در 3امالك خصوصی اگر چه خریداري شد

ناپذیر بود  ها و عشایر اجتناب برخورد میان انگلیسی .مالکیت عشایر قرار داشت

ها در این برخورد، با اتخاذ سیاستی دو گانه، در  انگلیسی). 448: 1372سلطانی، (

افکندند  کردند، میان افراد ایالت تفرقه می خواهان را دستگیر می حالی که وطن

اختالفات معمول  و براي برقراري امنیت، گاهی ناچار بودند از) 947و 609همان، (

  ).60: 1372عظیمی، (میان حکومت مرکزي و عشایر بکاهند 

ها را بر آن داشت تا بدون اجازه و مشورت  نیازفوري به تلگراف، انگلیسی

با وزارت پست و تلگراف ایران، ضمن تعمیر خطوط تلگراف که در جریان ورود 

فرودگاه کرمانشاه سیم تهران و  قواي متفق به ایران تخریب شده بود، خطوط بی

  .4را برقرار کنند

آشفتگی عمومی در کرمانشاه تنها به سبب حضور نیروهاي بیگانه نبود، 

بلکه بخشی از آن به شکلی سازمان یافته به رفتارهاي عناصر دولتی مربوط 

                                               
  .)ش1321-39-569-1(21/10/1321، 1مکاتبه وزارت فرهنگ به وزارت امور خارجه، ش: همان. 1

.)ش1321-39- 167-5(8/2/1321، 5یادداشت وزارت امور خارجه به سفیر پادشاه انگلستان، ش: همان. 2

ه یکی از اهالی کرند به مجلس شوراي ملی آرشیو کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی، عریض. 3

  2/9/1320، 33537ش

آرشیو مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، مکاتبه رییس اداره اول سیاسی با وزارت امور خارجه . 4

  .)ش23-31-41-1320(
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، 1کردند نظامیان، امالك مردم را به میدان مشق و سربازخانه تبدیل می. شد می

هاي  مأموران قسمت. 2داشتند زمین با قیمت پایین وامییا آنها را به فروش 

مختلف دولتی، مردم را گاهی به جرم احتکار و گاهی به بهانۀ احتکار محصوالت 

هایی را که در دورة  کردند و زمین ، جریمه می5و آهن آالت 4، پول نقد3کشاورزي

رة هم زمان، ادا. 6دادند رضاشاه غصب شده بود، به صاحبان اصلی پس نمی

به اتهام قاچاق،  7گمرك در مرزهاي استان، اموال نقدي و غیرنقدي افراد را

  .8کرد مصادره و ضبط می

کرد  ادارة اوقاف نیز همچون ادارة گمرك به امالك مردم دست درازي می

بضاعت، خرج  آموزان بی و درآمد آن به جاي مصرف شدن در امور تحصیلی دانش

  ).1: 1589، .ش1320روزنامه کرمانشاه، (شد  هاي بیهوده و شخصی می هزینه

شان را از  عشایر کرمانشاه که یک بار در دورة پهلوي اول بخشی از اموال

، این زمان به شکلی دیگر و با همکاري و همدستی برخی از رؤسا، 9دست داده بودند

هایی نیز در کار  البته گروه. 10شدند رؤسا، متصدیان و مباشران نظامی غارت می

                                               
کرمانشاهانی به مجلس آرشیو کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی، عریضه علی اصغر رستم پور . 5

  14/7/1320، 059شوراي ملی، ش

  16/8/1320، 33485عریضه چند تن از خرده مالکین کرند به مجلس شوراي ملی، ش: همان. 1

  5/7/1321، 33589عریضه امین اهللا ناصري به مجلس شوراي ملی، ش: همان. 2

  17/12/1323، 24860عریضه چند تن از اهالی کرمانشاه به مجلس شوراي ملی، ش: همان. 3

  26/6/1324، 33780عریضه حیدر ناصري به مجلس شوراي ملی، ش: همان. 4

  15/4/1321، 33554عریضه آغاخانم جمشیدي به مجلس شوراي ملی ، ش: همان. 5

  29/10/1320، 33569عریضه چند تن از اهالی کرمانشاه به مجلس شوراي ملی ، ش: همان. 6

  7/9/1322، 33679جلس شوراي ملی، شعریضه حسین تبریزي به م: همان. 7

  2/12/1320، 33572و  33571اي از عشایر کرمانشاه به مجلس شوراي ملی، ش عریضه عده: همان. 8

  12/12/1320، 33601عریضه ایل کلهر به مجلس شوراي ملی ،ش: همان. 9
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و افراد  2خالصه، اوباش. 1اموال عشایر همسایۀ خویش بودند غارت سرقت احشام و

  4.و شاهزاده کمابیش یکسان در حال شرارت بودند3سرشناس محلّی

  

  کمبود مواد غذاییبحران 

قواي دولت انگلستان و شوروي متعهد شده بودند که از حیث خوار و بار و 

اشغالی صورت نگیرد، به لوازم زندگی و سایر حوائج، تحمیلی بر مردم مناطق 

، اما بر عکس، )73: 1324خان ملک، (اي نیز پیش نیاید  طریقی که مضیقه

گرسنگی و کمبود آذوقه گریبان مردم ایران را گرفت و قحطی و گرسنگی در 

شهرهایی چون کرمانشاه که به طور مستقیم در معرض حضور متفقین قرار 

: 1356نگ سیاسی دوره پهلوي، مرکز پژوهش و نشر فره(داشت، چشمگیرتر بود 

هاي  در نتیجۀ گرانی خوار و بار به سبب قطع روابط بازرگانی ایران با دولت). 202

توانستند  کار مردم به جایی رسید که اهالی نمی) 97: 1324خان ملک،(خارجی، 

این وضعیت، شماري از مالکان طماع . 5بخرند "سه ریال"نان به ارزش  "سه کیلو"

و  6فروختند به وجد آورده بود که بذرهاي سال آیندة خود را می طماع را آن چنان

افزایش بهاي خرید بر حسب تصمیم هیئت دولت و جهت «و به ادعاي استانداران 

رعایت حال کشاورزان طبیعی است براي جلوگیري از زیان دولت بهاي نان هم به 

                                               
7/1/1322، 33565عریضه یکی از اهالی قصر شیرین به مجلس شوراي ملی، ش: همان. 1

  4/6/1321، 33562عریضه یک نفر از اهالی قراءبان زرده به مجلس شوراي ملی، ش: همان .2

  15/1/1323، 33636عریضه یکی از اهالی سنقر به مجلس شوراي ملی، ش: همان. 3

  30/11/1322، 33642عریضه اهالی گوران به مجلس شوراي ملی، ش: همان. 4

  23/7/1320، 045ملی، ش عریضه اهالی کرمانشاه به مجلس شوراي: همان. 5

  17/8/1320، 33493عریضه توکلی به مجلس شوراي ملی، ش: همان. 6



99.)ش1320- 1326هاي  سال(درکرمانشاهپیامدهاي اجتماعی جنگ جهانی دوم 

ردیف هاي هم  همان تناسب باید افزوده شود و این نرخ در غالب شهرستان

هاي جهانی در  اسکراین در اثر خود با عنوان جنگ. 1»کرمانشاهان جاري است

میلسپو مدیر کل مالیه وقت ایران بر این نظر بود که جنگ تا :نویسد که ایران می

: 1363اسکراین، (حد زیادي در امر گرانی دخالت داشته، اما تنها علّت نیست 

واسطه و کوتاه مدت این تورم  بییقیناً علت «: و به نظر خود اسکراین) 372

تر و بلند مدت آن انحطاط اخالقی طبقات  اما علت دقیق. آمیز، جنگ بود فاجعه

  ).373همان، (» فرمانروا و فرمانبر ایران بود

اداراتی در کارپردازي استان اگر هم قصد داشتند نان قصبات را تأمین 

با . اورزان را تحویل بگیرندنگري، اضافه گندم کش کنند، ناچار بودند بدون آینده

زدگی و خشکسالی،  این کار، در صورت خرابی محصول به سبب آفت سن

و اگر  2کردند کشاورزان را براي تأمین نان و بذر سالیانه با مشکل مواجه می

شد، در مواردي به دستور ادارة خوار و بار، شهربانی  اعتراض و شکایتی هم می

بر اثر کیفیت نازل آرد، نان در کرمانشاه سیاه و . 3انداخت  آنها را به زندان می

با این حال، اگر چه ائتالفی از نانواها براي خرید آرد سفید . غیرقابل خوردن بود

تشکیل شد، اما در نهایت، ادارة غلّه پیشنهادي جز مخلوط کردن آرد جو با آرد 

زیرا افسران البته کارمندان غلّه نیز اختیار چندانی نداشتند، . 4گندم نداشت

                                               
  1320/ 22/9، 33494عریضه اداره کل غله به توکلی، ش : همان. 1

  25/6/1321، 33662عریضه کشاورزان کرند به مجلس شوراي ملی، ش: همان. 2

  24/2/1322، 33610تا33608شعریضه اهالی قصبه هرسین به مجلس شوراي ملی، : همان. 3

  13/12/1323، 24844عریضه جمعی از نانوایانکرمانشاهی به مجلس شوراي ملی، ش: همان. 4



1394بهار  –62، ش 16، س تاریخ روابط خارجی فصلنامۀ100

انگلیسی توانسته بودند بر ادارات نظارت و نفوذ پیدا کنند و مجال بروز هیچ نوع 

  .1مخالفتی ندهند

اقالمی مانند قند و شکر، پارچه و محصوالت کشاورزي از قبیل نخود، لوبیا 

و احتکار  3یا عدم دسترسی به وسایل مناسب حمل و نقل 2و باقال به سبب گرانی

. آمدند ، به سختی به دست می)2: 1542، .، ش1320کرمانشاه،  روزنامه(دولتی 

. 4ها اعتراضاتی بود که یک متهم، جز خود معترضی نداشت آمد این مشقت پی

حتی صنف وابسته به قند و شکر و چاي، یعنی قهوه چیان نیز به این سبب که 

  .5دندسهمیۀ آنها را پیشکار دارایی قطع کرده بود، مشتري بازار آزاد شده بو

  

  مالیات

ترین راه حل به منظور جبران کسري بودجه، گرفتن  ترین و آسان سریع

هاي  مالیات از مردم است و براي اجراي این سیاست، دولت به یاد دریافت مالیات

و ادارة شهرداري، حتی بر افرادي که  6ها افتاده بود غیرمعمول مانند مالیات آسیاب

؛ اما بخشی از مالیاتی 7، نیز مالیات بستشدند که مشمول خدمات این اداره نمی

                                               
  2/10/1323، 33736عریضه چند نفر از اهالی کرمانشاه به مجلس شوراي ملی، ش: همان. 1

  3/3/1321، 33546عریضه رعایایسنقر و کلیایی به ریاست مجلس شوراي ملی، ش: همان .2

  13/3/1321، 33547عریضه وزارت دارایی به ریاست مجلس شوراي ملی ، ش: همان .3

  5/6/1323، 33747عریضه بیست خانوار ایل ذولهسنقر به مجلس شوراي ملی، ش: همان .4

  3/5/1321، 33620عریضه وزارت دارایی به ریاست مجلس شوراي ملی، ش : همان . 5

  28/3/1323، 33651کرند به مجلس شوراي ملی، شعریضه چند تن از اهالی : همان. 6

  22/2/1324، 33771عریضه چند تن از اهالی قصر شیرین به مجلس شوراي ملی، ش: همان .7



101.)ش1320- 1326هاي  سال(درکرمانشاهپیامدهاي اجتماعی جنگ جهانی دوم 

ادارة . 1آورد شد، سر از جیب مأموران مالیاتی در می که به این ترتیب اخذ می

داد و از  شهرداري که سهم چشمگیري از بودجه دولت را به خود اختصاص می

گرفت، در خصوص سنگفرش و تعمیر خرابی  مردم نیز عوارض سنگین می

  .3کرد و نظافت معابر عمومی، بسیار ضعیف عمل می و روشنایی 2ها خیابان

  

  به حضور اشغالگران واکنش مردمنارضایتی و 

ها از بیم گسترش اعتراضات مردمی،  در این شرایط بحرانی، شاید انگلیسی

در تهران، راهی بود تا از  "کمیتۀ خیریه ایران و انگلیس". دست به کار شدند

هاي نیازمند از جمله بینوایان کرمانشاه  خانوادهطریق آن بتوانند وسایلی براي 

و مستشاران سیاسی آنها به ) 2: 18، .ش1323روزنامه کوکب غرب، (بفرستند 

آنها ). 1: 39.ش، 1323همان، (کردند  جرایمی چون قتل و آشوب رسیدگی می

سی که تولید گرد و .سی.که.هاي ادارة یو هایی نیز براي حرکت کامیون محدودیت

، اما به طورکلی، )4: 1912، .ش1323روزنامه کرمانشاه، (کرد، قائل شدند  یغبار م

توجهی دولت  ها، مردم را سر در گم کرده بود و گاهی به سبب بی رفتار انگلیسی

شدند و در عین حال، در مقابل برخی  به سمت کارگزاران خارجی کشیده می

، قتل یک 4چند کارگردادند؛ همچون کشته شدن  هایی نشان می رفتارها، واکنش

                                               
  4/2/1323، 33640عریضه فتح اهللا نائینی به مجلس شوراي ملی، ش: همان .1

  15/9/1320، 33541عریضه اهالی سنقر و کلیایی به مجلس شوراي ملی ، ش: همان. 2

14/10/1320، 33557عریضه اهالی هرسین به مجلس شوراي ملی ، ش: همان .3

آرشیو مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، یادداشت وزارت امور خارجه ایران به سفارت پادشاه  .4

  .)ش1321-39-48-4(انگلستان 



1394بهار  –62، ش 16، س تاریخ روابط خارجی فصلنامۀ102

هاي فرستنده و گیرنده از محل  ، سرقت دستگاه1کودك به دست سربازان انگلیسی

  . 3و سرقت اسلحه از آنها 2سیم کرمانشاه که در اختیار متفقین بود بی

و  4اعتصاب کارگران پاالیشگاه نفت کرمانشاه به سبب دستمزد پایین

: 1372سلطانی، (اي تأمین امنیت مخالفت ایالت عشایر از جمله ایل ولدبیگی بر

و به  5هایی چون جاسوسی شکل دیگري از واکنش مردم بود و همگی به بهانه) 25

حال . سرکوب یا تبعید شدند 6اتهام تحریک کارگران به اعتصاب علیه انگلیس

به هنگام تفاهم، ) فروغی(آنکه، متفقین در پاسخ یادداشت وزیر امور خارجۀ ایران 

هر گونه اقدامات الزمه به عمل خواهد آمد که از حدوث «: دنداذعان کرده بو

خان (» حوادث ناگوار فیمابین قواي متصرفی و ساکنین محل جلوگیري شود

  ).81: 1324ملک، 

هاي مختلف ناچار  گزینۀ مردم همیشه اعتراض و مقاومت نبود و گاهی به انگیزه

وم نظامیان به روستاها، ایالت در مواقعی، هج. شدند محلّ زندگی خود را ترك کنند می

 7.شد و طوایف براي تعقیب افراد مظنون، به ضرب و شتم و حتی قتل اهالی منجر می

روزنامه (ها، طبیعتاً براي اقشار مختلف مردم مانند کشاورزان، کارگران فصلی  این ناامنی

                                               
  .)ش1322- 39-115-1(انگلستان  یادداشت وزارت امور خارجه ایران به سفارت پادشاه: همان .1

  .)ش1320- 41-31-2(مکاتبه وزارت پست و تلگراف و تلفن ایران به سفارت پادشاه انگلستان : همان .2

  .)ش1321-27- 50-1(مکاتبه وزارت کشور به وزارت امور خارجه : همان .3

االیشگاه نفت کرمانشاه به مجلس شوراي آرشیو اسناد کتابخانه و مرکز مجلس شوراي اسالمی، عریضه کارگران پ .4

  15/3/1324، 33775ملی، ش

  20/4/1323، 33753عریضه مولود افشار کرمانشاهی به مجلس شوراي ملی ، ش: همان .5

آرشیو مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، یادداشت معاون کل وزارت امور خارجه به ریاست دفتر  .6

  .)ش1321-12-8-1(مخصوص شاهنشاهی 

آرشیو کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی، عریضه امین اهللا ناصري به مجلس شوراي ملی،  .7

  22/3/1323، 33653ش



103.)ش1320- 1326هاي  سال(درکرمانشاهپیامدهاي اجتماعی جنگ جهانی دوم 

د، اي در اختیار داشتن اي که اندك سرمایه و حتی عده) 2: 40،.ش1323کوکب غرب، 

). 1: 1561، .ش1320روزنامه کرمانشاه، (گذاشت  اي جز مهاجرت بر جاي نمی چاره

  .1دادند اي از گرسنگی جان می پذیر نبود و عده مهاجرت براي همه امکان

  

  کرمانشاه پس از جنگ؛ 

./ ش1324بهمن  26با پایان یافتن جنگ، نیروهاي انگلیس و آمریکا در 

خلیه کردند، اما شوروي به تخلیۀ مشهد، خاك ایران را ت. م1946فوریه  15

شاهرود و سمنان اکتفاء کرد و نیروهاي خود را به ترتیب به سوي تهران، مرز 

سرانجام شوروي نیز در ). 427: 1375مهدوي، (عراق و سرحد ترکیه روانه ساخت 

نیروهاي خود را خارج کرد و . م1946می  9./ ش1325اردیبهشت  19تاریخ 

همان، (موکرات آذربایجان و کردستان را دستور کار قرار داد حمایت از حزب د

شان را از خاك کرمانشاه بیرون بردند، اما  با اینکه قواي متفق، نیروهاي). 430

: دادند هاي محلّی فعالیت ها و مداخالت سیاسی آنها را اینچنین بازتاب می روزنامه

، حزب عدالت و حزب حزب ارادة ملی: انگلیس با تقویت و تحکیم احزابی چون

اي در فضاي سیاسی منطقه داشت  کننده دموکرات ایراندر کرمانشاه نقش تعیین

و با همکاري دولت مرکزي، به ) 1: 142و 151، .ش1325روزنامه بیستون، (

همان، (کرد  راحتی احساسات و عقاید سیاسی افراد و احزاب مخالف را کنترل می

  ).2: 8، .ش1325

                                               
  22/3/1323، 33653عریضه امین اهللا ناصري به مجلس شوراي ملی، ش: همان .1



1394بهار  –62، ش 16، س تاریخ روابط خارجی فصلنامۀ104

گیري و تبعید رضا شاه بود  فقین در ایران، کنارهنتیجۀ فوري حضور مت

در پی فضاي نسبتاً باز سیاسی پس از آن، حزب توده ). 253، 1391آبراهامیان، (

هاي مخفی در شهرهاي اصفهان، اراك، قم، همدان، اهواز و  بالفاصله با ایجاد کانون

اي به  هو روزنام) 262همان، (کرمانشاه از فرصت به وجود آمده استفاده کرد 

هاي حزب  با ادامۀ فعالیت). 270همان، (نامبیستون در کرمانشاه به راه انداخت 

شرکت نفت ایران و انگلیس با . اي گرفتند هاي کارگري جان تازه توده، اتحادیه

روزنامه بیستون، (تهدید کارگران مظنون به عضویت در اتحادیۀ کارگري 

اشت روز کارگر که با شهادت با بر هم زدن مراسم بزرگد) 1: 140،.ش1325

، مخالفت و ضدیت )1: 28، .ش1325همان، (شماري از کارگران به پایان رسید 

خواهان در اعتراض به آزادي  خود را نشان داد، اما از سوي دیگر، شماري از آزادي

قاتالن روز بزرگداشت کارگر، در برابر شهربانی و دستگاه قضایی با سکوت و 

  ).4: 22، .ش1325همان، (اب زدند گرسنگی دست به اعتص

ترین عرصۀ فعالیت احزاب سیاسی بود، اما به سبب نفوذ  انتخابات، جدي

عامالن انگلیسی، مجلس دورة پانزدهم، با وجود فضاي نسبتاً باز سیاسی، از طریق 

ها و روستاها نیز جریان  این وضعیت در شهرستان. انتخابات آزاد تشکیل نشد

، حتی عشایر هم با تهدید و تحریک در کار )1: 232، .ش1325همان، (داشت 

 -15شماره  - 341ها، صفحه مسلسل  مجله خواندنی(کردند  انتخابات اخالل می

  ).218شماره مسلسل 

در دورة جنگ، به سبب قطع روابط تجاري با کشورهاي دنیا و حضور 

قشون خارجی در ایران و خرید اجناس داخلی، قیمت این اجناس سخت افزایش 



105.)ش1320- 1326هاي  سال(درکرمانشاهپیامدهاي اجتماعی جنگ جهانی دوم 

روزنامه (یافت و حتی پس از پایان جنگ نیز احتکار و گرانفروشی ادامه داشت 

ي آن در برخی اقالم مانند گندم به سبب قیمت باال). 1: 51،.ش1325بیستون، 

، این امر )4: 193، .ش1326همان، (رسید  عراق براي سود بیشتر به فروش می

که گاهی قاچاق  2و اتباع عراقی 1بازار قاچاق را رونق بخشید و متصدیان استان

اندرکار قاچاق  دادند، دست  کاالهاي قیمتی چون نقره را هم در دستور کار قرار می

  .3کاال و خوار و بار بودند

هاي دولتی از  هایی مانند اداره فرهنگ، شهرداري و به طور کلی ادارهاداره

، .ش1326روزنامه کرمانشاه، (تر از پیش داشتند  لحاظ مدیریتی، وضعیتی اسفناك

ها و  برخی از رؤساي استان، بودجۀ دولتی را صرف ضیافت). 1: 2331

امه بیستون، روزن(کردند  ها می ها با افسران خارجی در قمارخانه گذرانی خوش

اگر در . وضع بهداشت عمومی نیز با اتمام جنگ، بهبود نیافت) 1: 193، .ش1325

، فقدان )2: 1597، .ش1320روزنامه کرمانشاه، (طول جنگ به سبب احتکار 

هایی مثل آبله، تیفوئید و تیفوس  و کمبود پزشک ماهر، بیماري 4بهداري مناسب

روزنامه (و وسایل پزشکی رایج بود ، پس از جنگ هم احتکار دارو 5شیوع یافت

نانواها از آب آلودة فاضالب براي تهیۀ خمیر استفاده ). 2: 8، .ش1326آریا، 

                                               
-5(وزارت امور خارجه به اداره اول سیاسی آرشیو مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، یادداشت .1

  .)ش2-1325- 3/14

  .)ش1325-2-3/14-2(مکاتبه وزارت دادگستري به وزارت امور خارجه : همان .2

  .)ش1325- 2-3/14- 13(مکاتبه وزارت دادگستري به سفارت شاهنشاهی ایران بغداد : همان .3

، 33663آرشیو کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی، عریضه اهالی روانسر به مجلس شوراي ملی ، ش .4

19/2/1323  

  24/11/1322، 33670عریضه یک نفر از اهالی شاه آباد غرب به مجلس شوراي ملی، ش: همان .5



1394بهار  –62، ش 16، س تاریخ روابط خارجی فصلنامۀ106

و در برخی روستاها اهالی ) 1: 2331، .ش1326روزنامه کرمانشاه، (کردند  می

بر ) 2: 2375، .ش1326همان،(هاي بیمار را بفروشند  شدند گوشت دام ناچار می

هایی در کرمانشاه به راه افتاد که در آنها لباس دست دوم  ه، مغازهاثر گرانی پارچ

همان، (فروختند و همین اقدام، موجبی براي سرایت امراض گوناگون بود  می

  ).1: 2359، .ش1326

هایی از قبیل سفلیس، سوزاك و شانکر به سبب فحشاء در میان  بیماري

ترین سبب فحشاء  مهم). 1: 101، .ش1326روزنامه بیستون، (شد  جوانان دیده می

انداخت، فقر و بیکاري بود و در  که سالمت روانی و جسمی جامعه را به خطر می

و ) 1: 58، .ش1325همان، (هاي اجتماعی مانند دزدي، شرارت  پی آن، ناهنجاري

  .آورد را در پی می) 2: 86، .ش1326همان، (خودکشی 

  

  نتیجه

. ش 1320- 1324هاي  اصلۀ سالاشغال نظامی ایران از سوي متفقین در ف

. اي مرزي گرفتار کرد اي داشت که کرمانشاه را به عنوان منطقه عواقب گسترده

نزدیکی نسبی به پایتخت، : متفقین دالیل خوبی براي انتخاب کرمانشاه داشتند

هاي نظامی خارج از مرزهاي ایران  آهن و نزدیکی به پایگاه دستیابی به خطوط راه

هاي جدي اقتصادي، سیاسی و اجتماعی متعددي را  نشاه بحرانکرما. یعنی عراق

نفع  هایی در ایجاد آن شریک و ذي از سر گذراند که عناصر دولتی نیز با شیوه

توان بر  ها در ادارات مهم دولتی نفوذ داشتند، اما نمی هر چند انگلیسی. بودند

پوشید  عملکرد ضعیف و سوءمدیریت کارگزاران محلی و حکومت مرکزي چشم
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که مشکالتی را براي مردم رقم زد؛ از جمله کمبود آذوقه که به سبب حضور 

سربازان متفقین، قاچاق و احتکار آن ارزشی برتر از طال یافته بود و جان 

کوتاهی و . هاي بسیاري را در اثر کمبود و گرانی در معرض خطر قرار داد انسان

هاي  هاي مردم، در کنار فعالیت توجهی مسئوالن به شکایات و نگرانی همچنین بی

  :انگیخت هایی را برمی حزب توده و روزنامۀ وابسته به آن به نام بیستون، واکنش

  سرقت از انبارهاي مهمات متفقین،. 1

  درگیري عشایرمخالف با نیروهاي بیگانه و کارگزاران دولتی،. 2

  .اعتصاب کارگران پاالیشگاه نفت کرمانشاه. 3

موارد، با قتل، تبعید، اتهام دزدي و جاسوسی سرکوب البته همۀ این 

شد، اما بحران اقتصادي، فضاي اجتماعی خاصی پدید آورد که به سبب فقر،  می

قحطی، بیکاري، فحشاء اعتیاد، خودکشی، مهاجرت اجباري و سطح پایین 

هاي ضعیف جامعه را به کام خود  شماري از الیه بهداشت عمومی، قربانیان بی

ها  با وجود پایان جنگ و خروج متفقین، زندگی مردم همچنان تا سالکشید که 

  .تحت تأثیر آن قرار داشت
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  منابع و مآخذ

  :اسناد

  .ش1320و  1321و  1322و  1323و  1324هاي  آرشیو کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی، سال

  .ش1320و  1321و  1322و  1325هاي آرشیو اداره اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امورخارجه، سال

  

  :ها کتاب

کاظم فیروزمند : چاپ شانزدهم، ترجمه ، ایران بین دو انقالب از مشروطه تا انقالب اسالمی،1391آبراهامیان، یرواند، 

  .مرکز: آوري و محسن مدیرشانه چی، تهران و حسن شمس

  .ین نجف آبادي فراهانی، نوینحس: ، ترجمههاي جهانی در ایران جنگ، 1363اسکراین، سر کالرمونت، 

  .، چاپ دوم، نگارستان کتاب2،جلد کرمانشاهان و تمدن دیرینه آن، 1381افشار، ایرج، 

  .نشر دانشگاهی: ،تهراناهمیت استراتژیکی ایران در جنگ جهانی دوم، 1361الهی، همایون، 

  .امیرکبیر: طاهري، تهرانابوالقاسم : ، چاپ ششم،ترجمه2، جلدتاریخ جهانی نو، 1386پالمر، رابرت، 

  .موسسه خدمات فرهنگی رسا: ،تهرانایران در اشغال متفقین، 1371تبرائیان، صفاءالدین، 

  .وزارت کشاورزي: تهران ،)1945- 1939(ارزش مساعی ایران در جنگ ، 1324خان ملک یزدي، محمد، 

  .ژنگپا: ، تهرانایران و قدرتهاي بزرگ در جنگ جهانی دوم، 1367ذوقی، ایرج، 

  ).ناشر(مؤلف  3و2، جلد)ایالت وطوایف(جغرافیاي تاریخی و تاریخ مفصل کرمانشاهان ، 1372سلطانی، محمدعلی، 

  .سها: ، تهران4، جلد)ایالت و طوایف(جغرافیاي تاریخی و تاریخ مفصل کرمانشاهان،1373، ___________

عبدالرضا هوشنگ مهدوي و بیژن : رجمه، ت1332- 1320بحران دموکراسی در ایران ، 1372عظیمی، فخرالدین، 

  .البرز: نوذري، تهران

، چاپ تاریخ روابط خارجی ایران از ابتداي دوران صفویه تاپایان جنگ جهانی دوم ،1375هوشنگ مهدوي، عبدالرضا، 

  امیرکبیر: هیجدهم، تهران

مرکز : دآوري، گردر بارة سوم شهریور و نقش ایران در جنگ جهانی دوم، 1356، ________________

  ].جا بی[پژوهش و نشر فرهنگ سیاسی دوران پهلوي 

  

  



109.)ش1320- 1326هاي  سال(درکرمانشاهپیامدهاي اجتماعی جنگ جهانی دوم 

  : ها و مجالت روزنامه

  آریا

  بیستون

  رهبر

  کرمانشاه

  کوکب غرب

  ها مجله خواندنی
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  اظهار تأسف مستشار انگلیس در خصوص کشته شدن طفل خردسالی از طرف یکی از 

  نگهبانان نیروي انگلیسی

  .)ش1322- 39- 115- 1(دیپلماسی وزارت امور خارجه آرشیو مرکز اسناد و تاریخ 
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  شکایت امین اهللا ناصري رئیس طایفه منصوري از عباس خان قبادیان به سبب دسیسه نسبت به خود

22/3/1323- 33653. ش - آرشیو کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی



  


