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 چکیده:
بروز جنگ جهانی دوم و اشغال ایران، دو کشور بریتانیا و شوروی را در ایران 

کرد. متفقین برای کنترل مخالفان خود به دستگیری و تبعید آنان روی  مایشاءفعال
های خاص خود مانند ماهیت، علت، گروه هایمؤلفهآوردند. تبعید در این مقطع، 
حلیلی و ت ـ ها را دارد. این پژوهش با روش توصیفیاجتماعی تبعیدیان و تبعیدگاه

با استفاده از اسناد و منابع اصلی به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که بازداشت 
تبعید  هایمؤلفهو تبعید افراد توسط متفقین در ایران چه روندی را طی کرده است و 

ا نشان هایی راین افراد شامل ماهیت، علت تبعید، تبعیدیان و تبعیدگاه چه ویژگی
 ،دستگیری و نگهداری آنان شاملتبعید ایرانیان در طول جنگ جهانی دوم دهد؟ می

 ،آوری ادله برای اثبات جرمتشکیل پرونده و جمععدم مدت طوالنی نگهداری و 
و نوع نگهداری آنان  (تبعیدگاه) ل نگهداری آناناختالف بین محل وقوع جرم و مح

ن در مرکز و تبعیدیازادگاه و تبعیدگاه . است «حبس در تبعید» نیست بلکهبازداشت 
 ود شمال کشور بود. معترضان به تبعید هم در این مناطق ساکن بودند. سیاست

ه علت تبعید ب. دارد یکسانی رویۀ ایرانی تبعید اتباع باب در بریتانیا و شوروی دولت
ساز وجود آمد که باعث لطمه به کشور و از عوامل زمینه، خالئی بهمؤثرنیروهای 

 واگرایی آذربایجان و کردستان شد.
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 khomeini.ac.ir-sadat@ri و انقالب اسالمی.  )س(استادیار پژوهشکدۀ امام خمینینویسنده مسئول: * 

 ketabziba@yahoo.com** استادیار تاریخ سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران 
 |26/06/1399تاریخ پذیرش:      09/11/1398تاریخ دریافت:|

mailto:sadat@ri-khomeini.ac.ir(نویسنده
mailto:ketabziba@yahoo.com


 | 13مطالعات تاریخی جنگ، شماره فصلنامه علمی  | 76

 مقدمه. 1
مختلف به جنگ، ایران در گیر شدن جنگ جهانی و کشیده شدن پای کشورهای با عالم

(؛ اما وجود تعداد زیاد 1318-16-35طرفی کرد )استادوخ، اعالم بیش  1318شهریور 
ایران  ،از کشور و مقاومت رضاشاه هاآنآلمانی در ایران و فشار متفقین برای بیرون راندن 

اشغال گردید. با رفتن رضاشاه و فروپاشی در ساختار سیاسی،  1320در شهریور 
شد. در این شرایط افراد برای به دست آوردن مزایای قدرت به رقابت ایجاد ومرج هرج

ظران پذیرفتند. امری که نادست آوردن قدرت نمیباهم برخاستند ولی مسئولیت را به
(. Press attaché to Bullard, 4/10/41, FO 416/99) خارجی نیز بدان اذعان دارند

در این زمان، شد. ها نیز توجیه مینگلیسیهای شوروی و ادر فضای جنگی دخالت
طبق عهدنامه سه دولت نبود و فقط »ها نیز در ایران حضور داشتند. حضور آنان آمریکایی

دولت ایران را در  ،متفقین(. 286تا: )اسکرین، بی«. نمودنددر کارهای فنی دخالت می
شرایط  اشغال را بپذیرد.گانه را امضا و وادار کردند تا پیمان اتحاد سه 1320شهریور 

تا دست این دو دولت برای کنترل منطقۀ تحت نفوذشان باز باشد.  گردیدجنگی باعث 
ه در ابتدا ک صورتنیبد کردند.تبعید استفاده میکیفر ز امتفقین جهت کنترل مخالفان 

کردند؛ اما مدت این افراد را به ظن همکاری با دول محور و علیه متفقین بازداشت می
« بعیدحبس در ت»صورت زداشت طوالنی بود و دیگر صورت بازداشت نداشت بلکه بهبا

 یتحلیلی و با استفاده از اسناد و مدارک آرشیوـ آمد. این پژوهش با روش توصیفی درمی
ین به این پرسش است که بازداشت و تبعید افراد توسط متفق و منابع اصلی به دنبال پاسخ

تبعید این افراد شامل ماهیت این  هایمؤلفهرده است و در ایران چه روندی را طی ک
 دهد؟هایی را نشان میعمل، علت تبعید، تبعیدیان و تبعیدگاه چه ویژگی

 پیشینۀ پژوهش. 2

سجاد راعی در مقالۀ خود به بررسی بازداشت و تبعید ایرانیان توسط متفقین پرداخته 
 روایی و ، غلبه وجه؛ اما اشکال مقالهمنابع و اسناد خوبی بهره بردهاست. این مقاله از 

الزم  هکیدرحال بهره بردهاسناد مرکز اسناد ریاست جمهوری  ازتوصیفی است. این مقاله 
شد. کاری که نگارنده در این پژوهش های آرشیوی هم دیده میبود تا اسناد سایر پایگاه

 سعی کرده به انجام برساند.
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 .پردازدمیبه شرح احوال تبعیدیان متفقین  1سیرانانوراهلل الرودی در اثر خود به نام 
وی درخور های وی خود نیز از تبعیدیان در دست متفقین بوده و از این جهت روایت

اب کند نزدیکی زمان نگارش این کتای که اهمیت این کتاب را بیشتر میتوجه است. نکته
های کتاب کهیدرحالشده؛ منتشر  1322ت. این اثر در به زمان رخدادهای دوران تبعید اس

و توسط پسر  رخداد نیبعدازاسال  62دیگر در این زمینه مانند کتاب محبوسین متفقین 
ته های کتاب نشسلذا گرد فراموشی بر برخی روایت .و نه خود وی شدهنوشتهتبعیدی 

 است.
ری است. پدر خلعتب اثر انوشیروان 2(1324-1322) رانیامحبوسین متفقین در کتاب 

تختخوابی  500جزء این تبعیدیان بوده و در سه تبعیدگاه اراک، رشت و بیمارستان  وی
سر برده است. این کتاب توضیحات خوبی در مورد چگونگی زندگی تبعیدیان در این به

های کتاب، بیوگرافی کسانی است که در این مدت در سه مکان دارد؛ ولی عمده بخش
ز نویسی بر روایت رخدادهای تبعیدیان، کتاب را اتبعید متفقین بودند. غلبه بیوگرافی

 هدف اولیه خود دور کرده است.

 ماهیت )بازداشت یا تبعید(؟. 3
 یهعل و محورکه اقدام له دول  هاآنکردند تا به جرم در ظاهر افراد را بازداشت می متفقین
 ود:و تبعید ب نبودبازداشت  به چند علت ،؛ اما این عملکنند رسیدگی بود متفقین
 ،آوری ادله برای اثبات جرم او. طبق قانون، بازداشت توقیف متهم است جهت جمع1
 هاآنکوششی جهت اثبات جرم  ،یری آناندستگدر مورد این افراد پس از  کهیدرحال

این وضعیت با شرایط مدنظر  گرفت و صرف دستگیری، مقصود بود وصورت نمی
در ش 1310مصوب 3. در متحدالمالشتطابقت ندادر مورد بازداشت م گذارقانون

هرگونه » :شد که باید برای این افراد پرونده تشکیل شود تأکیدتوقیف اشخاص  خصوص
 روزنامۀ رسمی کشور«)شود باید در دوسیه مربوط نوشته شودقرار یا امری که داده می

 کهیالدرح؛ کنددر صادادگاه صالحه  را نیزبه نقل از پایگاه دستور(. حکم بازداشت  1310

                                                      
 .1322. تهران: نشر کانون معرفت، 1

 .1385. تهران: اهورا، 2

 بخشنامه. 3
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ست کردند و طبق آن فهرمتفقین فهرستی ارائه میاین مراحل طی نشد و افراد این در مورد 
 .نددشمیافراد دستگیر 

گیرد و دادگاه محل، صالح به رسیدگی میبازداشت فرد در محل وقوع جرم صورت  .2
اراک،  ۀنقطسهکردند و در اما این افراد را از سرتاسر ایران دستگیر می بود؛به جرم 

کردند؛ لذا این مورد هم با تختخوابی در تهران و رشت نگهداری می 500بیمارستان 
بعید ر تد یتبعیدگاهاین سه مکان در قانون انطباق ندارد. این افراد در  ذکرشدهبازداشت 

 14ق مادۀ داشتند. طببود « حبس در تبعید»ید را که ترین شرایط تبعنبودند بلکه سخت
ه ک ییجابهالحفظ تحت باید تبعید به محکومین » 1304قانون مجازات عمومی مصوب 

یدگاه یعنی این افراد باید در تبع« نظر بمانندو در آنجا تحت شدهاعزامکند محکمه تعیین می
 تبعیدگاه خارج نشوند. ۀاز محدود کنند و فقط وآمدرفتخواستند  هرکجاآزاد باشند به 

آزادی  ۀدانند و آن را کاهنداست که تبعید را مجازات سلب آزادی نمی جهتنیبد
 .دانندمی

. اصل دهم متمم قانون اساسی مدت بازداشت افراد طبق قانون محدود است .3
توان دستگیر کرد و در دارد که جز در موارد جنایات گسترده فرد را نمی تأکیدمشروطه 

ساعت به او اعالم و  وچهارستیبیا منتهی در ظرف  فوراًباید گناه مقصر »موارد این 
 (.23: تایب)قانون اساسی مشروطه...، . «اشعار شود

اثبات ق کشف و 1330رمضان  9 مصوب جزایی محاکمات موقتی قوانین 18مادۀ . 4
. کوتاه بودن زمان کشف جرم در توقیف داندیمبه عهدۀ مستنطق و زیر نظر دادگاه را جرم 

اسرع وقت باید این مستنطق در  این قانون تصریح دارد که 45افراد بسیار مهم است. مادۀ 
 .(http://qavanin.ir/Law/TreeText/84175)کار را انجام دهد 

قوانین محاکمات جزایی تصریح دارد که شرط شروع تحقیقات برای  6 مادۀ. 5
ات و اعالم مدعی خصوصی و سایر شکای . 1بازداشت افراد باید این موارد باشد: 

 مقّصر؛ اقرار و اظهار . 3ۀ نظمیه و ژاندارمری و امنیه؛ ادار اعالم و اظهار . 2اشخاص؛ 
 خود کهیدرصورت مشهوده جرائم واقعم در مستنطق نظر . 5العموم و مدعی تکلیف . 4

از  یفهرست این شروط رعایت نشده است. متفقین. در مورد این افراد باشد قضیه شاهد
تگیری طبق قانون دس .فرستادندبه شهربانی میرای دستگیری کردند و بمی هیتهافراد را 

افراد، همه از ین . اشودیمفقط در صورت فرار متهم یا مشخص نبودن مکان وی انجام 
 سرشناسان کشور بودند که نه قصد فرار داشتند و نه محل زندگی آنان مشخص نبود.
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با توجه به نوع دستگیری این افراد، عدم تشکیل پرونده، اختالف بین محل وقوع جرم 
 توان این دستگیرشدگان را بازداشتینمی ،و محل نگهداری آنان و نیز مدت دستگیری آنان

ترین سخت همآنو  بودندتبعیدی  هاآنآنان را بازداشت تلقی کرد بلکه  و نوع نگهداری
 .بود« حبس در تبعید»نوع تبعید که 

 علت تبعید. 4

تبعید اتباع ایران، طرفداری و همکاری با دول محور و تحریک علیه نیروهای  علت اصلی
ستان اظهار معاون ادارۀ سیاسی ارتش انگل (Geshanats) سرهنگ گشاناتس متفقین بود.

نویسد که در (. میلسپو می293-3292کند که برای تبعید ایرانیان اجازه دارند )ساکما، می
 گاه احساساتجانبه اتحاد، ایرانیان هیچحتی پس از امضای پیمان اتحاد سه»این دوره 

قین عموم و مشتاقانه طرفدار متف طوربهغیردوستانه نسبت به آلمان نازی نداشتند و هرگز 
بوالرد سفیر انگلیس در ایران در پاسخ به نصراهلل  (.214-213: 1370)میلسپو،  «بودندن

از نشر  کرد تاگناه تبعیدشدگان درخواست انتظام وزیر امور خارجه در خصوص بی
 (.368-366/ 5: 1390، اسنادی از اشغال...مطالبی علیه متفقین در جراید خودداری شود )

 هگفت ککنسول انگلیس در اصفهان آمدند. مقامات انگلیس از موضع خود کوتاه نمی
)ساکما،  «دتعقیب شونباید اشخاصی که به نفع دول محور و علیه متفقین تبلیغ نمایند »

3318-293.) 
 ؛انداند عملی را مرتکب شدهشدهافرادی که بازداشت ۀبوالرد معتقد بود که هم

همکاری با (. 102: 1362)بوالرد، اسکراین،  «از آلمان مباهاتکاشانی به هواداری »
مخالفت با حضور نیروهای مجازات به دنبال داشت و حتی ها و طرفداری از آنان آلمان

دفتری که احمد متینشد. ها تعبیر میمتفقین، به همکاری و هواداری از آلمان
 کرد و گفت کهن اتهام را رد دستگیر شد. وی ای ها بودوزیری متمایل به آلماننخست
 (.224-223: 1371دفتری، )متین عالقه دارد.فرهنگ و زبان آلمانی فقط به 

ها، جو غالب روشنفکری آن زمان بود و مردم مخالفت با متفقین و گرایش به آلمان
 به لیدن وزیر امور 1944ژانویۀ  17نیز به این افراد تمایل داشتند. بوالرد سفیر بریتانیا در 

 ها همکاری داشته ودفتری متهم هستند که با آلمانیکاشانی و متین» :خارجه گزارش داد
 :Iran Political Diaries, 1997) «انددادههایشان در ایران یاری را در اجرای توطئه هاآن

ترین آراء باالدفتری در تبعید کاندید نمایندگی مجلس شدند و کاشانی و متین (.12/217
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دم بر ی مررأنامطلوب این  ریتأثدولت ایران برای جلوگیری از  تهران کسب کردند.را در 
 Iran Politicalکرد )منتخبین خودداری متفقین، از اعالم اسامی این دو نفر در فهرست 

Diaries, 1997: 12/217.) 
عنوان طرفداران دول محور برای درگیری افراد محلی با یکدیگر و معرفی همدیگر به

که در ابتدا در خوزستان شایع  قیب هم در این دوره وجود داشتمیدان بدر کردن راز 
 (.293-3322بود و بعد هم به اصفهان سرایت کرد )ساکما،
ت داشتند که به عل قوای نظامی و انتظامیمتفقین درخواست دستگیری افراد را از 

عیت وض» شده بود.ها نیز مختل آشفتگی اوضاع کشور ممکن نبود و حتی امنیت در راه
مأمورین ژاندارم بسیار نامطلوب است و انتظامات در این راه که برای متفقین نهایت 

)ساکما،  «شناسی مأمورین ژاندارم مختل استنا اهمیت را دارد براثر این وظیفه
جو عمومی کشور علیه متفقین بود و لذا تبعید افراد توسط متفقین هم (. 293003626

ای که مجلس طورکلی از رویهمتفقین به»را به دنبال داشت.  هازنامهروواکنش مردم و 
طور یا به ،شدگان اتخاذ و اغلب تلویحیشورای ملی و روزنامجات نسبت به بازداشت

اند اشاره نموده هاآنشدگان و عدم عدالت متفقین نسبت به گناهی بازداشتصریح به بی
 (.369-368/ 5: 1390، غال...اسنادی از اش) .«نهایت دلتنگی را دارند

ها، حالت کرد. گاهی بازداشتافراد را بازداشت می ،انگلستان برای کنترل اوضاع کشور
ازداشت ب شاناما به جهت نفوذ ؛پیشگیرانه داشت؛ یعنی افراد مرتکب عملی نشده بودند

صورت تا به ردکیممظنونین را از سراسر کشور به بازداشتگاه اراک منتقل بریتانیا . شدندمی
 (. چون بسیاری از بازداشت260: 1371)تبرائیان،  ها را زیر نظر داشته باشدآنمتمرکز 

باالی حکومت بودند نسبت به رویۀ دولت شدگان از مقامات بلندپایۀ کشور و نظامیان رده
اهلل (. همچنین سید رحمت166: 1381انگلستان در این زمینه اعتراض شد )قطبی، 

 خ از اهواز به اراک فرستاده شدندمهدی پاسبدار و جعفر حسامی در همین تاریجزایری، 
 (.293003319)ساکما، 

ز در منطقۀ اشغالی خود فهرستی امتفقین  بود که صورتنیبدروال تبعید این افراد 
و  ریتانیاببه نیروهای  این افراد ایرانیان تهیه و دولت ایران را وادار به دستگیری و تحویل

 که نددادفهرست میبه شهربانی  ها دائماًانگلیسی (.42: 1395)راعی،  کردندمیی شورو
کرد و مسئولیت قانونی این این افراد باید دستگیر شوند. شهربانی این افراد را دستگیر می

افراد بازداشتی به قوانین و مقررات آشنا بودند و  افتاد.برگردن شهربانی می ،بازداشت
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نفع این کار به  (.293-3318)ساکما،  بعات قانونی برای شهربانی داشتت هاآن بازداشت
در سال »نویسد: شروین می. بودشهربانی  برایرسید اما مشکالت حقوقی آن متفقین می

ها را بازداشت کردند که تمامشان از رجال و نفر از شخصیت 200متفقین تعداد  1320
ان ۀ خودشتا طبیب و حقوقدان که همگی در طبقافراد زبدۀ زمان خود بودند... از بازاری 

کرد جرم نبود بنابراین ازنظر .. اگر کسی با آلمان ارتباط پیدا میصاحب نفوذ و اثر بودند.
 (.1200112-69)شروین، مصاحبه، ساکما،  «ها نبودآنایرادی به  ،قانونی

نسول، کنسول کویس . سفارت بریتانیا،شددادگاهی تشکیل نمی ،برای این نوع از تبعید
دادند و میمحلی شوروی درخواست تبعید این افراد را به مقامات ایرانی  1و یا کمندان

عضی افراد ای که بگونهبه شدند؛تبعید می فوراًهمچنین این افراد . شدنداین افراد تبعید می
ص خشان را با خود نداشتند. زمان پایان این نوع از تبعید نیز مشفرصت بردن خانواده

« قامتممنوع از ا»کردند و گاهی نیز او را گاهی متفقین تبعیدگاه فرد را مشخص مینبود. 
هم به جهت آن « ممنوعیت از اقامت»کردند. در زادگاه خود و یا محل حضور متفقین می

 13در گیرد یکی از شقوق تبعید است. که قدرت انتخاب محل زندگی را از فرد می
آذر را از روی در آذربایجان دستور تبعید خلیل انقالبسرکنسول شو 1323شهریور 

اید به آذر ببنا به دستور سرکنسولگری شوروی، خلیل انقالب»آذربایجان به تهران داد. 
عدم (. »293-2042)ساکما،  «حق توقف در آذربایجان را نداردتهران اعزام شود و 

ر اد تبعیدیان از شمال کشوعبارتی است که در اکثر اسن« صالحیت اقامت در آذربایجان
در اسناد که « خیزعدم صالحیت اقامت در مناطق نفت»همانند عبارت ؛ وجود دارد

بین سیاست دو کشور حتی در جزئیات  تبعیدیان از خوزستان وجود دارد. از این جهت
باعث شد « عدم صالحیت اقامت در آذربایجان»در جنگ جهانی دوم شباهت وجود دارد. 

نگ جهانی دوم و بعدازآن آذربایجان از عناصر ملی خالی شود و دست تا در طول ج
 ای برای جدا کردن این منطقه بالفاصله پس از پایان جنگ بازگردد.عده

باید  ،طبق دستورات شوروی» گفته شد کهالواعظین علی احتشامبه  1324ماه در تیر
 د باید به پشت سرتانساعت شما از استان چهار و سه بیرون بروید و اضافه نمو 24در 

 (.11/12/1/4/76/14)کمام،  «نگاه نکنید
 ها حضوردر مناطقی بود که شوروی« ممنوعیت از اقامت»در واقع این نوع از تبعید، 

نوادۀ عید کوتاه است خابه امید آنکه مدت این نوع از تب ،برخی از این تبعیدیان داشتند.
                                                      

 فرمانده. .1
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نبود سرپرست خانوار باعث مشکالتی برای همسر و فرزندان بردند. خود را همراه نمی
علت دستور شوروی و بهبه هاآنسه نفر از زنانی که همسران  1323اسفند  9در شد. می

 )کمام، حمایت از دولت مرکزی از ساری تبعید شده بودند به مجلس شکایت بردند
به و  کردیم هیتهفهرست اسامی تبعیدیان هر محل را حزب توده (. 10/12/1/4/76/14

این افراد تأثیرگذار  هم در تبعیدها ایاغراض محلی و شخصی توده؛ لذا دادها میشوروی
 بود.

هایی را علیه حزب توده تبریز بیانیه نجات دیکل ۀغالمحسین رضازاده مدیر روزنام
ردین در فرو هاآنو  داداطالع  هاحزب توده تبریز به شوروی رهبرریا حمد بینوشته بود. م

اکما، )س کردندها به تهران تبعید تبلیغ علیه شوروی به علتوی را دستگیر و  1324
منتشر شد  اخترشمالای از طرف روزنامۀ العادهشمارۀ فوق 15/5/1324(. در 3323-293

فرماندۀ  ،شب همان روز 11. ساعت ایران را منتشر کردتفقین از نیروی م هیخبر تخلکه 
و چون وی را پیدا نکردند  کردتقاضای جلب مدیر روزنامه را  نیروهای شوروی در تبریز

جلب و به تهران تبعید کردند و  بودمدیر داخلی روزنامه را که  سیدحسین پسر وی
چون  (.293-3355، )ساکما آوری شدهای روزنامه نیز با کمک حزب توده جمعشماره

با خطر  ها بودانتشار این خبر موقعیت حزب توده را که مستظهر به پشتیبانی شوروی
 .کردیممواجه 

نفوذ  ۀها در منطقصنفی و سندیکایی خارج از نظارت شوروی ،گونه فعالیت حزبیره
ز حسین اتکا و رحیم افتخاری که ا 1326در فروردین  .ممنوع بوددر شمال ایران  انآن

کارگران و زحمتکشان را در اردبیل تأسیس  ۀاتحادی ۀتهران به اردبیل آمده بودند تا شعب
به  صورت شفاهیبهکنسولیار اتحاد جماهیر شوروی از آذربایجان تبعید شدند. نمایند 

 (.293-3328)ساکما،  اتهام نشر اکاذیب زد هاآن
 ۀشهربانی شاهرود از نمایند. دانستندینمنیروهای شوروی خود را ملزم به پاسخگویی 

نمایندۀ »که ها از شاهرود را بفرستد یمدارک کتبی تبعیدکرد تا ارتش سرخ درخواست 
/ 5: 1390...، اسنادی از اشغال) «دهندمدرک کتبی نمی ،نیرو متعذر شده که قشون سرخ

328.) 
علت مخالفت آنان با کین شهر میانه را بهالها، تعدادی از مش شوروی1324در آبان 

 ها اعتراضحزب توده به تبریز تبعید کردند. وزارت خارجۀ ایران به این عمل شوروی
ش(. در موقع انتخابات افراد و احزاب مخالف شوروی و 5/12/1324کرد )استادوخ، 
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ری تدف. احمد متینشدندگردونۀ رقابت انتخاباتی حذف میاز با تبعید حزب توده 
: 1371دفتری،متین)« در بحبوحۀ فعالیت انتخاباتی بود که متفقین توقیفم کردند» نویسد:می

224.) 
وروی، یید شتأیوسف افتخاری معتقد است که درافتادن با تشکیالت حزبی مورد 

به کمک (. 164-163: 1370)افتخاری،  دنبال داشتتبعید در اراک و گیالن را به
وده هشت نماینده به مجلس چهاردهم فرستاد که یکی از آنان ب تبود که حز هایشورو

کماندان  1324(. در 245: 1370)میلسپو، ن و بقیه از شهرهای شمالی بودنداز اصفها
تشکیل انجمن  علتبه این شهرچهار نفر از کرد تا شوروی مقیم شاهرود درخواست 

 فردی تا ین بود کهعلت اصلی ا. شوندسری و مذاکرات برخالف مصالح شوروی تبعید 
 لطرف مقابطرفدار  نفر،زیرا این چهار  ؛نمایندگی مجلس انتخاب شوده از حزب توده ب
(. جرج لنچافسکی وابستۀ مطبوعاتی لهستان در تهران عقیده 293-2141بودند )ساکما، 

ها به وجود آمد و ابزار و وسیلۀ دارد که حزب توده با حمایت مادی و معنوی روس
حزب تودۀ  .(Lenczowski,1949: 224-234) شوروی در ایران بود اجرای سیاست

د نکردیتبعید م ای راغیر توده محلی سا و کارمندانیؤرها شورویبا کمک آذربایجان 
 (.254/1/8/102/14)کمام، 

 کیفر تبعید هایشوروای از گرایش افراد به نشانه هرگونه 1320کمی قبل از شهریور 
ها ان و به علت قدرت شورویاما دراین زم؛ (56/1/6/118/13را به همراه داشت )کمام، 

 .شدندمیآنان تبعید مخالفان 
نفر از میانه به تبریز تبعید  8دلیل فشار مأمورین شوروی به 1324فروردین  21در 
رب مورد ض منطقه را هایایپنبه از توده یحیی سرابی و عباسعلیغالم ،. این افرادشدند

(. فرماندۀ دژبان شوروی 381-380/ 5: 1390...، اسنادی از اشغال) و شتم قرار داده بودند
یت . علت تبعید کمال محبوبسرهنگ عزیزاهلل کمال را از آذربایجان تبعید کرد ،در تبریز

)کمال،  ببرداش را با خود شد تا خانوادهبه وی حتی اجازه داده ن او در بین مردم تبریز بود.
1361 :80.) 

بدگمانی کماندان فروش که مبلغ حزب وطن در رشت بود مورد محمد گلچین فرش
(. نیروهای شوروی مستقیماً به محمد گلچین 293-3324)ساکما،  شوروی قرار گرفت

 1324فروردین  27ر وی د. از منطقه خارج شود تامراجعه کردند و به او اخطار کردند 
توانست بار  1324خرداد  8در  ی( و353/ 5: 1390...، اسنادی از اشغال) وارد تهران شد
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جام لنچافسکی معتقد است که ان .شده بوددیگر به رشت بازگردد اما موقع انتخابات تمام
هر عملی از سوی ایرانیان که نارضایتی نمایندگان سیاسی شوروی یا ارتش سرخ را به 

 (.251: 1351)لنچافسکی،  گردیدور میتبعید فرد از شمال کشهمراه داشت باعث 

 های اجتماعی تبعیدیانگروه. 5

 سرلشکر تا کاشانی اهللآیت از که کردند تبعید و را بازداشت افراد از وسیعی متفقین طیف
را  هاآنو تعداد  اراک های اجتماعی تبعیدیانجدول زیر گروه .رفتگبرمی در را زاهدی

 :(101-90: 1384شروین، دهد )نشان می
 هاو تعداد آن اراک های اجتماعی تبعیدیانگروه: 1جدول

 تعداد شغل تعداد شغل

 8 مالک 1 روحانی

 6 کشاورز 2 وزیر و وزرانخست

 3 بانکدار 1 رتبهمدیران عالی

 3 کارکنان وزارت پست و تلگراف 2 قضات

 2 کارکنان وزارت پیشه و هنر 5 وکالی دادگستری

 5 هاشهرداری کارکنان 41 نظامی

 25 مشاغل غیردولتی 4 مدیران جراید

 4 زن 6 پزشکان

 1 کودک 52 آهنمهندسین و کارکنان راه

 12 کارکنان وزارت دارایی 3 مهندسین سایر جاها

؛ زیرا ندآهن بیشتر از بقیه جاها بودراهان شاغل در تبعیدی ،1جدولهای دادهطبق 
 .گرفتقرار میآهن در این دوره جهت انتقال تجهیزات و غذا به شوروی مورد استفاده راه

 هانآخواستند ها میانگلیسی» :سدینویمآهن بود شریف امامی که خود از تبعیدیان راه
دادند که باید می کرایه و عوارضیاز پرداخت ندانند که میزان محموالتشان چقدر است تا 

 (.75-74: 1380)شریف امامی،  «خودداری کنند
های نیز شغل هاآننفر خارجی نیز در اراک در تبعید بودند که  39ها، جز ایرانی

 6نفر بنّا و کوهکن بودند،  12نفر،  39کدام نظامی نبودند. از این گوناگونی داشتند و هیچ
سین، یک نفر نفر مکانی 21نفر حسابدار،  3نفر مهندس،  3نفر نجار،  4کار، نفر مقاطعه
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نفر  تراش، یک نفر کشیش، یکدار، یک نفر تکنسین، یک نفر آهنگر، یک نفر سنگهتل
و شغل یک نفر نیز مشخص نبود بود فروش ساز، یک نفر راننده، یک نفر کتابشراب

و  سازیهای راهین تبعیدیان کسانی بودند که در پروژها (. بیشتر101: 1384)شروین، 
 د.کردنعمرانی کار می

شش نفر به علت همکاری با دول محور به جنوب شرقی ایران  1321فروردین  26در 
رگان دار و یک نفر بازخانهیک نفر افسر ارتش، یک نفر کار هاآنتبعید شدند که در میان 

 (.291003519)ساکما، بودند
دفتری، خسرو دکتر متین هاآننفر بازداشت شدند که در میان  23 ،1322در شهریور 

 لیزاده و سرهنگ آماکبر موسویاقبال، جواد بوشهری، اکبر نراقی، اسماعیل صفاری، علی
نفر هم در اصفهان بازداشت  10(. در همین زمان 293003322)ساکما،  حضور داشتند

نظامی، یک نفر از سران بختیاری، یک کسبه معمولی، یک نفر از  هاآنشدند که شش نفر 
 (.291000297)ساکما،  ن بودندرامنه و یک نفر تبعۀ آلماا

فروش تاجر نقره درمان مانوک مارتین ۀاخذ اجازبرای ها انگلیسی هوزیر امورخارجه ب
موافقت بریتانیا را  و (293-3318ساکما، نامه نوشت )و مدیر دواخانۀ آلمان در اصفهان 

 (.3318/293)ساکما،  گرفتتغییر تبعیدگاه مانوک مارتین از ساوه به تهران برای 
 زاده،هیئت، دکتر محمد سجادی و موسویمیرزاعلی آقای دفتری،دکتر احمد متین
شدگان بودند. عالوه بر امامی ازجمله بازداشت و مهندس شریف مهندس ناصح ناطق

پورزند  سرلشکر اولی واهلل زاهدی که به فلسطین تبعیدشده بود سرلشکر آقسرلشکر فضل
قلی بهرامی در بازداشت و سرهنگ مهندس مهدیو سرتیپ کوپال و سرهنگ بقایی 

 اتهام سازماندهی ،زاهدی علت تبعید(. 205/ 1: 1368)عبده،  بردندسر میها بهانگلیسی
 (.175: 1377)فرمانفرمائیان،  در ایران بود هاستون پنجم آلمان هایفعالیت

ه وی را فاتح کمستشار سیاسی بریتانیا درخواست کرد تا اکبر  (Flicher) چریفلکلنل 
 شوددانست برای همیشه از مراجعت به کرمانشاه ممنوع عمال ستون پنجم می ءجز

 (.293-3317)ساکما، 
ها درخواست کردند تا چهار نفر از خوزستان تبعید انگلیسی 1321اردیبهشت  13در 

جابجا  هاآنکارمند پست و تلگراف بودند که محل خدمت  ،شوند. دو نفر از این افراد
التجار بوشهری و دیگری د و دو نفر دیگر هم که جعفر حسامی نمایندۀ ورثۀ معینش
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-3328)ساکما،  آلمان بود از خوزستان تبعید شدنداحمد دانش منشی سابق تجارتخانۀ 
293.) 

های دولت وزیر از تالشای به احمد قوام نخستدر نامه 1321بهمن  11بوالرد در 
: 1371)تبرائیان،  تشکر کردنفر اتباع دول محور  233نفر از  113ایران در دستگیری 

334-335.) 
کاره بودند. فرماندهی نیروی شوروی ها در زمان جنگ در شمال ایران همهشوروی

در شهربانی مازندران، از ستاد ارتش ایران خواست تا ورود و خروج افسران ارتش 
ش(. این کنترل 14/12/1324)استادوخ،  ده و بیگانگان را به او اطالع دهنشاهنشاهی و امنی

 16گری آمریکا در تبریز در ای که در گزارش کنسولگونهتا پایان جنگ وجود داشت به
و  افتهیشیافزاهای گرگان و دشت نیروهای روسیه در حوزه»ش آمده که 1324آبان 

«. تاس قرارگرفتهتحت کنترل  شیازپشیبنحوی ای بهجاده یوآمدهارفتنظارت بر 
اف کنسول شوروی به مقامات ایرانی فشار آورد شریف (.32-31: 1388، کردها و فرقه...)

تحریک علیه ارتش  علتنگار ایرانی را بهتا رضا رضوی و محمود سلطانی دو روزنامه
قاط و به ن را دستگیر هاآن»سرخ تبعید نمایند و تهدید کرد که در صورت عدم تبعید 

 (.364: 1381)قطبی، «. فرستیممیدیگر 
محور دول نفر از اتباع  14درخواست تبعید  1321تیرماه  16سرکنسول شوروی در 

را از خراسان و مناطق نظامی شوروی نمود. در بین این افراد متخصص کارخانه، مهندس 
، آنان(. تبعید 248-247: 1371)تبرائیان،  یر بیمارستان شاهرضا در مشهد بودو مد راه

 کرد.کشور را با خأل نیروهای متخصص مواجه می
های پرشمار تبعیدیان در این دوره نیز جزء گروهروسای ادارات و کارمندان دولتی 

رئیس ادارۀ کرد تا کنسول شوروی در رشت درخواست ویس 1323آبان  23بودند. در 
فرجاد رئیس حزب  1323آذر  16در  (.293-62025)ساکما،  تبعید شودفرهنگ شهسوار 

است به درخومیهن رشت و حسن کیا دبیر این حزب و کارمند کارخانۀ حریربافی چالوس 
(. نوزاد رئیس امالک 307-305 /5: 1390...، اسنادی از اشغال) شوروی تبعید شدند

بهشهر، خلعتبری دادیار دادگستری بابل، محمود سلطانی و محمود قبادی کارگران 
نه شاهی، سید حسن رضوی نمایندۀ حزب وطن در شاهی، اصغر موقت در بابل، کارخا

مذاکره برخالف مصالح شوروی از  علتذاکری در بهشهر و حیات اعزازی در بهشهر به
مازندران به تهران تبعید شدند. همچنین سیدرضا رضوی رئیس حزب وطن، 
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ر بهشهدر د تاجر و مالک کارمند فرهنگ، صابری حسابدار امالک بهشهر، پاکزا طالرمی
: 1390، اسنادی از اشغال...) تبعید شدند 1323درشاه در آذرماه ای در گرگان و بنو عده

 هانآدر تهران کاری به  تا(. البته بعضی از این کارمندان دولت مایل بودند 319-323/ 5
 شدند.یضرر مواگذار شود و از این تبعید ناراحت نبودند؛ اما کسانی که بازرگان بودند مت

را کرد  هاآنکنسول شوروی درخواست تبعید  1323آذر  27که در  ییکی از سه نفر
هم کارمند ادارۀ امالک رئیس دارایی و دیگری رئیس و دکتر بهداری بود و نفر سوم 

کماندان شوروی در  1324در شهریور  (.308/ 5: 1390، اسنادی از اشغال...) گرگان بود
ی دگمانب علترئیس بهداری و بیمارستان دولتی شاهپور را به شهر خوی دکتر سعیدی

سعیدی پزشک بود و فقدان او باعث کمبود خدمات  (.293-3355)ساکما، تبعید کرد
 گردید.پزشکی برای مردم 

اهلل ریاحی ها محمدقلی جوانشیر رئیس فرهنگ خوی، رحمتبه درخواست شوروی
به تهران تبعید شدند. عیسی صدیق وزیر و یداهلل فتحی رئیس انجمن شهرداری خوی 

یک از مأمورین دولت هیچ»در اعتراض به تبعید جوانشیر نوشت:  1323فرهنگ در دی 
(. بررسی 293-3320)ساکما، «. حق ندارند طبق درخواست اجانب ایرانیان را تبعید نمایند

تحی دهد. یداهلل فاسناد این پرونده فعالیت این افراد بر ضد نیروهای شوروی را نشان نمی
به خوی بازگشت اما ریاحی و جوانشیر باوجود خاتمه یافتن جنگ در  1324در مرداد 

(. این دو نفر دیگر تمایلی به بازگشت نداشتند 293-3320)ساکما،  ن سرگردان بودندتهرا
(. اکراد مسلح، 293-3320)ساکما،  ا شغل بهتری در مرکز داشته باشنددادند تو ترجیح می

خواست بازگردد. سیف جهت نمیریاحی را در خوی غارت کرده بودند و بدین خانۀ
بر الریه خرئیس شهربانی کل کشور از وضعیت ناگوار وی و فوت دخترش در اثر ذات

گروهی از مالکین مناطق شمالی کشور با ورود ارتش سرخ  (.293-3320)ساکما،  دهدمی
پردند و خود راهی تهران شدند. دچار وحشت شدند و امالک خود را به دیگری س

ها توانستند بسیاری از این امالک را به تصرف خوشان لنچافسکی معتقد است که شوروی
 (.248-247: 1351)لنچافسکی،  ایجاد کنند نمونهمزارع  هاآندرآورند و در 

ان که شدند مگر آندر سه مرکز متفقین نگهداری می عمدتاً افراد بازداشتی و تبعیدی 
شدند که خارج از این دو منطقه، تبعید وع از اقامت در خوزستان و شمال کشور میممن

 تهران تختخوابی 500 بیمارستان در یکی بازداشتگاه دو هاگذراندند. انگلیسیخود را می
 داشتند.( آبادسلطان) اراک در هم یکی و
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 بازداشتگاه اراک. 6
 از نفر 8 پروندۀ تا خواسته انگلیس پلیس ادارۀ نمایندۀ از ش شهربانی1322 در

 ها،اعتراض دامنۀ شدن بلند(. 293-3318 ساکما،) نماید تکلیف تعیین را شدگانبازداشت
 کرد. هانآ به رسیدگی درروند تسریع و اراک در تبعیدیان تجمیع به وادار را هاانگلیسی

ها یانگلیس توافق، برخالف و شد شروع اراک بازداشتگاه در هابازجویی 1321 مهر در
 به منجر هابازجویی. دادندمی انجام ایرانی مأمورحضور  بدون و را محرمانه بازجویی

 غذا و ماستحما نیز و بازداشتگاه بیرون از پزشک تأمین مانند آنان رفاهی مسائل بهبود
)ساکما،  هایشان فراهم شدآنان با خانوادهو امکان مالقات  )293-3319 ساکما،) گردید

 انجام اقدام متفقین علیه تا خورد قسم 1321 ماهدی در بختیاری (. ابوالقاسم293003319
 200 حدود اراک را شدگانبازداشت جمعیت(. 291000314 ساکما،) شد آزاد و ندهد

 یجنگ شرایط در و مقطع این در خود نخبگان از جامعه شدن خالی. کنندمی برآورد نفر
 این رد ملی نیروهای خأل تبعات دیو شا زدند ایران به متفقین که بود ایلطمه کشور، در

زیرا این دو ؛ نمود مشاهده کردستان و آذربایجان واگرایی در بتوان بعد کمی را مقطع
 هب طلبان بازگردید. ظاهراًمنطقه از نیروهای ملی و مرکزگرا خالی شد و فضا برای تجزیه

 ایلوس اینکه ضمن شدمی پرداخت حقوق بازداشتشان مدت در دولت کارمندان و نظامیان
 فراهم تختخوابی 500 بیمارستان در نیز و اراک بازداشتگاه در هاآن آسایش و معیشت

 بود.
 کی داخلی امور در دخالت» توانمی را ایران در انگلیس سیاست یقین و قطع طوربه
 انگلستان سیاست با مخالفت از بخشی(. 226: 1370 میلسپو،) «کرد توصیف مستقل ملت

 غالی و قحط و ارزاق آوریجمع در انگلستان عملکرد علتبه مقطع این در ایران در
 تناستاعبی ایران مردم سرنوشت به نسبت انگلستان که دهدمی نشان و بود آن از ناشی

 خارجه وزارت شرقی بخش اعضای از (Baxterباکستر ). دهدیم ادامه را خود سیاست و
 هک خود سیاست در وجههیچبه ما که نیست شکی: »نویسدمی 1943 مارس 8 در بریتانیا
 کمبود نبنابرای. داد نخواهیم تغییری است شوروی اتحاد به تدارکات میزان حداکثر ارسال

 همچنان ما و شد خواهد بیشتر هم ما از انزجار و تنفر و داشت خواهد ادامه ایران در
   (FO 371/35096, F1279/82/34).«ماند خواهیم نامحبوب
 رجعف بازداشت مانند دادند؛می انجام رأساً هاانگلیسی را هابازداشت این اوقات گاهی

 با ژاندارمری و شهربانی هاوقت بیشتر اما ؛(68: 1380 امامی،شریف) امامی شریف
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 متجانس غیر افراد وجود و جا کمبود. کردندمی بازداشت را افراد هاانگلیسی راهنمایی
 (.365-364/ 5: 1390 ،...اشغال از اسنادی) شدبازداشتی می افراد بین درگیری باعث
 سال در. شدیم گرفته متفقین علیه فعالیت عدم بر مبنی ایتعهدنامه بازداشتی، افراد از
 (.494: 1382 کلک،زرین) کردند آزاد را هاآن و گرفتند تعهد آنان از نفر 17 از 1324

 کنندمی عااد هاانگلیسی چنانکه نه بودند تبعید در اراک بازداشتگاه در ایرانی نفر 186
 متهم مدت، این ظرف باشد و در ماه یک تا حداکثر باید بازداشت زیرا بازداشت؛ در

 تبعیدیان ماا شود؛ آزاد سریع بود گناهبی متهم اگر. گردد تکمیل او پروندۀ و شود بازپرسی
 باشد هاآن پروندۀ تکمیل برای تواندنمی ماه 17 و بودند تبعید در ماه 17 اراک بازداشتگاه

 علیه آنان یتفعال عدم برای پیشگیرانه تبعید نوعی اراک به هاآن انتقال و دستگیری بلکه
 .بود دوم جهانی جنگ جریان در متفقین

د سرد بودر بازداشتگاه اراک، افراد را بر اساس سن تقسیم کرده بودند و چون هوا 
 20شروین به همراه  (.72-71: 1380امامی، تر را در یکجا داده بودند )شریفافراد مسن

های (. بازداشتی82-79: 1384)شروین،  آهن به اراک منتقل شدندسیله راهونفر دیگر به
 آبادسلطاندر »(. 82: 1384)شروین،  کردندبه بازداشتگاه واکسینه می اراک را قبل از ورود

برای سربازان خود تهیه دیده بودند. ما را  هایسیانگلبود که  گاراژ مانندک دو محوطۀ ارا
یامی را به از چادرها به آن مکان انتقال دادند. در زمستان سرد اراک به هر زحمتی بود ا

مواد غذایی بازداشتگاه اراک را یک مأمور (. 53: 1385بری،)خلعت «امید آزادی گذراندیم
(. این بازداشتگاه در نزدیکی 83: 1384)شروین،  کردتأمین می افرادزینۀ خود ارمنی و به ه

متر  62بنزین واقع بود. طول بازداشتگاه شهر در محل سابق انبار قند و شکر و مقابل پمپ
 یمتقس آنانهای کوچک متناسب با تعداد ها و اتاقمتر بود که به سالن 10و عرض آن 

 های قویشد و نورافکنهای خاردار محافظت میسیم شد. اطراف و بام بازداشتگاه بامی
 داشت.وآمدی را زیر نور خود هنگام هرگونه رفتشب

کاری هایی مانند فال حافظ، تعبیر خواب، گلهای بازداشتگاه اراک، سرگرمیبازداشتی
 اشتندد کیه به کیهوزنامۀ طنزی به نام بندی حیاط بازداشتگاه و بازی و چاپ رو باغچه

سرانجام پس از غروب آفتاب ما را در چادرهای سربازی جا »(. 85: 1384)شروین، 
گونه لوازم خواب و پوشاک و استحمام حتی یک پیراهن واشور و یک دادند. بدون هیچ

ه دور شد کها هم یافت نمیآوردند در نوانخانهدستمال. خوراک مهوعی که برای ما می
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: 1371ری،دفت)متین «شدیمراک نبود از گرسنگی تلف میریختیم و اگر فصل انگور امی
208.) 

 تختخوابی تهران 500بازداشتگاه بیمارستان . 7

تختخوابی در  500نفر دیگر که در بازداشتگاه  12سرهنگ بهرامی و  1323ماه در دی
 ،به سرهنگ بهرامی (Viknes) بازداشت بودند در اعتراض به اهانت ستوان ویکنس

ته علت بیماری نتوانسها بازتاب یافت. ظاهراً بهرامی بهاعتصاب غذا کردند که در روزنامه
 (.338-332/ 5: 1390، اسنادی از اشغال...) ضار شرکت کندبود در اح

 1324ادامه یافت. در خرداد  1324تا اوایل  1323ها از اواخر اعتراض به بازداشت
تختخوابی  500ها به بازداشتگاه می برای رسیدگی به اعتراض بازداشتیالملک حکیرکن

اجازه داده شود هر یک برای کارهای نخست  ها درخواست داشتند تارفت. بازداشتی
های مستخدم دولت بازداشتی اًیثانمرتبه به خارج بروند. شخصی و ضروری در هفته یک

که تا آخر اسفندماه از حقوق استفاده طوریاستثنای مأمورین شهربانی و ارتش بهبه
چون در سال  ثالثاًو  پرداخت گردد هاآننیز تمام حقوق  1324اند از اول فروردین نموده
 هانآداده شود به چند نفر  معاشکمک های غیر مستخدمادعاشده بود به بازداشتی 1323

 (.405-404: 1381. )قطبی، وهی از طرف دولت داده شدوج
تختخوابی به دولت ایران تحویل گردد  500دولت ایران درخواست کرد تا بازداشتگاه 

کرد  تأکید 1945ژانویه  24کاسته شود اما سفارت انگلستان در  افرادتا از حجم اعتراض 
دهند و اجازه مالقات خرج میها مسامحه به که مسئولین ایرانی در برخورد با بازداشتی

-345/ 5: 1390، اسنادی از اشغال...) دهندافراد غیر بستگان و حتی اصحاب جراید را می
تگاه تدریج به بازداشافراد بازداشتگاه رشت به( و با درخواست ایران موافقت نکرد. 349

وانستند تلی میتختخوابی منتقل شدند و در آنجا اقوام تبعیدیان و مردم مح 500بیمارستان 
 به مالقات افراد بروند.

 بازداشتگاه رشت. 8

 یشمال هایاستان سایر و آذربایجان از را ایران اتباع ها،انگلیسی تبعبه هم هاشوروی
 امتاق اجازه و صالحیت» هاآن که استدالل این با کردندمی تبعید دیگر جاهایبه کشور

 ارند.د حضور شوروی باشند که نیروهای درجایی نباید اینکه یا «ندارند را آذربایجان در
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ها ها بازداشتگاهی در رشت داشتند. ایران همان توافقی که برای ادارۀ بازداشتگاهشوروی
اداره شود،  ها مشترکاًها هم داشت و قرار بود که بازداشتگاهبا انگلستان داشت با شوروی

انجام گیرد، حفاظت هم مشترک انجام شود و مالقات و روابط  ها مشترکاًبازجویی
برائیان، )ت ازپرسی شوروی و ایران تنظیم گرددشان هم طبق قوانین بمظنونین با خانواده

1371 :355.) 
 انتقال تبعیدیان بین بازداشتگاه اراک و بازداشتگاه رشت یعنی بین انگلستان و شوروی

 های که تبعیدیان در بازداشتگاه اراک بودند شورویگرفت. در ماه چهارمصورت می هم
اهلل به رشت منتقل شوند. در این جمع آیت تبعیدیاننفر از  31تا  نددرخواست کرد

داشته اولی بودند. این افراد یک ماه در تهران نگهسرلشکر آق دفتری و کاشانی، دکتر متین
ار محلی به نام انبار نفت قرشدند و سپس به رشت منتقل شدند. بازداشتگاه رشت در 

 داشت که در اطراف شهر بود.
ه با غذای بازداشتگا غذای بازداشتگاه رشت، غذای سربازی سربازان شوروی بود که

شد که باید با این پول داده می هاآنریال جیره به  60بود. روزانه  ترو بد اراک متفاوت
شت وسیلۀ سرگرمی نبود. بازجویی کردند. برخالف بازداشتگاه اراک در رغذا فراهم می

ان، در ایام تابست»شد. حضور نمایندگان دولت ایران انجام می دوندر بازداشتگاه رشت ب
و با توجه به هوای  دادندینمخود را  یهااتاقبه بازداشت شدگان اجازۀ خارج شدن از 

 (.60: 1385بری، )خلعت «بردندیممرطوب رشت در بدترین وضعیت ممکن به سر 
 محمدرضا و آزاده جواد مارتین، مانوک انتقال درخواست هاشوروی 1323 در

 (.293-3318 ساکما،) نمودند تهران به رشت بازداشتگاه از را خلعتبری
 هب را وی و کردند بازداشت تهران در را کاشانی اهللآیت هاانگلیسی 1323 خرداد در
 .شوند فرستاده رشت به تا دادند شوروی مقامات تحویل نوبخت اهللحبیب همراه

 بودند ردهک رفتار یخوببه هاآن با نوبخت و کاشانی اهللآیت در نفوذ برای ظاهراً هاشوروی
 (.84: 1367 ذوقی،) کردند بدرقه را هاآن گرمی به هاانگلیسی به هاآن تحویل هنگام به و

 واکنش دولت ایران. 9

 این. ندگذاشت باقی نخوردهدست بود که صورتی همان به را ایران دولت ساختار متفقین
 تدخال»: نویسدمی شوروی دخالت خصوص در میلسپو. نبود آنان دخالت عدم ۀمنزلبه
 صورت بسیار ضررهای با و موجه عذر بدون شمال در ایران اداری هایسازمان در



 | 13مطالعات تاریخی جنگ، شماره فصلنامه علمی  | 92

ای نوشت که تبعید اشخاص باید وزیر کشور در نامه (.217: 1370 میلسپو،) «گرفتمی
 (.414-413: 1381)قطبی،  قوانین و مقررات جاری کشور باشد طبق

مقامات محلی برای رهایی از فشار مأمورین سیاسی یا نظامی شوروی و انگلیس در 
ادند. فرستها، افراد مدنظر آنان را دستگیر و برای تعیین تکلیف به تهران میشهرستان

از  برای جلوگیری از مشکالت ؛ لذااین افراد بدون قرار قانونی بود دستگیری و بازداشت
مقامات محلی خواسته شد تا پیش از دستگیری افراد، از تهران استعالم نمایند 

وزارت خارجه ایران درخواست کرد تا بازجویی از مظنونین  (.293-3322)ساکما،
همن ها در باین بازجویی ها صورت گیرد.ها و انگلیسیصورت مشترک توسط ایرانیبه

 (.84: 1367ذوقی، ) نفر از افراد شد 23نجر به آزادی م 1322
دولت ایران از زمان شروع جنگ نسبت به بازداشت و تبعید اتباع ایران اعتراض 

ها برای تبعید که درخواست خارجی کرد دیتأکای . وزیر کشور در بخشنامهداشت
عید از اثبات، این افراد تبهای قانونی و یا در دادگاه طرح و پس اشخاص باید در کمیسیون

 (.293-12284)ساکما،  گردند
هایی وضعیت خاص زمان جنگ و فعال مایشاء بودن انگلستان و شوروی در بخش

تحت  مناطقادارۀ لت مرکزی برای شد تا اقتدار دواز کشور برای تبعید اشخاص باعث می
کنترل بسیار بیشتری  ،ها از این زمانها از میان برود. انگلیسیها و شوروینفوذ انگلیسی

را بر خوزستان اعمال کردند. هر فردی که در خوزستان علیه منافع انگلستان و شرکت 
خیز نفت مناطق شایستگی اقامت در»عنوان اینکه کرد بهنفت فعالیتی و یا اظهارنظری می

گردید. شروع این نوع از تبعید از زمان جنگ جهانی دوم از خوزستان تبعید می« را ندارد
 ؛ یعنی بعد از پایان جنگ و خاتمه یافتن شرایطیافتو تا ملی شدن صنعت نفت ادامه  بود

 .داشتجنگی هم این وضع تبعید در خوزستان ادامه 
شوروی در رشت تعدادی از کارمندان  کنسول و کماندانویس 1323آبان  21در 

کمام، ) . این افراد به مجلس شکایت کردنددولت و سایر اقشار مردم را از شمال تبعید کرد
شد به وزارت کشور و خارجه ارجاع داده می معموالً(؛ اما شکایت آنان 9/12/1/4/76/14

س در خصوص وزیر امور خارجه به مجل آمد.و اقدام عملی در این باب به عمل نمی
توصیه ت و اسگانه تبعید متکی به پیمان سه نوشت کهتبعیدیان توسط شوروی از شمال 

کارمندان دولت در جاهای دیگر کار داده شود و غیر »که به  کردبه مدارا با شوروی 
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 ؛13/12/1/4/76/14)کمام،  «کارمندان دولت هم مدتی به زادگاه خود نروند
14/12/1/4/76/14.) 

بل ها در ابتدا در مقاهای تبعید افراد از سوی انگلیسیرانی همانند درخواستمقامات ای
جواب داده شد که بدون مجوز قانونی »دادند. می ها مقاومت نشاناین درخواست

را تعقیب نماییم. اگر مدرکی دارید که این اشخاص برخالف پیمان با  توانیم احدینمی
: 1381طبی، )ق «و کیفری باشند ابراز بدارند قیبمتفقین رفتاری نموده که مستوجب تع

و  دشانکردند تا کاری نکنند که برای خو(؛ مقامات محلی به اتباع ایران توصیه می364
 کشورشان و روابط دوجانبۀ ایران و شوروی مشکلی ایجاد شود.

افراد ساکن در این منطقه نیز به جهت جلوگیری از تبعید هرگونه همکاری در جهت 
کردند. رئیس ادارۀ قند و شکر آذربایجان پس از سه ماه ها را انتخاب میشورویاهداف 

بنده از اول بهتر »نویسد: ها و عدم همراهی دولت ایران میتبعید به درخواست شوروی
ترین مساعدت برای اشخاص خادم و دانستم این اولیای امور فعلی مملکت کوچکمی

ازهم به اجانب متوسل شده تا اینکه از بین رفتن پرست نخواهند نمود. بهتر است بوطن
 (.293-3327)ساکما، «. 4/11/23مان جلوگیری نمایم. حسین اتکا خود و عائله

ها توسط مقامات محلی برآورده های شورویدهد که اکثر درخواستاسناد نشان می
و امکان مستقیماً با نیروی نظامی شوروی در محل درگیر بودند  هاآنشده است؛ زیرا 

ها در سال وزارت کشور در بخشنامه به استانداری را نداشتند. هاآنمقاومت در برابر 
انین قو برخالفدار خارجی مذاکره کرد که با مقامات صالحیتباید کرد که  تأکید 1324

 (.293-3355)ساکما، افراد را تبعید کردتوان جاری کشور نمیو مقررات 
غالم فقهی رئیس بنگاه شیر کردند تا وروی درخواست مقامات ش 1323ماه دی 28در 

، ..اسنادی از اشغال.) شودو خورشید سرخ و خیریۀ رضائیه از این شهر به تهران تبعید 
(. وی به همراه علی احتشام و علی تیموری بعد از گذشت شش ماه 340-341/ 5: 1390

وزیری ر پاسخ نخستوزیر درخواست رسیدگی کردند. وزارت کشور داز تبعید از نخست
این اشخاص بنا به تقاضای مقامات شوروی از رضائیه به تهران تبعید گردیده »ذکر کرد که 

به این لحاظ مستقیماً مراتب به وزارت امورخارجه نوشته که موضوع را در نزد مقامات 
شوروی تعقیب و نتیجه اقدام را اعالم فرمایند پس از وصول پاسخ از آن وزارت نتیجه 

که دولت  دهدیمنگاری نشان این نوع نامه(. 60243)ساکما، نخ «. عرض خواهد رسید به
 ایران هم این وضعیت را پذیرفته بود.
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و عدم اطالع  هاآندرگیری مستقیم ادارات محلی با نیروهای ارتش سرخ و عملکرد 
مقامات مرکز و اعتراضات مرکزنشینان مبنی بر مقاومت مقامات محلی باعث 

ای جز تعامل با نیروهای دهد مقامات محلی چارههای متفاوتی شده که نشان مینگارینامه
... »نویسد: ارتش سرخ نداشتند. کوثر فرماندار گرگان در جواب نامه وزارت کشور می

ین همین اقدامات به وقوع پیوسته و چندین نفر را با عملیات در نوشهر و چالوس ع
دهند و اگر اقدام از ساعت را نمی 24مجال و اجازه بیش از  هاآناند. نظامی خارج کرده

اند خودشان مستقیماً مبادرت به اقدام که مکرر عمل کردهطورینشود به طرف مأمورین
 (.342/ 5: 1390، اسنادی از اشغال...) «کنندمی

ها به وسیلۀ شوروییوسف رهبر کارمند دارایی رضائیه به تحریک حزب توده و به
 زی امالک مزروعی مالیر منصوب کردبازرس ممیعنوان تبریز تبعید شد. دولت وی را به

یعنی دولت به جای مقاومت در برابر تبعید اتباعش توسط  ؛(183/1/15/139/14)کمام، 
پرداخت و در واقع این نوع از تبعید را پذیرفته بود. راد میها به حل مشکل این افشوروی

ها و حزب توده را در روس ۀفرمانداران مناطق شمالی قدرت مقاومت در برابر خواست
ا و حزب هو یا عامل روس آوردندروی میبه مکاتبه با مرکز  تاًینهاتبعید افراد نداشتند و 

علت درگیری با ، میرخاص اجارودی را به17/7/1323شدند. فرماندار اردبیل در توده می
لی م حزب توده از اردبیل تبعید کرد که منجر به ارسال عریضه وی به مجلس شورای

ها نشان از ضعف حکومت مرکزی در (. این فعالیت364/1/16/150/14)کمام،  گردید
 ها بود.این زمان و قدرت یافتن حزب توده در سراسر کشور با کمک شوروی
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 .هاانگلیسی دشدهیتبعادگاه تبعیدیان  ز

 .هاشوروی دشدهیتبعزادگاه تبعیدیان 
 .تبعیدگاه

 تبعیدیان زادگاه و تبعیدگاه: 1تصویر

کتابخانه، موزه و مرکز اسناد های اسناد از پرونده فردمنحصربهاطالعات این نقشه : خذأم

های اسناد و پرونده 11/12/1/4/76/14مجلس شورای اسالمی )کمام(، شمارۀ بازیابی 

، 293-3320، 293003319 هایشماره ( بهسازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران، )ساکما

3355-293 ،291003519 ،2042-293 ،2141-293 ،3322-293 ،3323-293 ،3328-

 استخراج شده است. 62025-293، 293
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رمان، زاهدان، اصفهان، همدان و دهد که اراک، تهران، رشت، کنقشۀ باال نشان می

تبریز تبعیدگاه تبعیدیان جنگ جهانی بودند؛ اما عمدۀ تبعیدیان در اراک، رشت و تهران 
های شمالی کشور از آذربایجان شدند. زادگاه تبعیدیان جنگ جهانی، استانمینگهداری 

 تبعید شدندتا خراسان بود و تعداد محدودی نیز از مرکز کشور شامل اصفهان و همدان 
 لذا تمرکز مخالفت با حضور نیروهای متفقین در این مناطق بود.

 گیرینتیجه. 10
 اهآنکردند. خود متفقین، ایرانیان را در طول جنگ جهانی اول دستگیر و نگهداری می

دهد این کار وجود دارد که نشان می ییهامؤلفهند اما یدناماین عمل را بازداشت می
ده عدم کوشش در تشکیل پرونطوالنی نگهداری،  زمانمدتتبعید است. و  نبودهبازداشت 

 اختالف بین محل وقوع جرم و محل نگهداری آنان ،آوری ادله برای اثبات جرمو جمع
 حبس در»هم آن بودهدهد که این عمل تبعید نشان میو نوع نگهداری آنان  (تبعیدگاه)

 ،فرادتبعید این ا ۀعلت عمدشود. مینوع تبعید محسوب  نیتررانهیگسختکه « تبعید
ای برای آنان تشکیل و دادگاهی برگزار چون پرونده وبود  آنانسوءظن متفقین علیه 

د سوی تبعیبهدر مواقعی متفقین توان این اتهام را اثبات شده دانست. شد نمینمی
دهد ان میکه نشاند اند؛ یعنی افراد را قبل از وقوع جرم تبعید کردهحرکت کردهپیشگیرانه 

علت دستگیری برای آنان اهمیتی نداشته است و هدف، کنترل مناطق تحت نفوذشان بوده 
ات بیانگر وسعت احساس ،اجتماعی متعدد تبعیدیان در این نوع از تبعید یهاگروه است.

بوده  (دول محور) ایرانیان در واکنش به اشغال کشور و همدلی با دشمنان اشغالگران
ور ها به اشغال کشواکنش ۀدهد که عمدزادگاه و تبعیدگاه این افراد نشان می است. تحلیل

هم  هاو بدین لحاظ تبعیدگاه که منجر به تبعید شده در مرکز و شمال کشور اتفاق افتاده
ممنوعیت از اقامت در »البته  ؛بوده است( رشتکشور )و شمال  (اراک و تهران) در مرکز

اقامت در مناطقی ممنوعیت از »و  «اقامت در آذربایجان ازممنوعیت »و  «خیزمناطق نفت
منجر به تبعید اتباع ایرانی ساکن در این مناطق به سایر  «که نیروی شوروی حضور دارند

 دو سیاست .است گفتهشیپشامل سه تبعیدگاه  هایدگاهتبع ۀاما عمد ؛مناطق کشور گردیده
 را انییکس یۀرو آنان، مخالف ایرانی اتباع باب در مقطع این در بریتانیا و شوروی دولت
« یزختنف مناطق در اقامت صالحیت عدم» علتبه را ایران اتباع بریتانیا اگر. دهدیم نشان
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 عدم» یا «آذربایجان در اقامت صالحیت عدم»علت به را افراد نیز شوروی کردیم تبعید
د . تبعیکردندیم تبعید «دارند حضور شوروی نیروی که مناطقی در اقامت صالحیت

باره این افراد از مناطق سکونت و کارشان، کشور را با خأل نیروهای متخصص مواجه یک
جی خارداخلی و کرد. کشور نیازهای داشت و با توجه به این نیازها از نیروی متخصص 

ین قشان، تبعاتی داشت که متفزندگی از محل کار و هاآنبارۀ یککرد و تبعید استفاده می
های ناپیدای جنگ و کردند و دولت و مردم ایران بودند که این هزینهآن را پرداخت نمی

 طشرای در و مقطع این در خود نخبگان از جامعه شدن خالی .پرداختندیاشغال کشور را م
 این در ملی نیروهای خأل و تبعات زدند ایران به متفقین که بود ایلطمه کشور، در جنگی
 نمود. مشاهده کردستان و آذربایجان واگرایی در بتوان بعد کمی را مقطع

 :و مآخذ منابعفهرست 

 اسناد

-12-5 ؛1318-16-35ادارۀ اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه )استادوخ،  -

 ؛1324-12-14؛ 1324

 .60243وزیری )ساکما نخ(، سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران، اسناد نخست -

؛ 293-12284؛ 293-3355؛ 293-3318کتابخانۀ ملی ایران )ساکما(،  سازمان اسناد و -

؛ 293-2141؛ 293-2042؛ 29300319؛ 291003519؛ 291000314؛ 291000297

-3327؛ 293-3317؛ 293-3324؛ 293-3323؛ 293-3322؛ 293-3320؛ 293003319

 .293-62025؛ 293003626؛ 293-3392؛ 293-3328؛ 293

ز اسناد مجلس شورای اسالمی )کمام(، شمارۀ بازیابی کتابخانه، موزه و مرک -

؛ 10/12/1/4/76/14؛ 9/12/1/4/76/14؛ 56/1/6/118/13؛ 14/76/4/1/12/13

؛ 254/1/8/102/14؛ 94/1/6/83/14؛ 13/12/1/4/76/14؛ 11/12/1/4/76/14

 .364/1/16/150/14؛ 183/1/15/139/14

 ها و مقاالتکتاب

: بازداشت و تبعید، تهران: مرکز 5(. ج 1390جهانی دوم ) اسنادی از اشغال ایران در جنگ -

 پژوهش و اسناد ریاست جمهوری، خانۀ کتاب.
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(. جنگ جهانی در ایرنف ترجمه غالمحسین صالحیارف تهران: تایباسکرین، کالرمونت ) -

 اطالعات.

(. خاطرات دوران سپری شده )خاطرات و اسناد یوسف افتخاری 1370افتخاری، یوسف ) -

 کوشش کاوه بیات، مجید تفرشی، تهران: فردوس.(، به1329ا ت 1299

(. شترها باید بروند، ترجمۀ حسین ابوترابیان، 1362بوالرد، ریدر؛ اسکراین، کالرمونت ) -

 تهران: نشر نو.
 تهران: رسا. ایران در اشغال متفقین، مجموعه اسناد و مدارک،(. 1371صفاءالدین ) ،تبرائیان -
 (، تهران: اهورا.1324-1322(. محبوسین متفقین در ایران )1385)بری، انوشیروان خلعت -

 (. ایران و قدرتهای بزرگ در جنگ جهانی دوم، تهران: پاژنگ.1367ذوقی، ایرج ) -

تحلیل تاریخی علل بازداشت و تبعید ایرانیان توسط متفقین » (.1395راعی گلوجه، سجاد ) -

، دورۀ 26تاریخ ایران و اسالم، سال مجلۀ « 1324شهریور  -1320در دورۀ اشغال شهریور 

 .62-39، 29جدید، شمارۀ 

 http://dastour.ir/brows/?lid=15256 به نقل از  1310روزنامۀ رسمی کشور  -

، تهران: سازمان 1325-1320اسنادی از روابط ایران و انگلیس (. 1382کلک، بهناز )زرین -

 اسناد و کتابخانۀ ملی ایران.

شروینخ(. 1384شروین، محمود ) - ، تدوین حمید کرمی پور. تهران: اطرات دکتر محمود 

 مرکز اسناد انقالب اسالمی.

(. )مصاحبه(. سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران )ساکما(، 1373شهریور  30) ـــــــــــــ -

 .1200112-69شمارۀ بازیابی، 

 1340 1329وزیر ایران (. خاطرات جعفر شریف امامی نخست1380امامی، جعفر )شریف -

 ، تهران: سخن.1357و 

(. چهل سال در صحنه قضایی، سیاسی، دیپلماسی ایران و جهان. )ج 1368عبده، جالل ) -

 (: خاطرات دکتر جالل عبده، به کوشش مجید تفرشی، تهران: موسسۀ فرهنگی رسا.1
(. خون و نفت: خاطرات یک شاهزاده ایرانی، ترجمۀ مهدی 1377فرمانفرماییان، منوچهر ) -

 خواه، تهران: ققنوس.قیقتح
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 نا.: بیجایب(. 1333قانون اساسی مشروطه و متمم آن به انضمام فرمان مشروطیت ) -

 ، تهران: اطالعات.گزیده اسناد جنگ جهانی دوم در ایران(. 1381قطبی، بهروز ) -

 -1323گری آمریکا در تبریز دی یی از کنسولهاگزارشکردها و فرقۀ دموکرات آذربایجان،  -

 (. ترجمۀ کاوه بیات، تهران: شیرازه.1388) 1325ند اسف

 نا.جا: بی، بیای از خاطراتگوشه(. 1361اهلل )کمال، عزیز -

(. اسیران، فجایع عمال تبهکار انگلیس در ایران، تهران: شرکت 1332الرودی، نوراهلل ) -

 سهامی چاپ.

حورا یاوری، ، ترجمۀ 1918-1948(. غرب و شوروی در ایران 1351لنچافسکی، ژرژ ) -

 تهران: مشعل آزادی.

 کوشش باقر عاقلی، تهران: علمی.وزیر، به(. خاطرات یک نخست1371دفتری، احمد )متین -

 (. آمریکائیها در ایران، ترجمۀ عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران: البرز.1370میلسپو، آرتور ) -
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Expatriates (1941-1945) 
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Abstract 
The outbreak of World War II and the occupation of Iran by Britain and 
the Soviet Union gave them the chance to do whatever they wanted. The 
Axis countries embarked on arresting and deporting their opponents in 
order to control them. This descriptive-analytical study seeks to explore 
the trend of the detention and deportation of individuals by the Axis 
powers in Iran as well as the features exposed through the elements of 
their exile at this time in history consisting of the nature, causes of 
deportation, expatriates's social classes, and places of exile. The 
deportation of Iranians during World War II does not include their 
arrest and detention, their long detention and refusing to file and gather 
evidence to prove their guilt, the difference between the crime scenes 
and their places of detention (exile), as well as the type of their 
detention, but refers to "imprisonment in exile". The birthplace and 
places of exile of the expatriates was the center and north of the country. 
Anit-exile protesters also lived in the same areas. The policy of the Soviet 
and British governments regarding the deportation of Iranian citizens 
was the same. The deportation of effective figures brought up a gap, 
which caused damage to the country and was one of the factors behind 
the divergence of Azerbaijan and Kurdistan. 
Keywords: exile, World War II, Britain, Soviet Union, Arak Detention 
Center, Rasht. 
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