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  جنگ جهاني دوم و گسترش ناامني و فساد در جامعه ايران
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 :چكيده 

ي جنگ جهاني دوم به ايران و ورود قواي متفقين در سحرگاه سوم كشيده شدن دامنه  
به كشور پيامدهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي بيشماري براي مردم ايران همراه 1320شهريور
اين جنگ آثار و نتايج سوئي در ايران باقي گذاشت و مردم ايران با مشكالت و سختي هاي  .داشت

از نتايج بارز اشغال ايران،  .بسياري همچون ناامني، قحطي، شيوع بيماري هاي مختلف روبه روشدند
هر  اي كه مردم امنيت جاني و مالي نداشتند و درگسترش ناامني و فساد در سطح جامعه بود به گونه

نيروهاي خارجي مستقر درايران به اين  ناامني و فساد . گرفتندشرايطي مورد چپاول و غارت قرار مي
  .دامن مي زدند كه نبود حكومت مركزي مقتدر فعاليت آنها را تشديد مي كرد

  
تحليلي فساد و ناامني موجود در جامعه ايران ـ  اين پژوهش مي كوشد با استفاده از روش توصيفي

  .هاي جنگ جهاني دوم را بررسي و تبيين نمايدلطي سا
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___________________________ 

  mdehqannejad@yahoo.com   دانشيار گروه تاريخ دانشگاه اصفهان *
  lotfie2000@yahoo.com  نكارشناسي ارشد تاريخ ايران از دانشگاه اصفها **
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    :مقدمه
مورد هجوم ملل  ، بارهاايران به دليل موقعيت خاص جغرافيايي در طول تاريخ پرفراز و نشيب خود

مختلف قرار گرفته است  كه چند صباحي اين سرزمين را ميدان جنگ و گريز خود قرار داده و بعد از 
نابودي امكانات زندگي و رواج قحطي،گرسنگي، ناامني و بيماري هاي خطرناك به سرزمين خود 

. پنجه نرم مي كردند بازمي گشتند و مردم ايران تا مدت ها با بالياي ناشي از اين تهاجمات دست و
جنگ جهاني دوم . با مرور صفحاتي از تاريخ ايران به نمونه هاي بسياري از اين دست برمي خوريم

وقعيت استراتژيك ايران دامنه آن سوز بود كه به خاطر مي خانماننيز يكي از بزرگترين اين جنگ ها
آنها  اين جنگ پيامدهاي زيادي براي ايرانيان به همراه داشت كه از جمله. به اين سرزمين كشيده شد

ناامني و فساد از حادترين مشكالت مردم ايران در طول . قحطي، گراني، ناامني و فساد اجتماعي بود
  .شرايط بسيار سختي بر مردم تحميل مي نمود ها بود كه در كنار ديگر پيامدهاي جنگاين سال

  
  :ناامني

همزمان با ورود نيروهاي . يكي از اثرات سوء اشغال ايران، گسترش ناامني در سطح جامعه بود    
متفقين به كشور، ارتش ايران متالشي شد و افسران و فرماندهان فرار را بر قرار ترجيح داده و بدون 

سربازان نيز با خالي كردن پادگان ها و رها نمودن اسلحه . خود رها كردندمقاومتي سربازان را به حال 
از طرف ديگر بسياري از افراد ناآرام و شرور كه توسط رضاشاه . ها، راهي واليات خود شدندو سالح

زنداني شده بودند از زندان فرار كردند و به مسقط الراس خود بازگشتند و زمينه را براي فعاليت خود 
بنابراين اين اسلحه ها توسط ايالت و اشرار آزاد شده از زندان غارت شد و بسياري از . ديدند مساعد

  ).335: 1377ارفع،(ي فعاليت و شورش را بدست آوردندآنها بدين وسيله زمينه
  

  :راهزني در راهها
كرد اما در مي م، در ايران فعاليت1939/ش1318ي امنيه كه بعدها ژاندارمري ناميده شد تا سال اداره   

 در شهريور .اين سال به دستور رضاشاه منحل شد و وظايف آن به لشكرها واگذار شد
ي امور روستاها و ي متفقين تمام لشكرها از هم پاشيد و براي اداره، براثر حمله1941اوت/1320

بدون برخورد با پس دزدان و راهزنان ). 82: 1386اميني،(ها، قوايي باقي نماندايجاد امنيت در راه
  .مانعي به فعاليت پرداختند و آتش هرج و مرج و ناامني همه جا را فرا گرفت
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اسناد و روزنامه هاي آن زمان مملو از اخبار و گزارشاتي است كه حكايت از اقدامات راهزنان و    
در اينجا براي نمونه . دزدان در نقاط مختلف كشور و سرقت اموال مسافرين و مردم توسط آنها دارد

  :به چند مورد از آنها اشاره مي كنيم
چالوس مبني بر اينكه چند نفر افراد مسلح در دهانه، از 1941اكتبر 1320/27آبان25 گزارش مورخ   

ي تونل كندوان جلوي اتومبيل ها را گرفته و مسافرين و راننده را غارت مي نمودند، به طوري كه 
  ).155: 1370تبرائيان،(رانندگان از رفتن در اين مسير وحشت داشتند

  
كردند و ها در جاده هاي مال رو كمين ميآن. هاي ايران در اختيار غارتگران بوددر واقع تمامي راه   

كردند و حتي از جان مسافرين و مانع از حركت مسافرين مي شدند، اموال و دارايي مردم را غارت مي
مسافر بود، مورد حمله 25مثالً در جاده سمنان به تهران، اتوبوسي كه حامل . گذشتندراننده نيز نمي

كرد، سارقين كه يك نفر ژاندارم مسافران را همراهي مي اشرار و راهزنان قرار گرفت و در حالي
مسلح اتوبوس را گلوله باران نمودند كه در نتيجه تعدادي از مسافرين كشته و مجروح شدند و كليه

يا در راه گلپايگان به خوانسار، .  )1:5003،ش1321اطالعات(اموال آنها توسط راهزنان به سرقت رفت
مله نموده و بعد از اينكه آنها را با چاقو به قتل رساندند، اموالي كه همراه راهزنان به يك پدر و پسر ح

  ).3: 1703، ش1320اخگر،( داشتند از قبيل مقداري روغن و پنير، برداشته و فرار نمودند
  
چنانچه . گذشته از مسافرين، چوپانان و تجار نيز در راه ها از امنيت جاني و مالي برخوردار نبودند   

ي راهزنان كردند، مورد حملهقزوين عده اي از تجار كه چندين خروار برنج به تهران حمل ميدر راه 
ي دالكي نيز گندم در جاده). 156: 1371تبرائيان،(هاي برنج توسط آنها غارت شدقرار گرفتند و كيسه

ني ناام). برگ1: 293000168،ش1321سازمان اسناد ملي،(هاي يك تاجر توسط راهزنان دزديده شد
راه ها يكي از عوامل اصلي افول تجارت بود كه خود كمبود مواد غذايي و امكانات زندگي در مناطق 

  .مختلف كشور را در پي داشت
  
م، سه 1943/ش1321براي مثال در زمستان . چوپانان نيز از وضعيت مشابهي برخوردار بودند   

ي راهزنان قرار ميل زرند مورد حملهي راس گوسفند به ساوه بودند، در گردنه 112چوپان كه حامل
راهزنان سر يكي از چوپانان را با چاقو  گرفتند و در اثر مقاومت عالوه بر سرقت گوسفندان،

  ).1: 5079، ش1321اطالعات،(بريدند
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توان گفت بروز قحطي و نبود مواد غذايي، كه يكي از عوارض مهم جنگ در ايران بود، در مي   
در واقع مردم گرسنه براي سير نمودن شكم خود و فرزندانشان به . موثر بود ايجاد و گسترش ناامني

آوردند گذشته از اينكه نبود نيروي امنيه كافي، فرصت مناسبي در اختيار آنها دزدي و راهزني روي مي
  .دادقرار مي

مشكل  ها،ايران در جنگ جهاني دوم پل ارتباطي روس و انگليس بود اما گسترش ناامني در راه   
براين اساس و براي برطرف نمودن اين مانع، متفقين مفادي را در . بزرگي براي آنها محسوب مي شد

م ، به تصويب دولت ايران رساندند مبني بر لزوم برقراري حكومت نظامي در 1944/ش1323سال 
: 292001067اسناد ملي ايران، ش (خطوط راه آهن و شوسه براي حفظ امنيت حمل و نقل متفقين

در اين تصويب نامه سهمي براي مردم ايران در نظر گرفته نشد و جان و مال آنها همچنان در ). برگ1
  .خطر بود

  
  :دزدي در شهرها و دهات

به خصوص در دهات، كه فقدان نيروي . كرددر شهرها و دهات ايران نيز دزدي و راهزني بيداد مي   
مثالً اهالي دهات تبريز به . دزدان فراهم مي نمودامنيه كافي و عدم دسترسي آسان شرايط را براي 

ي آنها در امان نبود و اي كه حتي درختان ميوهشدت مورد هجوم سارقين قرار مي گرفتند به گونه
بردند، بلكه درختان باغات و دزدان نه تنها محصوالت كشاورزي و دام و طيور آنها را به غارت مي

اين روند باعث . كردند و براي فروش آماده مي نمودندذغال ميبريدند و تبديل به جنگل ها را مي
شد كه جمعيتي در حدود پانزده هزار نفر از اهالي روستاها متواري شده و به ساير شهرها مهاجرت 

پس با افزايش ناامني از مساحت زمين هاي زير كشت كاسته  ).1: 4821ش ،1320 اطالعات،( نمايند
  .واد غذايي و افزايش قحطي مي شدمي شد كه اين باعث كمبود م

  
م، دزدان و سارقين بعد از داغ و كتك زدن اهالي، اموال 1942/ش1321يا در فيروزكوه، در سال    

  ).برگ4: 2400146،ش1321اسناد ملي ايران، (ي شهر غارت نمودندآنها را همراه با انبار غله
  
امني، باعث گسترده شدن عمليات عدم تالش حكومت مركزي در جهت جلوگيري از دزدي و نا   

به طوري كه آنها يك روستا را به صورت كامل چپاول مي. شدغارتگران و گستاخ شدن آنها مي
نفري دزد، وارد روستاي روشت اراك شدند و 200م، يك گروه 1942/ش 1321مثالً در سال. كردند

االغ، يك اسب و كليه  400گاو، 400راس گوسفند، 1500بعد از كشتن دو نفر از زارعين، نزديك به 
 ي اهالي قريه را از هستي ساقط نمودندگندم و خواروبار رعايا را به غارت بردند و كليه
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بايد توجه داشت كه نيروهاي ژاندارم و محلي بعد از وقايع ). برگ1: 5009ش  ، 1321اطالعات،(
ل ماموريت خود را ترك نمودند و سوم شهريور و اشغال ايران، با رها كردن مردم و سربازان،  مح

  . اينگونه فرصت الزم در اختيار دزدان و راهزنان قرار گرفت
  

  :نيروهاي خارجي و ايجاد ناامني
گذشته از ياغيان و راهزنان داخلي، نيروهاي خارجي مقيم ايران نيز در ايجاد ناامني و تشديد آن    

نندگان وسائل نقليه ي متفقين حوادث ناگواري به بي مباالتي و بي احتياطي را. نقش به سزايي داشتند
. ي زيادي از مردم بدبخت ايران جان خود را اينگونه از دست مي دادنددنبال داشت و هر روز عده

، اتومبيل متعلق به متفقين كه راننده آن سربازي انگليسي بود، در 1943ژوئيه/ 1322چنانچه در تيرماه 
زياد به اتومبيل سواري و اتوبوسي برخورد نمود كه طي آن يك زن و اثر عدم احتياط راننده و سرعت 

يا افراط آنها در نوشيدن مواد الكلي و درپي آن ). 1: 5211،ش1322اطالعات،(چهار مرد كشته شدند
براي نمونه در يك غروب پائيزي يك سرباز . شدبدمستي، باعث سلب آسايش و امنيت مردم مي

ا مي كوبد و وارد خانه مي شود و صاحب خانه را كه مانع از ورود او مست آمريكائي، در خانه اي ر
 اطالعات،( نمايد كند و اقدام به فرار ميشده بود، با مشت و لگد زخمي و بي هوش مي

  .نيروهاي بيگانه به اين طريق جان و غرور مردم ايران را لگدمال مي كردند). 4: 5621،ش1323
  
به خصوص در راه ها اقدام به راهزني . رفتار را با مردم ايران داشتندترين اما سربازان هندي خشن   

رساندند كه اين روند تا روزهاي پاياني و چپاول مي نمودند و هر بار تعدادي از ايرانيان را به قتل مي
، پنج نفر را در نزديكي كرج به قتل 1945آوريل/1324جنگ ادامه داشت، چنانچه در فروردين

با وجودي كه نزديك به چهار سال از اشغال ). 593: 1371تبرائيان،(اقدام به فرار نمودندرساندند و 
ايران مي گذشت، حكومت ايران هنوز آنقدر قدرت نداشت كه كنترل امور را در اختيار بگيرد و 

  .آزادي و امنيت را به جامعه بازگرداند
  
در . ل مردم نيز سهم به سزايي داشتندنيروهاي خارجي مستقر در ايران، در دزدي و چپاول اموا   

ي قزوين را ، تقريباً يك ماه بعد از اشغال كشور، بيست سرباز روسي انبار غله1941اكتبر/1320مهرماه
ها پرداختند و گشودند و مقدار معتنابهي جو و گندم ربودند و بعد از آن به تفتيش و تجسس خانه

اسناد وزارت ( اين كار به مدت چند روز ادامه داشتآنچه را كه قابل و ارزشمند بود، بردند كه 
  ).برگ1: 41كارتن ،1320 خارجه،
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ي اين ها از جملهجنگل. در طول جنگ سرمايه هاي ملي ايران نيز از غارت اشغالگران در امان نبود   
هاي صنعتي را به صورت الوار هاي شمال را قطع و چوبها درختان جنگلسرمايه ها بود كه روس

  ).580: 1371تبرائيان،(ه كشور خود حمل مي نمودندب
  
چنانچه يكي . اسراي لهستاني، اين مهمانان ناخوانده نيز گاهي اقدام به دزدي و چپاول مي نمودند   

ي جواهر فروشي حدود دو ميليون ريال جواهرات و ساعت دزديد و بعد از اينكه از آنها از مغازه
مورد تعقيب قرار گرفت، معلوم شد سارق از اتباع لهستاني ي شهرباني موضوع از طرف اداره 

  ).برگ1: 27،كارتن1321اسناد وزارت خارجه،(است
  
صورت ديگري از ناامني توسط متفقين اعمال مي شد كه مي توان آن را ناامني قضايي ناميد، به    

گستري زماني كه افراد طبق گزارش وزارت داد. اي كه آنها مانع از اجراي قانون در ايران بودند گونه
نيروهاي متفقين مرتكب جرمي مي شدند كه قابل تعقيب كيفري بود، به خصوص در مورد قتل عمد 
و غير عمد، به علت عدم حضور متهمين امكان تعقيب پرونده وجود نداشت و مقامات متفقين نه تنها 

مورد اصل واقعه اظهار نظر مي وسائل تكميل تحقيقات را در اختيار دادسراها قرار نمي دادند بلكه در
آنها . كردنددادند و از تسليم او به مقامات ايراني خوداري مينمودند و مجرم را بي گناه تشخيص مي

خواستار اين بودند كه مدعيان خصوصي براي جبران ضرر و زيان وارده مستقيماً به نزديك ترين 
حكم نسبت به جرائمي كه در ايران صورت در حالي كه صدور . پادگان نظامي متفقين مراجعه كنند

هاي ايران بود و اين رويه گرفت و نيز تعيين ميزان خسارت وارده به شاكيان در صالحيت دادگاهمي
  ).1371:557تبرائيان،(متفقين منافي با استقالل قضائي ايران بود

  
كردند و مانع از بداري ميعالوه بر اين متفقين از مجرمين ايراني كه با آنها همكاري داشتند، جان   

طبق گزارش دادگاه مرند يك فرد ايراني كه براي حمل و نقل در خدمت . كشف جرائم مي شدند
ي جلفا مرتكب جرمي شده بود، ازطرف ماموران شوروي كيلومتري جاده 85دولت شوروي بود و در 

نجات او را فراهم  حمايت شد و آنها متهم را از دست ماموران ايراني گرفته و وسائل فرار و
  ).   555: 1371تبرائيان،(نمودند

  
  :ناامني و قبايل و عشاير

شايد يكي از حادترين و مهمترين مسائلي كه دولت مركزي ايران از ابتداي هجوم متفقين با آن    
  .مواجه شد، ناآرامي در مناطق عشايري و در ميان قبايل بود
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ي اراضي آنها، نفوذ رضاشاه با تبعيد، زنداني و كشتن بسياري از سران قبايل و عشاير و مصادره   

سياسي و محلي عشاير را به شدت كاهش داد و امنيت ظاهري را در ميان قبايل برقرار نمود و با اين 
ركوب ها، اما اين س). 75: 1368ذوقي،(سياست قبايل و عشاير ساكت و مطيع حكومت مركزي بودند

آن 1320اي داشت تا شعله ور شود و حوادث سوم شهريورآتش زير خاكستري بود كه نياز به جرقه
  .جرقه بود

  
با افزايش خشم و آزردگي ناشي از اين سياست ها و با توجه به احساسات قوي محلي و قومي،    

ذير نبود و كشور در پس از اشغال ايران و سقوط رضاشاه، كنترل و سركوب عشاير ناراضي امكان پ
  ).60: 1372عظيمي،(معرض نوعي ناامني سياسي قرار گرفت

  
بعد از وقايع شهريور و فروپاشي قشون ايران، سران قبايل و عشايري كه در مركز تحت نظر يا    

ي خود بازگشتند و اين فرصت مناسبي براي جاه طلبي هاي زنداني بودند، آزاد شدند و به ميان قبيله
ي خود دست به كار ي اقتدار از دست رفته و استرداد امالك مصادره شدهخوانين براي اعاده. آنها بود
  ).75: 1368ذوقي،(شدند

  
عالوه بر اين آنها با حمله به . بعد از اين اسلحه و سالح قشون به دست ايالت و عشاير افتاد   

. ان اسلحه، بسيار قوي شدندها و يا قاچاقچيپاسگاه هاي دورافتاده و خريداري سالح از نظامي
تعدادي از فرزندان ايالت و عشاير كه به خدمت نظام درآمده بودند، به سرعت به ميان ايل خود 

   ).213: 1383آبراهاميان،(بازگشتند و اسلحه و سالح خود را در اختيار پدرانشان قرار دادند
  

  :ايالت و ناامني در جنوب ايران
براي كنترل عشاير، صولت الدوله قشقايي و فرزندانش ناصرخان و  هاي رضاشاهبه دنبال سياست   

صولت الدوله در تهران درگذشت . بردندخسروخان در تهران و تحت نظر ماموران شهرباني به سر مي
اما فرزندانش در روز سوم شهريور از تهران خارج شدند و به سميرم رفتند، در اين زمان سميرم يكي 

يراز و اصفهان و محل تقاطع و عبور ايالت به هنگام ييالق و قشالق از مراكز نظامي بين ش
ناصرخان از . ي مردم قرار گرفتندسابقهو در آنجا مورد استقبال بي) 572: 1373زرگري نژاد،(بود

ي رضاشاه را مبني براينكه ديگر آب سميرم را نخواهي خورد، يادآوري سميرم ضمن تلگرافي گفته



8 
 

كنيم و المت وارد سميرم شده و فعالً از آب و هواي مطبوع اينجا استفاده ميگويد به سكرده و مي
  ).124- 5: 1379فاطمي،( منتظر ارجاع اوامر ملوكانه هستيم

  
در ميان سران عشاير، ناصرخان قشقايي موفق ترين رهبر در متحد كردن افراد ايل خود و ايجاد    

ها بر اين باور بودند كه ناصرخان و انگليسي. ودها و دولت مركزي بترس و وحشت در بين انگليسي
ها داراي احساسات ضد انگليسي هستند و نگران آن بودند كه در غياب ابراهيم قوام، رهبر قشقايي

ائتالف قبايل خمسه، او بتواند پشتيباني قبايل خمسه و كهكيلويه را جلب كند و به همين دليل 
خاندان قوام و قشقايي ها به طور سنتي مخالف . دندخواستار بازگشت قوام الملك به فارس بو

هاي يكديگر بودند و دولت مركزي و انگليس طبق معمول هميشه به دنبال آن بودند كه از رقابت
  ).76: 1372عظيمي،(اي براي خنثي كردن نفوذ قشقاييها استفاده كنند قبيله

  
ي فارس را تضمين كند و از هرگونه ناصرخان در شيراز اعالم كرد كه حاضر است امنيت راه ها    

مساعدتي دريغ نكند اما انتظار دارد دولت فعلي امالكي را كه در ادوار گذشته از قشقايي ها به زور 
ناصر و خسروخان امالك خود را به تدريج تصاحب كردند ولي . غصب شده، به آنها بازگرداند

دولت خريده بودند، اين عمل را دستاويزي  مخالفين آنها كه امالك مزبور را به قيمت بسيار كمي از
ها نيز از حضور برادران در اين بين انگليسي. قرار دادند و شروع به شكايت و اقدام عليه آنها كردند

اي از افسران و جاسوسان آلماني در بين كردند كه عدهقشقايي در فارس وحشت زده بودند و ادعا مي
ناصرخان، ملك منصور و محمدحسين خان كه در آلمان تحصيل ايل پنهان هستند و برادران 

اساس البته اين ادعاها بي).165- 7: 1379فاطمي،(ي بين ايل و حكومت نازي هستندكردند، واسطه مي
 1ها پناه گرفته بودند مانند شولتسه هولتوسنبود و بعضي از اتباع و جاسوسان آلماني در ميان قشقايي

  .جاسوس مشهور آلماني
  
به دنبال اين ادعاها ناصرخان اظهار داشت من يك ايراني وطن پرستم كه در فارس هدفي جز تامين   

اي كه سال ها با ايل مامورين ندارم اما تا زماني كه كشور در دست قشون بيگانه امنيت و كمك به
ن و مال قشقايي مخالفت كرده و هرگاه فرصت يافته مستقيم يا غيرمستقيم با خشونت و بيرحمي جا

وي افزود ايل قشقايي ارتش . شود، اسلحه را بر زمين نخواهم گذاشتما را از ميان برده، اداره مي
داند و هرگز پيشقدم جنگ عليه سربازان ايراني نخواهد بود اما اگر ايران را برادر و حامي خود مي

ما مجبوريم از خانه و روزي سربازان ايراني به تحريك سفارت انگليس با ما از سر جنگ درآيند، 

                                                            
1 . Sholtseh Hooltus 
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انگليسي ي خود دفاع كنيم و اين جنگ با سربازان ايراني نيست بلكه با مزدوران كاشانه
  ).173: 1379فاطمي،(باشد مي
  
، ريدر بوالرد سفير انگليس به عنوان گردش سفري به شيراز داشت 1943مي/1322در ارديبهشت    

ي سپاه جنوب را تشويق به لشكركشي به كه ضمن سفر، سپهبد شاه بختي، استاندار فارس و فرمانده
هشدار ي اين ترغيب و تشويق ها، شاه بختي ضمن در نتيجه. ها كردفيروزآباد و قلع و قمع قشقايي

ي نظامي را در پي دارد، يك ستون از سربازان ي اين روند حملهبه ناصرخان مبني بر اينكه ادامه
ستون اعزامي مدت پنج روز در راه بود و قشقاييها . ايراني را به سوي فيروزآباد، قير و كازرون فرستاد

 فاطمي،( يروزآباد   شدندگريز تلفاتي بر آنها وارد آوردند اما سربازان موفق به فتح ف با جنگ و
  ).     38: 1380 مهدي نيا، ؛1379:2-250

 
چند روز بعد بقيه . به دنبال اين وقايع و در اوايل تيرماه پيشاهنگان ايل قشقايي راهي سميرم شدند    

. ايل با خانواده و حشم خود در سراسر سميرم پراكنده شدند و به كار و زندگي خود پرداختند
از تفنگداران قشقايي كه از فيروزآباد فرار كرده بودند، تحت فرماندهي خسروخان  ايهمچنين عده

در آن زمان پادگان سميرم در . اي از جنگجويان بويراحمدي به آنها پيوستندقشقايي به همراه عده
ي مجهز و تعدادي تانك و زره پوش تحت فرماندهي سرهنگ حدود دو هزار سرباز و داراي توپخانه

ها و بويراحمدي ها قرار اما به زودي ارتفاعات اطراف سميرم در دست قشقايي. شقاقي بودحسنعلي 
: 290001723، ش1322اسناد ملي ايران،(گرفت و پادگان سميرم عمالً قادر به انجام كاري نبود

  ). برگ5
  

ازم اصفهان ي ترياك با مبالغي پول و چند كاميون خواروبار از آباده عدر همين زمان رئيس اداره    
ي اموال موجود در قشقايي نيز از فرصت استفاده نموده و به كاميون ها حمله كردند و كليه. بود

ي پادگان پرداختند، اين محاصره چهار روز طول ها را غارت نمودند و بعد از آن به محاصرهكاميون
ربازان كشته شدند و ي پادگان و تعدادي از سكشيد و در اين بين سرهنگ حسنعلي شقاقي فرمانده

اسناد ملي (مهمات و لباس سربازان غارت شد و آنها لخت و گرسنه عازم شهرضا شدند
  ).برگ5: 290001723،ش 1322ايران،

  
در واقع حكومت مركزي به جاي كنار آمدن با ايالت و سعي در جبران اشتباهات گذشته، با دسيسه    

زيرا دولت ايران درك . هاي قديمي را فراهم كردهي سر باز نمودن كينبازي و تحريك آنها زمينه
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هاي نارضايتي عشاير نداشت و در برابر ناآرامي آنها، توسل به هاي به جا و ريشهدرستي از خواسته
  .عمليات نظامي را برگزيد

  
شكايت بختياريها . ها شده بودي ناامن و پرتنش بختياري نيز موجب برخي نگرانيشرايط در منطقه   
گرفت كه به نظر آنها از مسائل ايالت آگاهي بدگماني آنها نسبت به دولت مركزي نشات مياز 

آنان همچنين بر اين عقيده بودند كه نمايندگان . چنداني نداشت و در اين زمينه فاقد سياست بود
، يكي از سران بختياري در اصفهان 1942مارس/1320در اسفند. مجلس شهري و دشمن عشاير هستند

گفتگو با معاون كنسولگري انگليس، از اتحاد قبايل بختياري و تشكيل دولت توسط آنها سخن ضمن 
  ).78: 1372عظيمي،(گفت و سوءظن حكومت مركزي را برانگيخت

  
طوايف عرب نيز دستي در ناامني و ايجاد هرج و مرج داشتند، آنان هرگاه فرصتي به دست برخي    
اين طوايف بعد از جنگ شروع به خريد اسلحه نمودند به . دافتادنآوردند به جان يكديگر ميمي

، 1941نوامبر/1320براي مثال در آبان. كردندطوري كه با فروش يك گاوميش يك تفنگ خريداري مي
قيام نمود و هزار نفر  »حيادر«ي اش عليه عشيرهي ابوعباد با عشيرهدر سوسنگرد جبار كدخداي عشيره

  ).154: 1371تبرائيان،(از افراد اين قبيله را با چوب و اسلحه مجروح نمودند
  

  :اكراد و ناامني در غرب ايران
را ... در نواحي غربي ايران نيز بعضي از سران جاه طلب كرد، شهرهاي رضائيه، بانه، مريوان و     

  .قتل و غارت نمودند مورد حمله و تجاوز خود قرار دادند و شروع به
  
عمر شكاك خان در اثر فجايعي كه در دوران ياغيگري سيميتقو مرتكب شده بود، ساليان دراز در    

) رضائيه(، از بند رهائي يافت، به اروميه1941اوت/1320تهران زنداني بود اما پس از شهريور ماه 
اطراف در معرض حمله و شهرها و روستاهاي . بازگشت و بناي بدرفتاري و تجاوز را گذاشت

فقدان نيروهاي ژاندارمري و ارتش به آنها اجازه مي داد كه هر جا را كه . غارتگري آنها قرار داشت
  ).544-5: 1384انزلي،(مايلند غارت كنند و هر جنايتي را مرتكب شوند

  
نام و احشام اي كه در ظرف يك هفته تمام اغم، بود به گونه1321/1942بيشتر فعاليت اشرار در بهار  

سيصد آبادي اروميه به غارت رفت و شصت هزار نفر اهالي دهات راهي شهر شدند و لخت و عريان 
اروميه سرگردان بودند و اطفال بسياري از آنها موقع فرار در رودخانه غرق  هايو گرسنه در كوچه
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ني كه از تهران اعزام ها كه شهر را در اشغال داشتند، اجازه نمي دادند سربازان ايراروس. شده بود
شده بودند از قزوين جلوتر بروند و يا سربازان باقيمانده از سربازخانه ها خارج شوند و از شهر و 

مهدي (ياغيان و اشرار آزادانه به قتل و غارت خود ادامه مي دادند. دهات در برابر اشرار دفاع كنند
  ).232: 1371نيا،
  
قشون سردشت در برابر اكراد . فشار بيشتري قرار داشت در اين مدت پادگان مرزي سردشت تحت   

. كردندوضعيت دفاعي به خود گرفتند و به مدت ده روز در حال محاصره، مهاجمين اكراد را دفع مي
ي عشاير قرار اما در اثر اتمام آذوقه مجبور شدند از مواضع مستحكم خود خارج شوند كه مورد حمله

  ).27: 1376بازرگان،(يدند و تعداد زيادي از آنها را به قتل رساندندگرفتند و به خوبي با آنها جنگ
  
اهالي اروميه ضمن ارسال تلگرافي براي نمايندگان مجلس و برشمردن اعمال فجيع اشرار كه شامل    

شكنجه، كشتار و داغ گذاري مردم بود، و اعالم اينكه گزارش اين قضايا توسط تلگرافات بسيار به 
ع داده شده اما اقدامي صورت نگرفته، خواستار اين بودند كه حداقل راه تبريز نخست وزيري اطال

كاره نيستيم آنها اشاره كردند كه ما مردان تنبل و بي. گشوده شود تا بتوانند پاي پياده به آنجا كوچ كنند
گرفتار بلكه غالباً زارع و رعيت شاهنشاهي هستيم پس چرا تا اين اندازه بايد زبون و پست شويم و 

  ).225- 6: 1371تبرائيان،( اشرار باشيم
  
رفتند و دفع شر ) سهيلي(ي نخست وزيرنمايندگان ضمن دادن قول مساعدت، به اتفاق به خانه   

ديد، ي خود را در خطر سقوط ميسهيلي كه با اين پيش آمد كابينه. اشراراروميه را خواستار شدند
خان جهانباني را همراه هيئتي به اروميه ...سپهبد امان اي هرنوع مساعدت را داد و بالفاصله وعده

ي علني مجلس حاضر شد و اعالم نمود براي رفع اين غائله از هيچ اقدامي فرستاد و سهيلي در جلسه
فروگذار نخواهد كرد و بيان كرد كه دولت شوروي طي تلگرافي نسبت به برقراري امنيت در اروميه 

روهاي خود مستقر در آن ناحيه دستور همكاري با دولت ايران را داده اظهار عالقمندي كرده و به ني
ها محال است، با شنيدن اين دانستند قلع و قمع اكراد بدون توافق با روسنمايندگان كه مي. است

اظهارات اميدوار شدند و باالخره اين غائله بعد از آواره و كشته شدن تعداد زيادي از مردم بيگناه 
  ).232: 1371مهدي نيا،(يافت اروميه خاتمه
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دادند و همچنان هاي خالف قاعده خود ادامه نميبه احتمال قوي اگر نيروهاي شوروي به فعاليت   
ي فعاليت اشرار گسترش شدند، دامنهمانع از اقدام سربازان ايراني و اعزام نيرو به اروميه نمي

  .اين جنايت اتفاق نمي افتاد يافت و دولت ايران قادر به انجام كاري بود، شايد نمي
  
هاي زيادي تشكيل داده بودند و بدون برخورد با مانعي به غارتگري اما در كردستان، اشرار دسته   

اي از عشاير گوران و قلخاني با بدست آوردن اسلحه، اهالي را در رنج و عذاب عده. مي پرداختند
ي دولتي، غله و احشام با در دست داشتن اسلحهايل كاكاوند در حوالي هرسين و لرستان . قرار دادند

  ).35: 1380مهدي نيا،(رساندندرعاياي روستاها را به يغما مي بردند و مردم را به قتل مي
  
او اصالً از . رشيد بود) حماء(ترين اغتشاشات در مناطق كردنشين، شورش محمداز جمله خطرناك   

ر زمان رضاشاه به عراق پناهنده شد و اموال و امالك كردهاي عراق بود كه در ايران مي زيست اما د
بعد از اشغال ايران فرصت مناسب در اختيار محمد رشيد . او توسط حكومت ايران مصادره گرديد

او ضمن مالقات با سفير انگليس در بغداد بيان كرد كه از اين پس كردها زير بار . قرار گرفت
با وجود . هاي خود در ايران شدانگليس از برنامه حكومت ايران نخواهند رفت و خواهان حمايت

جواب نامساعد سفير انگليس كه محمد رشيد را از ايجاد شورش منع نمود و عدم حمايت انگليس از 
م، فعاليت نظامي عليه 1320/1942او را بيان داشت، محمد رشيد وارد ايران شد و در اوائل زمستان 

  ).77: 1368ي،ذوق(حكومت مركزي ايران را آغاز نمود
گري محمد رشيد از كردستان ديدن كرد و اين فرد را يك مستشار سياسي انگليس در زمان ياغي   

و در ادامه افزود رفتار او با كردها بدتر از . يك راهزن عاري از هرگونه اصول اخالقي توصيف نمود
با حكومت مركزي هستند، از اين ي توافق باشد و اكثريت كردها را كه آمادهرفتار ايرانيان با آنها مي

  ).77: 1372عظيمي،(دارد كار باز مي
  

  :صولت السلطنه هزاره و شورش خراسان
. ي باخزر بوداو رئيس طايفه. ي خراسان را محمد يوسف صولت السلطنه هزاره راه انداختغائله   

رضاشاه درپي . بودنداين طايفه متشكل از بربرهايي بود كه عموماً از چين به ايران مهاجرت كرده 
سياست اسكان و سركوب عشاير براي آنكه از جانب بربرها آسوده خاطر باشد، صولت السلطنه را از 

م، همراه با 1935/ش 1314بعد از حدود دو سال، در سال . مشهد احضار و در تهران زنداني نمود
هاي در يزد و نخانواده اش به فارس تبعيد شد و در محل جديد به جاي امالك خراسان زمي

با وجود شرايط دشوار، هزاره ها تالش هاي عمراني و كشاورزي . فيروزآباد فارس به آنها داده شد
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و  1320اما در پي حوادث شهريور . اي در فارس داشتند كه نتايج چشمگيري نيز به بار آوردگسترده
هزاره ها بودند و قطع  بازگشت خان هاي قشقايي به فارس كه صاحبان اصلي امالك واگذار شده به

  ).28: 1370بيات،( عوايد امالك مزبور، وضع دگرگون شد
  
صولت السلطنه به تهران آمد و براي استرداد امالكش در خراسان اقدام نمود و در حالي كه هنوز    

اي منتشر نمود و محمد يوسف در مشهد اعالميه. اش در شيراز بودند، خود راهي مشهد شدخانواده
او در شهرهاي باخزر، طبيات، تربت جام و . ا به عدم اطاعت از حكومت مركزي دعوت كردمردم ر

تربت حيدريه مامورين دولتي را خلع سالح نمود و خسارات زيادي به رعايا و ساكنين اطراف وارد 
  ).    35: 1380مهدي نيا،(آورد

 
  :فساد اجتماعي
به كلكسيوني از سربازان مليت هاي مختلف ها، كل كشور به خصوص تهران تبديل در طي اين سال

آنها آزادانه و بدون برخورد با مانعي در شهر رفت و آمد . آمريكائي، روس، انگليس و هندي شده بود
  .كردند و با اعمال و رفتار خود اسباب اذيت ايرانيان را فراهم مي نمودند مي
  
هاي ديگر به شدند اما سربازان مليت سربازان روسي و انگليسي به ندرت در خيابان ها ديده مي   

اي ها كه مهمان هاي ناخواندهآمريكائي. زدندخصوص آمريكائي ها در خيابان هاي تهران پرسه مي
اردوگاه سربازان آمريكائي در اميرآباد بود و . بيش نبودند، وحشيانه ترين رفتار را با مردم ايران داشتند

به خصوص . نمودندكردند و آشوبي برپا ميردم برخورد ميآنها هر روز در نقاط مختلف شهر با م
چون اين سربازان . هاي ايراني از دست آنها در امان نبودند و جرات بيرون آمدن از خانه را نداشتندزن

: 1363؛اميرعالئي، 88-9: 1370سنجر،(ها مي شدندريختند و مزاحم زنها مست به خيابان ها ميشب
51.(  
  
به هر سرباز امريكائي روزانه يك بسته . آباد به سرعت به مركز فحشا و فساد تبديل شداردوگاه امير   

نفر كافي بود و حاوي انواع و اقسام كنسرو و  6-5دادند كه هر بسته براي ي غذايي ميبه عنوان جيره
ر روز ه. كردند، بودنان ها، دو بطري ويسكي، دو بسته سيگار و ويتاميني كه بايد روزانه مصرف مي

آمدند و دختران بسياري را كه صف كشيده بودند و كاميون هاي آمريكائي به مركز شهر تهران مي
دختر را سوار 300-200هاي روباز اين كاميون. منتظر بودند، جمع مي كردند و به اردوگاه مي بردند
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ترها را راضي آمريكائي ها هرچند پول نداشتند اما با همين بسته ها، دخ. كردند و مي بردندمي
  ).123- 4:،ج اول1370فردوست،(نمودند مي
  
ي خود را سير نمايند ي خانوادهشايد بسياري از اين دخترها سعي داشتند از اين طريق شكم گرسنه   

اي ي آنها چنين انگيزهالبته همه. ها كه از اين امر مطلع بودند، درصدد سوءاستفاده برآمدندو آمريكائي
  .از آنها افراد فاسد و خودفروش بودند نداشتند و بسياري

  
همزمان با ورود متفقين و آوارگان جنگي به ايران، به علت عادت اروپاييان به شب نشيني و    

مراجعه به اماكن عمومي، وضعيت تهران تغيير يافت و تعدادي اماكن عجيب و غريب مانند كاباره، 
،ج 1378معتضد،( و محالت تهران از زمين سبز شدكافه، بار و دانسينگ، همچون قارچ در خيابان ها 

  ).601: دوم
  
در اين زمان تعداد بسياري از زنان و دختران لهستاني كه توسط متفقين به ايران آورده شده بودند و   

ي عياشي مردان هرزه و زدند و وسيلهها پرسه ميها و خياباندر تهران اسكان داشتند تا سحر در كاباره
  ).56: 1377افتخارزاده،(قين، به ويژه آمريكائي ها را فراهم مي نمودندسربازان متف

  
ها باشند، توانستند شاهد اين فجايع و بي عفتيدر چنين شرايطي گروهي از مردان باغيرت كه نمي   

گروهي تشكيل دادند و به سبك عياران به مبارزه با اين اشغالگران و مزاحمان عفت عمومي 
صورت كه بر سر راه افسران و سربازان مست آمريكايي كه به اتفاق زنان هرزه مدام برخاستند، به اين 

  ).56: 1377افتخارزاده،(زدندگرفتند و آنها را كتك ميگشتند، قرار ميبا درشكه در اطراف شهر مي
  
در اروميه دو سرباز شوروي از . در ساير شهرهاي ايران نيز تقريباً وضع به همين صورت بود   

هباني از تيپ اروميه، آدرس منزل فواحش را درخواست نمودند و در اثر امتناع گروهبان، وي را گرو
  ).391: 1371تبرائيان،(با تپانچه مجروح نمودند

  
همچنين در شهر قم كه از جمله شهرهاي مذهبي ايران بود، بدمستي سربازان انگليسي و حضور    

به نخست وزير، براي جلوگيري از انجام اين گونه فواحش و روسپيان، باعث شكايت فرماندار قم 
  ).284: 1371تبرائيان،(رفتارها شد
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اما در تهران به علت تراكم . بنابراين تقريباً در اكثر شهرهاي ايران، فساد و فحشا وجود داشت   
  .جمعيت و اقامت سربازان متفقين و اسراي جنگي، گسترش فساد سير صعودي مي پيمود

  
  :ولتمردانخودفروختگي د

، در سفارت روس و انگليس بر روي آتش بياران سياسي 1941اوت 1320/25بعد از سوم شهريور   
ها باز شد و حادثه جويان و جاه طلبان از اين فرصت استفاده كردند و آمد و شد آنها به سفارت خانه

شورش ها ترس  ديد و ازطبقه ي حاكمه كه وضع خود را متزلزل مي. يافتروزبه روز افزايش مي
ي دولت با كارمندان و ماموران عالي رتبه. بسيار داشت، تسليم محض سفارت انگليس شده بود

مشورت و صالحديد بيگانگان انتخاب مي شدند و نمايندگان مجلس نيز دولت هائي بر سر كار 
 هاي آنان را بي چون و چراآوردند كه مطلوب و مورد پسند بيگانگان بودند و خواسته مي
  ).470: 1335؛فاتح،192: 1354دشتي،(پذيرفتند مي
  
ي فروغي، در همان روزهاي اول اشغال كشور، بر براي مثال دكتر مشرف نفيسي وزير دارائي كابينه   

اثر اصراري كه از طرف متفقين مخصوصاً انگليسي ها بود، ترتيبي در تثبيت نرخ ارزهاي خارجي داد 
از . را به قيمت بسيار باالتر از آنچه تا آن تاريخ رايج بود، تغيير دادبه اين شكل كه نرخ ليره و دالر 

اين طريق متفقين هر چه و هر مقدار كه مي خواستند ارز و تا حد محدودي طال به حساب دولت 
كردند و وارد بازار ايران مي نمودند و اينگونه تورم و گراني فوق گذاشتند و ريال دريافت ميايران مي

  ).169: 1370؛ عاقلي،69: 1381سنجابي،(در كشور ايجاد شد ايالعاده
  
نتيجه ي خودفروختگي و غرور دولتمردان ايراني، ايجاد زحمت و مشقت براي مردم بود كه فشار    

  .بسياري را بر آنها تحميل مي نمود
  

  :رشوه خواري و اختالس
هاي و زمينه را براي سودجويي اشغال ايران انحطاط اخالقي شديدي براي جامعه به ارمغان آورد   

  .شخصي افراد فرصت طلب فراهم نمود
  
سوءاستفاده از سربازان، . شدي فراوان ميي بود كه در آن سوءاستفادهيهاارتش از جمله بخش   

براي مثال . افسران پول زيادي به جيب بزنند برخي شد كهباعث مي... فشنگ، بنزين، هواپيما و
از سربازان وظيفه با موافقت سرگردها به اسم مرخصي، براي هميشه به محل زندگي خود  اي عده
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ي آنها كه در وضع دشوار خواروبار در زمان جنگ مبلغ چشمگيري بود، گشتند و اينگونه جيرهبازمي
يا از . ريال حقوق ماهيانه سربازان به جيب مافوق آنها مي رفت15شد و پول آن همراه فروخته مي

نجايي كه در تيراندازي هاي هوايي امكان جمع آوري پوكه هاي فشنگ وجود نداشت، نيازي به آ
كردند و اضافي را در نتيجه خشاب مسلسل هاي هوايي را كامالً پر نمي. ها نبودتحويل دادن پوكه

گزارش گذشتند و با اين افراد از بنزين هواپيماها نيز نمي. گذاشتندبراي فروش به ايالت كنار مي
ساعات بيشتري در پرواز، از فروش بنزين اضافي كه مصرف نشده بود، پول كالني بدست 

به اين شكل سرمايه ي كشور بدون كوچكترين زحمتي در ).41-3: 1376،)غازياني(نظري(آوردند مي
در اين دوران اختالس روند روبه رشدي داشت تا . افراد سودجو و شياد قرار مي گرفتاختيار 

هزار عدل پارچه را كسي اهميت ميليون ريال اختالس و سرقت 109كه آنجايي 
  ).428: 1361هدايت،(داد نمي

  
  :نتيجه

مردم ايران در جنگ جهاني دوم با مشكالت بسياري روبه رو شدند كه يكي از آنها گسترش ناامني    
راهزنان بود و آنها در اين زمان سراسر ايران در اختيار دزدان و . و قتل و غارت در سطح جامعه بود

در اين بين ايالت و . به راحتي و بدون برخورد با مانعي به چپاول و غارت اموال مردم مي پرداختند
عشاير نيز فرصت مناسبي براي رهايي از شريط سختي كه رضاشاه براي آنان فراهم نموده بود، بدست 

  . ديد ناامني را به همراه داشتآوردند و تالش آنها براي انتقام گرفتن از گذشته، اغتشاش و تش
  
در سال هاي جنگ جهاني دوم قحطي و ناامني الزم و ملزوم يكديگر بودند، به گونه اي كه در    

بسياري از مواقع مردم گرسنه و درمانده از همه جا جهت بدست آوردن لقمه ناني براي سير نمودن 
. اامني نيز از عوامل ايجاد قحطي بوداز طرف ديگر ن. فرزندانشان، ناچار دست به دزدي مي زدند

نج آنها غارت مي شود و از بين زماني كه دهقانان و كشاورزان مي ديدند كه چگونه حاصل دستر
از . رود، از كشاورزي دست مي كشيدند و اين باعث مي شد كه زمين هاي بسياري باير بماند مي

اهزنان مواجه مي شدند براي حفظ جان طرف ديگر تجار چون در راه ها امنيت نداشتند و با هجوم ر
اين تاثير بسيار زيادي در كمبود مواد غذايي در . خود از تجارت و حمل و نقل كاال دوري مي كردند

  .نقاط مختلف داشت
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از طرف ديگر فساد و فحشا در جامعه ايران گسترش بسيار پيدا كرده بود كه يكي از علل اصلي اين 
اين مهمانان ناخوانده كه داراي فرهنگ . اسراي جنگي در ايران بود امر حضور نيروهاي اشغالگر و

  .شدنددادند و باعث رواج فساد ميمتفاوتي بودند، در ايران به عادات قبلي خود ادامه مي
  

  :منابع و ماخذ
  :كتاب ها) الف

تاحي ، ، ترجمه احمد گل محمدي و محمدابراهيم فايران بين دو انقالب).1383(آبراهاميان، يرواند-
  .چاپ نهم، تهران، ني

  .، ، چاپ اول، تهران، مهرآئيندر خدمت پنج سلطان). 1371(ارفع، حسن-
چاپ اول، تهران، ،)1355آبان-1320شهريور( نظميه در دوران پهلوي). 1377(افتخارزاده، يحيي-

  .اشكان
فرمايشات درربار خاطرات من در ياداشت هاي پراكنده و پاسخ ). 1363(اميرعالئي، شمس الدين-

  . ، چاپ اول، تهران، كتابفروشي دهخدامكي
، چاپ دوم، تهران، تحوالت سياسي و اجتماعي ايران در دوران پهلوي). 1386(اميني، علي رضا-

  .صداي معاصر
  .، چاپ اول، تهران، دستاناروميه در گذر زمان). 1384(انزلي، حسن-
  .پ اول، تهران، قلم، چاياداشت هاي روزانه). 1376(بازرگان، مهدي-
  .، چاپ اول، تهران ،پروين1320صولت السلطنه هزاره و شورش زمستان ). 1370(بيات، كاوه-
  .، چاپ اول، تهران، فرزان روزسال هاي پرآشوب). 1381(خامه اي، انور-
  .، چاپ اول، تهران، رساايران در اشغال متفقين). 1371(ءالدينصفاتبرائيان، -
  .چاپ اول،تهران، اميركبير ،جاه و پنجپن). 1354(دشتي،علي-
  .، چاپ دوم، تهران، پاژنگايران و قدرت هاي بزرگ در جنگ جهاني دوم). 1368(ذوقي، ايرج-
، چاپ اول،  خاطرات نخستين سپهبد ايران احمد اميراحمدي). 1372(زرگري نژاد، غالمحسين-

  .تهران، موسسه پژوهشي و مطالعات فرهنگي
  .چاپ اول، تهران، صداي معاصر ،خاطرات سياسي دكتر كريم سنجابي ).1381(سنجابي، كريم -
  .،چاپ اول، تهران، پروينحاصل چهل سال خدمت). 1370(سنجر، فريدون -
  . ،چاپ اول، تهران، علمي)احمد متين دفتري(خاطرات يك نخست وزير). 1370(عاقلي، باقر-
، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوي و بيژن بحران دموكراسي در ايران). 1372(عظيمي، فخرالدين-

  .، چاپ اول، تهران، چهرپنجاه سال نفت ايران). 1335(فاتح، مصطفي. نوذري ،چاپ اول، تهران، البرز



18 
 

  .،چاپ اول ، تهران، شيرازهگزند روزگار). 1379..(فاطمي، نصرا -
  .اطالعات ،جلداول، چاپ دوم، تهران، ظهور و سقوط سلطنت پهلوي). 1370(فردوست، حسين-
  . ،جلد دوم، چاپ اول، تهران، دورنياشادكامان كاخ مرمر). 1378(معتضد، خسرو-
  .، چاپ اول، تهران، پانوسزندگي سياسي محمدعلي فروغي). 1371(مهدي نيا، جعفر-
  .، چاپ اول، تهران، اميد فردا زندگي سياسي ابراهيم حكيمي). 1380(مهدي نيا، جعفر-
گوشه اي از فراز و فرود حكومت پيشه (گماشتگي هاي بد فرجام). 1376(، حسن)غازياني(نظري-

  .رسا، ، چاپ اول،تهران )وري در ايران
  .، چاپ سوم، تهران، كتابفروشي زوار خاطرات و خطرات). 1361(هدايت، مهدي قلي خان

  
  :روزنامه ها) ب
  .ش1320روزنامه ي اخگر،  -
  .ش1323و  1321و 1320روزنامه ي اطالعات،  -
  .ش1322روزنامه ي ميهن،  -
  
  :اسناد) ج
، 1322مركز اسناد ملي ايران، دزديدن گندم يك تاجر ايراني در راه دالكي توسط راهزنان، -

  .برگ1، 293000168ش
، برقراري حكومت نظامي در خطوط راه آهن و شوسه ايران براي حفظ امنيت ___________

  .برگ1، 292001067، ش1323متفقين،
  .برگ5، 293005057، ش1322،وقايع اسفناك سميرم، ___________

  .برگ1:  41،كارتن1320مركز اسناد وزارت خارجه، ربودن گندم قزوين توسط روس ها، 
  .برگ1: 27،كارتن1321،سرقت مغازه جواهر فروشي توسط اتباع لهستاني، _______________


