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مﻘدمﻪ
موضوع جنگ جهاني دوم به دليل گستردگي و جهانشمولي و به لحاظ تأثيرات بسيار عميق و
كلي آن درروند و سير صعود و سقوط قدرتها و پيدايﺶ كشورها و نظامهاي جديد و نابودي برخي
كشورها و نظامها ،تأثيرات مهمي در پيمانهاي تازهي سياسي و زندگي ملتها داشته كه در اين ميان،
ملت ايران از اين تأثيرات بركنار نبوده و در تاريخ معاصر ايران از اهميت ويژهاي برخوردار است .هجوم
آلمان به شوروي خطر تسلط قدرتهاي سرمايهدار بر چاههاي نفت ايران را جدي ساخت .دولت
انگليس ،آمريكا و فرانسه كه تا ديروز شوروي را دشمن خود ميدانستند دست اتحاد و ياري بهسوي او
دراز كردند تا به دفع خطر بزرگتر يعني آلمان بپردازند و به همين دليل يگانه مسير مناسب براي
رساندن كمكهاي نظامي به شوروي براي مقابله با آلمان ،ايران بود؛ ازآنجاكه ايران نسبت به جنگ
دوم اعلان بيطرفي نموده بود بهانه قانوني براي حضور متفقين به ايران فراهم شد و آن حضور تعدادي
آلماني متخصص در ايران و جاسوسي آنها عليه متفقين در اين منطقه بود .در سوم شهريور ١٣٢٠
نيروهاي انگلستان از جنوب و نيروهاي شوروي از شمال؛ از سه مسير متفاوت وارد ايران شدند .نواحي
شرقي ايران بهعنوان بخشي از اين سرزمين در  ٥شهريور  ٢٧ /١٣٢٠اوت  ١٩٤١م شاهد حضور قواي
اشغالگر روسي در خاك خود شد .تصرف اين مناطق ،فرصت مناسبي براي روسها و انگليسها پيﺶ
آورد تا هر يك تبليغات فرهنگي و ايدئولوژيكي خاص خود را به رخ يكديگر بكشند .از ديگر سو تغيير و
تحولات جنگ جهاني ،باعث شد در اين ايام ،ايران پذيراي گروه زيادي از آوارگان لهستاني باشد كه
جنگ آنها را به آوارگي كشانده بود ،اين گروه از ناحيهي شمال شرقي ،وارد خاك خراسان شدند.
نيروهاي نظامي تشكيلشده اين گروه از آوارگان به خاطر كمك به جبهههاي جنگ ،به رهبري آندرس
بهسرعت از مرزهاي كشور خارج شدند و به جبههي متفقين پيوستند .يكي از اين مسيرها ،راه مشهد به
زاهدان بود كه نهايتاً به هند انگليس ختم ميشد و از همين راه كمكها و تداركات لازم به آوارگان
غيرنظامي ،ميرسيد.
در اين پژوهﺶ ضمن استفاده از كتابها و منابع گوناگون ،تكيهگاه اصلي بر اسنادي است كه از
آن دوره بهجاي مانده و خود گوياي واقعيتهاي آن روزهاست بنابراين ميتوان گفت درواقع ،منابع
اصلي ،همين اسنادي است كه از مراكز مختلفي چون و مركز اسناد ملي ايران ،مركز اسناد آستان قدس
رضوي ،مركز اسناد وزارت خارجه ،روزنامههاي آن زمان و ...تهيه گرديده است .همچنين روش ميداني
و مصاحبه با افراد مطلع در مورد موضوع موردبررسي و بازديد از اماكن باقيمانده در اين مورد،
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انجامشده است .در خصوص اين موضوع چند سؤال به وجود ميآيد كه :خراسان و نواحي شرقي ايران
چه جايگاه استراتژيكي براي قدرتهاي جهاني دوم داشت؟ و چرا و چگونه مهاجران لهستاني به
خراسان آمدند و تأثيرات فرهنگي -اجتماعي مهاجران در خراسان و نواحي شرقي ايران چه بود؟ در
پاسخ به اين سؤالات اين فرضيهها بر اين تحقيق متصور است كه :خراسان و شرق ايران جايگاه
استراتژيك مهمي براي قدرتهاي جهاني داشت و جنگ جهاني دوم تأثيرات عميق سياسي -اجتماعي
در اوضاع شرق ايران بر جا گذاشت؛ و از سويي خراسان منطقه امني بود براي لهستانيها بود.
دربارهي سابقه پژوهﺶ اين تحقيق بايد گفت هرچند كاري خاص و با اين عنوان ،تاكنون
انجامنشده اما در عناويني كليتر بايد از اين آثار نام برد :كتاب گورستانهاي جنگي لهستاني در ايران
اثر آندژِي پژوونيك ) )Andrzej przewoznikكه در ورشو در سال  ٢٠٠٢م به چاپ رسيد اين
كتاب به دو زبان فرانسه و انگليسي چاپشده است .همانطور كه از نام كتاب برميآيد اشاره به
شهرهايي دارد كه مهاجران لهستاني ايران در آن آرميدهاند )شهرهايي چون تهران ،انزلي ،اهواز،
اصفهان ،قزوين ،خرمشهر (...آخرين بخﺶ اين كتاب به گورستان ارامنه مشهد پرداخته است و اينكه
بيستونه لهستاني در اين گورستان دفن ميباشند .كتاب لهستانيها و ايران ،اثر عليرضا دولتشاهي كه
در سال  ١٣٨٦ش .توسط انتشارات بال ،به چاپ رسيده است .اين اثر سير تحول برخورد دو ملت ايران
و لهستان را از ابتدا تا جريان غمانگيز آوارگان لهستاني در ايران در زمان جنگ دوم جهاني دربر
ميگيرد و به خواننده ايراني اين مجال را ميدهد كه براي خود ويژگي منحصربهفرد روابط ايران و
لهستان را در مقايسه با ديگر ممالك اروپا ازجمله انگليس ،ايتاليا و فرانسه مجسم نمايد .كتاب پادياوند
پژوهﺶنامه يهود ايران ميباشد كه به كوشﺶ آمنون نتصر ) (Amnon Netzerو با سرمايه و
همت بنياد جامعه دانشوران لسآنجلس گردآوريشده و در سال  ١٩٩٧توسط انتشارات مزدا به چاپ
رسيده است .جلد دوم اين كتاب حاوي مجموعه مقالاتي است و مقالهي» ،فرزندان تهران« توسط
آمنون نتصر گردآوري و نوشتهشده است ،اين مقاله اشاره دارد به سرگذشت كودكان يهودي لهستاني
كه جنگ جهاني دوم آنها را به آوارگي كشاند.
اهميت شرق ايران و سابﻘﻪي حضور و رقابت قدرتهاي استعماري
تاريخ ايران معاصر متأثر از رقابتهاي سياسي و اقتصادي قدرتهاي بزرگ است به همين جهت
به نظر ميرسد كه تحولات ايران طي يكصد و پنجاه سال گذشته عموم ًا در گرو جريانات سياسي
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بينالمللي و مبارزه با قدرتهاي بزرگ جهاني بوده است .در كشمكﺶ جدي قدرتهاي بزرگ براي
نفوذ در ايران دو قدرت اصلي يعني روسيه و انگليس در سرتاسر قرن نوزدهم و قسمت اعظم قرن
بيستم در عرصه سياست اين كشور نقﺶ ثابت و پايداري داشتهاند؛ ايران با دو همسايهاش روس و
انگليس ،با كشور اول از طريق مرزهاي مشترك و با دومي از راه مستعمره هندوستان همسايگي داشت.
دولت انگلستان براي حفظ هند دست به تأسيس دولتهاي دستنشانده در منطقه شرق ايران نمود.
حريم دفاعي هند به مفهوم محدود آن شامل ناحيه نامسكون هيماليا ،بوتان ،تبت و نپال و افغانستان
ميشد اين حريم مفهوم طبيعي و جغرافيايي نداشت و ساختگي بود و همه معابر آن بنا بهضرورت
امنيتي با اقدامات سياسي دولت انگلستان ايجادشده بود .ازنظرگاه تاريخي خراسان شامل سرتاسر
افغانستان ،سيستان ،ماوراءالنهر و بخﺶهاي شمال شرقي ايران كنوني بود .از مشهد بهعنوان يكي از
مهمترين شهرهاي خراسان دستيابي به افغانستان ،سيستان و سرزمينهاي آسياي ميانه آسانتر صورت
ميگرفت و انگلستان ازاينرو به آن اهميت ميداد و در آنجا كنسولگري خود را تأسيس نمود.
عمدهترين رقابتهايي كه در اواخر قرن نوزدهم به دولتهاي روس و انگليس قرار داشت ،رقابت
در منطقه شرق ايران بود .پيشروي روسها در آسياي مركزي و رسيدن به مرزهاي هندوستان باعث
شد ديپلماسي حكومت انگلستان در مرزهاي شرقي ايران فعال شود .اهميت منطقه باعث شد هيئتهاي
مختلف نظامي و سياسي انگلستان به منطقه اعزام ،تا راهي را جهت كاهﺶ نفوذ روسيه در منطقه پيدا
كنند .ازجمله اين هيئتها مي توات به هيئتيان اسميت ،سر راولينسون ،جيمز فريزر و ...اشاره كرد
)كرزن ،ج  (٣٧ :١،١٣٨٠خط آهن ماوراء خزر ازلحاظ اقتصادي ،نظامي و تجاري داراي ارزش بود.
روسها براي ايجاد احساس اطمينان خاطر از جانب خراسان به دنبال احداث اين راهآهن بودند تا به
ادعاي كرزن از اين طريق بتوانند پايگاهي دريايي در چابهار در ساحل بلوچستان ايران احداث نمايند.
علاوه بر انگيزههاي اقتصادي مهمترين هدف روسها دنبال كردن خواستههاي سياسي و نظامي آنان
بود كه شامل رقابت با انگلستان و تضعيف نيروي آن كشور در هند ميشد چراكه روسيه از طرف آسياي
مركزي به سهولت ميتوانست نيروهاي نظامي لازم را تا دروازههاي هند برساند اين هدف روسها از دو
طرق امكان داشت يكي از طريق عثماني كه بعد از درگيري و نبرد با دولت عثماني و درنهايت تسلط بر
بغداد بتواند بر خليجفارس دست پيدا كند و ديگر از طريق ايران و نواحي شرق و جنوب شرق ايران ،كه
سادهترين و بهترين راه ،راه دوم يعني ايران بود )ذوقي٧ :١٣٦٨،؛ كرزن ،ج .(٧١١ :٢،١٣٧٣
وجود يك پايگاه تجاري در خليجفارس براي روسها همانقدر اهميت داشت كه براي انگليسيها
در درياي خزر؛ سيستان به دليل نزديكي به مرز بلوچستان بهترين كانون قدرت انگلستان در ايران
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مركزي و جنوبي بود از آنطرف انگلستان با تصرف بخﺶهايي از خراسان و سيستان ميتوانست
آمادگي لازم را براي مقابله با روسها را در خراسان فراهم كند از طرف ديگر روسيه نيز درصدد بود تا
براي مقابله با انگلستان نفوذ خود را در سيستان گسترش دهد .تأسيس كنسولگري روس در سيستان
نيز حكايتگر اين مسئله است) .ذوقي٨ :١٣٦٨،؛ كاظمزاده٣٨٦ :١٣٥٤،؛ محمود ،ج  ،٧بيتا(١١٦ :
بريتانيا براي مقابله با روسها به دو گونه عمل كرد كه ابتدا به ايجاد سرزمينهاي حائل دست بزند و
سپس با روسها بهنوعي توافق راتبهگير تقسيم قلمرو نفوذ برسند.
رقابتها و بحرانهاي بينالمللي و همچنين مليگرايي و نظاميگري اروپاييان ،زمينهساز جنگي
بزرگ شد جنگ جهاني اول ) (١٩١٤-١٩١٨حادثهي سرنوشتساز سده بيستم بود .اين حادثه نظم
سياسي ،اجتماعي و اقتصادي اروپاي ماقبل جنگ را مختل كرد و در همان حال ،سرانجامِ مبهم و
نامشخص آن ،مسير جنگ مخربتر ديگري را هموار ساخت .جنگ جهاني دوم ) (١٩٣٩-١٩٤٥باعث
ايجاد تحولاتي در اروپا شد و وضع جغرافياي سياسي آن منطقه را دگرگون كرد ،انتظار ميرفت كه
همان تحولات با كيفيت و صورت ديگر در خاورميانه نيز به وجود آيد .هجوم آلمان به شوروي خطر
تسلط قدرتهاي سرمايهدار بر چاههاي نفت ايران را جدي ساخت .دولت انگليس ،آمريكا و فرانسه كه
تا ديروز شوروي را دشمن خود ميدانستند دست اتحاد و ياري بهسوي او دراز كردند تا به دفع خطر
بزرگتر يعني آلمان بپردازند و به همين دليل يگانه مسير مناسب براي رساندن كمكهاي نظامي به
شوروي براي مقابله با آلمان ،ايران بود.
زمينﻪها و علل و عوامل رويداد شهريور ١٣٢٠
جنگ جهاني دوم ،ايران را هم از مضرات خود بينصيب نگذاشت .اگرچه جنگ صبح جمعه نهم
شهريور  ١٣١٨آغاز شد ،اما» :در ايران هيچيك از اولياء دولت ،تا غروب جمعه نهم شهريور ،از وقوع
جنگ مطلع نگرديد .گويا ديپلماتهاي دولت شاهنشاهي مقيم اروپا ،لازم ندانسته بودند چنين موضوع
خطير و مهمي را به مركز ،گزارش دهند) «.سپهر ،همان .(٢٥ :پس از كسب اطلاع ،بلافاصله ايران طي
اعلاميهاي بيطرفي خود را در جنگ اعلام كرد )نخجوان .٣٢٧ -٣٢٨ :١٣٦٣ ،وَ :سند هشتم  -كپي از
كتاب درباره سوم شهريور و نقﺶ ايران در جنگ جهاني دوم ،مركز پژوهﺶ و نشر فرهنگ سياسي
دوران پهلوي .(١٣٥٦،جنگ جهاني دوم موجب شد كه رضاشاه خود را ازهرجهت به آلمانها و بهوسيله
آلمانها به روسها نزديك كند .شاه ميترسيد كه روسها از اوضاع متشنج جهاني استفاده كرده به
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ايران حمله كنند .روز سيزدهم شهريور ،دولت طي انتشار اعلاميهاي مفصل ،به روابط دوستانه خود با
همسايگان مخصوص ًا كشور شوروي و تركيه اشاره كرد و اظهار اميدواري كرد كه خاورميانه از گزند
جنگ مصون بماند .طبق اسنادي كه بعدها در ايران و آمريكا انتشار يافت ،آلمانها در آن موقع كوشﺶ
داشتند كه روسها را از حمله به ايران و تركيه بازدارند كه اين موضوع براي رضاشاه خيلي اهميت
داشت .از طرفي روسها باآنكه خود را دوست آلمان ميدانستند و قرارداد عدم تعرض با آن كشور امضاء
كرده ) ٢٣اوت  (١٩٣٩و كشور لهستان را باهم تقسيم كرده بودند ،از نفوذ آلمانها در ايران نگران
بودند .در فاصله شهريور  ١٣١٨تا شهريور  ١٣٢٠دولت ايران ميكوشيد به هر نحوي ،بيطرفي خود را
حفظ كند و چون جنگ طي اين دو سال در قاره اروپا جريان داشت ،خطر زيادي متوجه ايران نبود
)هوشنگ مهدوي.(٥٦ :١٣٧٧،
اما حمله آلمان به شوروي در اول تير  ١٣٢٠باعث شد كه شوروي و انگليس باهم متحد شوند كه
اين امر ،بر اوضاع ايران هم تأثير گذاشت .سياست ايران در آن سالها ،مبتني بر استفاده از متخصصان
غربي بخصوص آلمانها بود كه در فعاليتهايي مانند ايجاد كارخانه ،راهآهن و امور اداري ،مشغول
بودند .بنابراين اگرچه ايران رسم ًا اعلام بيطرفي كرد اما عملاً اين امر غيرممكن بود .انگليس به خاطر
منافع خود ميخواست جبهه جنگ را از غرب به شرق اروپا ببرد ،لذا شوروي را هر چه بيشتر در ورطه
جنگ نياز داشت و از همپيمانانﺶ درخواست كرد به شوروي در قبال اين امر كمكهاي تسليحاتي و
غذايي كنند .مهمترين ،بهترين ،نزديكترين و مطمئنترين راه براي اين كار ايران ارزيابي شد و بهطور
يقين علت ورود قواي روس و انگليس به ايران هم ،استفاده از خطوط ارتباطي كشور ايران بود )خان
ملك يزدي .(١٣ :١٣٦٢ ،،در انتها روسها موفق شدند از راه ايران ،با اسلحه و وسايل حملونقل ساخت
آمريكا و انگليس در برابر آلمان ،بايستند .ايران علاوه بر آنكه در مجاورت منابع جنگي انگليس بود،
داراي مسيري امن و نسبت ًا كوتاه براي كمك رساندن از طريق خليجفارس به قواي شوروي بود و از
همان سوم شهريور ،حملونقل مهمات بهسوي شوروي از طريق راهآهن و جادههاي متعد ِد ايران شروع
گرديد .راههاي ايران اين قابليت را داشت كه در چهار فصل مورداستفاده قرار گيرند .نيز ايران از مسير
بمباران آلمانها دور بود و در جنوب و پشت جبهه روسيه قرار داشت .در طول مدتي كه از اين مسير
استفاده شد كمترين خطري متوجه محصولات ارسالي نبود .ازدياد ظرفيت حملونقل در حداقل مدت به
شوروي عامل جلوگيري پيشرفت آلمانها در روسيه شد .جادههاي شوسه ايران هم متعدد بود و نيازي
به احداث جاده جديد نبود .در حقيقت از روز بيستونهم تيرماه  ١٣٢٠دو كشور قدرتمند ،نقشه استفاده از
راه ايران را كشيده بودند و تغيير موضعگيري رضاشاه هم نميتوانست در اين جريان تأثير بگذارد )خان
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ملك يزدي .(١/٧-٥٨ :١٣٢٤ ،ايران هم به دليل فقدان مهمات و سازوبرگ جنگي و ارتشي كارآمد،
قادر به مقابله در برابر نيروي بيگانه نبود و شكست از متفقين حتمي مينمود چنانكه پس از  ٣روز
درگيري ،دستور ترك مقاومت داده شد .در جريان اين حمله ،پوشالي بودن پيمان سعدآباد نيز مشخص
شد و همپيمانان نيز ،كمكي به ايران نكردند )مهدوي ،همان .(٤٠٧-٤٠٨ :نصرالله سيف در خاطرات
خود مينويسد» :ساعت هفت صبح سوم شهريور راديوي لندن برخلاف انتظار همه ،حمله قشون روس و
انگليس را از شمال و جنوب و مغرب به ايران خبر داد .من با تلفن به فرخ و عميدي خبر دادم ،آنها
نميتوانستند صحت اين خبر را قبول كنند .تمام آن روزها حرف ما اين بود كه چطور ممكن است
انگليسيها حاضر شوند و اجازه بدهند كه خاك ايران مورد تعرض قشون شوروي قرار بگيرد؟) «...سيف
پور فاطمي.(١١٧-١١٩ :١٣٧٩ ،
با به وجود آمدن اين شرايط ،مشكل اصلي در روابط آينده ايران با روس و انگليس خود رضاشاه
بود و هر دو طرف ،خواهان بركناري وي بودند و انجام اين تصميم در هفته اول اشغال ايران كاري
قطعي به نظر ميرسيد و فقط پيدا كردن شخص مناسبي بهجاي او ميتوانست اين امر را مدتي به تأخير
بيندازد .بحثهايي هم در مورد اعلام جمهوري و يا بازگرداندن خاندان قاجار صورت گرفت كه درنهايت
موردتوافق قرار نگرفت و به كمك فروغي ،سرانجام پسر شاه مستعفي ،بهترين گزينه شناسايي شد
)طلوعي .(٤٢٤ :١٣٧٨ ،موضوع جنگ جهاني دوم ازآنجهت در تاريخ ايران داراي اهميت است كه به
گفتهي برندگان ظاهري جنگ ،يعني متفقين ،ايران نقﺶ پل پيروزي را براي آنها داشته است؛ به
جهت داشتن همين نقﺶ استراتژيك ،ايران چنان فشارهايي را زير لگام قواي متجاوز متفقين به خود
ديد كه گر چه با تحمل آن فشارها ،پيروزي را براي متفقين به همراه داشت ،اما در هنگام عبور آن
ن متجاو ِز ناخوانده از روي ايران ،اسكلت و استخوانهاي پل ،درهم شكست و اركان آن ،درهم
مسافري ِ
ريخت و ويران شد.
آغاز و مسير ورود متفﻘين بﻪ خراسان
ورود شوروي همسايه شمالي ايران به جنگ عليه آلمان و قرار گرفتن آنها در كنار فرانسه و
انگليس ،دگرگونيهاي نظامي ،سياسي ،اقتصادي و اجتماعي بسياري را در همه جهان و مخصوص ًا
ايران به دنبال داشت .اسكراين -جاسوس عاليرتبهي انگليس -در جنگ دوّم كه مأموريتهاي
فوقالعادهاي را در ايران به عهده داشت ،مينويسد...» :ما متفقين بوديم كه كشور ايران را در اشغال
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داشتيم و اقتصادشان را ازهمپاشيده بوديم نه آلمان ،براي ما هيتلر ،فرومايهاي تمامعيار بود و براي
ايرانيان ،همة ما سروته يك كرباس بوديم متفقين و آلمانها باهم فرقي نداشتند .ما )اروپائيان( در طي
يك سال دو بار به جدال برخاسته بوديم پس آنها چرا رنج ببرند«) .اسكراين .(٢٥٥ :١٣٦٣ ،بعدازاينكه
متفقين به بهانهجوييهاي خود درباره فعاليتهاي جاسوسان آلماني در ايران جنبهي عملي دادند ،صد و
سي هزار قواي شوروي به آذربايجان ،گيلان ،مازندران و خراسان تجاوز نموده و نقاط و سربازخانههاي
سرحدي را مورد بمباران قراردادند )نخجوان .(٢/٣٦٧ :١٣٦٣،دسته اول نيروهاي روسي عملكننده در
خراسان در سپيدهدم پنجم شهريور  ١٣٢٠ش .از بستر خشك هريرود گذشته و وارد سرخس شدند
پسازاينكه افراد گارد مرزي ايران به سمت نيروهاي شوروي آتﺶ گشودند ،روسها نيز با آتﺶ پرحجم
مسلسل به اين تيراندازي پاسخ داده و به پيشروي خود ادامه دادند.
اوضاع باجگيران
سپيدهدم چهارشنبه پنجم شهريور ،از باجگيران بهوسيله تلفن به پاگردان استاندار خراسان اطلاع
دادند كه روسها از مرز باجگيران عبور كردهاند و از طرف ژاندارمها و مرزداران ايران نيز چند تير
شليكشده است .روسها چهل فروند هواپيماي خود را به هَوَدان ،مقابل باجگيران كه در مرز مشترك
ايران و شوروي واقع است منتقل كرده و آماده عمليات شده بودند) .شاكري .(١٣١-١٣٢ :١٣٧١،صبح
روز چهارشنبه پنجم شهريور  ١٣٢٠بين ساعات پنجتا هفت و نيم صبح ،فرودگاه مشهد توسط
بمبافكنهاي شوروي بمباران شد اين حمله با آتﺶ توپخانه ضد هوايي لشكر شرق پاسخ داده شد .بنا
به گفته محمد جاباني اين توپ در محلي كه امروزه فلكه ضد )ميدان پانزده خرداد( ناميده ميشد مستقر
بودند و اين محل نام خود را از توپهاي ضد هوايي گرفته است )مصاحبه ،محمد جاباني .(١٣٩٠/٦/٤،با
شروع عمليات هوايي و گذشتن نيروهاي ارتﺶ سرخ از مرز ،لشكر نهم شرق آماده دفاع شد .لشكر نهم
از شﺶ هنگ تشكيل ميشد كه چهار هنگ شامل دو هنگ سوار و دو هنگ پياده در مشهد مستقر
بودند و يك هنگ سوار در بجنورد مستقر بود و هنگ بيستوهشتم پياده در تربتجام .البته يك واحد
مستقل بزرگ نظامي نيز در بيرجند مستقر بود كه به دليل دور بودن از مناطق اشغالي در شمال و شمال
شرق عمل ًا هيچ واكنﺶ نظامي نشان نداد و فقط دستور آمادهباش نظامي دريافت كرده بود .با اين
وصف ،ساعت پنج صبح روز پنجم شهريور كه ابتدا از مرزهاي سرخس و باجگيران و بعد ًا از تمام نقاط
مرزي نيروهاي موتوريزه شوروي وارد گرديد .لشكر نهم با مختصر وسايل حاضر ،كه مثل ًا دويست و
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پنجاه تير توپ ضد هوايي و چهارده هواپيما كه چند تاي آن مشقي و بقيه در مقابل طيارات شوروي
غيرقابل استفاده بود و حت ي يك تانك هم وجود نداشت ،تصميم گرفت با ]تا[ وصول دستور از مركز،
جداً مقاومت نمايد و چنانچه پرونده امر توجه شود كه در آن موقع با عدم وسايل ،صرف ًا روي اداي
وظيفه ،با يك عده سرباز پياده ،در مقابل قواي موتوريزه شوروي و زير بمباران شديد هوايي ،مقاومت
هم بهعملآمده است تا پس از وصول چند دستور متناقض و متضاد از قبيل مقاومت و ترك مقاومت،
عقب نشيني با تحويل و عدم تحويل اسلحه كه معلوم نبود لشكر چه بايد بكند) «...خليلي عراقي،
»حقايق شهريور«.(٧٧-٧٩ :١٣٢٤ ،
اوضاع پادگانهاي ﺗربتجام و بجنورد
دو ماه قبل از وقايع شهريور  ١٣٢٠به خاطر موقعيت استراتژيك تربتجام ،ستاد ارتﺶ شاهنشاهي
تصميم گرفت كه هنگ بيستوهشت پياده كه پادگان تربتجام را تشكيل ميداد ،تبديل به لشكر
هيجده شود .بلافاصله در فرمان ارتشي درج و لشكر هيجده از سه هنگ بيستوهشت پياده و چهلوسه
پياده و هنگ احتياط تشكيل يافت .در سال  ١٣١٩ش .سرهنگ احمد سرتيپي ،به فرماندهي هنگ
بيستوهشت پياده تربتجام منصوبشده بود؛ وي از افسران تحصيلكرده در انگلستان و آمريكا بوده و
مدتي نيز در برلن به سر برده بود پس از تبديلشدن هنگ پياده تربتجام ،به لشكر شماره هجده،
سرهنگ سرتيپي نيز بهعنوان فرمانده لشكر انتخاب شد .اين لشكر باآنكه مستقل بود ولي عمل ًا زير نظر
سرلشكر محتشمي فرمانده نهم شرق ،اداره ميشد و از ستاد لشكر شرق كسب تكليف ميكرد )خليلي
عراقي ( ٢٠٧-٢٠٩ :١٣٢٤،روز پنجم شهريور از لشكر نهم شرق در مشهد امريه ميرسد كه ارتﺶ اتحاد
جماهير شوروي به مرزهاي خراسان تعرض كرده و شما مأمور دفاع و جلوگيري هستيد و به مأمور
گردنهي استاي دستور داده ميشود فوري پادگان جنتآباد را تقويت نمايند .در روز هفتم شهريور امريه
ميرسد كه در برابر ارتﺶ شوروي خلع سلاح شده و نتيجه را گزارش نمايند )معتضد.(٧٤٢ -١٣٧٦:٧٤٣،
سربازان هنگ تربتجام تا سر مرز رفتند ولي درگيري با نيروهاي روسي نداشتند .پادگان بجنورد طبق
دستور لشكر شرق ،در گردنههاي »قارلون« و »بدرانلو« در محور غلامان  -رباط به بجنورد و مراوهتپه
به بجنورد مستقر گرديد .هنگ سوارة بجنورد ،علاوه بر نيروهاي ارتﺶ ،توسط واحدهاي عشايري
متشكل از عشاير تركمن ،تقويت ميشد چون نيروي شوروي از مسير باجگيران – قوچان ،وارد خراسان
شده بود ،به همين دليل از فعاليت هنگ سوار بجنورد اطلاعي به ستاد لشكر نرسيده بود امّا ازآنجاييكه
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سرتيپ كازاكوف )كازان( فرمانده محور عملياتي نيروي شوروي در قوچان يكي از شرايط نهگانه قبول
ترك مخاصمه و قطع بمباران خراسان را »ترك مخاصمه و مقاومت قسمت بجنورد« قرار داده بود،
ميتوان تصور كرد كه لااقل اين قسمت بهدرستي به وظايف خود عمل كرده و بهموقع در محلهاي
موردنظر مستقرشده بودند امّا درنهايت خبر ترك مقاومت و تحويل اسلحه به ارتﺶ شوروي مطمئناً به
بجنورد نيز رسيده و اين قسمت نيز مانند ساير قسمتهاي خراسان ،سلاحها را زمين گذاشته و تسليم
شدند.
اوضاع اجتماعي  -اقتصادي شرق ايران مﻘارن جنگ جهاني دوم
اگرچه انگلستان و شوروي متفق و متحد يكديگر بودند ،ولي روسها به دنبال بسط تفكرات
كمونيستي در نواحي تحت اشغال خود و ساير نقاط ايران بودند؛ ازجمله اين مناطق ،قائنات و سيستان
بود كه دولت انگليس بههيچعنوان مايل نبود تفكرات كمونيستي در اين منطقه رشد كند زيرا احتمال
نفوذ اين تفكرات بر هندوستان و افغانستان نيز وجود داشت كه در صورت تحقق چنين امري حاكميت و
اقتدار انگليس در منطقه بهسختي به چالﺶ كشانده ميشد .حضور امير شوكت الملك عَلَم ،مانع از
فعاليت گسترده كمونيستها و حزب توده در منطقه بود .به همين دليل است كه تا هنگاميكه عَلَم زنده
بود حزب توده ،شعبه در بيرجند نداشت و تنها پس از مرگ وي است كه حزب توده اقدام به گشايﺶ
ل لشكر ،در برخي موارد
دفتري در بيرجند نمود و به عضوگيري پرداخت .روسها علاوه بر مصادره اموا ِ
نيز اقدام به مصادره اتومبيلهاي افراد شخصي نيز نمودند .قبل از روسها لشكر شرق نيز دست به اين
عمل زده بود .بعدازآن ،روسها توانستند به كمك فعاليتهاي گستردهاي كه انجام دادند چهرهي مثبتي
از خود را نزد افكار عمومي خراسان به نمايﺶ بگذارند .بههرحال روسها نيروهاي اشغالگر بودند و براي
اينكه بتوانند امنيت سربازانشان را تأمين كنند مبادي ورودي و خروجي شهرها را تحت نظر داشتند،
اين نظارت در شهرهايي مثل مشهد ،قوچان ،بجنورد و سبزوار كه سربازان ارتﺶ سرخ حضور داشتند
شديدتر بود .نيروهاي روسي براي كنترل ورود و خروج به مشهد ،دو پاسگاه داير كردند يكي دروازه
طرق و ديگري دروازهي قوچان ،و هر كس كه ميخواست وارد شهر شده و يا از شهر خارج شود
بازرسي ميشد و اوراق هويت وي كنترل ميگشت )مصاحبه ،جاباني .(١٣٩٠/٦/٣ ،هر چه پايان جنگ
نزديكتر ميشد ،اين كنترلها و سختگيريها نيز كاهﺶ مييافت در ميان شهرهاي خراسان بهغيراز
مشهد ،قوچان ،از جملة شهرهايي بود كه روسها در آن حضور چشمگيري داشتند ساختمانهاي مهم و
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باغهاي اطراف شهر ،در تصرف نيروهاي روس قرار داشت؛ ورود و خروج در شهر با مراقبت شديد
مأمورين شوروي انجام گرفت )شاكري .(١٣٦ :١٣٧١،اسكراين نيز كه از قوچان ديدن نموده است
مينويسد...» :در قوچان ،كه پاييز ] ١٣٢٣ش [.از آن ديدن كرده بودم نخستين چيزي كه نظرم را با
خود جلب كرد ،روح سرزندگي و جنبوجوش بود .هرچند نميشد آن را ترقي بهحساب آورد .چيز
ديگري كه در خيابانها به چشم ميخورد ،وجود تعداد زنان روسي بود كه برخي يونيفرم به تن داشتند،
علت اين موضع را فرماندار ايراني براي ما ،اينطور بيان كرد :مقامات نظامي شوروي هر خانهاي را كه
گير آوردهاند براي خانواده هيئتهاي نقشهبرداري كه در اين بخﺶ است و به فعاليت مشغولاند اجاره
كردهاند و در حدود چهار هزار نفر پرسنل ارتﺶ سرخ ،با محافظين ،در شهر مستقر هستند دژبان نظم را
بهخوبي حفظ ميكند و ما از اين بابت هيچ اشكالي نداريم) «...اسكراين .(٤٣٠ :١٣٥٥ ،علت اهميت
قوچان اين بود كه بر سر راه عشقآباد قرارگرفته بود و كاميونهاي حامل تداركات از دو مسير ،يكي
زاهدان به مشهد و ديگري از تهران – شاهرود  -سبزوار به اين شهر ميرسيد؛ بنابراين طبيعي است كه
حضور نيروهاي ارتﺶ سرخ در اين شهر پررنگتر باشد .روسها در مدت حضور خود در خراسان
خدمات خود به اهالي اين منطقه را در روزنامه »اخبار تازه روز« چنين ليست كردهاند:
 اطباء شوروي متجاوز از شﺶ هزار نفر بيمار ،از اهالي خراسان را مجاناً معاينه و معالجه نمودهاند. براي اهالي مشهد و بخﺶهاي تابعه آن ،متجاوز از چهارصد و پنجاه فيلم مجان ًا به معرضنمايﺶ گذارده شده كه در حدود صد و پانزده هزار نفر تماشا كردهاند.
 از طرف هيئت هنرپيشگان ارتﺶ سرخ ،بيستوهفت مرتبه مجاناً كنسرت دادهشده و بيﺶ ازسيزده هزار نفر براي تماشا حضورداشتهاند.
 بيﺶ از شانزده مرتبه نمايﺶهاي ورزشي براي اهالي خراسان تدارك ديدهشده است. بيﺶ از هزار نفر در نمايشگاه شوروي حضور يافته و هزاران جلد كتاب به زبانهاي مختلفبراي مطالعه بردهاند.
 انجمن روابط فرهنگي ايران با اتحاد شوروي بيﺶ از سي مجلس باشكوه و شبنشيني و غيرهتشكيل داده است بيﺶ از چهل خطابه و گزارش در موضوعات گوناگون ايرادشده است )روزنامه اخبار
تازه روز شماره  ،٢٦٨يكشنبه .(١٣٢٤/١٢/١٢
روسها فراموش كرده بودند كه خسارات وارده به ايران را هم جزء خدمات! خود برشمارند؛ مانند
تخلفات فراوان و خارج نمودن غله و احشام از خراسان و دخالت در امور داخلي خراسان نظير سانسور
مطبوعات و حمايت از احزاب خاصي مثل توده...
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چگونگي ورود آوارگان لهستاني بﻪ ايران
يكي از پيامدهاي هر جنگي ،مهاجرت است .افراد يك جامعه جنگزده به خاطر فرار از شرايط
خطرناك و يافتن محيطي امن  -در صورت امكان  -بهصورت انفرادي يا خانوادگي اقدام به ترك محل
زندگي خود ميكنند .اما موضوع مهاجرت لهستانيها در طي جنگ جهاني دوم به ايران ،در اصل ،ناشي
از كوچِ اجباري آنان به شوروي بود .چراكه آنان مسير و مقصد خود را انتخاب نكرده بودند و هرگز به
ذهنشان هم خطور نميكرد كه روزي پا به خاك ايران بگذارند .مقدمات اين امر از قرارداد پنهاني
تقسيم لهستان بين آلمان و شوروي در سال  ١٩٣٩م .فراهم شد .در اين زمان شوروي عمل ًا بر نيمي از
لهستان ،با  ١٤/٣ميليون نفر جمعيت آن مسلط شد .در اثر اِعمال حاكميت شوروي بر لهستان ،تعداد
زيادي از اتباع اين كشور پس از دستگيري با تحمل گرسنگي و سختي به شوروي منتقل شدند تا باقي
عمر را به اسارت در اردوگاههاي كار ،در آنجا بگذرانند .اولين مرحله از مهاجرت لهستانيها به شوروي
در ماههاي فوريه ،آوريل ،ژوئن  ١٩٤٠ميلادي و دومين مرحله آن در ماه ژوئن  ١٩٤١ميلادي آغاز شد.
هرچند آمار دقيقي از مهاجرت اتباع لهستاني به شوروي وجود ندارد ،اما بر اساس اطلاعات موجود،
در حدود  ١/٢تا  ١/٥ميليون نفر لهستاني به شوروي فرستاده شدند .مهاجرين پس از ورود به شوروي،
در اردوگاههاي كا ِر اجباري ،به كار گرفته شدند و تعداد زيادي از آنها چون تحمل كار كردن در
اردوگاههاي سيبري يا قزاقستان را نداشتند  -بهويژه خردسالان  -جان باختند كه بيﺶ از نيم ميليون
نفر تخمين زده ميشوند .ازآنجاكه لهستان پس از تقسيم از وجود دولت مركزي برخوردار نبود
نميتوانست حافظ منافع اتباع خود باشد )بيات .(١٥٤ :١٣٧٤،روسها اين عده زياد مرد و زن و كودك را
به دودسته تقسيم كردند .مردها را به مناطق شمالي شوروي فرستادند و زنان را براي انجام خدمات
گوناگون روانه آسياي مركزي نمودند )بولاردو ديگران .(٩٥-٩٧ :١٣٦٩ :اما آنچه اين گروه از تبعيديان
لهستاني را به ايران ربط ميدهد ،پيآمد رويدادي است كه در تاريخ بيست و يكم ژوئن  ١٩٤١ميلادي
رخ داد و آن حمله و يورش سپاهيان آلمان نازي به خاك اتحاد شوروي  -همپيمان سابق  -است .در
اين حمله ،آلمان نازي با حدود سه ميليون نفر سرباز در جنگ حضور يافت و در آغاز ،مناطق شرقي
لهستان كه ديگر ضميمه خاك اتحاد شوروي شده بود ،به تصرف قواي هيتلر درآمد .اين رويداد ،پي
آمدهاي گوناگوني در منطقه و نهايتاً در سطح جهان داشت كه چون حلقههاي زنجير ،در پي هم قرار
گرفت .يكي از اساسيترين اين رويدادها ،فسخ پيمان »روبين تروپ  -مولوتف« بود كه بر اساس آن،
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دو دولت آلمان و شوروي ،با امضاء قرارداد عدم تعرض بين خود ،لهستان را پس از تصرف ميان خود
تقسيم كردند.
در سال  ١٩٤١م .دولت موقت لهستان در لندن تشكيل گرديد )بيات (١٥٥ :١٣٧٤،و كمتر از دو ماه
بعد از حملة سپاهيانِ نازي به خاك شوروي ،ميان دولت در تبعيد لهستان )دولت موقت لهستان( به
رياست شيكورسكي و استالين موافقتنامهاي امضا شد كه ايجاد يك ارتﺶ لهستاني ،از ميان اسرا و
تبعيديان لهستان در خاك شوروي ،يكي از مُفاد آن بود .عامل اين ارتباط و تفاهم ،دولت انگليس بود.
)سخنراني كروپنسكي ،رئيس مؤسسه مطالعات استراتژيك لهستان ،نقﺶ ايران در تاريخ لهستان طي
جنگ جهاني دوم ،سمينار بينالمللي ايران و جنگ جهاني دوم ،وزارت خارجه .(١٣٧٨/٧/٣ :چند ماه بعد،
فرمان عفو عمومي لهستانيهاي تبعيدي در سراسر خاك اتحاد جماهير شوروي صادر گرديد بنا به
گزارش برنامه سوم راديو دهلي به زبان فارسي ،ساعت بيست ،مورخ  ١٣٢٠/٩/١٢ش ،ژنرال
شيكورسكي وارد مسكو شد و درصدد برآمد تا اين سپاه لهستاني مقيم روسيه را تشكيل دهد تا
دوشبهدوش سربازان ارتﺶ سرخ با آلمان بجنگند )كياني هفت لنگ و ديگران .(١٣ :١٣٧٩ ،روزنامه
پراودا چاپ مسكو در سيويك ژوئيه  ١٩٤١مينويسد ...» :پيمان اتحاد شوروي و لهستان كه در سي
ژوئيه امضا شد شامل همكاري دو كشور ،تشكيل ارتﺶ و آزادي اسيران جنگي است كه بين مايسكي
سفير شوروي در بريتانيا و شيكورسكي نخستوزير دولت لهستان ،امضاء گرديد ) «...مركز اسناد وزارت
خارجه ،١٣٢٠/٦/٩ :جزوه دان  ،١٥پرونده  .(٢٠طي مذاكراتي بين روسيه و انگليس ،قرار شد ١٢٠/٠٠٠
لهستاني كه بيشتر آنها مرد بودند ،به ايران فرستاده شوند .هر دو كشور ،آندرس را مأمور تشكيل ارتﺶ
خاورميانه تشخيص دادند .او توانسته بود از زندان »ليوبيانكا« در قلب دستگاه جاسوسي شوروي در
مسكو فرار كند .همچنين آنان چهل هزار زن و بچه اسير لهستاني را آزاد نمودند )هاواس.(٦٦ :١٣٤٠،
نيويوركتايمز در گزارش خود مورخ شنبه هشت مي  ١٩٤٣مينويسد ...» :پس از حمله آلمان به روسيه،
روسيه روابط سياسي خود را با دولت تبعيدي لهستان تجديد نمود...؛ دولت لهستان بهموجب قرارداد
مورخه چهارده آگوست  ١٩٤١م .متعهد شد كه در خاك شوروي از اتباع خويﺶ ،قشوني به عده
 ٣٠/٠٠٠نفر تجهيز نمايد و با ژنرال آندرس فرمانده لهستاني ،قرار داده شد كه بهمحض اينكه هر
ديويزيون از اين قشون حاضر كرد به فرونت روسيه و آلمان اعزام شوند ...بعد ًا دولت لهستان تقاضا كرد
كه اين قشون تا  ٩٦/٠٠٠نفر افزايﺶ يابد و دولت شوروي قبول كرد ...دولت شوروي از اول آوريل
 ١٩٤٢م .جيرة غذايي قشون را به  ٤٤/٠٠٠نفر تقليل داد و چون دولت لهستان تقاضا كرد كه اجازه داده
شود تعداد اضافي از اين قشون ،به ايران فرستاده شود ،با اين تقاضا موافقت شد .در اين تخليه
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بيستوپنج هزار نفر خانواده قشون از خاك شوروي خارج شدند) «.مركز اسناد وزارت خارجه ،٢٢/٤/٨
جزوه دان  ،٨پرونده .(٣٤
آغاز ورود لهستانيها بﻪ ايران:
مقارن شكلگيري ارتﺶ لهستان در شوروي ،مجدداً نقشهاي جديد براي ايران از سوي متفقين
طرحريزي شد .در ابتداي امر ،فقط بحث عبور كالا و كمكرساني به لهستانيها از طريق ايران مطرح
شد و نه اقامتشان .چنانكه در سندي مربوط به وزارت دارايي چنين آمده ...» :برحسب پيشنهاد وزارت
امور خارجه ،بهموجب دو فقره تصويبنامه شماره  ١٢٢٤٢مورخ ] ٢٠/٩/٥هـ .ش [.و شماره ١٣٩٨٢
مورخ ] ٢٠/١٠/٤هـ .ش [.مقرر گرديده يازده كاميون حاوي دارو و لباس و خواربار و سيوچهار عدل
پوستين و جوراب و دستكﺶ كه از طرف هيئت صليب سرخ لهستاني براي مجروحين لهستاني در كشور
شوروي ،از راه زاهدان – مشهد ،به باجگيران فرستاده ميشود اجازه ترانزيت صادر و عوارض ترانزيتي
آن تعيين و از محل اعتبار دولت پرداخت شود) «...سند شانزدهم ،سازمان اسناد ملي ايران،
ميكروفيلمﺶ .(٢٤٠/٢٥٥/٣٧
در ادامه مجدداً مقاديري ديگر كالا از همين طريق عبور داده شد .اما پس از مذاكراتي كه متفقين
با مقامات ايراني انجام دادند موضوع عبور افراد لهستاني  -ابتدا فقط نظاميان  -و اسكان موقت آنان
مطرح گرديد و قرار شد چنانچه مايحتاج آنان توسط خودشان تهيه شود و ازنظر غذايي تحميلي بر ملت
و دولت ايران نباشند با اين امر موافقت گردد .اما اين قول بهطور كامل محقق نشد و بخشي از نيازهاي
آنان از داخل تأمين گشت ،پيﺶ از آمدن لهستانيها ،شرايط داخلي ايران بهواسطه حضور متفقين با
مشكلاتي مواجه گرديده بود .خروج اتباع لهستاني )نظامي و غيرنظامي( از شوروي و ورود آنها به ايران
به رهبري ژنرال ولاديسلاو آندرس از دو مسير و در سه مرحله انجام شد:
 مسير اول از بندر كراسنووسك و از طريق درياي خزر به بندر انزلي. مسير دوم از عشقآباد  -باجگيران به مشهد.البته ايران ،مقصد نهايي اتباع لهستاني نبود .آنها از طريق ايران ،به هند ،فلسطين ،مصر ،لبنان،
آفريقاي جنوبي ،رودزيا )زيمباوه فعلي( ،تانزانيا ،زلاندنو ،مكزيك ،آمريكا ،كانادا و انگلستان ،رهسپار شدند
و اكثر آنها پس از پايان جنگ جهاني دوم به كشور خود بازگشتند.
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در بيست آوريل ،اولين گروه از مهاجرين توسط كاميون از بندر انزلي ،به قزوين منتقل گرديدند .در
قزوين ،يك مهمانسراي موقتي براي  ١٤٠٠نفر سازماندهي گرديد كه پسازآن به تهران حركت داده
شوند )بيات .(١٥٦,١٣٧٤،در اينجا نيز مرگ تعدادي از اين مردم بيگناه را به كام خود كشيد .دومين
مرحله حركت اتباع لهستان از اتحاد شوروي از طريق درياي خزر طي ماههاي اوت و سپتامبر ١٩٤٢
ميلادي ادامه پيدا كرد .در اين مدت چهلوسه هزار نفر نظامي و بيستوپنج هزار نفر غيرنظامي كه
يكسوم آنها كودك بودند ،به انزلي منتقل گرديدند .آنها در پناهگاههايي كه با چادر در سواحل دريا
برپا گرديده بود زندگي و پس از يك ماه قرنطينه ،غيرنظاميان به تهران فرستاده شدند .افراد نظامي
عمدت ًا به عراق و ديگر كشورهاي خاور نزديك انتقال يافتند .آخرين مرحله مهاجرت لهستانيها از
پايگاههاي انزلي در شﺶ اكتبر  ١٩٤٢پايان يافت )بيات ،همان .(١٥٦ :سومين مرحله حركت اتباع
لهستاني از شوروي به ايران از طريق عشقآباد  -مشهد بود كه تعداد زيادي را شامل نميشد١٩٣٩ .
نفر از آنها به ايران و  ٦٧٥نفر آنها به هند رفتند )بيات ،همان .(١٥٦ :سند مورخ  ٢١/١/١٧ش .وزارت
كشور گوياي اعزام هيئتي از لهستانيها مركب از  ١٦١بچه ١١ ،پرستار ٤ ،كارمند و  ٦راننده به
هندوستان است )مركز اسناد وزارت خارجه  ،٢١/٢/٩سند بيست و چهارم جزوه دان  ،٦٩پرونده (٩
شرق ايران و آوارگان لهستاني
سابقة اولين ورود لهستانيها به خراسان ،به زمان جنگ جهاني اول برميگردد .امير تيمور كلالي در
خاطرات خود طي جنگ جهاني اول ،از چند مهاجر لهستاني ياد ميكند كه به ايران آمدند و توسط قواي
انگليس دستگير شده و در قوچان تحويل وي گرديدند .از ديگر نشانههاي وجود لهستانيها در جنگ
جهاني اول ،در نواحي شرقي ايران ،مجموعه اسنادي است مربوط به خاندان علم ،در منطقهي قائنات
كه هماينك در بنياد پژوهﺶهاي آستان قدس رضوي نگهداري ميشود .منطقه شرق ايران در جنگ
جهاني دوم نيز به دليل اهميت استراتژيك خود ،بار ديگر موردتوجه متفقين قرار گرفت در ابتدا موضوع
عبور نظاميان لهستاني و اسكان موقت آنان مطرح گرديد بهطوريكه اسكراين -سركنسول انگليس در
مشهد -مينويسد...» :اما اشخاص خيلي مهم ،با ترتيبي كه بهوسيله فرماندهي ارتﺶ دادهشده بود ،در
باجگيران با آنها ملاقات صورت گرفت؛ سپس از طريق خشكي با اتوبوس به تهران و پسازآن به بغداد
گسيل شدند تا در آنجا براي گردآوري ارتﺶ به آندرس بپيوندند« )اسكراين.(٣٢٧ :١٣٧٠ .
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منابع برجايمانده ،همسخناند كه مهاجريني كه از مسير خشكي )عشقآباد -باجگيران( ،وارد
مشهد شدهاند ،با اتوبوس آورده شده و بيشتر آنها زن و كودك بودهاند .زيرا بنا به گفتههاي اسكراين و
بولارد ،زنان را براي انجام خدمات گوناگون ،روانه آسياي مركزي )سيبري( كرده بودند )بولارد و
ديگران .(٩٧-٩٥ :١٣٦٩،اين منابع نخستين گروهي كه وارد مشهد شدهاند را صدوبيست كودك،
برميشمارند كه در تاريخ  ١٢مارس  ١٩٤٢وارد اين شهر شدند .آنان از شهر عشقآباد بهسوي ايران
حركت كرده بودند كه در ميان اين گروه ميتوان از حضور خواننده نامدار لهستاني هانكا اوردونوونا
) (Hanka ordonownaياد كرد ،او از نامدارترينِ بازيگران و آوازهخوانان جمهوري جوان لهستان،
در پيﺶ از جنگ جهاني دوم ،شمرده ميشود )دولتشاهي .(١٦٥ :١٣٨٦ ،بر اين اساس در كل١٧٠٤ ،
كودك لهستاني از طريق مرز زميني به مشهد رسيدند و تعداد  ٦٧٥نفر نزد والدين خود ،به هندوستان،
از طريق زاهدان فرستاده شدند و عدهاي كه والدين خود را پيدا نكردند به تهران و از طريق آن به
اصفهان ،شهر بچههاي لهستاني ،فرستاده شدند) .بيات١٥٦ :١٣٨١،؛ دولت شاهي:١٣٨٦،
١٦٨؛ .(przewozni,2002: 57بعد از ورود اين مهاجرين ،در كتاب »مرزداران دامنه كيسمار« كه
روايتي از كردهاي شمال خراسان است ،نوشتهشده است» :در يك نوبت ،حدود  ٢٠٠نفر از اهالي كشور
لهستان در جنگ دوم بينالمللي به روسيه رفتند كه به آنها اجازه داده شد وارد ايران شوند؛ اين
جمعيت چند روزي در باجگيران ماندند و در انبار بزرگ گاراژ علي سنجري چمدانها و ساكهاي خود را
گذاشتند كه از طرف مأمورين شهرباني وسايل آنها حفاظت ميشد و چون جايي براي زندگي چندروزه
نداشتند ،مردم باجگيران نسبت به آنها محبت و مهرباني نمودند .امور مربوط به كارهاي گمركي و
قرنطينه آنها طولاني شد و چون باجگيران هتل و مهمانخانه نداشت ،سرگرداني براي آنها به وجود
آمده بود .باجگيرانيهاي متموّل و آگاه ،نسبت به اين جمعيت پيشرفته و اروپايي ،به ترحم آمدند و از
آنها خواستند اگر مايل هستند ،در منازل آنان ،چند روزي زندگي كنند تا كار اداري ورود آنها به خاك
ايران ،به اتمام برسد) .صادقي باجگيران.(٣٢٤ :١٣٨٨،
در انبوه خاطرات لهستانيها از دوران تبعيد ،از آن گروه كه از طريق ايران ،به زلاندنو عزيمت
كردند خاطرات ديگري نيز در دست است مانند گزارش خانم "ماريا ليندن" كه جزء كودكاني بود كه از
طريق زميني ،از عشقآباد به مشهد رسيد و ازآنجا به هند فرستاده شد و به همراه كودكان ساكن
اصفهان ،به زلاندنو رهسپار گرديد .در خاطرات ماريا ليندن يكي از كودكان آن سالها كه خود
مينويسد» :سرانجام به مقصد خود ،شهرِ مشهد رسيديم ،جايي كه مركزي براي نگهداري پناهجويان
لهستاني توسط سفارت لهستان در تهران ،ايجادشده بود .براي تازه كردن جان و تن ،تا هشتم دسامبر
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 ١٩٤٢ميلادي ،در اين شهر توقف كرديم ...خوابگاه ،بزرگ بود با اتاقهايي خاص براي كاركنان؛ و
پسران و دختران ،اتاقهاي دو سوي ساختمان را در اختيار گرفتند .كودكان بر اساس سن دستهبندي
شدند .ديگر بار بر تشكهاي پهنشده بر كف اتاق ،خوابيديم.«....
در مورد كودكاني كه به والدين خود ،در هند پيوستند سركلارمونت اسكراين در خاطراتﺶ چنين
ميآورد ٧٠٠» :كودك مورد استقبال مردم قرار گرفتند چون در ايران ،نسبت به يتيمها چه بي والدين،
چه دورمانده ،احساسات خاصي وجود دارد .مقامات شهرداري مشهد ،براي كمك به كاركنان صليب
سرخِ لهستان ،براي  ١٠٠نفر ،امكانات كامل فراهم كردند .اينها از طريق تربتحيدريه به هندوستان
ميرفتند و در آنجا يك مهاراجه هندي به نام »ناوانكارجم صاحب« در مركز ايالات خود ،اردوگاهي
براي اين كودكان ساخت .دكتر ليزيكي از آوريل  ١٩٤٢م .تا آخر آن سال ،همة كودكان را منتقل كرد...
گاهي صحنههاي عجيبي به وجود ميآمد :پدري كه چهار فرزندش را پس از حملة آلمان و روس به
لهستان ،نديده بود و از آنها خبري نداشت ،روز قبل از اعزا ِم بچهها به هند ،آنها را در كاميون ديد...
ظاهر ًا اين كودكان ارتﺶ كوچك و رقتانگيزي را تشكيل ميدادند ولي در اصل هيچ نظامي گذرش به
مشهد نيفتاد) .«....اسكراين ،همان ٣٢٨ :و .(٣٢٩
در مطبوعات روز ايران نيز خبر گسيل اين كودكان لهستاني به هند بازتاب يافته است و در اين
مورد در روزنامه اطلاعات ميخوانيم» :روز  ١٦فروردين ]سال  ١٣٢١خورشيدي[ هفت كاميون ،حامل
زنان و اطفال ،از مشهد به تربتحيدريه وارد و پس از صرف ناهار ،به زاهدان عزيمت نمودند در سپتامبر
 ١٩٤٣م .كودكان لهستاني ساكن در اردوگاه مشهد كه موفق به يافتن والدين خود نشده بودند به
آموزشگاههاي مستقر در شهر اصفهان منتقل شدند« .و نيز روزنامه آزادي در شماره  ١٣٢١/١/١٠ش .در
مورد حضور اين كودكان در ايران چنين مينويسد» :اخير ًا عدهاي از اطفال لهستاني كه در خاك اتحاد
جماهير شوروي ميباشند ،خود به عزم رفتن به هندوستان ،به مشهد وارد و در دارالتربية شاپور،
نگهداري و پذيرايي ميشوند .عصر پنجشنبه هم در دارالتربيه دعوتي شده و با حضور آقاي استاندار و
آقاي سركنسول بريتانياي كبير و آقاي سركنسول اتحاد جماهير شوروي و آقاي رئيس شهرباني و آقاي
شهردار و مدير آزادي ،اطفال چند فقره نمايشات دادند كه بازيهاي شيرين آنها با كف زدنهاي
مسرتانگيز و تقدير آميز حضار ،پايان يافت و تا ساعت هفت ،آن جلسه كه تأثر و شادماني ،آميخته به
هم داشت ،ادامه يافت« )روزنامه آزادي ،شماره  ،٢٠٢٠دوشنبه  .(٢ :١٣٢١/١/١٠تشكيلات لهستاني در
خاك شوروي ،به ايجاد پرورشگاههايي براي مراقبت از كودكان بيسرپرست ،پرداخت .سرپرستي اين
پرورشگاه بر عهده سكواركو گذاشته شد ،در خاك ايران نيز ايجاد پرورشگاه عينيت پيدا كرد .در مشهد،
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شهرداري ،دارالتربيه را كه پرورشگاهي با تمام تجهيزات بود ،در اختيار اين بچهها قرار داد كه گفته
ميشود آستان قدس نيز تجهيزاتي مانند نيمكت ،ميز ،فرش و ...به آنان داده است) .اسناد آستان قدس
رضوي :١٣٢٢/٤/٥ ،سند شماره ٤٦٧٥؛ همان :١٣٢٢/١٠/٢ ،سند شمارة ١٢٣٤٩؛ اسكراين:١٣٧٠ ،
٣٢٨؛ روزنامه آزادي.(١٣٢١/١/١٠ ،
محبت ايرانيها بيپاسخ نماند چراكه لهستانيها شرايط موجود جامعه ايران و كمبود مواد غذايي و
امكانات رفاهي به خاطر حضور متفقين را ميدانستند و لطفي كه ايرانيان برخلاف اين شرايط ،ابراز
ميكردند ،را ميديدند؛ وزيرمختار لهستان -كارل بادر -طي نامهاي از استاندار ،به خاطر مساعدتهايي
كه نسبت به مهاجران لهستاني ،در مشهد شده بود ،تقدير نمود )سازمان اسناد ملي ايران ،ميكرو فيلم
شماره .(٢٩٣/٢٥/١١٢ :سرگذشت بچههاي واردشده به مشهد كه پدر و مادر خود را نيافتند ،ابتدا به
تهران ،و ازآنجا به اصفهان -شهر بچههاي لهستاني -منتقل شدند) .تاريخ شفاهي ،بنياد پژوهﺶهاي
اسلامي آستان قدس .( ١٣٨٥ /٨/٢ :در ادامه روند انتقال اين مهاجران از مشهد ،سند ديگري در دست
است كه در آن ،مراتب تشكر سرهنگ ارتﺶ لهستاني »بركوويز« ) (Brkvvyzاز بيمارستان شاه
رضاي مشهد ،متعلق به آستان قدس ،به اين صورت به چشم ميخورد...» :اطمينان داشته باشد كه
يادگار مدت اقامت ما در خاك مهماننواز ايران ،مدتها نقﺶ خاطر ما خواهد بود) .«...مركز اسناد
وزارت خارجه  :١٣٢١/١٢/١٧جزوه دان  ،٢٤پرونده .(٤٨
در اين زمان تقريباً در هر هفته بيﺶ از دويست و پنجاه نفر لهستاني از مرز باجگيران به مشهد
وارد شدند )مركز اسناد وزارت خارجه  :١٣٢١/٣/١٢جزوه دان  ،٦٩پرونده  .(٢٩علاوه بر مشهد ،كه
مهاجران لهستاني به آن وارد شدند ،قوچان نيز به دليل قرار داشتن بر سر راه باجگيران ،ازجمله
شهرهايي بود كه در مسير عبور اين مهاجران قرار داشت و محل رفتوآمد متفقين و ازجمله سربازان
روسي بود .شهردار قوچان در طي سالهاي  ١٣٥٠-١٣٥٣ميگويد» :در روستايي به نام »جرتوده« در
قوچان سالها بعد از جنگ جهاني دوم و خروج مهاجران لهستاني از خراسان ،زني لهستاني زندگي
ميكرد كه محليها به آن »مامان« ميگفتند .اين زن در ده ،شغل خياطي را پيشه گرفته بود و من
خوب به خاطر دارم روزي يك سرباز زخمي را به ده آوردند و اين زن تا صبح بالاي سر اين سرباز بيدار
ماند و از وي پرستاري كرد .به نظر ميرسيد اين زن با اصول پرستاري تا حدودي آشنا بود.«...
)مصاحبه ،محمد جاباني ،مشهد .(١٣٩٠/٧/٢٣ :شواهدي ديگري نيز از عبور مهاجران لهستاني از
قوچان ،در دست است و آن مربوط به سه دختر لهستاني است كه در كتاب پژوونيك نيز اسامي آنها
ذكرشده است؛ هنگاميكه از مرز باجگيران عبور كردهاند در طول مسير در تاريخ  ١٣سپتامبر  ١٩٤٢در
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اثر حادثه تصادف در قوچان ،فوت كردند و اجساد آنها به گورستان ارامنه مشهد منتقلشده است
) Andrzej przewoznik, 2002: 58و بازديد از قبرستان ارامنه مشهد دي .(١٣٩٠
ﺗأثيرات اجتماعي ،فرهنگي و هنري لهستانيها در خراسان مناطق شرقي ايران
با شروع جنگ جهاني دوم -چنانكه بررسي گرديد -عدة زيادي از مهاجران و نظاميان لهستاني،
وارد ايران شدند اگرچه نيروي نظامي آنان به خاطر كمك به جبهههاي جنگ ،با سرعت از مرزهاي
ف مدت كوتاهي ايران را ترك
كشور خارج ميشدند ،امّا مهاجران غيرنظامي برخلاف اين كه قرار بود ظر ِ
كنند ،با شتاب آرامتري ،اين مرحله را گذراندند .دولت ايران به خاطر جابهجايي آنان با عدهاي كه هر بار
از شوروي به ايران اعزام ميشدند -با هماهنگي متفقين و دولت موقت لهستان -در وهلهي اوّل ،اصرار
بهسرعت دادن در فرستادن مهاجران به كشورهاي ديگر داشت و چون اين امر طبق برنامه محقق
نميشد ترجيح ًا سعي نمود مهاجران غيرنظامي را در شهرهاي ديگر چون اصفهان ،خراسان و ...مستقر
پ تهران و
نمايد ،تا از بروز مشكلات اقتصادي در تهران جلوگيري كند؛ بااينهمه ،باز عدة زيادي در كم ِ
اطراف تهران ،به سر ميبردند .اولين تماس مردم با اين مهمانان ناخوانده هم در همان ابتدا صورت
گرفت و آن مسئله دادن هدايا و كمك به مهاجران ،توسط مردم و خريد وسايل همراه مهاجران و
فروش مواد غذايي و ضروري و موردنياز به مهاجران ،توسط دلالان بود.
آنا بوركووسكا ) (Anna Bvrkvvskaدر فيلم مرثيه گمشده )افخمي( چنين ميگويد...» :اصل ًا
ت ارزش پولي چيزهايي كه مردم براي ما به داخل ماشين پرت ميكردند نيست ،صحبت از
صحب ِ
انسانيت و محبتي است كه در حق ما انجام ميشد .ما آنها را نميشناختيم ولي آنها به ما كمك
ميكردند.«...
دولت ايران سعي در محدود كردن و قطع اين ارتباط داشت چون هم آثار تورمي در پي داشت و
هم ازنظر بهداشتي ،امكان بروز بيماري و آلودگي ميرفت .در كتاب خاطرات سياسي دكتر كريم
سنجابي در مورد بيماري تب راجعه )در حوادث بعد از شهريور  (٢٠چنين آمده است...» :جمعيتي از
لهستانيها كه از حملهي مهاجمين آلماني فرار كرده بودند و ميخواستند به كشورهاي اروپايي و
آمريكايي پناه ببرند ،از روسيه وارد ايران شدند و اين افراد كه داراي بهداشتي سالم نبودند ،براثر
محروميت غذايي و محروميت وسايل بهداشتي ،آلوده به بيماريهاي مختلفي بودند؛ و راجعه و تبهاي
تيفوس و تيفوئيد را در ايران رواج دادند بهطوريكه در همين سالها عدهي كثيري از مردم ايران در اثر
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اين بيماريها ،كشته شدند .در تهران نيز بهقدري وحشت از بيماري تيفوس و تيفوئيد زياد بود كه كسي
جرئت نميكرد سوار درشكه يا اتوبوس شود و تقريباً كمتر خانهاي بود كه آلودگي به اين بيماريها
نداشته باشد .اين بيماريها در دهات كشتار عجيبي كرد در بعضي از دهات كه جمعيت آنها مثلاً
پنجاه -شصت خانوار بود ،پانزدهتا بيست خانوار از آنها در ظرف يك سال مردند«) .صادقي
باجگيران.(٣٢٢-٣٢٣ :١٣٨٨،
در مشهد همانگونه كه در خاطرات ماريا ليندن نوشتهشده است ،آستان قدس رضوي ساختماني
به نام دارالتربية شاپور را براي نگهداري اين كودكان در نظر گرفت .ماريا ليندن مينويسد» :پناهگاه
ي ما ،به بسياري از خانههايي كه در طي راه ديده بوديم ،مانند بود .بزرگ ،سفيد با آجرهاي
موقت ايران ِ
سرخ ،بنايي مربع شكل با حياطي وسيع در ميانه كه تمام پنجرهها و درها به آن گشوده ميشدند.
ديواري بلند كه خلوت ما را پاسدار بود .تنها در ،به خارج گشوده ميشد .با دروازهاي آهنين كه همواره
بهوسيلهي پليس ايراني ،محافظت ميشد .دري كه پيوسته و هميشه بسته بود .تنها هنگاميكه لازم
ميشد گاهگاه گشوده ميگشت ...ديگر بار بر تشكهايي پهنشده بر كف اتاق خوابيديم؛ اتاقي بزرگ
براي درس و تفريح نيز بهعنوان نمازخانه موقت ،به كار ميرفت) «...دولتشاهي .(١٦٨ :١٣٧٦،در جاي
ديگر اسكراين ) (Askraynمينويسد» :مقامات شهرداري مشهد ،براي كمك به كاركنان صليب
سرخ لهستان ،براي صد نفر ،امكانات كامل فراهم كردند«) .اسكراين ٣٢٩ :١٣٧٠،و  .(٣٢٨همين
كمكهاي انسان دوستانه بود كه همانگونه كه ذكر شد ،باعث گرديد ،وزيرمختار لهستان كارل بادر،
طي نامهاي ،از استاندار تشكّر كند و همچنين در سند ديگري ،سرهنگ ارتﺶ لهستان» ،بركوويز« ،از
بيمارستان شاه رضا )متعلق به آستان قدس( قدرداني نمايد .اين اسناد هماكنون در بنياد پژوهﺶهاي
آستان قدس رضوي ،بخﺶ اسناد ،موجود ميباشد .همچنين نگارنده در موزة آرامگاه فردوسي دو سكه
مشاهده كرد كه در قابي از سوي كاردار لهستان تقديم شده و به دو زبان فارسي و لهستاني اين عبارت
نوشتهشده بود» :سربازان لهستاني دور احساسات صميمانه خود را بهافتخار شاعر عظيم الشان فردوسي
تقديم ميدارند .«١٣٢١-١٩٤٣
بايد گفت كه با همة سختيهايي كه جامعهي آن روز ايران ،بهواسطة حضور متفقين تحمل
ميكرد ،در هيچيك از اسناد ،روزنامهها ،كتابها ،خاطرات شفاهي يا ثبتشده -چه از جانب ايران و چه
از جانب لهستانيها -هرگز به درگيري و ناآرامي و نارضايتي مردم ،عليه مهاجران برنميخوريم ،چراكه
شايد مردم ايران ،آنان را ضعيفتر از آن ميديدند كه خود نيز بخواهند ظلمي ديگر بر آنان روا دارند و
»...از مهماننوازي ديرينهي خود دست برنداشتند و از بذل هرگونه كمك در حق آنها دريغ ننمودند و
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حتي خود آنها هم اين موضوع را به تمام معني اذعان دارند« )تبرائيان .(٥٨٣ :١٣٧١ ،با طولاني شدن
اقامت لهستانيها و ضعف كنترل و دقت ،در رفتوآمد آنان ،و نيز ترسي كه مهاجران از آيندة در پيﺶ
روي خود -در صورت اعزام به خارج از ايران و سرگرداني مجدد -داشتند ،گروهي از مهاجران ابتدا كه
سختگيري بيشتري بود ،بهطور مخفيانه از اردوگاهها فرار كردند و پس از مدتي ،عدهاي ديگر بهطور
علني ،اردوگاه را ترك كرده ،وارد شهر و جامعه ايران شدند و برخلاف نقاط ضعف و قوت اين موضوع،
فصلي ديگر در ارتباط ايرانيان و لهستانيان گشوده شد.
با ورود لهستانيها به داخل شهرهايي مثل تهران ،بازار اجراي برنامههاي كنسرت موسيقي و
نمايﺶهاي لهستاني گرم ميشود و مطبوعات آن عصر به تبليغ اينگونه برنامهها ميپردازند .نمونههاي
چون» :كنسرت جاز در كافهرستوران شمشاد توسط تئاتر سربازان لهستان« )روزنامه اطلاعات ،شماره
 ،٤٨٩٦سهشنبه  .(١٣٢١/٣/١٢بايد گفت در خراسان و بهويژه مشهد ،چون اين مهاجران اقامت كوتاهي
داشتهاند ،از برپايي كنسرتهاي موسيقي و نمايﺶهاي لهستاني ،بهصورت فراگير و عمومي ،گزارش
نشده است .تنها در يكجا روزنامه آزادي در شماره  ١٣٢١/١/١٠ش .چنين مينويسد» :عصر پنجشنبه
هم در دارالتربيه ،دعوتي شده و با حضور آقاي استاندار و آقاي سركنسول بريتانياي كبير و آقاي
سركنسول اتحاد جماهير شوروي و آقاي رئيس شهرباني و آقاي شهردار و مدير آزادي ،اطفال چند فقره
نمايشات داده كه بازيهاي شيرين آنها با كف زدنهاي مسرتانگيز و تقدير آميز حضار ،پايان يافت و
تا ساعت هفت آن جلسه كه تأثر و شادماني آميخته به هم داشت ادامه يافت« )روزنامه آزادي ،شماره
 ،٢٠٢٠دوشنبه  .(١٣٢١/١/١٠اجراي اين برنامهها براي حمايت و كمك به هموطنانشان صورت
ميگرفت و درآمدهاي حاصل از اين برنامهها به آنان اختصاص داده ميشد )انورفاروق ،همان .(٦٤ :در
جاي ديگر نيز نوشتهشده است» :در  ١٢مارس  ١٩٤٢نخستين گروه از مهاجران لهستاني ،از مرز زميني
به شهر مشهد رسيدند ...در ميان اين گروه مي توان از حضور خواننده نامدار لهستاني هانكا اوردونوونا
 Hanka ordonownaياد كرد) «...دولتشاهي .(١٦٥ :١٣٨٦،اجراي اين برنامههاي هنري ،در رواج
هنر غربي در ايران بيتأثير نبود و معرف هنرمندان اروپايي مقارن اين دوران بود )روزنامه ايران ،سال
نهم ،شماره  ،٢٥٠٢پنجشنبه .(٢/١٣٨٢/٤/٥
ورشو قبل از جنگ جهاني دوم ،در شرق اروپا ،مركز مد بود و »پاريس كوچك« خوانده ميشد.
عدهاي از زنان لهستان براي رفع نياز مالي خود ،چرخخياطي گرفته و شروع به دوختن لباسهاي ارتشي
براي سربازان متفق نمودند )مصاحبه ،هلن استلماخ  .(١٣٩٠/٢/٢٠محمد جاباني -شهردار قوچان -در
خاطرات خود ذكر ميكند كه خانمي لهستاني كه مردم به او »مامان« ميگفتند ،در روستايي به نام
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جرتوده ،در قوچان ساكن و به خياطي مشغول بوده است) .مصاحبه ،جاباني ،مشهد (١٣٩٠/٧/١٦ :در
تحقيقات ميداني نگارنده در خراسان ،گونههاي مختلفي از ارتباطات اقتصادي و فرهنگي دو كشور ديده
شد ازجمله اينكه در بازار مشهد مانند سراسر ايران شغلي به نام ورشوچي وجود دارد .ورشو آلياژي است
كه در  ١٨٤٠-١٨٤٨م .در انگلستان ظاهر شد كه بعدها آلمان و ايتاليا جزء صادركنندگان آن بودند؛ نام
تجاري ورشو ،نقرهي آلماني است ولي چون از ورشو وارد ايران شد در ايران به اين نام معروف شده
است )آينهي خيال ،شماره  .(٩١ :٣ورشو بهصورت ورقه صادر ميشد و به دليل سختي و قابليت بالا،
براي قالبگيري كاربرد پيدا كرد .روش ساخت ورشو بدينصورت است كه براي ساخت ظروف يكتكه،
يك ورق را با چكﺶ خم ميكنند امّا هنگاميكه دوتكه باشد به جوشكاري نياز دارد .علاوه بر موارد
فوق ،صندليهايي با مارك لهستاني در بازار مشهد ،داراي قدمت ديرينه ميباشند و امروزه اين
صندليها جزو بهترين صندليها در بازار ايران به شمار ميآيند .اين ارتباطات در دوران اقامت مهاجران
لهستاني در ايران ،به حدي مؤثر بود كه يكي از سياستمداران لهستاني مينويسد» :روابط فرهنگي ايران
و لهستان كه از قرن هفدهم ميلادي آغازشده است پس از جنگ جهاني دوم بهصورت قابلتوجهي
توسعه يافت كه اين امر تا حدود زيادي به مهاجرت لهستانيها به ايران و اقامت آنها در كشور ايران،
طي سالهاي جنگ جهاني دوم مربوط ميشود كه همواره در ملاقاتها از ميهماننوازي ايرانيان و
بهويژه در آن سالهاي سخت ،تقدير و تجليل ميشود« )روزنامه ايران ،سال اول ،شماره ،١٩
 .(١٢ :١٣٢٢/٤/١٥نگارنده در مصاحبهي تاريخ شفاهي متوجه حضور تعدادي از مهندسين لهستاني در
كارخانههاي قند شيروان و جوين بين سالهاي  ١٣٣٦تا  ١٣٤٥گرديد كه ميتواند ادامه حضور
لهستانيان در ايران باشد.
نتيجﻪ
نواحي شرقي ايران از روزگاران كهن ،بهعنوان مسيري طبيعي در برابر هجوم و عبور اقوام بيگانه
قرار داشته و نقﺶ بسيار عمدهاي را در تحولات دروني و بيروني ايران بازي نموده است .امّا عبور جاده
ابريشم از اين سرزمين ،بُعد مثبت اين پديده ،به شمار ميآيد كه در ساية وجود حكومتهاي مقتدر،
رونق و آباداني و شكوفايي زندگي شهري ،ماحصل آن بوده است؛ بنابراين نواحي بهعنوان بهترين
گذرگاه ،در طول تاريخ خود ،همواره شاهد گذار اقوام گوناگون از خاك خود بوده است ،اقوامي كه تني
چند در اين سرزمين ،ناملايمات راه را از خود زدوده ،بر فرهنگ آن تأثير گذاشته و از آن متأثر شدهاند .از
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دوره قاجاريه كه نفوذ قدرتهاي روس و انگليس در ايران افزايﺶ يافت ،منطقهي شرق ايران به دليل
اهميت استراتژيك -مجاورت با شوروي و دروازهي ورود به هن ِد انگليس بودند -مورد رقابت پنهان و
آشكار اين دو قدرت قرار گرفت .در تاريخ معاصر ايران ،اين نقﺶآفريني خراسان ،حائز اهميت قرار
ميگيرد .حادثه شهريور  ١٣٢٠ش .كه در شعلههاي جنگ جهاني دوم براي ملت ايران پيﺶ آمد ،يك
واقعه فراموشنشدني است .در خراسان به دليل مجاورت و هممرزي با شوروي و حضور نيروهاي ارتﺶ
سرخ در اين استان و نيز منطقهي سيستان و بلوچستان به دليل هممرزي و نزديكي به هند انگليس،
اين حادثه براي مردم اين منطقه ملموستر به نظر ميرسد .يكي از پيامدهاي اشغال ايران توسط
متفقين ،سلب امنيت اجتماعي مردم بود كه رشته انتظام زندگي را از هم گسيخت .بهمحض ورود قواي
اشغالگر ارتﺶ سرخ و شوروي و انگليس به نواحي شرقي ايران ،مأمورين لشكر ايران ،سلاحها را كنار
گذاشته و به لباس مبدل درآمدند و خود را از نادرهي جنگ جدا ساختند .خراسان و نواحي شرق نيز
همزمان با سرتاسر ايران ،در اين تاريخ پذيراي عدهاي از مهاجرين لهستاني گرديد .جاي ترديد نيست
كه آمدن لهستانيها به ايران در سال  ١٣٢١ش .نويد رهايي براي آنان بود و ورود به ايران ،مانع از
مرگ عدهي بيشماري از آنان شد؛ چراكه شرايط سخت زندگي در اردوگاههاي شوروي ،با حمله
آلمانيها و غافلگير شدن مسكو ،غيرقابلتحمل شده بود و آيندة تاريكي در انتظار آنان بود .تصميم به
حركت دادن خيل عظيم مهاجرين بهسوي ايران ،بدون آمادگي قبلي مقامات ايراني ،صورت گرفت و
اين نقل و انتقالات تابع قانون و مقررات خاصي نبود .حضور قريب صد و سي هزار نفر جنگزده در
كشوري كه خود درگير مشكلات اقتصادي و معيشتي بود ،شرايط زندگي مردم را سخت نمود
بيماريهاي كشنده و واگيرداري كه اين مهاجران بدان آلوده بودند تلفاتي هم براي خودشان و هم
كساني كه به نحوي در ارتباط با آنان قار داشتند ،به بار آورد .اين آمار در مورد لهستانيها در مدت سه
سال و چند ماه و با حضور حدود صد و سي هزار نفر انسان كه در بدترين شرايط رفاهي و بهداشتي
زندگي ميكردهاند -درصورتيكه اگر علت مرگ همه آنها را بيماري فرض كنيم -تعداد دو هزار
هشتصد و سيوشﺶ نفر بوده است .در مشهد ،مهاجرين لهستاني كه اغلب زنان و كودكان بودند ،با
استقبال مردم روبرو شدند آنها كه خراسان برايشان در حكم محل گذار بود ،براي رفتن بهسوي هند،
نيوزلند ،مكزيك ،آفريقاي جنوبي و غيره در پرورشگاهي متعلق به شهرداري و با وسايلي كه آستان
قدس به آنان داده بود ،زندگي ميكردند و در بيمارستان آمريكايي و نيز شاهرضاي مشهد ،درمان شدند
و بهمنظور كسب درآمد ،به برپايي نمايشگاههاي گروهي ،در محل دارالتربيه شاپور پرداختند و از
كمكهاي مالي اين مردم ،بينصيب نماندند .هرچند درنهايت ايران توسط متفقين پل پيروزي نام
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گرفت .امّا بايد به اين نكته توجه كرد كه ارتشي از لهستانيها كه در ايتاليا آغازگر سقوط آلمان شد،
همان ارتشي بود كه از ايران بنيه گرفت و بهسوي پيروزي حركت كرد .پس اين نقﺶ مشترك ايران و
لهستان در پيروزي متفقين در جنگ جهاني دوم را هم نبايد ناديده گرفت.

شرق ايران درجنگ جهاني دوم :عبور مهاجرين لهستاني

ايران.
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