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 مهم کردند و یکی از اقداماتبه ایران حمله  0231متفقین در شهریور
های فعال در سیستم حمل و نقل ها مصادرة کامیونها و انگلیسیروس

ها ابتدا ایران بود تا از آنها برای اهداف نظامی خود بهره ببرند. انگلیسی
وجود شرکت اپاتز را برای حمل و نقل از مسیر هندوستان تا خراسان به

متفقین توافق کردند که با همکاری  ولی با مشاهدة ناکامی آن، آوردند؛
آمریکا، اتحادیة بازرگانی بریتانیا که به فارسی یو.کی.سی.سی نامیده 

این شرکت حمل و نقل نقش محوری در  شد، جایگزین اپاتز شود.می
انتقال تسلیحات نظامی و مایحتاج به شوروی داشت ولی در عین حال 

 جا گذاشت.به اثرات مختلف اقتصادی و اجتماعی نیز از خود
ای از مسیر ارتباطی مورد استفادة متفقین از از آنجا که شاخه

کرد، تأثیرات آن بر زندگی مردم خراسان، از خراسان عبور می
سازی، های باری، جادههای گوناگون، مشهود بود. مصادرة کامیونجنبه

های اقتصادی، حمل و نقل بار، قاچاق کاال، استخدام انجام فعالیت
جایی اسرای داران و اقدامات اجتماعی، نظیر جابهندگان و کامیونران

های فرعی یو.کی.سی.سی بود که اثرات ترین فعالیتجنگ، از مهم
اقتصادی و اجتماعی به دنبال داشت و این مقاله در پی بررسی بیشتر 
این اثرات و نحوة اثرگذاری یو.کی.سی.سی بر خراسان، در طی 

ترین سؤاالت این پژوهش علت مهمم است. های جنگ جهانی دوسال
های فعالیت شرکت و ابعاد فعالیت یو.کی.سی.سی در خراسان، زمینه

ـ تحلیلی و براساس  اثرات آن است. این پژوهش با روش توصیفی
اسناد تاریخی و تحقیق میدانی و انجام مصاحبه دربارة شرکت حمل و 

دهد و نشان مینقل یو.کی.سی.سی در خراسان انجام گرفته است 
بر زمینة اصلی فعالیت خود، شرکت حمل و نقل یو.کی.سی.سی، عالوه

های اقتصادی و اجتماعی، از جمله زندگی رانندگان، در بسیاری زمینه
خطرات ناشی از رانندگی، مشکالت حمل و نقل و فعالیت اقتصادی 

 تأثیرگذار بوده است.
 

 .دوم، خراسان، تأثیرات اقتصادییو.کی.سی.سی، جنگ جهانی  های کلیدی:واژه
 

The allies attacked Iran in Shahrivar 1320 and one of the Key 

measures of Russia and the UK was taking over the heavy trucks 

which were being used in Iran transportation system in order to 

get benefit from them in line with their military purposes. Britain 

first established the Apatz Company for the transportation from 

India to Khorasan. But when they failed to achieve their goal, the 

allies, with the collaboration of the U.S.A., came to the agreement 

the Apatz Company to be replaced by the U.K. Export and 

Import Union which was called in Persian U.K.C.C. 

This transportation company had a key role in transferring 

military weapons and necessities to Russia, but at the same time, 

this task remained its various economic and social effects. Since a 

branch of the transportation route used by the allies was passing 

through Khorasan province, its effects on the people’s life of 

Khorasan, from various aspects, was obvious. Taking over the 

heavy duty trucks, road construction, performing economic 

activities, transportation by loading, smuggling the goods, 

employing drivers, heavy truck ownership as well as social 

activities such as transferring the war hostages, were among the 

U.K. most significant branch activities which had social and 

economic effects . 

The present paper attempts to provide a vast review of these 

effects and the influence of the U.K.C.C. transportation company 

on Khorasan province during World War II. The most important 

issues that the current study deals with are the reasons of the 

activities of the U.K.C.C. Company in Khorasan province, the 

areas of its activities and various dimensions of its effects. 

The present study has been carried out through utilizing analytic-

descriptive method and based on the historical documents, field 

study, and interviewing about the U.K.C.C. Transportation 

Company in Khorasan. 

The current research demonstrates that the U.K.C.C. 

Transportation Company, in addition to the main area of its 

activities, has been effective in numerous economic and social 

fields, including drivers living, the dangers of driving, difficulties 

of transportation and economic activity. 
 

Keywords: U.K.C.C., World War II, Khorasan, economic effects. 

 

 یو.کی.سی.سی شرکت حمل و نقل بررسی تأثیرات اقتصادی و اجتماعی

 ر خراسان در جنگ جهانی دومب
 

   زاده، علی نجف*مجتبی خلیفه

 د دانشگاه بیرجن مربی گروه تاریخ استادیار گروه تاریخ دانشگاه بیرجند،

 ( 22/48/59(         تاریخ پذیرش: )41/80/59تاریخ دریافت: )
 

 

A Study of the Economic and Social Effects of the U.K.C.C. Transportation 

Company on Khorasan Province in World War II 

Mojtaba Khalife*, Ali Najafzadeh 
Assistant professor of History Department at Birjand University,  

 Instructr of History  Department at Birjand University  
Received: (2016/11/04)            Accepted: (2017/01/11) 

 

 
 

 چکیده
 

      Abstract   



 9های محلی ایران، سال پنجم، شماره اول، پیاپی پژوهشنامه تاریخ           411

 

 مقدمه

ورود متفقین به ایران در جنگ جهانی یکی از علل 

ها بود. دوم، کمك به شوروی در جنگ با آلمان

رسانی به متفقین ایران را پل ارتباطی، برای کمك

های هیلتر های شوروی، در مقابل پیشرویجبهه

قرار دادند. این پل ارتباطی از نقاط مختلف ایران 

ـ  گذشت و یك شاخة آن مسیر هندوستانمی

ـ یکی از  رو مشهد این آباد بود. ازشقـ ع مشهد

ـ از سوی ارتش سرخ  مراکز ثقل متفقین در ایران

اشغال نظامی شد و راه ارتباطی مشهد به مرزهای 

هندوستان در انتهای خط آهن کویته نیز مورد 

استفادة متفقین قرار گرفت. این راه طوالنی را باید 

ط بر های آن تسلکرد که یکی از راهکامیون طی می

سیستم حمل و نقل ایران بود. متفقین از زمان ورود 

به ایران سیستم حمل و نقل ایران را تحت کنترل 

وجود آوردند که خود گرفتند و شبکة جدیدی به

یا )سرویس حمل و نقل کمکی شرق ایران( « اپاتز»

نام داشت. پس از ناکامی این شرکت حمل و نقل 

شوروی، شرکت ها به در انتقال سریع و دقیق کمك

تر یو.کی.سی.سی )سازمان تجارتی بریتانیا( که پیش

در اروپا شکل گرفته بود، وظیفة حمل و نقل کاال و 

مهمات از جنوب به شمال ایران را برعهده گرفت 

، های شوروی علیه آلمانو عالوه بر کمك به جبهه

اجتماعی زیادی بر جامعة ایران،  ـ اثرات اقتصادی

آباد و بر شهری زاهدان تا عشق ویژه در مسیربه

 نظیر مشهد گذاشت.

 

 پیشینة پژوهش

تاکنون پژوهش مستقلی دربارة فعالیت یو.کی. 

سی.سی در ایران و خراسان صورت نگرفته است. 

ها و تنها صدر نبوی به این جنبه از حضور انگلیسی

تبعات جنگ جهانی اول، در برخی از مقاالتش، 

یران در جنگ دوم وضع پولی ا»جمله مقالة  از

های اخیر، علی ، اشاره کرده است. در سال«جهانی

های مربوط به تاریخ مشهد، زاده در پژوهشنجف

های مهاجر به مشهد از گروهویژه در کتاب به
ها، کنسولگریو سپس در کتاب  صفویه تاکنون

به  مستخدمان و مستشاران خارجی در مشهد

هر مشهد فعالیت یو.کی.سی.سی تنها در حوزة ش

پرداخته است و تاکنون پژوهشی مستقل که ابعاد و 

اثرات فعالیت این شرکت حمل و نقل را بر زندگی 

اقتصادی و اجتماعی در خراسان بررسی کند، انجام 

نگرفته است. الزم به ذکر است در میان منابع دورة 

جنگ جهانی دوم، تنها اسکرین در خاطراتش به 

اشاره کرده است. نقل  و فعالیت این شرکت حمل

از این رو، در این مقاله، با تکیه بر منابع، اسناد، 

ها و خاطرات، اثرات اقتصادی و اجتماعی روزنامه

فعالیت یو.کی.سی.سی در محدودة خراسان بررسی 

 شود.می

 

 سؤاالت پژوهش
دلیل فعالیت شرکت حمل و نقل یو.کی.سی.سی 

 ویژه خراسان، چه بود؟در ایران، به

و نقل یو.کی.سی.سی در چه  شرکت حمل

 کرد؟هایی فعالیت میزمینه

شرکت حمل و نقل یو.کی.سی.سی چه تأثیرات 

اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر خراسان 

 گذاشت؟
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 گیری یو.کی.سی.سیانحالل اپاتز و شکل

اپاتز روی وسایل نقلیه دست دوم که در هندوستان 

وعده کرد. دولت هند خریداری شده بود، تکیه می

و دیگر وسایلی  تن کیسه 3111داده بود که در ماه 

که قرار بود به روسیه برود، حمل کند ولی در عمل 

چنین اتفاقی نیفتاد؛ زیرا در عرض چند هفته پس 

ای از ـ مشهد عده از شروع کار در جادة زاهدان

این رانندگان، با حمل غیرقانونی بار و مسافر بین 

ی و ابزار ماشین در راه و یا فروش وسایل یدک

های هنگفتی به جیب زدند. بازار سیاه، پول

اسکرین، سرکنسول بریتانیا در کالرمونت پرسیوال 

کنسولی کرمان و مشهد، که سابقة کنسول و نایب

م داشت )رابینو، 0131م تا 0101سیستان را از سال 

یك »دربارة تخلفات رانندگان نوشته:  (،32: 0212

رج از مشهد، در راه طرقبه، روز چند کیلومتر خا

دیدم پلیسی از یك کامیون واژگون شده اپاتز 

کرد. راننده این کامیون که اهل پنجاب محافظت می

بود، به شاگرد شوفر تازه کارش گفته بود که 

خواهند به طرقبه بروند، ماشین را از افرادی که می

پر کند و از آنها کرایه بگیرد. شاگرد شوفر که 

گرداند، آن را واژگون کرده بود و رمیماشین را ب

خودش و یکی از مسافران در اثر این سانحه کشته 

شده بودند. در ماه ژوئن، وقتی من در بیرجند 

های اپاتز را کنترل کردیم و بودم، یك دفعه کامیون

طور غیرقانونی بار و مسافر دیدیم چهارتای آنها به

بازار سیاه  تن قند 5/3اند. یکی از آنها حامل گرفته

بود که راننده قرار گذاشته بود آن را در سه نوبت 

 « به مشهد برساند و کرایه آن را دریافت نماید.

زده بود. او  تریراننده دیگری کلك جالب

الستیك رویی نو اتومبیل را به یك نفر دیگر اجاره 

داده بود و خودش الستیك کهنه ارزانی از بازار 

ته بود. وقتی الستیك کهنه خریده و به کامیون انداخ

گرفت و به نام الستیك دار میشد آن را از اجارهمی

داد. یکی از فرسوده، به انبار زاهدان تحویل می

ها را کارکنان انبار که دوست او بود، الستیك

داد و همین کرد و الستیك نو به او میعوض می

نتیجه سودهای هنگفتی  شد. درماجرا تجدید می

بردند، کاران و تجار عمده فروش میکه مقاطعه

ها را آن قدر باال برد که یك نرخ اجاره الستیك

های دار حاضر بود برای اجاره الستیكکامیون

 21تا  35های سنگین در یك سفر بزرگ کامیون

ای را که تومان( بپردازد و مقاطعه 111-511لیره )

آورد، از دست ده برابر بیشتر سود برای او می

. اسکرین در خاطرات خود نوشته است من ندهد

راهی جز این نداشتم که این وقایع و نظایر آنها را 

شدم، گزارش بدهم؛ زیرا این کارها که متوجه می

ها در نه فقط از میزان اجناس تحویلی انگلیسی

کاست و باعث آبروریزی و انتقادهایی نیز مشهد می

شد، سرهنگ لوچینسکی نیز از ناتوانی می

ای وسایل ها در ارسال مقادیر قابل مالحظهگلیسیان

کرد. و لوازم از هندوستان به مقصد روسیه انتقاد می

اسکرین که در روزهای اول خیلی فعالیت اپاتز را 

هایی علیه آن تنظیم کرد. گرفت، گزارشجدی می

م 0193همین امر باعث شد اپاتز در ژوئیة سال 

 ( 311-351منحل شود. )همان: 

ین برای رفع نیازهای خود درصدد تنظیم متفق

امور حمل و نقل و تهیة الستیك برآمدند و برای 

طور مرتب مورد استفاده قرار  ها بهاینکه کامیون

طور صحیح به مصرف  ها هم بهگیرند و الستیك

شرکت حمل و نقلی را که در اروپا فعال بود،  برسند،

رکت نقل کردند. این ش و در ایران وارد عرصة حمل

کرد، متشکل از فعالیت می U.K.C.Cکه در قالب 



 9های محلی ایران، سال پنجم، شماره اول، پیاپی پژوهشنامه تاریخ           411

 

عالمت   U. K. C. Cچند شرکت انگلیسی بود. 

 United Kingdom Commercialاختصاری 

Corporation  یا اتحادیه بازرگانی انگلیسی بود و

این  شد.به فارسی یو.کی.سی.سی خوانده می

سازمان با هماهنگی تمامی نیروهای متفقین، تحت 

اداره نیروهای متفقین ریاست یك نفر ایرانی و 

شد. اعضای آن عبارت بودند از نمایندگانی از می

سفارت انگلستان، شوروی، نمایندة برنامة وام و 

ای دیگر از مرکز اجارة آمریکا در ایران و نماینده

: 0211ذوقی، ) M.E.S.Cتدارکات خاورمیانه 

های یو.کی.سی.سی (. راه اصلی تأمین کامیون021

ترین ضربه را به سیستم حمل مصادره بود که مهم

نقل  و و نقل زد و سبب فروپاشی سیستم حمل

زمینی ایران )یعنی حمل و نقل با کامیون( شد. 

براساس گزارش عبدالحسین هژیر، وزیر راه ایران 

ور خارجة که در لندن تسلیم ایدن، وزیر ام

هزار 9، 0231انگلستان، گردید تا قبل از شهریور 

دستگاه کامیون برای رفع نیازهای ایران موجود بود 

دستگاه کامیون را  111، 0231که در شهریور 

مأمورین شوروی برای احتیاجات خود مصادره 

(. 021: 0211و ذوقی،  311تا: کردند )اسکرین، بی

را نیز مصادره ها قوای شوروی در مشهد اتومبیل

کردند که در خاطرات برادران خیامی به این مسئله 

اکبر خیامی و شریکش، اشاره شده است. سید علی

نقل  و حاج عباس توکلی، چند کامیون برای حمل

جایی ها آن را برای جابهداشتند و شوروی

ها در محصوالت خود مصادره و محل کامیون

نگ و رفتن مشهد را نیز تصرف کردند. با اتمام ج

ها خبری نبود ولی محل متفقین از مشهد، از کامیون

نیا، کام و فرجامها را آزاد گذاشتند )شیرینکامیون

یو.کی.سی.سی نیز برای حمل و نقل (. 91: 0211

هزار دستگاه  3مهمات و لوازم نظامی متجاوز از 

تا: کامیون ایرانی را مصادره کرد. )اسکرین، بی

311 ) 

نیز کمك زیادی از طریق وام و  هاآمریکایی 

های تازة آمریکایی از اجاره اعطا نمودند وکامیون

راه بغداد و بصره وارد ایران شد و مورد استفاده 

 ( 311یو.کی.سی.سی. قرار گرفت. )همان: 

های به همکاری کشاندن یکی دیگر از شیوه

ها در ایران، تسلط بر بازار الستیك بود. کامیون

نقل دول متحد که الستیك وارد مؤسسات حمل و 

دارانی که حاضر یك از کامیون کرده بودند، به هر

داد. به این شد برای آنها کار کند، الستیك میمی

های ایران دستگاه از کامیون 3111ترتیب متجاوز از 

، ایران در اشغال متفقینبه خدمت متفقین درآمد )

ها نیز به صورت برخی از کامیون(. 912: 0220

 کاری فعالیت کردند. یو.کی.سی.سیمقاطعه

رانندگان مختلف را به استخدام گرفته بود و در 

و ارمنی با  ، هندیداران افغانمشهد ماشین

رانندگان هندی کردند. یو.کی.سی.سی. همکاری می

و سیك در دورة رضاشاه در این مسیر فعال بودند 

ش، 0201و نایب کنسول ایران در کویته، در سال 

داران که به ربارة این کامیونعات دقیقی دطالا

آمدند، ارائه داده است سیستان و خراسان می

داران هندی، در (. تعداد ماشین3، 0221)ترکمان، 

خانوار  21ها، دست روس زمان اشغال مشهد به

هایشان، به بود که به خاطر مصادرة اتومبیل

اسکرین، کنسول انگلیس در مشهد، شکایت کردند. 

 (019تا: اسکرین، بی)

ترین پیمانکاران هندیِ یو.کی. یکی از مهم

سی.سی آقای رهام رام سنگه رام سنگه بود 

(. برخی از 0، سال اول، 92، شمارة دادگستران)
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داران ارمنی نیز با یو.کی.سی.سی همکاری کامیون

ترین کردند. سورن ارمنی یکی از قدیمیمی

دار ش ماشین0209دارهای مشهد بود که در ماشین

بود و ابتدا یك اشکودای روسی و بعد یك 

شورلت آمریکایی خرید. آقای پای بست یکی از 

های سورن ارمنی بود که در شاگردان ماشین

ش خاطراتی از همکاری با 0211شهریور 

با ماشین شورلت سورن : یو.کی.سی.سی نقل کرد

ها ارمنی از زاهدان مهمات جنگی از انگلیسی

رفته و با حمل به مرز شوروی آن را در تحویل گ

دادند )مصاحبة ها میآباد تحویل روسعشق

(. هاکوب بهرامیان نیز در سال 9/1/0211بست، پای

ش یك استودوبیکر چهار تن داشت. در آن 0201

 دارهای مشهد بسیار کم بودند.زمان ماشین

اسکرین هنگام بازگشت به هندوستان در 

کاران ی از مقاطعهش به یک0230/ 0193مارس

ارمنی برخورد که سه کامیون او گرفتار راهزنان 

(. ادیك پاشایان 399تا: بودند )اسکرین، بی شده

یکی از رانندگان قدیمی ارمنی مشهد بود که مدتی 

برای شرکت یو.کی.سی.سی فعالیت کرد و بعد از 

: 0210رؤسای حزب توده مشهد شد )فیاض، 

پیمانکاران  (. یگانگی، یکی دیگر از005

  اتومبیل استوبیکر داشت. یو.کی.سی.سی.،

عهدة شرکت  ها برتعیین مسیر فعالیت کامیون

یو.کی.سی.سی. و ادارة کل باربری راه بود و تمام 

ایران به چند منطقه تقسیم شد. شیلدز، مدیر کل 

علت  0232خرداد  01باربری راه، در آگهی 

ند امور بندی را چنین اعالم کرد که بتوانتقسیم

طور مؤثری انجام دهند. ادارة کل حمل و نقل را به

باربری راه پیمانکاران را مجاز نمود از تاریخ اول 

یك تعیین  فقط در مناطقی که برای هر 0232تیر 

شده انجام وظیفه کنند. ایران به شش منطقه تقسیم 

نیا و جمشید شد و منطقة یك محل تردد شجاع

ـ  ـ مشهد ده خط تهرانهای عمیگانگی بود که راه

ها شد. صاحبان کامیونزاهدان را شامل می

توانستند با موافقت ادارة باربری، راه هر منطقه می

را که مایل باشند جهت کار انتخاب کنند و در حق 

آمد. آنها همه نوع مساعدت و همراهی به عمل می

 (2، سال اول، 90، شمارة دادگستران)

تهران و وسائل  مرکز شرکت یو.کی.سی.سی در

کار آن از اپاتز خیلی مجهزتر بود، به همین جهت 

سال توانست میزان حمل و نقل را  در عرض یك

هزار تن در هفته برساند. رانندگان یو.کی.  1به 

آوردند که های کالنی به دست میسی.سی هم پول

گاه با انتقادهایی همراه بود ولی به اعتقاد اسکرین 

« دادندمقصد تحویل می ها را درالاقل جنس»

(. کنسولگری انگلیس در 311-351تا: )اسکرین، بی

کنندة فعالیت یو.کی.سی.سی در  مشهد هماهنگ

خراسان بود. گیلزا اسکویرا، سرکنسول مشهد، با نام 

العاده بوالر، به تهران منتقل شد و مشاور فوق

اسکرین جای وی را گرفت. خان صاحب شیخ 

ون و مترجم محمد ایوب انصاری، معا

از مسلمانان ایالت پنجاب،  سرکنسولگری بریتانیا،

انگلیس  کنندهای کنسولگری یکی دیگر از هماهنگ

در مشهد بود که پس از جنگ، به خاطر سوابقش و 

به پیشنهاد اسکرین، به لقب خان بهادر نائل شد. 

 (0، 92، شمارة دادگستران؛ 339تا: )اسکرین، بی

لیت یو.کی.سی.سی یکی از حوادثی که به فعا

اسکرین در سرعت داد، کنفرانس تهران بود. 

 31خاطرات خود نوشته است کنفرانس تهران از 

م برگزار شد و یکی از 0192نوامبر تا اول دسامبر 

های انگلیس و تر شدن آهنگ فعالیتنتایج آن سریع
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آمریکا در ایران بود. بسیاری از سران یو.کی. 

، رئیس سابق هیئت سی.سی، از جمله جرج سینکلر

نقل مسافران لندن به مشهد آمد و مدتی در  و حمل

آنجا ماند تا ادارة محلی یو.کی.سی.سی را بازرسی 

 (219تا: کند. )اسکرین، بی

بیشترین سرمایة شرکت یو.کی.سی.سی مختص 

هزار رانندة ایرانی تحت  1پرداخت حقوق 

استخدام بود. با شروع فعالیت این شرکت در مسیر 

ها و ـ زاهدان، توقفگاه ـ مشهد آبادعشق راه

گاراژهای متعدد یو.کی.سی.سی شکل گرفت. 

گاراژ یو.کی.سی.سی در مشهد یکی از گاراژهای 

ها، در خیابان مهم شهر بود که با نام گاراژ تفنگچی

دانش روبروی دبیرستان فردوسی، قرار داشت. 

 32وقتی کنسولگری انگلیس، در مشهد، برای روز 

بلیط فیلم نیروی هوایی انگلیس  0232هشت اردیب

فروخت، محل فروش آن را در سینما فردوسی می

، 31، شمارة دادگسترانرا یو.کی.سی.سی. قرار داد )

(. وابستگان، پیمانکاران و اعضای 0سال اوّل، 

های خیریه یو.کی.سی.سی نیز نقش مهمی در کمك

نوشت:  0232اردیبهشت  32داشتند. دادگستران در 

تفنگچیان « نیوربانو می»رای تماشای فیلم ب

یو.کی.سی.سی  -یو.کی.سی.سی و شرکت یگانگی

ریال برای خرید بلیت هزینه 1151هر کدام مبلغ 

(. اعضای 2، سال اوّل، 22کردند )همان: شمارة 

ها، یو.کی.سی.سی در مشهد، در گاردن پارتی روس

، نقش مهمی ایفاء کردند 0199ژوئیه  31و  32در 

سازی را یو.کی.سی.سی و کارمند مام کار غرقهو ت

آن شرکت، به نام میریك، انجام داد. )اسکرین، 

 (231تا: بی

 

 

 سازی یو.کی.سی.سیجاده

جنگ جهانی اول، در برخی نقاط  طیها، انگلیسی

سازی ایران، برای تسهیل تردد کامیون، به جاده

پرداختند. این اقدام در خراسان نیز انجام شد. در 

آمده  0315دلو )بهمن(  30زارشی مربوط به گ

ازنِه ]در جنوب بیرجند[ چند روز است »است: 

جادة سمت سیستان و بیرجند را قشون دولت 

، سال 13، شمارة چمن« )نمایندفخیمه مسطح می

(. در جنگ جهانی دوم نیز وضعیت برخی 0دوم، 

های ایران مناسب نبود. به همین جهت جاده

ین مسئله نیز توجه کرد و عالوه یو.کی.سی.سی به ا

نقل، برای تسهیل فعالیت خود در زمینة  و بر حمل

سازی نیز دست به اقداماتی زد. اسکرین جاده

دربارة این اقدام نوشته است: این مسیر را به خوبی 

پرسیدم این راه چگونه شناختم و از خود میمی

تکافوی چنین حمل و نقل سنگین و متنابهی را 

د. سرویس حمل و نقل کمکی مشرق خواهد کر

ایران در مسیری فعالیت داشت که پر از شن و 

سنگالخ بود و من اطمینان داشتم که مقامات ایرانی 

حتی برای تعمیر آن نیز کوچکترین کوششی 

نخواهند کرد. اسکرین درباره نقش خود در این 

باره با معاون زمینه نوشته: نظر خود را در این

درمیان گذاشتم و به من اطالع  وزارت خارجة هند

های مخصوص تسطیح و داد که ارتش هند کامیون

تعمیر جاده را از نوک کندی موقتاً به میرجاوه، در 

مرز ایران، انتقال داده است و در نظر دارد جادة 

قدیمی به زاهدان را طبق تقشة تنظیمی مرمت 

 (011تا: نماید. )اسکرین، بی

نوجوانی، با غالمرضا لنگری فردوسی در 

ای افغان از یو.کی.سی.سی که در مشهد راننده

سازی شان بود، برای مشاهدة جادهمستأجر منزل
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سازی ـ قوچان رفت و این جاده مسیر مشهد

ریزی بیان کرده است یو.کی.سی.سی را تنها شن

)آرشیو تاریخ شفاهی آستان قدی رضوی، کاست 

حضور سازی یکی از اثرات (. به هر حال راه3215

متفقین در ایران بود، ولی همین اقدام به ظاهر مفید 

نیز اثرات منفی اقتصادی برجای گذاشت. نخست 

به وزیر مختار  0230تیر  09وزیر ایران در تلگراف 

هزار عمله که 21ایران در لندن نوشت در حدود 

سازی باید در دهات کار کنند برای عملیات راه

نظر از اینکه  متفقین مشغول کار هستند و صرف

این عده در تولید کشور کمکی نخواهند کرد آذوقه 

ایران در آنها نیز تحمیل بر دیگران خواهد بود )

ها با این (. انگلیسی395: 0220، اشغال متفقین

شرایط در جنگ جهانی دوم از ابتدای ورود خود 

هزار کیلومتر راه  1به ایران تا پایان جنگ بیش از 

ها را ردند و نگهداری بقیه راهساختند و یا تعمیر ک

 (010: 0211نیز برعهده گرفتند. )ذوقی، 

 

 زای یو.کی.سی.سیهای تورمفعالیت

یو.کی.سی.سی در مشهد به فعالیت تولیدی و 

اقتصادی نیز دست زد ولی این فعالیت تولیدی 

نقش مؤثری در جهت افزایش تولید داخلی 

نداشت، چون قسمت اعظم سرمایة این شرکت 

هزار رانندة ایرانی  ص پرداخت حقوق هشتمخت

ای که بود که در استخدامش بودند. چنین سرمایه

دارای اثر درآمدی زیاد بود، موجب افزایش بیشتر 

یو.کی. یکی از اقدامات مهم شد و ها میقیمت

واردات چرم به ایران بود تا آن را، با  سی.سی

هزینه کم، به پوتین و کفش برای سربازان ارتش 

یو.کی. رخ روسیه تبدیل کند. این فعالیت س

زا و غیرتولیدی بود )صدر نیز عامل تورم سی.سی.

زایی یو.کی.سی.سی (. علت تورم012: 0215نبوی، 

عملکرد و نحوة فعالیت آن بود. زمانی که از طرف 

ستاد پیفرس به پولوک، مسئول برنامة ارسال گندم 

ی. هند برای مردم ایران و نمایندة محلی یو.ک

پوستین و  12111سی.سی در مشهد، خرید 

جلیقه پوستینی سفارش داده شد، پولوک  025111

سریع وارد عمل شد. چون گوسفندها را هزار هزار 

آوردند، کشتند و پوست آنها را برای فروش میمی

قیمت گوسفند در خراسان تنزل کرد. وقتی پوست 

آوری شد تا کار را شروع کنند، پولوک کافی جمع

ر خیاطی را که تا سی فرسخی مشهد در دسترس ه

بود، گردآورد و در کمتر از دو هفته، پس از خرید 

نفر  0511دوزی با پوست، یك کارخانة پوستین

کارگر به راه انداخت. یك هفته بعد، تولید روزانة 

 111پوستین و  911دوزی به کارخانة پوستین

به  جلیقة پوستینی رسید، اما پیش از اینکه سفارش

ها از استالینگراد طور کامل تولید شود، آلمان

نشینی کردند و تهدید جنگ برای قفقاز عقب

دوزی مشهد نیز بسته برطرف و کارخانة پوستین

( و بدین ترتیب، این 311تا: شد )اسکرین، بی

فعالیت به ظاهر اقتصادی بر وضعیت شغلی و 

 دامداران تأثیر منفی گذاشت.

نقل نیز  و سی.سی بر حملتأثیر فعالیت یو.کی.

کارگیری انحصاری منفی بود. مصادره و به

ها، خیلی سریع باعث کاهش کامیون و کامیون

در  آزادیگرانی حمل و نقل در ایران شد. روزنامة 

  نوشت:« گرانی کرایه»، با عنوان 0230مهر  21

ها و سایر وسایل باربری بسیار چون اتومبیل»

روز کرایه گران و زندگی دارد  به کم شده، روز

شود. اکنون کرایة هر یك نفر، از فرسا میطاقت

ریال و هر مسافری یك هفته  211مشهد به تهران، 
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« کشد.پس از خرید بلیط، انتظار اتوبوس می

 ( 3، 3122، شمارة آزادی)

این اثرات منفی تا پایان جنگ ادامه داشت و 

به جیب مدت پول هنگفتی  اگرچه برخی در کوتاه

زدند ولی این امر دائمی نبود. روزنامة آزادی به 

 ها نیز اشاره کرد: گونه فعالیتاثرات منفی این

های فراوان و سرشاری که یو.کی.سی.سی و پول»

ریخت، از میان رفت ولی پای به جیب یك عده می

شومی که در باال بردن سطح زندگی به زمین نهاد 

اند آن را از روی پیکر هنوز اولیای امور قادر نشده

 (0، 3250)همان: شمارة « ناتوان مردم دور کنند.

ها پس از جنگ در برخی زمینه زیرا گرانی

اردیبهشت  5 همچنان ادامه یافت. روزنامه آزادی در

، نوشت جنگ اروپا «تا کی گرانی»، با عنوان 0235

های یك سال است تمام شده و یك قسمت خرابی

های زندگی آن هم اصالح شده ولی متأسفانه خرابی

ملت ایران که کشورش میدان جنگ و پل پیروزی 

یك اصالح نشده است. گرانی جنگ بود، هنوز هیچ

مچنان ادامه دارد. قند و شکر و گندم و ذغال و... ه

 (0، 3250)همان: شمارة 

 

مشکالت یو.کی.سی.سی برای حمل و نقل بار و 

 خواروبار

دارها ها برکامیونیو.کی.سی.سی از طریق الستیك

کرد. با فعالیت یو.کی.سی.سی برخی اعمال نفوذ می

جهت که  این های موجود، مخصوصاً ازاز کامیون

افتادند و به این الستیك نداشتند، به تدریج از کار 

العاده باال رفت، به مناسبت میزان کرایة کامیون فوق

ایران همان نسبت هم بر قیمت اجناس افزوده شد )
(. این شرکت 912: 0220، در اشغال متفقین

های متعدد، همچنین با در اختیار داشتن کامیون

نقل عمومی و غلّه را نیز مختل کرد.  و حمل

به  0230تیر  09اف وزیر ایران در تلگر نخست

مختار ایران در لندن نوشت نسبت به وسائط  وزیر

که مکرر تذکر داده شده، در حدود  نقلیه هم طوری

کامیون از موجودی کشور، در خدمت  0511

یو.کی.سی.سی. است. این مقدار نسبت به 

موجودی وسائط نقلیة ایران و احتیاجات 

)همان:  العاده زیاد بودنقل غلّه و غیره فوق و حمل

(. کنترل یو.کی.سی.سی. بر فروش 391و  395

دستگاه از  3111الستیك نیز باعث شد متجاوز از 

های ایران به خدمت متفقین بروند و کار کامیون

داخله به کلی لنگ شود تا آنجا که همه مردم شاکی 

شدند و بدتر از همه آنکه خود دولت هم برای 

میون حمل غلّه با مشکل مواجه شد؛ زیرا کا

آورد. بعد از مذاکرات زیاد با متفقین، دست نمیبه

ای تشکیل شود و کار قرار شد برای باربری اداره

حمل و نقل مملکت را به دست بگیرد )همان: 

برای « باربری راه ادارة»به نوشتة اسکرین  (. بنا912

ها و بازار مبارزه یا سوء استفاده ار باربری در راه

ل ایجاد شد. در تئوری، این سیاه الستیك اتومبی

یك ادارة ایرانی بود، اما در عمل، اولین رئیس آن 

یك نفر انگلیسی و معاون آن یك مستشار بود که 

به وسیلة دکتر میلسپو انتخاب شده بود )اسکرین، 

(. ادارة باربری راه مشهد نیز در اواخر 235تا: بی

شکل گرفت و اشتمان رئیس آن بود.  0233سال 

 (9، سال اول، 1، شمارة راندادگست)

برای تشکیل ادارة باربری راه، متفقین هم وعده 

اساس که جهت رفع حوائج خود  همان دادند بر

دهند، به ادارة باربری داران میالستیك به کامیون

داران راه هم الستیك بدهند. یك عده از کامیون

باقی مانده شرایط ادارة باربری را نپذیرفتند و 
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دستگاه  3111چاق مشغول کار شدند و از طور قابه

کامیون که خدمت متفقین را قبول کرده بودند، 

دستگاه به این اداره منتقل نشدند.  911بیش از 

چند صد دستگاه کامیونی هم که باالخره به حساب 

قانون وام و اجاره رسید، خیلی با تأنی آمد، 

 که ادارة باربری نه تنها از عهدة رفع کلیة طوریبه

حوائج دولت و مردم برنیامد، بلکه حوائج وزارت 

جهت،  خواروبار را هم نتوانست رفع کند. به این

همه، خصوصاً وزارت خواروبار، شروع به شکایت 

کردند. در وزارت بازرگانی و پیشه و هنر مواد 

رسید و وزارت اولیه و سوخت کارخانجات نمی

 کشاورزی برای حمل پنبه، ذرت و لوازم دفع ملخ

 (912: 0220، ایران در اشغال متفقینمعطل بود. )

نقل قاچاق و  و ادارة باربری راه نیز، با حمل

کرد. ولی شرایط اقتصادی و بدون بارنامه مبارزه می

ای به گونه 0231اجتماعی جامعه پس از شهریور

یکی از  کردند.بود که همه به قاچاق کمك می

 09در  در مشهد، دادگسترانخوانندگان روزنامة 

انتقاد از این شرایط این  در ،0233اسفند 

چه بگندد  آری هر»المثل را آورده است: ضرب

و « وقتی که بگندد نمك زنند، وای بهنمکش می

است ادارة باربری راه، برای تحقیق و توضیح داده

جلوگیری از حمل قاچاق، اغلب ناچار است از 

 نفعمقامات مربوطه کمك بطلبد، ولی اشخاص ذی

وسیلة تلفن، به شوفر و یا صاحب و رفیق قافله، به

« محرمانه و مستقیم و خصوصی و فوری»مال 

دهند که آن روز را از حمل بار خودداری اطالع می

(. 9، سال اول، 2، شمارة دادگستراننمایند )

رانندگان و گاراژدارها نیز، در این حمل قاچاق 

مدارکی نقش مهمی داشتند و گاه، به جای بارنامه، 

کردند؛ به همین جهت رئیس غیررسمی صادر می

ادارة باربری راه مشهد در آگهی به عموم صاحبان 

های کاال اعالم کرد که بارهای محموله با کامیون

کنتراتی ادارة باربری راه، در صورتی که جهت آن 

وسیلة مأمورین باربری صادر  کاال بارنامة رسمی به

ه و توقیف خواهد نشده باشد، قاچاق محسوب شد

شد. هرگونه مدرکی که به وسیلة گاراژداران، 

گونه کاالها رانندگان و یا اشخاص دیگر، جهت این

گونه کاالها صادر شده باشد، رسمیت ندارد و این

گردد. قاچاق تلقی شده و به نفع دولت ضبط می

  (3، سال اول، 9)همان: شمارة 

در این زمان، عالوه بر یو.کی.سی.سی، 

های دیگری نظیر شرکت سهامی نفت ایران کتشر

و انگلیس و ایران سوترانس، در حمل بار و مسافر 

کردند و در قاچاق نیز دخیل بودند؛ به فعالیت می

اشتمان، رئیس ادارة باربری راه مشهد،  همین جهت

نیز طی آگهی اعالم کرد با  0233اسفند  30در 

ی همکاری ادارات شهربانی و ژاندارمری مقدار

کاالی بازرگانی با وسایل موتوری غیرمجاز را 

توقیف کرده است. وی به صاحبان کاالها اعالم 

هایی که در کنترات کرد مدارک الزم برای کامیون

ادارة باربری راه، یو.کی.سی.سی، شرکت سهامی 

باشند، نفت ایران و انگلیس و ایران سوترانس می

مجاز  باید بارنامة رسمی که به امضای کارمندان

ادارات مذکور رسیده باشد، در دست داشته باشند 

و مشخصات محموله بایستی در بارنامه قید شده 

 ( 9، سال اول، 1باشد. )همان: شمارة 

 
 نقش یو.کی.سی.سی در حمل و نقل و قاچاق کاال

در این شرایط سخت حمل و نقل، شرکت 

یو.کی.سی.سی، برای خروج از تنگنا، به 

هایی که در ایران اجاره کرده بودند، اجازه کامیون
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داد که در اوقاتی که خود آن اتحادیه بار ندارد، 

ایران در ها را حمل کنند )ها بار ایرانیکامیون
(. یکی از این اقدامات 912: 0220، اشغال متفقین

 .کی.سی.سی کمك به حمل گندم در مشهد بود.یو

سرکنسول بریتانیا در خراسان، دربارة این تصمیم 

 یو.کی.سی.سی نوشته است: 

بار، در مه  و بعد از انحالل وزارت خوار»

، ادارة امور مالیه و اقتصاد با استاندار بود و 0192

داد و آوری گندم را به من میاو خبر پیشرفت جمع

حمل و نقل غلّه، از نواحی در عوض من در 

کردم. روستایی به مشهد و غیره، به او کمك می

شخصاً ترتیب آن را با مدیر محلی یو.کی.سی.سی 

های ها و رانندهکردم که کامیوندادم و کاری میمی

بیکار خود را در اختیار استاندار بگذارند. این کار 

نقل نبود و  و خوشایند متولیان بازار سیاه و حمل

نها به ادارة مرکزی یو.کی.سی.سی در تهران آ

کردند که من از حدود وظایف خود شکایت می

ها بود ام. تا حدودی بر اثر این شکایتخارج شده

که جرج سینکلر، از تهران، و آقای مایلز، از کلکته، 

برای بازرسی در ماه مارس به مشهد آمدند و مدتی 

مذاکرات  نزد ما، در سرکنسولگری، ماندند. بعد از

دوستانه، مدیران یو.کی.سی.سی موافقت کردند که 

نقل کشوری را که من ترتیب  و هرگونه حمل

درصد ظرفیت آنها، به وسیلة  35بدهم، تا حدود 

یو.کی.سی.سی. انجام شود حتی اگر به قیمت کمتر 

رسیدن وسایل به روسیه تمام شود. به این ترتیب 

مشکل استاندار و مستر گوردن توانستند بر 

نقل که تأمین غلّة مشهد و ارسال مازاد غلّه  و حمل

کرد، غلبه کنند را به تهران، سخت دچار اشکال می

و من هم که از بیرون در امور حمل و نقل مداخله 

« .نقل شدم و کردم، رسماً وارد کار حملمی

 (239تا: )اسکرین، بی

ها از یو.کی.سی.سی در برخی انگلیسی

دوستانه و تبلیغاتی نیز استفاده های انسانفعالیت

نقل  و کردند. این شرکت که خریداری و حمل

ذخایر مورد نیاز نیروهای انگلیسی مقیم ایران، عراق 

و متفقین را برعهده داشت، از هندوستان گندم وارد 

کرد و در روزهای قحطی که نتیجة جنگ ایران می

هایش در روستاهای بین راه جهانی دوم بود، کامیون

های گندم که روی آن ـ مشهد کیسه مسیر هندوستان

، تقسیم «گندم هند برای مردم ایران»نوشته بودند 

 (309کردند. )همان: می

آنان در این زمینه مقررات ایران را نیز نادیده 

بار  و گرفتند و وارد عرصة قاچاق خوارمی

بار برای  و شدند، زیرا حمل و نقل خوارمی

تابع شرایط و مقررات سختی جلوگیری از قحطی، 

های یو.کی.سی.سی از نفوذ و شده بود. ولی کامیون

کردند. یکی از استفاده می قدرت خود سوء

ترین موارد در این زمینه پروندة درگیری مهم

نمایندة تفنگچیان محافظ شرکت یو.کی.سی.سی 

بود که در پاسگاه شوسف، در جنوب بیرجند، 

ور ژاندارمری می، ماماهلل خات اتفاق افتاد. عزیز

نوشت  0233شهریور 1شوسف، در صورت جلسة 

بار از  و صبح سه ماشین دارای خوار 1ساعت 

سیستان وارد شوسف شدند. مأموران ژاندارمری 

چوب در وسط راه گذارده، آماده بازدید شدند. 

نمایندة تفنگچیان، پرویزخان، آمد و نگاهی به بنده 

دستور داد با سرعت ها و مأموران کرد و به ماشین

خود را به چوب بزنند و هرکس را که جلو آمد، 

داوطلب  5311/9311زیر بگیرند. ماشین شمارة 

شد دستور نمایندة تفنگچیان را اجرا کند و نزدیك 

بود یك نفر ژاندارم را زیر بگیرد )مرکز اسناد 
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شهریور  01(. در گزارش29931/ 01آستان قدس، 

بار شوسف، نیز  و وارنژاد، بازرس خحدیدی 0233

ها نوشته است پرویزخان مخالف بازرسی کامیون

است. اگر چنین حرکتی از پرویزخان ناشی شود، 

بار  و توان از حمل خواروجه نمیدر آتیه به هیچ

(. بخشداری 29931/ 1جلوگیری کرد )همان: 

نیز ضمن ارائة این ، ماژان، در جنوب بیرجند

تفنگچیان ساکن گزارش، پرویزخان را نمایندة 

 (29931/ 1شوسف معرفی کرد. )همان: 

بار شهرستان  و مهاجر، رئیس ادارة خوار

، به 0233مهر  3بیرجند، نیز در نامة مورخ 

 فرمانداری بیرجند نوشت:

چون حرکات ناشایست نمایندگان تفنگچیان »

های خارج و همچنین رانندگان در بیرجند و پست

ملیات مأمورین کلی ع طور های شرکتی بهماشین

بار و بلکه مأمورین دولتی را خنثی نموده  و خوار

نماید خواهشمند است اقدام جدی نسبت به و می

جلوگیری از رویه غیرقانونی آنان و تعقیب رانندة 

و وصول و خسارت وارده را  5311/9311ماشین 

 (29931/ 2)همان: « زودتر معمول دارید.

نقل کاال در  و یو.کی.سی.سی در زمینة حمل

کرد و این وظیفة فرعی شرکت ایران نیز فعالیت می

طور شخصی انجام بود که در ابتدا رانندگان به

کرد. مثالً دادند و سودی نصیب شرکت نمیمی

اسکرین از حمل قند و مسافر به وسیلة یك کامیون 

تدریج به(. 310تا: بییاد کرده است )اسکرین، 

جلوگیری از  مسئولین یو.کی.سی.سی، برای

طور رسمی به حمل کاال با ها، بهگونه قاچاقاین

های یو.کی.سی.سی پرداختند تا جلوی کامیون

که  های غیررسمی را مسدود کنند. این شرکتراه

در ایران با نام شرکت سهامی تجارتی ایران و 

با  0230آبان  02کرد، در آگهی بریتانیا فعالیت می

« U.K.C.Cهای کامیونحمل کاال به وسیلة »عنوان 

که به وسیلة  فرستندگان کاالهایی اعالم کرد:

از هر نقطه و به هر  های یو.کی.سی.سیکامیون

، باید کاال را فقط به نمایندگان شودمقصد حمل می

رسمی شرکت سهامی تجارتی ایران و بریتانیا 

تحویل دهند و در مقابل قبض رسید رسمی چاپی 

ه به اشخاص غیرمجاز دریافت دارند. کاالهایی ک

های تسلیم و به شکل قاچاق، به وسیلة کامیون

u.k.c.c  حمل شود، طبق شرایط مندرج در پیمان

ها، ضبط و این شرکت با مالکین و رانندگان کامیون

های دیگر به برای برداشت کرایة حمل و یا هزینه

(. 0، 3111، شمارة آزادیفروش خواهد رسید )

یه از طریق حراج و فروش احتماالً شیوة اخذ کرا

کاالها چندان مناسب نبوده و یا برخالف رسیدهای 

وسیلة رسمی در بارنامه، کاالهای بیشتری به

شده است که های یو.کی.سی.سی حمل میکامیون

کمتر از یك سال بعد سران شرکت تصمیم به تغییر 

های رویة مقابله با قاچاق کاالی کامیون

سهامی تجارتی ایران  یو.کی.سی.سی گرفتند. شرکت

خطاب به  0233خرداد  00و بریتانیا در آگهی 

های یو.کی.سی.سی. مجاز بازرگانان اعالم کرد کامیون

نیستند به غیر از کاالهایی که از طرف یو.کی.سی.سی 

های رسمی قید گردیده اجازه داده شده و در بارنامه

است، کاالیی حمل نمایند. و به کلیة بازرگانان اخطار 

کرد که از حمل کاال به طریق غیرمجاز، به وسیلة 

های یو.کی.سی.سی خودداری کنند و طی کامیون

آگهی اعالم شد چنانچه دیده شود کاالهای 

بار زده های یو.کی.سی.سی. غیرمجازی در کامیون

شده، به فوریت کاال از کامیون تخلیه و در کنار 

 (0، 01، شمارة راستیجاده گذارده خواهد شد. )
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تأثیر یو.کی.سی.سی بر وضعیت رانندگی در 

 مشهد

فعالیت یو.کی.سی.سی بر زندگی و حرفة رانندگان 

نیز اثر گذاشت. بسیاری از رانندگان شاغل در 

مشهد عرصة جدیدی برای فعالیت یافتند و بازار 

کار آنان رونق گرفت، اما این رونق مصنوعی برای 

بودند، برخی ادارات که دارای ماشین و راننده 

مشکالتی به وجود آورد. شهرداری مشهد یکی از 

ترین اداراتی بود که از این مسئله تأثیر پذیرفت مهم

 و با مشکل جدی مواجه شد.

حسن علیزاده قمصری، رانندة دارای گواهینامة 

به عنوان رانندة  0202اردیبهشت  33پایه یك که 

نشانی شهرداری مشهد پاشی و آتشاتومبیل آب

علیه برخی از  0231اردیبهشت  1م شد، در استخدا

رانندگان شهرداری، نظیر صادق لشکری، رضا 

بایگانی حسن رودی، اکبر قدردان و حسن رجبی، )

راکد شهرداری مشهد، پرونده حسن علیزاده 

( به فرماندار مشهد شکایت کرد و 310قمصری، 

فعالیت پرده از روی حقایقی برداشت که در زمان 

تفاق افتاده بود. بعد از وقایع یو.کی.سی.سی ا

جمله  که تمام رانندگان شهرداری، از 0231شهریور

صادق لشکری چون شرکت یو.کی.سی.سی حقوق 

داد، از خدمت دولتی گزافی به رانندگان می

گیری کردند و در آن موقعیت حساس، نفع کناره

شخصی را بر حفظ منافع شهر ترجیح دادند 

یو.کی.سی.سی ( و به استخدام 222)همان: 

 0231اردیبهشت  33درآمدند. قمصری در نامة 

دربارة حقوق رانندگان یو.کی.سی.سی به وزیر 

ش که 0235تا  0231های کشور نوشت: در سال

را با  0متفقین در ایران بودند، رانندگان درجة 

کردند. با هزار ریال حقوق استخدام میماهیانه ده

ه صادق لشکری جمل قطاران حقیر ازاینکه کلیة هم

در آن روزهای بحرانی منافع شخصی را بر خدمت 

به دولت ترجیح دادند و در شرکت یو.کی.سی.سی 

و شرکت هـ.ژ تفنگچیان استخدام شدند و کارهای 

آتش نشانی را یك دفعه لنگ و شهرداری و آتش 

نشانی مشهد را دچار مخمصه و سرگردانی کردند 

که در فن ( ولی وی با تخصص کاملی 211)همان: 

های سنگین داشت و با استحقاق رانندگی اتومبیل

مرخصی سالی یك ماه که از آن استفاده نکرده بود، 

توانست در آن موقع حساس ماهی بیش از و می

های متفقین هزار ریال از رانندگی کامیون 01

تحصیل نماید، ولی شایسته و سزاوار ندانست که 

قوق ماهی خدمت شهرداری را ترک نماید و با ح

ریال و عسرت زندگی ساخت و ترک وظیفه  0351

( قمصری همچنین در 222خود نکرد )همان: 

به استاندار خراسان نیز  0231مرداد  1گزارش 

نوشت: با تاسیس شرکت یو.کی.سی.سی در مشهد، 

گیری کلیة رانندگان شهرداری از خدمت کناره

کردند؛ چون بنگاه یو.کی.سی.سی حقوق مکفی 

و رانندگان منافع شخصی را بر خدمت داد می

های متعدد (. نامه315دولت ترجیح دادند )همان: 

کنندة  های وسوسهدهد حقوققمصری نشان می

یو.کی.سی.سی بسیاری از رانندگان را به سوی 

طور غیرمستقیم، بر فعالیت خود جلب کرد و، به

 ادارات دولتی اثر منفی گذاشت.

ایط جامعه به با پایان جنگ جهانی دوم، شر

تدریج به روال سابق بازگشت، ولی پیامدهای منفی 

اقتصادی دیرپایی را برجا گذاشت که بیکاری 

رانندگان یکی از آنها بود. قمصری در سال 

 باره نوشت:  این ش در0231

در این دو سال آخر که وضعیت رانندگان و »
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ها شوفرها روبه کسادی و بحران گذاشت، رفته

مجدداً تقاضای شغل نمودند و  مراجعت کردند و

هایی که ( همان222، 315مشغول کار شدند )همان: 

نشانی کارهای آتش 0235تا  0231هایدر سال

مشهد و شهرداری را دچار سرگردانی کرده بودند، 

 (211)همان: « طور روزمزد استخدام شدند.مجدداً به

یکی از تبعات منفی فعالیت یو.کی.سی.سی در 

ها بود. ویژه مشهد، افزایش تصادفهخراسان، و ب

این پدیده آنقدر ملموس بود که روزنامه 

دربارة ارتباط  0232فروردین  02دادگستران در 

 ها با فعالیت یو.کی.سی.سی نوشت: افزایش تصادف

ها خیلی زیاد از اول فروردین تصادف ماشین»

های وایت و ده چرخه شده است و بیشتر کامیون

به یو.کی.سی.سی هستند که شاید  استوبیکر متعلق

دست  بر اثر حمل قاچاق و ترس گرفتار شدن به

العاده زیاد های باربری، با سرعت فوقبازرس

کنند. در ظرف این دو هفته سه کامیون حرکت می

های باربری تصادف نموده که آخرین آن با کامیون

دیروز بود که پای یك نفر از مسافرین باربری را 

شوفر نیز آسیب رسانده و ماشین نیز  شکسته و به

باشد طوری صدمه دیده که دیگر قابل تعمیر نمیبه

ای (. نمونه9، سال اول، 01، شمارة دادگستران)

دیگر تصادف ماشین استوبیکر شرکت جمشید 

دار ایرانی های کامیون، یکی از شرکتیگانگی

طرف قرارداد با یو.کی.سی.سی بود که در یکی از 

سرعت و با صدای های مشهد، با نهایت خیابان

عجیب، از پهلوی قطار شتر گذشت و شترها که از 

صدای ماشین هاج و واج شده بودند، قطار خود را 

پاره کردند و در وسط خیابان ولو شدند. حسین 

این « ان گرددر خیاب»امین شهیدی که با عنوان 

گزارش را نوشت به نتیجة آن اشاره کرد که 

که یکی از تجار را به  90اتومبیل سواری بیوک 

برد با یك شتر افسار گسیخته تجارتخانه می

تصادف کرد و پای شتر و چراغ و رادیات اتومبیل 

 (9، سال اول، 12)همان: شمارة « خرد شد.

 

های تحمیلی یو.کی.سی.سی. بر سیاست

 داران و رانندگانونکامی

یو.کی.سی.سی و بنگاه تفنگچیان، پس از اینکه از 

نقل در اوج جنگ جهانی دوم  و فشار کار و حمل

های مختلف، ش، با شیوه0232کاسته شد، از سال 

داران و رانندگان ایران را تحت فشار قرار اتومبیل

گرفتن  ها به خدمتدادند. یکی از این راه

تمدید قرارداد بود و آنان را در داران برای اتومبیل

ها تحت بندی کامیونزمینة واگذاری طایر و درجه

، زیرا واگذاری طایر و دادندفشار قرار می

ها در اختیار آنها بود و بندی کامیوندرجه

توانستند از این امتیاز استفاده کنند. شیلدر، مدیر می

ها کل باربری راه، در آگهی، به صاحبان کامیون

هایی که تحت پیمان ادارة م کرد کلیة کامیوناعال

اند، باید فوراً باربری راه یا یوکی.سی.سی بوده

تحت قرارداد عاملین حمل مجاز ادارة باربری راه 

های آنها پس گرفته خواهد درآیند؛ واالّ الستیك

(. در آگهی 3، سال اول، 013شد )همان: شمارة 

 0232دی  32مورخ  1132دیگری تحت شمارة 

مواردی از اقدامات یو.کی.سی.سی جهت اطالع 

های طور واضح راهمالکین کامیون درج شد که به

دهد: داران را نشان میتحت فشار قراردادن کامیون

هایی که از یو.کی.سی.سی طایر ( کلیة کامیون0

اند، بایستی فوراً تحت پیمان عاملین دریافت نموده

یند؛ حمل مجاز ادارة کل باربری راه درآ

که مالکین کامیون از بستن قرارداد  صورتی در (3
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خودداری نمایند طایرهای دریافتی از یو.کی. 

وسیلة ادارة کل سی.سی مسترد و ارزش آن به

شود؛ باربری تعیین و به مالکین کامیون پرداخت می

هایی که دارای جهت کامیون 3پروانة درجه  (2

خواهد باشند، صادر نطایرهای یو.کی.سی.سی می

گونه ( پروانة درجه یك نیز جهت این9گردید؛ 

ها فقط پس از امضاء قرارداد صادر کامیون

های متخلف فوراً از زیر ( طایر کامیون5گردد؛ می

، سال 013گردد )همان: شمارة کامیون خارج می

(. در شرایطی که با بحران اقتصادی دوره 3اول، 

ر به شدت ویژه طایجنگ قیمت لوازم اتومبیل و به

های خارجی به طور افزایش یافته بود و شرکت

انحصاری ورود آن را در اختیار داشتند، یو.کی. 

داران کرد کامیونسی.سی از این طریق تالش می

 ایران را تحت سلطة خود درآورد. 

از سوی دیگر یو.کی.سی.سی در برخورد با 

رانندگان نیز چنین رویه در پیش گرفت و با 

توقیف تصدیق )گواهینامه( آنان را تحت فشار قرار 

که گرایش چپ داشت، در  راستیداد. روزنامة می

« کنند؟تفنگچیان چه می»با عنوان  0232خرداد  0

به انتقاد از سیاست یو.کی.سی.سی. و بنگاه 

 یان پرداخت و نوشت: تفنگچ

 نقل تفنگچیان و ای از رانندگان بنگاه حملعده»

در مشهد شکایتی به اتحادیة کارگران و روزنامة 

اند که ما با در نظر گرفتن نکات چندی راستی داده

دانیم که نظر مسئولین امور، مخصوصاً الزم می

روسای یو.کی. سی.سی و بنگاه تفنگچیان را به این 

ای از اشخاص نتیجه عده قسمت جلب کنیم تا در

گ تا موقع جن کش که مخصوصاً در اینزحمت

اند، بدبخت و بیچاره امکان فداکاری کرده حد

گونه مجوز نشوند. بنگاه تفنگچیان بدون هیچ

ای از رانندگان را توقیف های عدهقانونی تصدیق

هزار کند و مطابق میل خودشان آنها را از یكمی

نماید. مسلم است هزار ریال جریمه میتا چندین

راه و زندگانی  ای که با حقوقی که غذای میانراننده

کنند دیگر کند، کار میآنها را درست تأمین نمی

درت ندارند که جریمه را داده و تصدیق خود را ق

بگیرد و در نتیجه چندین نفر راننده در مشهد معطل 

زده و پول، فقیر، فالکتمانده و این رانندگان بی

خانمان سرگردان هستند و اگر واقعاً تقصیری بی

فنگچیان با بودن مراجع قانونی حق دارند، بنگاه ت

ای از افراد این کشور بازی ندارند با زندگانی عده

 (0، 011، شمارة راستی« )کند.

 

انتقال کودکان لهستانی به و یوکی.سی.سی 

 هندوستان

جنگ جهانی دوم با حملة آلمان به لهستان آغاز 

شد. پس از شکست لهستان تعدادی زیادی از 

های کار در آلمان و شوروی اهها به اردوگلهستانی

لهستانی به اسارت  331111فرستاده شدند. 

( 0201م )بهمن 0191فوریه  01درآمدند و در روز 

: 0211با قطار به روسیه فرستاده شدند )دمندان، 

( و در چهار منطقة سیبری اسکان یافتند تا در 02

کار گرفته شوند. برای  کالخوزهای روستایی به

ـ میسکی  نامة سیکورسگیموافقتلهستان 

ترین تحول سیاسی جنگ بود و در آخرین مهم

( این خبر 0231)مرداد  0190روزهای اوت 

به گوش اسرای لهستانی رسید. در  کنندهخوشحال

نامة ژنرال والدیسالد سیکورسکی نخست موافقت

وزیر دولت در تبعید لهستان با دولت شوروی، بر 

که  تصریح شد و از آنجاآزادی اسرای لهستانی، 

ها بودند و ها خود درگیر جنگ با آلمانروس
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کمبود مواد غذایی ارتش را در تنگنا قرار داده بود، 

دولت شوروی با انتقال اسرای لهستانی و ارتش 

آنها به ایران موافقت کرد. خراسان یکی از 

مسیرهای انتقال اسرای لهستانی بود که گروهی 

آباد به مشهد منتقل ز عشقلهستانی ا 3119شامل 

 ( 32شدند. )همان: 

سرهنگ پرکودیچ، فرماندة اردوگاه انتقال 

آباد، در قوچان، با اسکرین ها در عشقلهستانی

مالقات کرد و بسیاری از افراد شخصی از جمله 

کودک که در تبعید از والدین خود جدا شده  211

دادند، آوری تشکیل میبودند و ارتش کوچك رقت

تا: راه مشهد وارد ایران شدند )اسکرین، بیاز 

(. اغلب این کودکان یتیم والدین خود را بر 310

فرسا، سوء تغذیه و دلیل کار دشوار و طاقت

هایی چون تیفوس و ماالریا از دست داده بیماری

(. اولین گروه از 21 -02: 0211بودند )دمندان، 

با پرستاران  0230کودکان لهستانی در فروردین 

خود، به عزم رفتن به هندوستان، به مشهد وارد و 

شاهپور نگهداری و پذیرایی شدند  ۀدر دارالتربیـ

(. 0230فروردین  01و  3، 3131، شمارة آزادی)

بیست کودک بودند و از بعد از  و اوّلین گروه صد

لهستانی از مرز باجگیران  351آن هر هفته بیش از 

کودک  0219شدند. در کل به مشهد وارد می

لهستانی، از طریق مرز زمینی، به مشهد رسیدند 

(. کودکان لهستانی 11و  19: 0213)صاحبکاران، 

مدتی در مشهد ماندند و وقتی به کنسولگری 

انگلیس در مشهد خبر دادند که مهاراجه مهربان 

جم صاحب مهاراجه ناوانکار آنها را به اردوی 

ده کودکان آواره که در مرز ایالت خود تشکیل دا

بود، دعوت کرده، نفس راحتی کشیدند. در ماه 

آوریل دکتر لیزیکی، یکی از اعضای صلیب سرخ 

لهستان، اولین کاروان کودکان را به سوی هند به 

م این جریان 0193راه انداخت و در تمام سال 

(. انتقال 310و  301تا: ادامه داشت )اسکرین، بی

ی که های یو.کی.سی.سکودکان لهستانی با کامیون

کردند، آباد هندوستان فعالیت میدر مسیر عشق

تن از طریق زاهدان به  125انجام گرفت؛ از جمله 

، 522، شمارة شهرآراهندوستان عزیمت کردند )

 01گزارش داد روز  اطالعات(. روزنامة 09

هفت کامیون، حامل زنان و اطفال،  0230فروردین 

ه از مشهد به تربت وارد و پس از صرف نهار، ب

زاهدان رفتند. کودکانی که والدین خود را نیافتند، 

های مستقر در شهر اصفهان منتقل به آموزشگاه

(. حبیب 0، 01، سال9191، شمارة اطالعاتشدند )

ای که تعدادی از این کودکان را پور، رانندهکامران

 به شاهرود منتقل کرد، در مصاحبة خود گفته است: 

انی که اغلب زن و تن از این آوارگان لهست 33»

کودک و افراد سالخورده بودند، در کامیون من قرار 

داشتند. حدود ده تا دوازده کامیون بودیم و آنها را 

از مرز باجگیران بار زدیم. بر روی آنها چادر 

کشیدیم تا از سرما حفظ شوند. ما در مشهد توقف 

نکردیم و فقط یك توقف کوتاهی در سبزوار 

را به شاهرود بردیم تا از آنجا،  داشتیم. این کودکان

)صاحبکاران، « با قطار، به تهران منتقل شوند.

0213 :11) 

 

 تقدیر از رانندگان و سران یو.کی.سی.سی

های ایرانی نقش مهمی در انتقال تسلیحات کامیون

به شوروی و پیروزی آنان داشتند و به همین دلیل 

شوروی، پس از پیروزی، از آنها، همچون قهرمان 

جنگ، تقدیر کرد. خبر اعطای نشان و مدال اتحاد 

خرداد  1جماهیر شوروی به رانندگان ایرانی، در 
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طبق فرمان »اساس این خبر  چاپ شد. بر 0232

هیئت رئیسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی 

به پنجاه نفر از رانندگان ایرانی، در مقابل کارهای 

ا کامیون شرافتمندانه آنها در تأمین جبهة شوروی ب

های اتحاد ها و مدالو مهمات جنگی، نشان

حسب دعوت  جماهیر شوروی اعطا شد و بر

ماکسیموف، کاردار سفارت کبرای شوروی، برای 

 31ها به رانندگان ایرانی، در ها و مدالتقدیم نشان

در سفارت شوروی، مجلسی  0232اردیبهشت 

مایندگان نضیافتی برپا بود. در این مجلس ضیافت 

طبوعات پایتخت و کارمندان مسئول سفارت م

، 22، شمارةدادگستران« )شوروی حضور داشتند.

 ( 9سال اول، 

طور دقیق مشخص نیست رانندگان  به»

یو.کی.سی.سی که در مسیر خراسان فعالیت 

داشتند، این نشان را دریافت کردند یا نه؛ ولی از 

ها، از فعالیت یو.کی.سی.سی در طرف انگلیسی

خراسان، تقدیر شد و یکی از مسئولین قسمت 

فعال در این زمینه حمیدرضا مهاجن )هانسراج( 

م برای یو.کی. 0195تا  0193بود که از سال 

کرد و چند سال بعد مورد سی.سی فعالیت می

، 0290دی  02تقدیر قرار گرفت. ملکه الیزابت در 

به پاس خدماتی که حمیدرضا مهاجن، معاون 

م، 0239تا  0230یا، از سال شورای فرهنگ بریتان

دی  02)تا  0232برای یوکی.سی.سی. و از سال 

(، در کنسولگری انگلیس در مشهد و در 0290

شورای فرهنگی بریتانیا انجام داده بود، در فهرست 

م چاپ گردید و به دریافت 0112افتخارات سال 

ای عضو امپراطوری  -یك قطعه نشان مدال ام بی

ادقانه، مفتخر شد و انگلیس، برای خدمات ص

، آفتاب شرق« )مراتب کتباً به ایشان ابالغ گردید.

 (1( سال سی و هشتم، 331) 2539شمارة 

یو.کی.سی.سی، در طی چند سال فعالیت خود، 

های متفقین به شوروی نقش مهمی در انتقال کمك

ـ  تعیین جایگاه مسیر زاهدان ولی ایفا کرد،

ه متفقین به آباد در بین مسیرهای متعددی کعشق

قابل تأمل رساندند، از نکات شوروی کمك می

. این مسیر اثرات غیرمستقیم فراوانی برجای است

ترین وظیفة آن گذاشت که بدان اشاره شد ولی مهم

براساس  تأثیرگذاری بر سرنوشت جنگ بود.

های اسکرین که از نزدیك شاهد فعالیت یادداشت

ی مختلف این شرکت بود، تنها با مقایسة مسیرها

توان اهمیت فعالیت یو.کی.سی.سی را درک می

 کرد.

م از بغداد برگشت و 0199اسکرین در آوریل 

چهار روز در تهران ماند و با سران شرکت 

مالقات کرد. وی توانست با کسب  یو.کی.سی.سی

اطالعاتی بیشتر، ادارة یو.کی.سی.سی و مسیر 

ارتباطی تحت نفوذش را با دیگر مسیرها مقایسه 

در همین اواخر سه ربع  :ند و دربارة آن نوشتک

میلیون تن کاال به شوروی حمل شده است. دو 

سوم آن از راه مورمانسك و والدی وستك بوده 

است و یك سوم آن از راه ایران. غذا، فوالد، قلع، 

 اند )اسکرین،مس و غیره از راه ایران حمل شده

های مختلفی (. مسیر ایران نیز شاخه202 تا:بی

داشت. در گزارش ف. نبیل، رئیس ادارة سوم 

وزیر وقت، سیاسی وزارت امور خارجه، به نخست

سهم ایران در پیروزی متفقین از »تحت عنوان 

آمده است متفقین « 0232تا خرداد  0231شهریور 

بیش از پنج میلیون تن مواد مورد نیاز شوروی را، 

ها معبر ایران به شوروی، به وسیلة کامیون از طریق

(. 051: 0211اند )ذوقی، و وسایل دیگر حمل کرده
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آباد در ـ عشق با وجود نقش فراوان مسیر زاهدان

ها کمتر ها، نام این مسیر در گزارشاین جابجایی

شد. اسکرین در خاطرات خود علت این ذکر می

 امر را چنین نوشت:

سینکلر ارقامی دربارة در ادارة یوکی.سی.سی »

ارسال وسائل و مهمات انگلیسی و آمریکایی به من 

نشان داد که مرا به سرگیجه انداخت. بیهوده نبود 

که از راه شرقی بیچارة ما هرگز نامی هم در اخبار 

 (203 تا:بی)اسکرین، « شد.برده نمی

 

 گیرینتیجه

ایران را اشغال  0231روس و انگلیس از شهریور 

ها، ترین اقدامات روسیکی از مهم کردند و

های باری بود. مصادرة تعداد زیادی از کامیون

نقل مورد نیازش،  و انگلیس نیز، برای شبکة حمل

های وجود آورد که بر کامیونشرکت اپاتز را به

دست دوم هندی وابسته بود. با اثبات ناکارآمدی 

طبق برنامه،  رسانی به شوروی، و براپاتز در کمك

های اسکرین از تخلفات ریزی شد با گزارشحطر

م منحل 0193رانندگان اپاتز، این شرکت در سال 

شد و شرکت یو.کی.سی.سی به جای آن شکل 

های ایرانی و گرفت که فعالیت آن بر کامیون

های خریداری شده از طریق وام اتومبیل

ها نیز، همچون ها استوار بود. انگلیسیآمریکایی

ها پرداختند و با تسلط درة کامیونها، به مصاروس

داران انحصاری بر واگذاری الستیك بیشتر، کامیون

ایرانی را به پیوستن به یو.کی.سی.سی مجبور و 

هزار کامیون ایرانی را مصادره  3ترتیب  بدین

کردند. این اقدامات باعث فروپاشی سیستم حمل و 

داران هندی، . یو.کی.سی.سی کامیوننقل ایران شد

انی، ارمنی و ایرانی را به استخدام خود در آورد افغ

ها، در برخی نقاط برای تسهیل در تردد کامیون و

ها پرداخت و در سازی و تسطیح راهبه جاده

هزار کیلومتر راه ساخت ولی بیشتر این  1مجموع 

های مسیر تردد یو.کی. اقدامات اصالح جاده

 سی.سی. بود. 

نی باعث شد تا های ایراکار گرفتن کامیون به

بار نیز وسایل الزم  و ویژه وزارت خواردولت و به

حمل و نقل غلّه نداشته باشد. اگرچه پس از بروز 

هایش مشکالت، یو.کی.سی.سی توافق کرد کامیون

در زمانی که بار برای حمل نداشتند، به حمل غلّه 

بپردازند و در مشهد این کار را کرد، ولی در 

نقل  و باعث گرانی حملمجموع، کمبود کامیون 

نقل بار و  و شد. این گرانی، افزایش کرایة حمل

مسافر را به دنبال داشت. برخی از رانندگان نیز به 

ویژه برخی از کارمندان قاچاق کاال پرداختند و به

نقل کاالیی نظیر گندم  و طور رسمی در حملبه

های ژاندارمری بیرجند دخالت داشتند و گزارش

ن، مسئول تفنگچیان شوسف، این علیه پرویزخا

 دهد. قاچاق سازماندهی را نشان می

استخدام رانندگان با دستمزدهای زیاد باعث 

جذب بسیاری از رانندگان ادارات دولتی شد و بر 

عملکرد اداراتی نظیر شهرداری تأثیر منفی داشت. 

از سوی دیگر، این وضعیت نیز موقتی بود و با 

پایان جنگ، باعث بیکاری گسترده شد. افزایش 

ان دستمزدها نیز تورمی ایجاد کرد که، با وجود پای

جنگ، همچنان در جامعه باقی ماند. همچنین 

های سنگین و توقیف یوکی.سی.سی با جریمه

گواهینامة رانندگی، بسیاری از رانندگان را با مشکل 

داران را نیز از مواجه کرد. یو.کی.سی.سی کامیون

بندی کامیون و انحصار واگذاری طریق درجه

داد. این شرکت الستیك تحت فشار قرار می
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یت اقتصادی نیز در مشهد انجام داد که بیشتر فعال

دوزی در زا بود. ساخت کارخانة پوستینتورم

ای مشهد، برای تهیه لباس جنگجویان سیبری نمونه

ای جز افزایش موقتی از این فعالیت بود زیرا نتیجه

 گوسفند نداشت.

های انسانی، با یو.کی.سی.سی در زمینة کمك 

د. توزیع گندم در میان نیز فعالیت کر هدف تبلیغات

آباد به مردم و انتقال کودکان لهستانی از عشق

ر اقدامات مهم این مشهد و هندوستان، از دیگ

شرکت بود. با این حال فعالیت یو.کی.سی.سی طی 

ش، تأثیرات منفی عمیقی 0235تا  0231سال، از 5

 بر اقتصاد و اجتماع مشهد گذاشت. 

.کی.سی.سی آباد که یومسیر هندوستان به عشق

در آن فعالیت داشت، یکی از مسیرهای ارتباطی کمك 

متفقین به شوروی بود که اگرچه حجم زیادی از 

ها را انتقال داد، ولی در مجموع قابل مقایسه با کمك

وجود، اتحاد جماهیر  این دیگر مسیرها نبود. با

شوروی به دلیل تأثیرگذاری شبکة حمل و نقل ایران 

راننده، در سفارت شوروی  51بر نتیجة جنگ، از 

 تقدیر کرد.
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