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  پيشگفتار

  
طرفي ايران در جنـگ جهـاني اول، در طـول ايـن جنـگ               با وجود بي

.  و ملـت مـا وارد آمـد        ناپذيري بر پيكر مـيهنضربات و خسارات جبران
محاباي قواي بيگانه و نيروهـاي متخاصـم بـه خـاك ايـران، در                 يورود ب 

فقدان يك دولت قوي و متمركز و داراي سامانه اداري كارآمـد، هـرج و               
ثبـاتي را دامـن زد و بـه تـشديد ضـعفمرج و ناامني و پراكندگي و بـي

دولت مركزي و وخامت حال و وضع اقتصادي و اجتماعي مـردم ايـران              
طرف كه با هيچ كشوري در جنگ نبود، تقريبًا         ران بيدر نتيجه اي  . انجاميد

  .به اندازه يك كشور در حال جنگ خسارت و خرابي تحمل كرد
در ميان آن همه نابساماني و بدبختي، بروز قحطي بزرگ و فراگيـر در            

اي كه عالوه بـر خشكـسالي چنـد سـاله،            قحطي؛ايران مزيد بر علت شد    
 در تـشديد آن مـؤثر و        - انگلستان ويژه قواي ه   ب -حضور نيروهاي بيگانه  

 در بلكه از علل اصلي آن بود؛ و در نتيجه آن شمار زيادي از مردم ايـران،
  .ابعادي باور نكردني به ورطه مرگي هولناك افتادند

هـاي آن زمـان و      اخبار و گزارشهاي مربوط به اين قحطي در روزنامه
خاطرات بعـضي از    اند و   كتابهاي تاريخي كه به حوادث آن دوره پرداخته

 از جمله خاطرات بعضي از افسران انگليسي كه         -اندركارانرجال و دست
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8  قحطي بزرگ

 تـا   -در آن دوره در ايران حضور داشتند و از نزديك شاهد ماجرا بودنـد             
فرمانفرمـا و قحطـي شـيراز       از كتـاب     -امـا . حدودي منعكس شده است   

مـستقلي  تـاكنون هـيچ اثـر       -نوشته دكتر حافظ فرمانفرماييان كه بگذريم     
آميز و بـاورنكردني آن و علـل و         درباره قحطي بزرگ ايران و ابعاد فاجعه

عوامل تشديد و ادامه و گسترش آن، تأليف و منتشر نشده است؛ و كتاب              
   .حاضر اولين اثر در اين زمينه است

اي است از پژوهش آقاي محمدقلي مجد، محقق          ترجمهحاضر  كتاب  
ر چاپ و منتشر شده است و عنوان آن         كه در آن كشو   ايراني مقيم آمريكا    

»The Great Famine and Genocide in Persia 1917-1919 «باشدمي.  

  

وي پژوهش خود را در زمينه قحطي بزرگ در ايران با تكيه بر اسـناد               
و مدارك و گزارشـهاي آرشـيو وزارت خارجـه آمريكـا و نيـز اخبـار و                  

ــه ــات و گزارشــهاي موجــود در روزنام ــاي آن اطالع ــه ــژه ه دوره، ب وي
رعـد   روزنامه  و همچنـين خـاطرات افـسران و فرمانـدهان           ايـران  و   هاي

. به پايان بـرده اسـت      جنگ جهاني اول     انگليسي حاضر در ايران در زمان     
طور كه اشاره شد، پژوهش آقاي مجد اولين كـار جـدي و مـستقل               همان

ـــران در دوران ـــزرگ در اي ـــاره قحطـــي ب و ابعـــاد  جنـــگ جهـــاني اول درب
 و  - تعبيـر كـرده    »هولوكاست واقعي «كه نويسنده از آن به      -آميز آن   هفاجع

  .نقش انگلستان در تشديد و ادامه آن است
هـاي دسـت اول و      نويسنده در ضمن پژوهش خود اخبار و گـزارش

انگيزي از نتايج حضور نيروهاي نظامي بيگانه و عمليات و اقدامات             رقت
نايـت جنگـي عليـه      ج«كـه بـا     آنان در ايران ارائـه داده اسـت؛ اقـداماتي           

چگونـه   كـه  او نـشان داده اسـت     .  است بودههمسان و برابر    » غيرنظاميان
نيروهاي انگلستان، در حالي كه مردم يك شهر از گرسنگي به جان آمـده              

اي را كه از شكم گرسنة همان مـردم زده بودنـد، بـه هنگـام            بودند، آذوقه
يفتـد،  ن به دسـت حريـف        آنكه براينشيني از برابر نيروهاي عثماني        عقب

؛ و نيز چگونه ارتش انگلستان براي تـدارك      )23ص  (از ميان بردند    يكجا  
نياز نفرات خـود در ايـران، بـه جـاي وارد كـردن آذوقـه از                 آذوقه مورد 
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9  پيشگفتار

آوري و خريـد گنـدم و جـو والحيل اقدام به جمـعهندوستان، به لطايف
در ناوگان دريايي   تا  كند  زدة ايران ميساير مايحتاج مردم گرسنه و قحطي

انگلستان جاي خالي بيشتري براي ترابري نظامي ارتـش انگلـستان بـاقي             
، زيرا وارد كردن گندم از هندوسـتان، مـستلزم حمـل آن بـا كـشتي                 بماند

مـسئول تـدارك آذوقـه در        انگليسي   ژنرال؛ و نيز چگونه     )25ص  (است  
؛ )جـا همان (لدبابه خود مي» زرنگي«اين  از  گفتگو با ديپلمات آمريكايي   

و نيز چگونه نيروهاي متجاوز روسيه در فصل زمستان در منطقه سردسير            
هـاي مـردم هجـوم      غرب ايران، براي تأمين هيزم موردنياز خود به خانـه

كننـد وپنـاه را از جـا مـيدفاع و بـيبرند و در و پنجرة خانه مردم بي  مي
ف و يخبندان به داس     زده را در ميان بر     و مردم بيچاره و فلك؛سوزانند  مي

ص  (دسته درو شـوند   سپارند تا دسته  رحم سرما و گرسنگي ميتيز و بي
گـري نيروهـاي نظـامي    ؛ و نيز چگونه كنـسول روسـيه بـه وحـشي)107

  ... وكندكشورش در ايران اعتراف مي
ممكن است خواننده اين كتاب دريابد كه آقاي مجد بر آن بوده است             

نگلـستان در ايـران مـسبب اصـلي تـشديدكه ثابت كند عملكرد ارتـش ا    
اين دريافت كامًال درست اسـت و خـود         . فاجعة قحطي بزرگ بوده است    

تر از همه نقش بريتانيـاعجيب«: گويداي در اين باره ميايشان در مصاحبه
قحطي بزرگ در زماني اتفاق افتاد كه سراسر ايران در. در اين فاجعه است

 كاري براي مبـارزهولي انگليسيها نه تنها هيچ. ها بوداشغال نظامي انگليسي
با قحطي و كمك به مردم ايران نكردنـد، بلكـه عملكـرد آنهـا اوضـاع را

درست در زماني كـه. تر كرد و سبب مرگ ميليونها نفر از ايرانيان شدوخيم
شـدند، ارتـش بريتانيـا مـشغول خريـدمردم ايران به دليل قحطي نابود مي

 مواد غذايي از بازار ايران بود و با اين كار خـود هـممقادير عظيمي غله و
شد و هم مردم ايران را از اينافزايش شديد قيمت مواد غذايي را سبب مي

ها مانع واردات مواد غـذاييتر اين كه انگليسيجالب. كردمواد محروم مي
ي به عالوه، در زمان چنين قحط. النهرين به ايران شدنداز آمريكا، هند و بين

ها از پرداخـت پـول درآمـدهاي نفتـي ايـران اسـتنكافعظيمي، انگليسي
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چنين اقداماتي را قطعًا بايد جنايت جنگي و جنايت عليه بـشريت. ورزيدند
كشي بـهها از قحطي و نسلهيچ ترديدي نيست كه انگليسي. به شمار آورد

وي ديگـر،اما از س1».كردنداي براي سلطه بر ايران استفاده ميوسيلهعنوان
بيند كه مستندات عمده و اصـلي ايـن كتـاب، اسـناد آرشـيو               خواننده مي

وزارت خارجه آمريكاست و ممكن است در ذهنش اين سئوال پديد آيد            
كه انگلستان متهم اصـلي آن      -تحقيق درباره ماجرايي به اين اهميت     در  كه  

 چرا از اسناد و مدارك انگليسي خبري نيست؟ در پاسـخ بـه ايـن                -است
هـايميان عملكرد دولـت«:  آقاي مجد چنين پاسخ داده است      مقدروال  سئ

بندي شده تفاوت جالبي وجودآمريكا و انگليس در زمينه انتشار اسناد طبقه
طبـــق ايـــن قـــانون . در آمريكـــا قـــانون آزادي اطالعـــات وجـــود دارد. دارد

بنـدي شـده سال اسناد طبقـه30دستگاههاي دولتي موظفند پس از گذشت
بنـديرا علني كنند و اگر بخواهند سندي را همچنان در حالت طبقـهخود

در چنـين مـواردي، محقـق. شده نگه دارند، بايد دليل موجهي ارائه كننـد
 خواستار علني شدن سند فـوق،تواند با استناد به قانون آزادي اطالعاتمي

فدرال تواند در دادگاهاگر دستگاه دولتي مربوط امتناع كند، محقق مي. شود
در . سـند را بـه دسـت آورداقامه دعوي كند و سرانجام با حكـم دادگـاه

در اين كـشور قـانون آزادي اطالعـات. كند فرق ميانگلستان مسئله كامًال
بنـديتواند اسناد را همچنان در حالت طبقـهدولت بريتانيا مي. وجود ندارد

ختيار محققين قرارشده نگه دارد و تنها اسناد گزيده و دستچين شده را در ا
ي محققان عليه دولت به خاطر علني نكردن ابه عالوه، امكان اقامه دعو. دهد

هـاي دولتـي بريتانيـابه اين دليل، دسـتگاه. اسناد تاريخي نيز وجود ندارد
بنـدي شـده نگـهتوانند تا هر وقت كه بخواهند اسناد را در حالت طبقهمي

  .دارند و از انتشار آن خودداري كنند
يك نمونه چشمگير و مهم، اسناد وزارت جنگ و اسناد نظامي انگلـيس

اين اسناد هنـوز در حالـت.  است1914-1921هايدر رابطه با ايران سال

                                             
  .190 و 189، صص 1382، بهار 25فصلنامه تاريخ معاصر ايران، شماره  -1
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11  پيشگفتار

بندي شده قرار دارند و اعالم شده كه تا پنجاه سال ديگر، يعني تا سالطبقه
حتي اگر اين پنجاه سال نيـز طـي شـود، هـيچ. ، علني نخواهند شد2053

در . تضميني وجود ندارد كه اين اسناد حتي در آن زمان نيـز علنـي شـوند
خواهند چه چيـزي را پنهـانها ميشود كه انگليسياينجا، انسان حيران مي

  1»كنند؟
 با هدف معرفي اين تحقيق      »هاي سياسي مؤسسه مطالعات و پژوهش«

بديع و نيز طرح موضـوع و فـتح بـاب بحـث و پـژوهش دربـاره نقـش                    
آميزي كه به مرگ جمعيت زيـادي       نگان در تشديد ابعاد قحطي فاجعهبيگا

باشـد كـه    . كنـد ز مردم ايران انجاميد، اقدام به انتشار ترجمه اين اثر مـيا
اي براي پژوهشگران عالقمند به تحقيق در ايـن زمينـه و            انتشار آن انگيزه

  .تر شدن تاريخ معاصر ايران گردداظهارنظر صاحبنظران و مĤًال روشن
  

  هاي سياسيمؤسسه مطالعات و پژوهش
  

  

                                             
  .182همان، ص  -1

HistoryBook.ir



HistoryBook.ir



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سخن مترجم

  
نگامي كه عباس ميرزا در مشهد از ورم كبـد از دنيـا رفـت، برخـي                 ه

قـــراردادگفتنـد ايـــن بيمـاري نبـــود كـه او را از پـــاي درآورد؛ بلكـه ايـــن     
گويي او دانسته بـود كـشورش       . تركمانچاي بود كه او را دق داد و كشت        

حمايـت  .  پنج سال بعد روي آسودگي نخواهـد ديـد         تا يكصد و چهل و    
عهـدي او در تركمانچـاي شـايد نخـستين گـام در از              ها از واليت  روس

اش را با خود به     دست رفتن استقالل كشوري بود كه او آرزوي پادشاهي
  .گور برد

اش در ميـان     سرزميني كه طي قرنها آوازه،در اين يكصد و پنجاه سال     
انداز بود، دستخوش دخالتهاي مستقيم و غيرمستقيم       قدرتمندان عالم طنين

و هـر آن رادمـرديبيگانگاني شد كه هر آنچه خواستند بر سرش آوردند          
و . كه سر برآورد تا آن شوكت و عزت را بازستاند از ميدان به در كردنـد               

 گـشوده   57اي در زمـستان     اين عقده فرو ماند تا به همت پير معنـا يافتـه
  .شود

 دورة هـا از ايـن دوره يكـصد و پنجـاه سـاله،            رين برهـهتيكي از تلخ
اي كه كـشور در نابـساماني        دوره؛استبداد صغير تا استبداد رضاخاني بود     

پس از يك نهضت ناكام اجتماعي، شيرازه حكومتش از هم گسيخته و در            
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14  قحطي بزرگ

در . اسـت اي بـراي خـود دم و دسـتگاهي بـه هـم زدهاش بيگانههر پاره
فقر و جنگ   . شرق انگليس و در غرب عثماني     شمال روس، در جنوب و      

 همه جا را دربرگرفته و اگـر غيرتمنـداني همچـون مـدرس و               نظميو بي
اي كننـد، اوضـاع چنـان اسـت كـهخيزند تا چـاره به پا ميميرزا كوچك

  .گرددبرد؛ اگرچه يادشان جاودانه ميفريادشان ره به جايي نمي
ين برهه تلخ تاريخ ايران     اين اثر كه پيش روي شماست به بخشي از ا         

گمان در ديگـر آثـار مربـوط بـه ايـن دوره كمتـر بـه آن                  پردازد كه بي  مي
  .اندنپرداختهاصًالپرداخته و يا 

اي از اين كتاب به دستم رسيد و وقتـي آن            نسخه84در تابستان سال    
، نـشان دادم، مهجـور      مطالعـات تـاريخي   نامـه فـصلرا به سردبير محترم     

نان بود كه بـا نظـر ايـشان مقـرر شـد ضـمن ترجمـه                 ماندگي موضوع چ  
نامـه معرفـي    اي در اين فصلاش طي مقالهمختصري از آن، اثر و نويسنده

  .گردند
گيري براي ترجمه كامل آن     اي شد براي تصميمانتشار آن مقاله مقدمه

  .اكنون پيش روي شماستكه هم
وان پاك پدرم   دانم، ضمن اداي احترام به ر     در پايان بر خود بايسته مي

كه در كودكي مرا ترك گفت و قـدرداني از زحمـات خالـصانه مـادرم و                
مثال همسرم، ترجمه اين اثر را، هر چند نـاچيز، نثـار            شكرگزاري مهر بي

هـاي غـرور و شـرف، بـراي         هايي كنم كه بر فراز بلنـدترين قلـه  اسطوره
قفقاز تا افراشتگي پرچم مقدس اين سرزمين به خاك افتادند؛ از بلنديهاي

  .تا شلمچه...  بوشهر؛ و لسواح
  محمد كريمي

  1386 پاييز -تهران
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  فصل اول
  

  مقدمه
  

 بزرگترين فاجعه تاريخ ايران و      1917تا1919ترديد قحطي بزرگ      بي
دهيم كـهدر اين پژوهش نشان مي. فراتر از تمامي وقايع پيش از آن است

سبب گرسنگي و سوءتغذيه و     از جمعيت ايران به     % 40چگونه نزديك به    
شـك ايـران     بـي.هاي ناشي از آن از صحنه روزگـار محـو شـدند             بيماري
 كـشوري خـسارتي در      هـيچ.  است  جنگ جهاني اول     ترين قرباني   بزرگ

 با اينكه قحطـي     .اين ابعاد را در نگاه مطلق و يا نسبي تحمل نكرده است           
تـرين  هـاي دوره معاصـر و از بـزرگ  يتـرين قحطـ   بزرگ ايران از بزرگ

تـاريخ  . هاي قرن بيستم است، اما ناشـناخته بـاقي مانـده اسـت              كشي  نسل
تـوان بـدون درك آنچـه كـه در          ، نمي جنگ جهاني اول     ايران را در دوره   

هـا  تـرين واقعيـتقطعًا برجسته.  رخ داد، دريافت   1917-1919هاي    سال
يرانيان طي اين سالها پنهان مانـده اسـت؛ واقعيتـي كـه             كشي ا درباره نسل

نتايج اين پژوهش فراتر از ابعـاد       . اش چندين جلد نگاشت   توان درباره  مي
  . تنها ضبط وقايع بوده است،نگاري است و در اينجا هدفاين تك

  
جهاني اول   در جنگ ايران

، بازشناسـي چهـارگ جهـاني اول     جن  در دوره  در تحليل تاريخ ايران   
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16  قحطي بزرگ

 نوامبر  -در مرحله نخست  .  مفيد است  مرحله شاخص اين جنگ در ايران     
طرفي ها بيو روس] ي عثماني [هاها، تركـ انگليسي1915 تا پايان    1914

 و روسيه براي تقسيم جديد ايران به توافقي         ايران را نقض كردند؛ بريتانيا    
ها براي بيرون رانـدن روس     ها نيز با كمك آلمانيپنهاني رسيدند و ايراني

 تا 1915ـ دسامبر در مرحله دوم. شجاعانه تالش كردند  ،منفورو انگليس 
 قـرار    و روسـيه   اجم انگلـستان   بـار ديگـر مـورد تهـ         ايران -1917مارس  

ـــه ســـرانجامي نرســـيد و روســـيهگرفـــت؛ تـــالش عثمـــاني ـــستان ب  و انگل
 كه  انگلستان.  را به كنترل خود درآوردند     هاي وسيعي از خاك ايران      بخش

1914 را در نـوامبر- خوزسـتان -هاي جنوب غـرب ايـران     تر بخش  شپي
 استيالي خـود را بـر ديگـر منـاطق جنـوب و              1915اشغال كرده بود، از     

شـرق تأسيس پليس    و؛  1915 در اشغال بوشهر :  گسترش داد  غرب ايران 
 در مرحلـه    .1916 در به فـارس  » ت سايكس أهي«و ورود   1915 در ايران
 رخ داد؛ ارتـش     انقـالب روسـيه   -1918 تـا ژانويـه      1917آوريـل   -سوم

فـع   بـه ن اياالت متحده.  از هم پاشيد و كشور را ترك كرد در ايران  روسيه
 جنـگ   ، ورود ايـاالت متحـده بـه       انقالب روسـيه  . متفقين وارد جنگ شد   

ــاني اول  ــارجه ــين در به ــع متفق ــه نف ــست1917ب ــت انگل  در ان و موفقي
 در مارس    از دست تركان عثماني     بغداد  از جمله خارج شدن    -النهرين  بين

 كامًال تغيير داد و وضعيتي بـه وجـود آورد كـه             اوضاع را در ايران   -1917
 را  و نيز بخش وسيعي از خاور نزديك توانست تمام خاك ايران    انگلستان

 از  - در ايـران   رقيب تاريخي انگلـستان   -روسيه تزاري . به تصرف درآورد  
1915 و مارس    1907ـ اوت    دو قرارداد تقسيم ايران     و صحنه خارج شد  

فقـين از   ، مت  و فرانـسه    به نفع انگلستان   با ورود اياالت متحده   . اثر شد ـ بي
ــد ــان يافتن ــروزي خــود اطمين ــا. پي ــه اروپ ــاي آمريكــايي ب ، ورود نيروه

 نيروهاي بيشتري را در قالب نيروي موسـومرا قادر ساخت تاها    انگليسي
ـ      . منتقل كننـد    و ايران   به خاور نزديك   به دنسترفورس  رو از   افـراد ايـن ني

 به اين كـشور     1918 گسيل شده و در بهار        به ايران   غرب اروپا  هاي  جبهه
، تنهـا بخـش كـوچكي از        1918با اين وضعيت تـا ژانويـه        . هجوم بردند 
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17  فصل اول

  . باقي ماند در ايرانيروهاي روسن
آن نيروهاي انگليـسي     آغاز شد كه طي      1918مرحله چهارم از ژانويه     

تـر در   قي را كـه پـيشط حمله كردند و منـا     به غرب، شمال و شرق ايران     
ها تهاجم تمام عيار انگليسي. ها بود، به اشغال خود درآوردند    اختيار روس

به روسيه 1915هايي از ايران كه در قرارداد پنهاني مارس         و اشغال بخش
پيش از آن در اشغال آنها بود، موضوعي است كـه تـاكنونواگذار شده و    

 خبـر   از همـان آغـاز كـار، بريتانيـا        . بسيار گذرا بدان پرداخته شده اسـت      
اي كـهداشـت؛ بـه گونـهتهاجم به غرب ايـران را بـه شـدت پنهـان مـي

  . معروف شده بود»  هيس-نيروي هيس«به » دنسترفورس«
قـرار بـر    . آوردند خود در  اشغال را به     ايران 1918ها تا ژوئيه      انگليسي

 را ترك كنند؛ يعنـي ايـران         ايران 1921 در مه    اين بود كه نيروهاي بريتانيا    
نيروهـاي  . داشـت  قـرار    در حدود سه سال و نيم در اشغال نظامي بريتانيا         

1299، يعنـي پـس از كودتـاي         1921) نـه در مـه    ( هم در فوريـه      بريتانيا
 كـه   - را ، ديكتاتوري رضاخان  با اين كودتا بريتانيا   . از ايران رفتند  ) 1921(

از اين به بعد،    .  در ايران مستقر كرد    - شد  رضاشاه پهلوي  1925/1304در  
 كه آمريكا  1940 بود؛ تا در اواخر دهه        در دست بريتانيا   تا سي سال ايران   

  1. را گرفتجاي بريتانيا
من در پژوهش ديگري، بـه تفـصيل، بـه اوضـاع نظـامي، سياسـي و                 

 پژوهش حاضر به    2.ام پرداخته1914ـ  1918هاي   در سالرانديپلماتيك اي 
19191917ــ ، خصوصًا قحطي بزرگ     ساز جنگ در ايران   جنبة سرنوشت

  . سازترين مرحله جنگ بود، اين دوره سرنوشتبراي ايران. پردازدمي
 درسـت در همـين       و ند؛ها كشور را اشغال كرد    در اين برهه، انگليسي

                                             
  . در جنگ جهاني اول و تصرف آن به وسيله بريتانياي كبير ايران-1

Majd, Mohammad Gholi, Great Britain and Reza Shah: The Plunder of Iran. 1921-

1941, Gainesville. University Press of Florida, 2001, Chapter three. 

2  - Majd, Mohammad Gholi, Persia in World War One and its Conquest by Great 

Britain. Lanham: University Press of America, 2003. 
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18  قحطي بزرگ

تـرين فاجعـه تـاريخ خـود يعنـي قحطـي             بـه بـزرگزمان بود كه ايـران    
  . دچار شد1917ـ1919

 حدود نيمي از    - ميليون نفر  10 تا   8طور كه خواهيم ديد، حدود      همان
، هنگـامي   ايـران . در اين قحطي تلف شـدند     - در آن زمان   جمعيت كشور 

.  بـود  كرد كـه در اشـغال نظـامي انگلـيس         اجعه را تحمل ميترين ف   بزرگ
اثر، نه تنها   ي تسكيني و بيئها جز چند اقدام جز    خواهيم ديد كه انگليسي

براي كاستن از شدت قحطي كاري انجام ندادند، بلكه با خريـد گـسترده              
ـ        غله و مواد غـذايي در ايـران        ، النهـرين د و بـين، وارد نكـردن غـذا از هن

 از  -هـاي مـالي    و اتخـاذ سياسـتممانعت از ورود غذا از اياالت متحده      
در .  قحطي را شدت بخـشيدند     -جمله نپرداختن درآمدهاي نفت به ايران     

هـا از بـين      انگليـسيهـاي  با سياسـتنتيجه، تعداد بيشتري از مردم ايران     
توان با اطمينان مصداق عيني جنايت عليه بـشريت         اين اقدام را مي. رفتند

 بـوده و از بـدترين       ترين قرباني جنگ جهـاني اول      بزرگايران. تلقي كرد 
كنم كه بدون درك    تكرار مي. هاي دوره معاصر لطمه ديده است       كشي  نسل

توان تاريخ معاصر ايـران      آمده، نمي بر سر ايران   1917-1919 در   آنچه كه 
  .را دريافت

  
  1917-1919قحطي بزرگ 

 جنـگ جهـاني   هـاي ايـران در   درباره خسارات و ويرانيكفيميروشن
  :نويسدمياول 

شـماريت بيها و مشقا بداقباليبراي مردم ايراناولجهانيجنگ
ها هـزارمناطق وسيعي در اثر جنگ تخريب شده، ده. به همراه آورد

ايراني دچار قحطي شدند يا پس از بيماري مردند، بسياري زنـدگي
. خود را در اثر عمليات نظامي از دست دادند و يا خسارت ديدنـد
در نگاه به گذشته، حتي اكنون نيز سخت است بتوان گفت چگونـه

دفاع از تماميت ملي در برابـر... توانست لطمه كمتري ببيند ميايران
هاي بزرگ كه هر كدام تسلط بـر ايـران راهاي قدرتاندازيدست
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19  فصل اول

هـاي نفـوذ خـودپاداشي در نبرد براي مستعمرات جديد و حـوزه
  1.ديدند، ناممكن بودمي

،  در ايـران   نقطه آغازين اين پژوهش، گزارشي است كه كاردار آمريكا        
 داده  ، درباره وضعيت خواروبار و آذوقـه در ايـران         2س اسميت موري  واال

 در شرح وضعيت آذوقـه و خواروبـار بـه موضـوع قحطـي               موري .است
 در اثـر     يك سوم جمعيت ايـران      كه نويسداشاره كرده و مي1918-1917

  » .انداز ميان رفته«هاي ناشي از سوءتغذيه گرسنگي و بيماري
من در گزارش. براي من باور كردني نبود    

 

هاي پيشين اشاراتي دربـاره     
اين قحطي ديده بودم و دريافته بودم كه قحطي سـختي بـوده اسـت، امـا                

اشـت  اين موضوع مرا بـر آن د      . تلفات در اين مقياس بحث ديگري است      
 به  1914-1919دورة  در  را درباره ايران ] آمريكا[تا اسناد وزارت خارجه     

اين اسـناد   . نتيجه اين كار يك افشاگري تمام عيار بود       . دقت جستجو كنم  
از . بسيار ارزشمند است و پيش از اين مورد استفاده قـرار نگرفتـه اسـت              

 جنگ   در جريان  اري درباره تاريخ ايران   نگثمرات فرعي اين پژوهش، تك
نگـاري   بر اين كشور اسـت؛ و نيـز تـكو استيالي انگلستان  جهاني اول   

بـا كمـال تأسـف      .  اسـت   در ايران  »كشي نسل-قحطي«مختصري درباره   
 سـوم جمعيـت ايـران از مبني بر اينكه يكدريافتم كه نوشته آقاي موري    

 بسيار بدتر از    ،واقعيت. وده است اند، با اغماض و كمتر از واقع ب       بين رفته
هـاي ديپلماتيـك    طور كه در گزارش  همان. دهنده است  حقيقتًا تكانن و آ

 ميليـون   بيـست  حـدود    1914 در    آمده، شمار جمعيت ايـران     ها  آمريكايي
.  بوده است  -رسده سادگي به اثبات مي شماري كه در اين پژوهش ب      -نفر

 ميليـون   21 دسـت كـم بـه        1919با يك روند طبيعي، اين شمار بايـد در          
ميليون بـوده اسـت كـه نـشان         ، يازده   1919اما شمار واقعي در     . رسيد  مي

                                             
1- Miroshnikov, Lev Ivanovich, Iran in WWI, Moscow: USSR Academy of Science, 

1964, p 96. 

2- Wallace Smith Murray. 
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 در ابعـادي     ميليـون نفـر در اثـر قحطـي و بيمـاري            ده دست كم    ،دهد  مي
 در ميزان تلفات قحطي، كـاهش       شاخص ديگر . اند از بين رفتهآميز   هفاجع

- و منـابع روسـي      بنـا بـه نظـر شوسـتر        -1910در  .  است جمعيت تهران 
 از  .)به فصل سوم رجـوع كنيـد      (بوده است  نفر   000/350جمعيت تهران 

أي براي دوازده نامزد پيروز      ر 000/56 نيز كه در آن      1917نتايج انتخابات   
نفر بوده   دست كم چهارصد هزار      يابيم كه جمعيت تهران   ثبت شده، درمي

در . نفـر كـاهش يافتـه اسـت       دويست هزار    اين شمار به     1920در  . است
ميـزان  ميليون نفر، يعنـي     بيست   به    شمار جمعيت ايران   1956مجموع، تا   

دهنده اسـت؛ و    اين اعداد به شدت تكان. نرسيد،  1914 در   جمعيت ايران 
از آنجـا كـه ايـن       . افكنـد  و منطقه مـيپرتو كامًال متفاوتي بر تاريخ ايران     

 به وجود    و انگلستان   توسط روسيه  قحطي در ابتدا با جنگ و اشغال ايران       
تـر   اوضاع بـدتر و قحطـي طـوالنيهاي انگلستان  و سپس با سياستآمد

 جنگ جهاني   شد، تلفات وارده به كشور در اثر قحطي، خسارات ناشي از          
 در   به روشني بسيار فراتر از تلفات ارامنـه        تلفات ايران . شودتلقي مياول  
ايـن  . هاسـت كشي يهوديان توسط نازيحتي بسيار فراتر از نسل و   تركيه
 جنگ جهـاني     در ها نگاهي كامًال متفاوت درباره تاريخ معاصر ايران         يافته
  .دهدبه دست مياول 

منابع پژوهش عبارتنـد    . پردازدفصل دوم به گزارش مستند قحطي مي
هـاي  ؛ گـزارش و تبريـز   هاي ديپلماتهـاي آمريكـايي از تهـران         گزارش: از

؛ مطبوعـات و شـهادت      ميسيونرهاي آمريكايي از شهرهاي مختلف ايـران      
  .شاهدان عيني همان عصر درباره گسترة رنج و گرسنگي مردم

ن ، جـا   در ايـران   شرح مفصل و روشني كه وزيرمختار وقـت آمريكـا         
ــدول ــس كال ــران1الرن ــي در اي ــاره وضــعيت قحط ــته اســت؛ ، درب  نوش

هاي مطبوعات آن دوران از ابعاد رنج و گرسنگي ناشي از قحطي؛              گزارش
هـاي ميـسيونرهاي مـذهبي      خاطرات يـك شـاهد عينـي؛ و نيـز گـزارش

                                             
1- John Lawrence Caldwell. 
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ر و ارزشمندي از منابع و مĤخذ و اسناد         ، گنجينه سرشا  آمريكايي در ايران  
همچنين خاطرات افسراني چون سرلشكر     . دهدرا در اين باره تشكيل مي

؛ 1918 در ايـــران در ســـال فورس، فرمانـــده دنـــستر1دنـــسترويل. ســـي. ال
 در  شـــرق ايـــرانپلـــيس ســـربازرس 2ديكـــسون. آر.  ئـــي.سرلـــشكر دبليـــو

، افـسر شـناخته شـده       3دانـاهو . اچ.  و سرگرد ام   1919 و   1918هاي    سال
 در   و نماينده سياسي آن دولت در غرب ايـران         اطالعات نظامي انگلستان  

4.نيـز از منـابع گرانـسنگ در ايـن زمينـه اسـت             1919 و   1918هاي    سال

هاي اين شاهدان عيني بالفاصله پس از جنگ نوشته شده اسـت؛              گزارش
و نه تنها براي مشخص كردن ابعاد گرسنگي و مرگ، بلكه بـراي روشـن               

  .بخش است در ايران بسيار ارزشمند و آگاهيساختن سياستهاي بريتانيا
 به بررسي آمـار1919 و 1914 در    سوم با مقايسه جمعيت ايران     فصل

  .پردازدتلفات قحطي مي
هـاي  در اين فصل ثابت خواهد شـد كـه بـرخالف ادعـاي پـژوهش

، 1914 را در  كـه جمعيـت ايـران   1970 و 1960هـاي   در دههها  انگليسي
 ميليون نفـر    بيستن در آن سال     اند، جمعيت ايرا   ميليون نفر آورده89/10

افزودن دو رقم   .  ميليون سقوط كرده است    يازده به   1919بوده است و در     
 ميليون توسط آنها نيز بـراي القـاي حـس دقـت علمـي               دهاعشار به عدد    

 درصـد   چهـل هاي ناشي از آن، دست كم       بنابراين قحطي و بيماري. است
  .ف كرده است را تل- ميليون نفرده يعني حداقل -جمعيت ايران

  
  داليل قحطي

 اثر جنگي كه در خاك ايران، ابتـدا ميـان           در،  1916در نيمه دوم سال     

                                             
1- L. C. Dunsterville. 

2- W.E.R.Dickson. East Persia, A Backwater of the Great war. London: Edward 

Arnold, 1924. 

3- M.H.Donohoe. With the Persian  Expedition. London: Edward Arnold, 1919. 

4- Dunsterville, L.L. The Adventures of Dunsterforce, London: Edward Arnold, 1920. 
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درگرفتـه  هـاي عثمـاني   و تركها  ؛ و سپس ميان روسها  روسايرانيان و   
كمبـود مـواد    . بود، مردم ايران با كمبود مواد غذايي و گراني روبرو شدند          

، تركهاي عثمـاني   1917 بهار   در. طي انجاميد  به قح  1917غذايي، در پاييز    
 نيـز   ، نيروهاي روسيه  خاك ايران را ترك كردند و به دنبال انقالب روسيه         

هـا در ايـران     از آن پس تنها انگليـسي.  از ايران رفتند   1917 پايان پاييز    در
ترين فاجعه تاريخ خود دچـار      ماني به بزرگبنابراين، ايران ز  . باقي ماندند 

عالوه آمد كه تمام خاك ايران و كشورهاي همجوارش در شرق و غرب،             
، از همان آغاز، انگلـستان    .  بود ، در اشغال نظامي انگلستان     خليج فارس  بر

ي ايـران   طت و تقصير فاجعه قح    اي زد تا مسئولي   دست به تبليغات ماهرانه
هـا و   طور كه گفته شد، تركاما همان .ها كند ها و عثمانيرا متوجه روس

در اين پـژوهش    . ها پيش از بروز قحطي، ايران را ترك كرده بودند           روس
اي كه منجر   شود عامل اصلي تشديد و طوالني شدن قحطينشان داده مي

.  بـود ازرگـاني و مـالي بريتانيـا   به مرگ ميليونها ايراني شـد، سياسـتهاي ب      
  . پردازدهاي قحطي مي به بررسي علت6تا 4هاي فصل

 بـه هنگـام     فصل چهارم به غارت اموال مردم توسـط سـربازان روس          
هـا و   ، روسانگلـستان قبًال اشـاره كـرديم كـه      . پردازدخروج از ايران مي

توانـد  دانند، امـا چـه چيـزي مـي ميكاها را عامل اين جنايت هولن       ترك
 بدان پـاي يا ترك روسقحطي در مناطقي از ايران را كه حتي يك سرباز

  ، توجيه كند؟ و كرمانته، نظير فارسشنگذا
فصل پنجم بـه بررسـي خريـدهاي غلـه در ايـران در دوران قحطـي                 

 خريـد   كـه دهد مستند ارايه شده در اين فصل نشان ميشواهد. پردازد  مي
غله در مقياس وسيع، براي تـأمين آذوقـه نيروهـاي انگليـسي در ايـران،                

ژنرال . ، بر دامنه قحطي در ايران افزوده است        و جنوب روسيه   النهرين  بين
ر جايي با صراحتي عجيـب ضـمن اظهـار تأسـف، بـه ايـن                ، د دنسترويل

هـا منجـر    واقعيت اعتراف كرده است كه خريدهاي غله از سوي انگليسي
ها گرديد و در نتيجه به مرگ شمار بـسياري از           به كمبود و افزايش قيمت

بـاره تخليـه     در تر گزارش سـرگرد دانـاهو      از اين عجيب؛ايرانيان انجاميد 
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1918 از تركها در سـپتامبر        در آستانه شكست ارتش انگلستان     شهر مراغه 
ها كه قبًال مواد غذايي بسياري خريده بودند، ذخيـرة غلـه              انگليسي. است

هـاي   تـا بـه دسـت تـركشهر را در شرايط سخت قحطي از ميان بردند        
هـا و گزارشـهاي  تر اين كه؛ چگونه گفته و از هر دو عجيب. نيفتد عثماني

، از ديد دستگاه كنتـرل و سانـسور اطالعـاتي بريتانيـا             و داناهو  دنسترويل
 بالفاصـله   شايد اين نكته كه هر دو كتاب در شـرايط         ! مخفي مانده است؟  

 پاسخي  اند؛منتشر شده) 1920؛ و دنسترويل  1919،  داناهو(پس از جنگ    
   . باشدسؤالبراي اين 

 و داناهو  هاي دنسترويل  كه موضوع قحطي در كتابجالب توجه اين
اي ترين اشاره كوچك-1924- آمده، اما در كتاب ژنرال ديكسون      آشكارا

 هوشيارتر  در آن زمان دستگاه سانسور انگليس     ] ظاهراً. [به آن نشده است   
، گزارش مفـصلي دربـاره خريـد        با اين حال در كتاب ديكسون     . شده بود 

ايـن  . خـورد  به چشم مـي در خراسان  گستردة غله توسط ارتش انگلستان    
1خريدها براي تأمين آذوقه نيروهاي انگليسي به فرماندهي ژنرال مالسون         

شـواهد و مـدارك مـستندي از        .  صورت گرفتـه اسـت     در جنوب روسيه  
ها و نيز گزارشهاي ميسيونرهاي آمريكـايي در دسـت          گزارشهاي روزنامه
 گرفتـار قحطـي      در همان زمان كه مردم مـشهد        كه دهداست كه نشان مي

. اندها مشغول خريد گسترده غله در منطقه بودهاند، انگليسيهولناك بوده
  . نيز در كتاب خود، عين همين مطلب را گزارش كرده استنديكسو

 توسـط    نيز در كتاب خود به موضوع خريـد غلـه در شـيراز             سايكس
  2.ها، اشاره كرده استانگليسي

از .  اسـت  - گـيالن  -بارزترين نمونـه ايـن وضـع، قحطـي در رشـت           

                                             
1- Malleson. 

2- Sir Percy Sykers, A History of Persia, Vol II, London: McMillan and Co, Limited, 

1921. 

Brigadier – General Marshall, William. Memories of four fronts, London: Ernest 

Benn Limited, 1929. 
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يـابيم كـه ايـن       درمـي ميسيونرهاي آمريكايي در رشت    مكررهاي    گزارش
شهر در آغاز از قحطي هولناكي كه ديگر نقاط ايران را دربرگرفته بود، به              

، در معرض گرسـنگي و بيمـاري قـرار          اكثر كساني كه در رشت    . دور بود 
تيمـار و   ] توسط مردم [ندگان ديگر نقاط ايران بودند كه اكثراً        داشتند، پناه 

 افتـاد، امـا      به دست ارتش انگلستان    1918شهر در ژوئن    . شدندتغذيه مي
 محقق  -1918 اواخر ژوئيه    -هاكنترل مؤثر شهر تا هنگام شكست جنگلي

 و از جملـه     گـيالن هـا،  توسط انگليـسيرشت اشغال اندكي پس از  . نشد
؛ دليل اين امر در كتاب ژنرال دنـسترويل         دچار قحطي شد    نيز شهر رشت 
هـا بـرنج و ديگـر مـواد         ، انگليسياندكي پس از اشغال گيالن    . آمده است 

را بـراي تغذيـه ارتـش       ) از جمله هندوانه، عسل و حتي خاويـار       (غذايي  
بنـابراين، مـردم ايـران      . خريدندشهر   و مردم گرسنه آن       در باكو  انگلستان

آنچـه در گـزارش ژنـرال       .  گرسنه نماننـد   گرسنگي كشيدند تا اهالي باكو    
ت كه او بـه آسـودگي بـه توصـيف           جالب توجه است، اين اس     دنسترويل

 پهلو گرفته و عازم     هاي مملو از مواد غذايي ايران كه در بندر انزلي           كشتي
پردازد و نسبت به اين موضوع كه ايـن كـار مـرگ تعـداد                بودند، ميباكو

ز ا. تفاوت اسـت  زيادي از ايرانيان را در اثر گرسنگي به همراه داشت، بي
» ماجراهـاي دنـسترفورس  «، اين برنامه هم بخشي ازنظر ژنرال دنسترويل  

واكنش دولت ايران نيز صدور فرماني بود كـه بـر اسـاس آن ظـاهراً                . بود
، براي ايرانيان .  ممنوع اعالم شده بود    صادرات مواد غذايي از ساحل خزر     

عـام  تـر از قتـلها چيزي كمخريد و صدور مواد غذايي از سوي انگليسي
ها، گزارش اديـسون    ترين سند درباره خريد غله توسط انگليسي  مهم. نبود
در ايـن گـزارش،     .  اسـت  - كنسول ويژه آمريكـا در ايـران       -1وثردسا. ئي

كند كه مأموريت خريد مواد غـذايي در غـرب ايـران بـه               افشا ميساوثرد
ايـن اداره سـتادهايي در. واگذار شده بـود »  النهريناداره منابع محلي بين«

زمـاني كـه    .  داشت كه شمار كاركنان آن كمتر از دو هزار تـن نبـود             بغداد

                                             
1- Addison E. Southard. 
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، به ايـران آمـده بـود،    النهرين ، رئيس اداره منابع محلي بين  ژنرال ديكسون 
هـا در      در گفتگو با او دريافت كه خريد غله ايران توسط انگليسي           وثردسا

ايـران در آن زمـان دچـار         .آن روزها بالغ بر پانصد هزار تن بـوده اسـت          
  . قحطي بود

 از ميـزان ظرفيـت      وثرد با تفاخر براي سا    لب آن كه ژنرال ديكسون    جا
گويد كه با خريد غله در ايران فـراهم آمـده        آزاد شده كشتيراني سخن مي    

 اگر اين مقـدار غلـه از طريـق ايـران            ،گويد   مي وثرد به سا  ديكسون. است
كردند و در نتيجه بخش مهمي از          وارد مي  شد، بايد آن را از هند       تهيه نمي 

ايـن سـند نـشان      . شد   براي اين كار اشغال مي     ظرفيت كشتيراني انگلستان  
زده ايـران بـا       ي نجات مردم قحطي   توانستند برا   ها مي    انگليسي  كه دهد  مي

 گندم وارد ايران كنند؛ اما نه تنها اين كار را نكردنـد، بلكـه               كشتي از هند  
در آن شـرايط قحطـي و كمبـود، گنـدم        بالد كه      به اين مي   ژنرال ديكسون 

ود را در اقيـانوس     داخل ايران را هم خريدنـد تـا ظرفيـت كـشتيراني خـ             
  جـاي  ليونها ايراني قرباني شدند تا انگلستان     ييعني م .  افزايش دهند  اطلس

  . داشته باشدهاي خود در اقيانوس اطلس  كشتيخالي در
شـود     روشن مـي   عالوه بر اين، از اسناد متعدد وزارت خارجه آمريكا        

ها    نيز كامالً در جريان ميزان گستردة خريد غله توسط انگليسي          كه آمريكا 
در شرايطي كه قحطي و گرسنگي جمعيت ايـران را از دم تيـغ               -در ايران 

، براي جبران   در حالي كه مؤسسات خيريه آمريكا     . بوده است  -گذراند  مي
كردنـد، دولـت      توجهي از مواد غذايي روانه ايـران مـي          قابلقحطي حجم   
  .عام در ايران رضايت داده بود  تلويحاً به قتلاياالت متحده

اداره «همزمان با خريد غله در نواحي شمالي و غربـي ايـران توسـط               
ن نيز دسـت بـه خريـد        ها در شرق ايرا     ، انگليسي »النهرين  منابع محلي بين  

توان بـه جزئيـات ميـزان      ميهاي ژنرال ديكسون از روي نوشته. غله زدند 
  .خريد غله شرق ايران پي برد

ها عالوه بـر      زماني كه قحطي مرگبار ايران را دربرگرفته بود، انگليسي        
 -النهـرين    و بين  ي از هند  خريد گسترده مواد غذايي، از واردات مواد غذاي       
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عـالوه بـر خلـيج    . كردنـد   جلوگيري مي  -همسايگان غربي و شرقي ايران    
 و نيز    بود؛ در هند    نيز در اشغال ارتش انگلستان     النهرين   و بين  ، هند فارس

 غله كافي وجود داشت، اما ايران كه در ميان آنها قرار داشـت،        النهرين  بين
  . دچار گرسنگي بود

 بـه   جلوي ورود مواد غـذايي از ايـاالت متحـده   عالوه بر اين، بريتانيا  
طـور    ل اعتناي اين ماجرا، همـان     نكته بسيار مهم و قاب    . ايران را گرفته بود   

آيد، اين حقيقـت اسـت         نيز برمي  ها  كه از گزارشهاي ديپلماتيك آمريكايي    
كه بـه مـرگ      بود   دستخوش قحطي خطرناكي  ايران  كه در همان زمان كه      

بـه    از ورود مـواد غـذايي از ايـاالت متحـده            بريتانيا د،ميليونها تن انجامي  
عـام ايرانيـان      ، به قتل  بار ديگر دولت اياالت متحده    . ايران، جلوگيري كرد  

  .تن داده بود
  

  تنگناي مالي
پـردازد كـه چگونـه دولـت          فصل ششم به بررسي ايـن موضـوع مـي         

محروم كردن ايـران از منـابع       .  ايران را در تنگناي مالي قرار داد       ،انگلستان
 در محروم كردن ايران از منابع غذايي هماهنـگ        مالي با سياست انگلستان   

 زيـرا  ؛در آغاز جنگ، دولت ايران دچار يك بحران مالي شد. و همراه بود 
 درآمد بازرگاني خارجي و نيز درآمدهاي گمرگـي را          شديدجنگ كاهش   
لـت ايـران و   بـين دو » قـرارداد مهلـت قـانوني     «در نتيجـه،    . در پي داشت  

درآمدهاي گمركي جنوب و    .  به امضا رسيد    و انگلستان  هاي روسيه   دولت
از اين  . شد  آوري مي   ها جمع   ها و روس    توسط انگليسي ] به ترتيب [شمال،  

 و  هـاي روسـيه     هاي ايران به دولت     درآمدها، سود و جريمه ديركرد بدهي     
مانـدة آن بـه دولـت ايـران پرداخـت             شد و سپس باقي      كسر مي  انگلستان

 كـل  بايـست  مـي اين در حالي بود كـه بـر طبـق ايـن قـرارداد      . گرديد  مي
بـا كـاهش حجـم بازرگـاني در اثـر           . شد  درآمدها به دولت ايران داده مي     

  انگلـستان   و هاي روسيه   دولت. جنگ، اين پرداخت بسيار ناچيز شده بود      
 بـا دولـت ايـران منعقـد كردنـد،           1916بر طبق قـراردادي كـه در ژوئيـه          
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در آن زمـان    . پرداختند   تومان به ايران مي    000/200بايست ماهانه مبلغ      مي
به )  تومان 5/6( قران   65 پوند و نرخ برابري ارز،       000/30اين مبلغ معادل    

د ماه اين مبلغ مسدود شـد و پـس از           ابتدا به مدت چن   . وند بود پازاي هر   
از آن  . باز زدند  ها به كلي از پرداخت سهم خود سر         ، روس انقالب روسيه 

شد؛ در نتيجه مشكالتي در       ها نيز نامنظم انجام مي      پس، پرداخت انگليسي  
  .برابري نرخ ارز به وجود آمد

ا، حجم پـول در     ه  با حجم گسترده خريد مواد غذايي توسط انگليسي       
ارزش . بسيار زياد شده بـود    جنگ جهاني اول     گردش ايران نيز در جريان    

. قران با چيزي كه شايد تنها بتوان تورم افسارگسيخته ناميـد، روبـرو بـود           
 در  هاي بسيار ارتش انگلستان     اين پديده نامعمول، در اثر خريدها و هزينه       

ها درآمدهاي گمركي ايران      اين حال، انگليسي  با  . ايران به وجود آمده بود    
كردند، اما به دولـت ايـران         را با قران كه ارزش فراوان يافته بود، جمع مي         

 پوند را كه ارزش آن به شدت كاهش يافته بـود        000/30همان مبلغ ثابت    
كردنــد، و  پرداخــت مــي)  تومــان بــه ازاي هــر پونــد8/1 قــران يــا 18(

درخواست دولت ايران براي دريافت     . زدند   مي التفاوت آن را به جيب      مابه
ايـن روش، بـه ويـژه همزمـان بـا           . اين مبلغ به قران نيز ره به جايي نبرد        

بـا كـاهش   . گسترش قحطي در ايران، دزدي تمام عيار و باالتر از آن بـود     
سوم ميزان قراني را      ارزش استرلينگ، دولت ايران تنها قادر بود يك        شديد

عالوه بر اين، با افـزايش زيـاد   . كرد، به دست آورد تر دريافت مي   كه پيش 
بنـابراين،  .  عمالً به صفر رسـيده بـود       ،ها، قدرت خريد واقعي مردم      قيمت

مـسدود كـردن    . كـرد   درآمدهاي گمركـي عمـالً هـيچ دردي را دوا نمـي           
شكي نيـست كـه     . درآمدهاي نفتي ايران تنگناي مالي ايران را افزايش داد        

 محروم كردن ايـن كـشور از درآمـدهاي          ،ليه ايران ترين اقدام مالي ع     مهم
بردند، دولت  زماني كه ميليونها ايراني در گرسنگي به سر مي. اش بود نفتي

، درآمـدهاي نفتـي ايـران را بـه          ايران و   انگليس و شركت نفت     انگلستان
هـاي     درآمدهاي نفتي ايران طي سال     ميزان. هاي واهي مسدود كردند     بهانه

 ميليون دالر، و    40اين مبلغ حدود    .  پوند بود  هشت ميليون  ،1919-1914
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در آن زمان مبلغي بسيار معتنابه و تقريباً چهار برابر مجموع بودجه ساالنه             
شـد، ميليونهـا نفـر از         اگر اين پول به ايران پرداخت مي      . دولت ايران بود  

  .كردند يماري نجات پيدا ميمرگ ناشي از گرسنگي و ب
 ايران توليد نفت را آغاز كـرده و بـه سـرعت بـه كـشوري                 1913در  

امتيـاز نفـت ايـران در اختيـار         . نفت تبديل شـد    كننده و صادركننده    توليد
 متعلق بـه    1914؛ و دوسوم سهام شركت در       ايران و   انگليسشركت نفت   
. همزمان با جنگ، توليد نفت به شدت افـزايش يافـت          .  بود دولت بريتانيا 

السهم ايـران را بـر اسـاس قـرارداد             حق ايران و   انگليساگر شركت نفت    
پرداخـت  ) از درآمد شـركت بـر اسـاس امتيازنامـه دارسـي           % 25حدود  (

بـه  گمركـي را    كرد، درآمدهاي نفتي قادر بـود تـا كـاهش درآمـدهاي               مي
السهم ساالنه ايران، با توجه به سود كالن          در واقع حق  .  جبران كند  مراتب

بـالغ  )  ميليـون دالر   10( ميليـون پونـد      2، به   ايران و   انگليسشركت نفت   
بالفاصله پـس از آغـاز جنـگ در         .  بود زياديشد كه در آن دوره مبلغ         مي

السهم ايران را متوقف كردند، بلكه  نه تنها پرداخت حقها  ، انگليسي 1914
هـاي نفـت بـه        هاي وارده به لولـه       ميليون دالر نيز براي جبران خسارت      2

با آنكه دولت ايـران مـسئول       . جو طلب كردند    اي ايلياتي ستيزه    دست عده 
اعمال خارج از كنترل خود نبود و خطوط لوله نيز به سرعت تعمير شـد،               

پرداخـت  . السهم ايران سر بـاز زدنـد        نان از پرداخت حق   ها همچ   انگليسي
 ميليون پونـد كـه   8از دست كم و ايران  به تعويق افتاد     1921اين مبالغ تا    

توانست مانع از مرگ عده بـسياري در دوران قحطـي گـردد، محـروم                 مي
اش   ها در دوران قحطي، ايران را از درآمدهاي نفتي           اين كه انگليسي   1.شد

 ايـن   ؛ به خودي خود اقدامي بـه شـدت بدسـگاالنه بـود            محروم ساختند، 
  .كشي نبود عام و نسل تر از قتل اقدام كم

اماني در نـرخ ارز،     سمحروميت از درآمدهاي نفتي، توأم با تقلب و ناب        
تنگناي مالي دولت ايران را كامل كرد؛ در نتيجه، در آن بحبوحه جنـگ و               

                                             
1- Majd, Great Britain and Reza Shah, chapter 9. 
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ربانيـان اقـدام مفيـد و      قحطي، دولت ايران با جيب خالي نتوانست براي ق        
، در همان حال كه از يك سو ايران را از           دولت بريتانيا . مؤثري انجام دهد  

اش محروم كرده بود، از سوي ديگر فرياد شكوه و شكايتش از              منابع مالي 
يـك  . زدگان بلند بـود      ايران در كمك به قحطي      دولت كفايتي و ناتواني    بي

 اين محروم كردن ايران از منـابع مـالي خـود،             كه كردبار ديگر بايد تأكيد     
 در محروم كردن ايـران از تـأمين         مشي انگلستان   هماهنگ و همراه با خط    

كـشي، اقـدام      توان داشت كه قحطي و نسل       ترديد نمي . آذوقه مردمش بود  
  .ست براي اشغال و تصرف ايران بوده اجنگي تعمدي بريتانيا

 ايران اميدوار بـود بـا شـركت در آن           »ورساي«با آغاز كنفرانس صلح     
در مـارس   . ت ناشي از جنگ، غرامت دريافت كنـد       ابابت قحطي و خسار   

بنـا  بر مبنـاي آن      سندي ارائه كردند كه      ، نمايندگان ايران در پاريس    1919
در اين سند   . ندنده و درخواست غرامت ك    بود شكايات ايران را مطرح كر     
كـامالً نادرسـت ارائـه       جنگ جهاني اول     تاريخ نظامي و سياسي ايران در     

اين سند عالوه بر ادعاهاي ارضي مـضحك، پـر از اظهـارات             . شده است 
 همان طور كه در فصل هفت       1.نادرست، گمراه كننده و كامالً دروغ است      

 ايران و علل و عوامل قحطي       ، شكايات اقتصادي  خواهد شد توضيح داده   
اين سند بـا آميخـتن شـكايات ايـران بـه            . كامالً نادرست ارائه شده است    

اهميـت    ، موضوع قحطـي را كـم       و ادعاهاي نادرست   انبوهي از اشتباهات  
داد؛ و داليل آن را به شكلي مـبهم ارائـه كـرد و موجـب تـضعيف                   جلوه

 كنفرانس صلح    جبران خسارات و حق شركت در      در مورد ادعاهاي ايران   
 اي  زيركانـه روشن است كه اين موضوع نيز خـود بخـشي از توطئـه              . شد

سرپوش گـذاردن بـر     . براي پنهان داشتن حقيقت قحطي و علل آن است        
 آغاز شده بود؛ بنا بود كه ايران هم         از پيش ترين فاجعه تاريخ،      روي بزرگ 

  .در جنگ و هم در صلح بازنده باشد

                                             
1- Majd, Persia in World war I, chapter 13. 





  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل دوم
  

  گزارش مستند: 1917- 919رگ قحطي بز
  

ترين فاجعه در تاريخ ايران و بـسيار فراتـر             بزرگ 1917- 919قحطي  
گونه كه اشـاره شـد،    همان.  در قرن سيزدهم ميالدي استاز تهاجم مغول 

ترين فجايع تـاريخ اسـت كـه دربـاره آن كمتـر             يكي از بزرگ   اين قحطي 
وقتي در سـال    . ها نيز كمتر است     شتهنوشته شده و آگاهي درباره آن از نو       

 ايران دچار خشكسالي شد، اين نگراني پديد آمد كه نكند حوادث            1925
س  در ايـران، واال    كاردار وقت آمريكا  .  تكرار شود  1918 و   1917سالهاي  

  :نويسد مي] در اين باره [1موري. اس
 1917-1918ن بـا اوضـاع سـالهاي        رسد دست كم ايـرا      به نظر مي  
در آن هنگام در اثر خشكسالي و تخريبي كه به زراعـت       . روبروست

هاي بيگانه وارد شد، قحطي ايران را دربر        ايران به دليل تهاجم ارتش    
  2.زنند يك سوم جمعيت آن را تلف كرد گرفت كه تخمين مي

                                             
او در يك .  به دنيا آمد در اوهايو1887در ) Wallace Smith Murray (واالس اسميت موري -1

 در مـوري .  در ايـران بـود   سفير آمريكا1945 ـ  46 در ايران و در فاصله دوره كاردار آمريكا
  )مترجم. ( درگذشت1965

2- Murray, dispatch 115,891. 5018/June 17, 1925. 
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ناد مربـوط  از اين رو اس  . بايد اشتباهي رخ داده باشد    ! باور نكردني بود  
 بـه دقـت      را در جريان جنگ جهـاني اول       به ايران وزارت خارجه آمريكا    

آرشيوي بسيار غني كه پيش از ايـن كـسي بـه آن مراجعـه               . بررسي كردم 
  .نكرده بود

همچنين با اين واقعيت روبرو شدم كه تاريخ ايران در جنـگ جهـاني              
ــردهاول ــت    در پ ــده اس ــيده مان ــا پوش ــستگي، از نظره . اي از راز و سرب

 1. اساساً ناشناخته مانـده اسـت      1917-1919آورتر اين كه، قحطي       شگفت
دريافتم كه نظر موري مبني بر اين كه جمعيت ايران به يك سوم رسـيده،               

يـن فـصل،    ا. واقعيت از اين بدتر بوده اسـت      . تر از واقع است     حدسي كم 
  . كند ابتدا گزارش مستندي از قحطي و مدت آن ارائه مي

هاي ايران در   و گزارشهاي روزنامهآرشيو اسناد وزارت خارجه آمريكا
آن دوران، منابع درجه اولي است كه در اين فصل از آنهـا اسـتفاده شـده                 

 در ايـران نيـز از     انيـا خاطرات و مشاهدات عيني افسران ارتش بريت      . است
تـرين آنهـا      ترين و قابل استفاده     روند؛ كه مهم    منابع دست دوم به شمار مي     

 فرمانده نيروهـاي    عبارتست از خاطرات و مشاهدات سرلشكر دنسترويل      
؛ خـاطرات و مـشاهدات      1918 در شمال و غرب ايـران در سـال           بريتانيا

؛  افسر اطالعاتي مأمور در نيروهاي تحـت امـر دنـسترويل           سرگرد داناهو 
 فرمانـده نيروهـاي     خاطرات و مـشاهدات سرلـشكر سرپرسـي سـايكس         

كـه    با توجه بـه ايـن     . 1919 تا   1916هاي    ايران در سال   در جنوب    بريتانيا
كـه  نوشته شده اسـت     ها توسط شاهدان دست اول و كساني          اين گزارش 

» دست دوم «اند، اين منابع      بالفاصله پس از جنگ در صحنه حضور داشته       

                                             
در بسياري از كتابهايي كه در آنها به تاريخ ايران در           . ه كمي عجيب است   اين ادعاي نويسند   -1

از .  اختصاص داده شده است  1917-1919آن دوره پرداخته شده، صفحات زيادي به قحطي         
فرمانفرمـا  ،  حافظ فرمانفرمائيان ؛  تاريخ هجده ساله آذربايجان   ،  احمد كسروي : باب نمونه نك  

؛ تاريخ سياسـي و اداري ايـران در دوره قاجاريـه     ،  ؛ عبداهللا مستوفي   در شيراز  1336و قحطي   
 در همان ايران و رعدهاي  هاي روزنامه  و نيز شماره؛ ايران در جنگ بزرگ،الدوله سپهر مورخ
  )ويراستار. (دوره
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  .شوند محسوب مي» دست اول«نيز در حقيقت منبع 
 درباره  آر ديكسون . ئي.  دبليو سرلشكرديگر منبع بسيار مهم، گزارش      

  . است1918 -1919 در 1پليس شرق ايران
  

  1916 پاييز ؛آغاز كمبود مواد غذايي
 در ، كنسول آمريكا  2بيدر. تقريباً يك سال پس از آغاز جنگ، رالف اچ        

 به بررسـي وضـعيت مـواد        1915 مه   20ن، در گزارش خود به تاريخ       ايرا
غذايي در ايران و تأثير جنگ بر قيمت كاالها، اعم از وارداتـي و داخلـي                

، عمالً واردات بـه     ها در اوت گذشته در اروپا       از آغاز درگيري  «: پردازد  مي
  :كند كه مي وي سپس به اين نكته مهم اشاره .»ايران متوقف شده است

اين در  . بنابراين بهاي اقالم توليد خارج به شدت افزايش يافته است         
. حالي است كه افزايش بهاي اقالم توليد داخلي چندان نبوده اسـت           

از جمله اقالم توليد داخلي كه بهاي آنها افـزايش نيافتـه، گوشـت              
. جات اسـت    مرغ و ميوه    گوسفند، گوشت گاو، آرد ايراني، مرغ، تخم      

شود، هـر      كشت مي  هاي پست ساحل درياي خزر      كه در زمين  برنج  
 10 تـا    8بهاي شكر هر پونـد      .  سنت افزايش يافته است    6 تا   5پوند  

                                             
اي    به منظور حفـظ منـافع اسـتراتژيك منطقـه          ، دولت انگلستان  در جريان جنگ جهاني اول     -1

اين نيروها با توجه به حوزه      . خود، در بخشهايي از خاك ايران قواي ويژه و ثابتي مستقركرد          
 و  قواي انگليسي مستقر در فـارس     . اي پيدا كردند    هاي ويژه   عمليات و منطقه استقرارشان نام    

نيـروي  . مـشهور شـدند  ) South Persia Rifleries( به پلـيس جنـوب ايـران     و بوشهرمانكر
 كه وظيفه دفاع از      و بلوچستان   تا بيرجند   و مشهد  انگليسي مستقر در شرق ايران، از استرآباد      

شد؛  خوانده مي) East Persia Cordon( را داشت، حلقه خاوري ايران  و افغانستاننهندوستا
،  در بعضي از كتابها از جمله كتاب حاضر، پليس شرق ايران           كه به همين حلقه خاوري ايران     

 )راستاروي. (اند نيز گفته
 ايالـت  كـانتي   در راكينگهـام 1888 ژوئن 8در ) Rolph Hedrick Bader (رالف هدريك بيدر -2

او يك وكيل بود و از اعضاي فراماسـونري و بعـدها عـضو              .  چشم به جهان گشود    ويرجينيا
 1918 -20 معـاون اول كنـسول، و در     1912-18در فاصله سـالهاي     . حزب دمكرات گرديد  

 )مترجم. ( گرديد كنسول اين كشور در مصر1920-22 و از  در تهرانكنسول آمريكا
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 سـنت   80 تا   48 سنت؛ چاي هر پوند      50 تا   30سنت، قهوه هر پوند     
  . سنت افزايش يافته است12 تا 7و آرد اروپايي هر پوند 

  :گيرد  اين طور نتيجه ميبيدر
رسد كه هزينه زندگي براي مردم بومي كـه اجـزاي          چنين به نظر مي   

اصلي غذاي روزانه آنها گوشت گوسفند، برنج و نـان گنـدم اسـت              
ها كه بيشتر اقالم      افزايش چنداني نداشته، ولي هزينه زندگي خارجي      

افـزايش   درصـد    40 تـا    30كنند از     وارداتي اروپايي را مصرف مي    
كاالهاي اروپايي موجود در بـازار بـه تـدريج مـصرف            . يافته است 

  1.هاي زندگي افزايش يابد رود هزينه شود و انتظار مي مي
؛ و شـش    بنابراين مشخص است كه نه ماه پس از آغاز جنگ در اروپا           

ها، و پس از بـروز         انگليسي  به دست   و خوزستان  ماه پس از اشغال اهواز    
، مـواد   ]ي عثمـاني  [ها  ها و ترك     ميان روس  جنگ تمام عيار در آذربايجان    

، كـاردار   2جفرسـون كفـري   . غذايي هنوز به قدر كافي موجود بوده است       
 بـه دو سـال پـس از آغـاز            يعنـي نزديـك    1916ژوئيه  در  ،  موقت آمريكا 

  : كند گونه گزارش مي ، اينها در تهران جنگ، درباره قيمت
وارداتي هميشه در اين پايتخت باال بـوده و قيمـت           قيمت كاالهاي   

كاالي بومي نيز به حساب شرايطي كه در اثر جنگ حاصـل شـده،              
  .افزايش يافته است

ــه گــزارش كفــري  همــان ــشان مــيطــور ك ــورم 1916دهــد، در   ن  ت

                                             
1- Bader, report, 891. 5017/2, May 20, 1915. 

 چـشم بـه جهـان     در لوئيزيانـا 1886در اول دسامبر ) Jefferson Caffery (جفرسون كفري -2
 سـال و    43 گرديد و تا      وارد عرصه ديپلماسي و سياست خارجي آمريكا       1911او در   . گشود

 به ايران اعزام گرديـد و       1916او در   . جمهور در اين عرصه باقي بود        رئيس 5طي زمامداري   
  را در الـسالوادور    او بعدها سمت سفير آمريكا    .  بازگشت  به آمريكا  گ جهاني اول  پس از جن  

ــا)1926 -1928( ــا)1928 -1933 (، كلمبي ــل)1934 -1937 (، كوب ، )1937 -1944 (، برزي
 1974 آوريــل 13او در . برعهــده داشــت) 1946 -1955 (و مــصر) 1944 -1949 (فرانــسه

 )مترجم. (درگذشت و در زادگاهش به خاك سپرده شد
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 كفـري . توجهي وجود داشته و نرخ برابـري ارز افـزايش يافتـه بـود               قابل
در .  دالر اسـت   143/0ن،  ادر حال حاضر نرخ برابري يـك قـر        «: نويسد  مي

 با اين حال، هنگـامي    1.» دالر است  0875/0شرايط عادي نرخ برابري قران،      
 پوندي دو سنت بود، باز هم مواد غذايي در فصل برداشت            كه قيمت جو،  

 اين واقعيتي قابـل توجـه اسـت؛ زيـرا           . نسبتاً فراوان بوده است    1916در  
ترين درگيريهـا در غـرب ايـران از اواخـر             اساساً در دوران جنگ، سنگين    

 رخ داده است؛ و پـس از ايـن تـاريخ اسـت كـه                1916 تا تابستان    1915
  .گذارد ياوضاع رو به وخامت م

 اشاره شده است،    1918 و   1917اگر چه معموالً به قحطي در سالهاي        
اما واقعيت اين است كه بحران كمبود مواد غذايي از يك سال پيش آغاز              

 قحطي تا تابـستان     ،ايم  طور كه در ادامه بحث نشان داده        شده بود؛ و همان   
  . ادامه داشته است1919

 هجـوم آوردنـد،    بـه خوزسـتان  هـا   كه انگليـسي 1914ايران از نوامبر   
 در ژانويـه  هـا  عثماني به دست از آغاز اشغال تبريز   . ها بود   صحنه درگيري 

 را از ايـران بيـرون راندنـد،     هـا   عثمـاني ها،       كه روس  1917، تا بهار    1915
درسـت در همـين زمـان       . نبردهاي بزرگي در غرب ايران در جريان بـود        

خـود را بـر منـاطق حـوزه نفوذشـان           شديد  ها كنترل       و انگليسي ها      روس
، معلوم شده بود كـه بحـران شـديدي در راه            1916تا اكتبر   . اعمال كردند 

  :كند  گزارش ميكفري. است
شود؛ به     دارد به مشكلي جدي تبديل مي      تأمين مواد غذايي در تهران    

ايي از هر نوع، به ويژه گندم، جو، برنج، كاه و           خاطر كمبود مواد غذ   
ها به شكلي غيرعادي باال رفته و فقـرا بـه شـدت در                  يونجه، قيمت 

هـا منتظـر      ها بيرون نانوايي    هاي طويل جمعيت، ساعت     صف. رنجند
                                             

1- Caffery, dispatch 189 and enclosure, 891. 5017/3, July 24, 1916. 

 تـا   88/0 دالر، چاي هر پونـد       726/0وند  شكر هر پ  : هاي گزارش شده به اين شرحند       قيمت
 066/0هـر پونـد     ) از روسـيه  ( دالر، نفت كوره     144/1 تا   792/0 دالر، قهوه هر پوند      846/1

  . دالر022/0 دالر و جو هر پوند 0748/0دالر، زغال چوب هر پوند 
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شوند تا شايد ناني با كيفيت بسيار نازل و با قيمتي بسيار گـزاف                مي
اي گوناگون ديگر به جاي گنـدم       ه  نانواها از جو و جايگزين    . بخرند

  .كنند براي درست كردن نان استفاده مي
  :افزايد او مي

قيمت شكر به پوندي يك دالر و پنجاه و پنج سنت افـزايش يافتـه               
 ناياب است، آن چيزي هم كه قابـل تهيـه اسـت             علوفهانواع  . است

غـال  زغـال سـنگ،   زدر مـورد موجـودي   . اغلب كيفيتي نازل دارد   
  .طور است د و نفت كوره نيز وضع همين نفت سفي،چوب

 در تهـران . وضعيت دارو از اين هم بدتر است    «: نويسد  او در خاتمه مي   
 يك هفته بعد، كفـري     1.»امكان يافتن بسياري از اقالم دارويي وجود ندارد       

  :كند بار ديگر درباره بحراني كه در پيش است، چنين گزارش مي
 بسيار جـدي شـده، زيـرا مقـدار گنـدم            مشكل تأمين نان در تهران    

موجود در پايتخت به طور كلـي بـراي بـرآوردن نيـاز شـهروندان               
از آنجا كه اين مردم تقريباً فقط از نـان و پنيـر بـومي              . ناكافي است 

  .كنند، موضوع بسيار جدي و حياتي شده است خود استفاده مي
روز گذشته چند شورش در شهر برپا شد،        «: ز شده بود  بلواهاي نان آغا  

كنندگان اصلي زنان بودند و يـك آشـوبگر بـه سـاختماني كـه در                  شركت
دولـت  «: نويـسد    در پايان مـي    كفري. »تصرف وزارت داخله بود حمله برد     

 قول داده اقداماتي براي اصالح اوضاع انجام دهد و اگر موفق نشود، اوضاع
، ايـران دچـار قحطـي    1917 در پـاييز   2.»اينجا به زودي ناگوار خواهد شد     

  .ويرانگري شده بود
  

  هاي اوليه درباره قحطي گزارش
 ،1917هاي مطبوعات كامالً روشن اسـت كـه در تابـستان              از گزارش 

                                             
1- Caffery, dispatch 236,891. 5017/4, October 9, 1916. 

2- Caffery, dispatch 246,891. 5017/5, October 17, 1916. 
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تنهـا  ] آن سـال  [ايران در آستانه قحطي قرار داشت و برداشـت محـصول            
 1917 اوت 18 در ايـران روزنامـه  . رده بـود اي كوتاه در آن ايجاد كـ   وقفه

  :دهد چنين گزارش مي
توجهي غلـه در حـال        اكنون مقدار قابل      هاي دولت، هم    در اثر تالش  

ورود به شهر است و ديروز قيمت جو در هر خروار از سي و پـنج                
  1.تومان به سي تومان كاهش يافت

  :نويسد  سپتامبر مي21 در نايرا. اما اين تسكيني گذرا بود
تأثير كمبود  . آورد  نبود غله دارد در سراسر ايران قحطي به وجود مي         

توانـد     مشهود است و هـيچ ترفنـدي نمـي         غله خصوصاً در كاشان   
  بـه كاشـان    آبـاد    يا سلطان  اوضاع را بهتر كند، زيرا حمل غله از قم        

ممنوع است؛ و مازاد غلة اين مناطق بـه شـهرهاي شـمالي ارسـال               
  2.شود مي
 اكتبـر   4به تاريخ   » فقر و رنج در ايران    « در گزارشي با عنوان      3كالدول

  :نويسد  به تشريح قحطي فزاينده پرداخته و مي1917
 سراسـر ايـران     ،گنـدم و انـواع نـان      كمبود مواد غذايي، خـصوصاً      

 را چنان دربرگرفتـه     اي و نيز تهران     خصوصاً مناطق شمالي و حاشيه    
. كه پيش از آغاز زمستان، فقر و رنـج وسـيعي پديـد آمـده اسـت                

ترديدي نيست كه زمستان امسال مرگ و گرسنگي چند برابر خواهد           
به باالترين حد خـود      قيمت ارزاق حتي در اين موقع از سال،       ... شد

جـات حقيقتـاً      طي چندين سال گذشته رسيده و كمبود غله و ميـوه          
  .هشدار دهنده است

كند كه قيمت شكر بـه ازاي هـر پونـد يـك دالر بـاقي             او گزارش مي  

                                             
1- Caldwell, dispatch, 891. 00/917, August 27, 1917. 

2- Caldwell, dispatch, 891. 00/920, October 4, 1917. 

  در بوريـون كـانتي  1875 ژوئيـه  16در ) John Lowrence Caldwell ( جان الرنس كالـدول -3
 بـه عنـوان وزيرمختـار    1914 بـود و در   عضو سـنا 1901-4 به دنيا آمد، در سالهاي  كانزاس
  . درگذشت1922او در .  اين سمت را بر عهده داشت1921او تا .  به ايران اعزام شدآمريكا
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هر چند واردات اخير از هند قيمت را بيـست و پـنج درصـد               «مانده است،   
  :كند  ميوصفها را چنين   اوضاع نانوايي كالدول».كاهش داده است

بخش بزرگي از جمعيت كه از طبقه زارعـان هـستند، تنهـا از نـان                
كنند كه قيمت عادي آن سه برابر شده و همان نيز بـسيار               ارتزاق مي 
هـاي عمـومي    در نـانوايي .  آن اساساً ناكافي اسـت ذخيرةكمياب و  

وبت يا اقبال خود بـراي      آيند و هر كدام منتظر ن       افراد زيادي گرد مي   
مـأموران  . شوند  شوند و اغلب نااميد و گرسنه رانده مي         خريد نان مي  

شوند تا نظم را برقرار كنند و افراد    ها مستقر مي      نظميه در اين نانوايي   
نتيجه آن است كه اغلب، بلـوايي       . دارند سمج و گرسنه را عقب نگه     

  .شود و در مواردي خونريزي هم شده است برپا مي
 برخي اقدامات انجام گرفته براي آرام كردن اوضاع را توضيح           كالدول

  :دهد مي
دولت براي آرام كردن شرايط، در نظـر دارد از محـل ماليـات بـر                

تر از بـازار در       اجناس، گندم مورد نياز را تهيه كند و به بهاي ارزان          
م عمالً تا اين لحظه كمكـي       اما اين كار ه   . اختيار نانوايان قرار دهد   

اي بـراي جلـوگيري از        اقدامات گسترده . به بهبود وضع نكرده است    
احتكار به عمل آمـده و تمـام مـسئوليتها در ايـن زمينـه               انحصار و   

گذاشته شده است؛ ارباب زرتـشتي       شاهرخبرعهده ارباب كيخسرو    
ري او اعتقاد كامل دارنـد؛      است و عموم مردم به صداقت و درستكا       

  .با اين حال اوضاع همچنان وخيم است
  :نويسد  در پايان ميكالدول

ها بـه شـكلي       متكديان چند برابر شده و صدها تن از آنها در خيابان          
كننـد و گـاهي اوقـات فـردي را            گريند و گـدايي مـي       بار مي   اسف

هـا و     از ديگـر نقـاط، اسـتان      . ندبر  محاصره كرده و به او هجوم مي      
  1.شود شهرهاي ايران نيز شرايط مشابهي گزارش مي

                                             
1- Caldwell, dispatch, 330,891. 48/31, October 4, 1917. 
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  :كند  گزارش مي1917 اكتبر 22 در تلگرام كالدول
در اســتانها نبــود مــواد غــذايي هــشداردهنده اســت و شكــست و 

  1.يابد درماندگي و افالس روز به روز گسترش مي
 چنـين توضـيح     1917 وخامـت اوضـاع را در پـاييز          بار ديگر كالدول  

  :دهد مي
مصرف پرفروشي اجناس     هاي فعلي خرده    در اينجا فهرستي از قيمت    

اين قيمتها با در نظر گرفتن نرخ برابري ارز، بـه           . دهم  را گزارش مي  
  .دالر آورده شده است

  :افزايد او مي
ها كه    رود قيمت   را نرسيده، انتظار مي   زمستان هنوز ف  كه  با وجود اين    

انــد، بــه زودي افــزايش  پــيش از ايــن بــه شــدت افــزايش يافتــه
  .چشمگيرتري يابند

 و  هاي آن روز برخي از اجناس در تهران          سپس به ارائه قيمت    كالدول
 دالر؛  6 تا   5بوشل   دالر؛ جو هر     9 تا   7 2گندم، هر بوشل  . پردازد  ايران مي 

 دالر؛ نفت سـفيد هـر       32 تا   30 دالر؛ هيزم هر تن      55 تا   50غال هر تن    ز
 10 در تلگراف     كالدول 3. دالر 30 تا   18 دالر و كفش هر جفت       6/1گالن  

  :كند ، بدتر شدن اوضاع را چنين گزارش مي1917دسامبر 
راسر ايران در اثر جنـگ و       اي كه در س     به دليل قحطي افسارگسيخته   

مـواد غـذايي بـسيار      . انـد   نبود غله به وجود آمده، بسياري گرسـنه       
اقدامات امدادي محلي   . هاي آنها باور نكردني است      كمياب و قيمت  

رسـاني تـوان بهبـود بخـشيدن بـه            هاي كمك     ناكافي است و كميته   
  4.اوضاع را ندارند

  :افزايد ديگري مي در گزارش كالدول
                                             

1- Caldwell, telegram, 891. 00/918, October 22, 1917. 

  . خروار11/1 تقريباً -2
3- Caldwell, dispatch 337 and enclosure, 891. 5017/6, October 24, 1917. 

4- Caldwell, telegram 891. 48/30, December 10, 1917. 
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قيمـت  . قوت غالب طبقات فقير تقريباً منحصر به نان يا برنج اسـت           
هر چند با همـين قيمـت       . گندم هر بوشل پانزده تا بيست دالر است       

قيمت هر پوند برنج بـين پنجـاه        . توان آن را يافت     هم به آساني نمي   
 در  ها با نرخ برابري فعلي ارز         البته اين قيمت  . سنت تا دو دالر است    

  .اند نظر گرفته شده
  :نويسد او در پايان مي

دولت ايران با كميته امدادرساني متشكل از ميسيونرهاي آمريكايي و          
اكنـون مقـداري بـرنج و غلـه             كند و هـم     اي ديگر همكاري مي     عده

رايگان و مقداري نيز در برابر پرداخت قيمـت در اختيارشـان قـرار              
  1.دهد مي

 هـم كـه     آبـاد    و سلطان   مازاد گندم قم   با اين اوصاف، روشن است كه     
پيشتر به آن اشاره كرديم و قرار بود به مقصد شهرهاي شمالي حمل شود              

 بـا  1917 از اوايـل  نـوامبر   هرگز بـه مقـصد نرسـيد؛ زيـرا مـردم تهـران       
  .گرسنگي روبرو بودند

  :نويسد  مي1917دوم نوامبر  ايرانروزنامه 
وزير ارسال كرده و      كاركنان وزارت خارجه درخواستي براي نخست     

شـان پـيش از موعـد و             از مواجـب سـاالنه     سه درصـد  اند    خواسته
خواهند ايـن پـول را بـراي          آنها مي . اكنون به آنها پرداخت شود      هم

ها سرپناه، شمار شهر هزينه كرده و براي آن تيمار تعدادي از فقراي بي
دانند كه بسياري از اين فقرا   سوخت، غذا و لباس تهيه كنند، زيرا مي

  .در زمستان در اثر سرما و گرسنگي جان خواهند باخت
  :نويسد اين روزنامه همچنين مي

 بـازار  در اتاق 20 حدود كه بانكدار است،   تومانيانس الكساندر آقاي

 شهر گدايان فقيرترين از نفر 30 حدود زمستان تا در تاس كرده اجاره

  .كرد خواهد تأمين نيز را آنها لباس و غذا او .دهد آنها اسكان در را

                                             
1- Caldwell, dispatch, 353 and enclosure, 891. 48/59, January 15, 1918. 
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 46 خرواري   اكنون گندم در قزوين     هم« :افزايد  اين روزنامه همچنين مي   
   ». است تومان35 و جو خرواري تومان

 1917 نـوامبر    22 در،  رعـد روزنامـه   . ز گرسنه بودنـد    ني مردم اصفهان 
  :نويسد مي

اخيراً حاكم اصفهان ثروتمندان و روحانيون شهر را به عمارت خود           
 000/50آنهـا مبلـغ     . دعوت كرد تا براي كمك به فقرا فكري كننـد         

 از اصـفهان  . تومان براي تأمين مايحتاج زندگي فقرا كمـك كردنـد         
 خروار غله در روز نيـاز       130خبر رسيده است كه مردم آن ناحيه به         

دارند و بنابراين براي دورة هشت ماهـه پـيش از برداشـت، تقريبـاً               
اي كه در آن ناحيه پيـدا   اما كل غله.  خروار مورد نياز است   000/31
  . تومان است70گندم خرواري .  خروار است000/6شود حدود  مي

 گزارشي از تبريـز  «: كنـد   مه از ديگر مناطق چنين گزارش مي      اين روزنا 
 دهد كه روزانه تعداد زيادي از مردم در اثر گرسنگي در ساوجبالغ             نشان مي 

هـا     مردم به خاطر نبود مواد غذايي در تلگرافخانه         و مشهد  در قم ... ميرند  مي
در «: نويـسد   اين روزنامه درباره قيمت مواد غـذايي مـي         .»اند    متحصن شده 

) تقريباً پونـدي چهـل سـنت      ( قران   14 قيمت نان هر من      جلفاي آذربايجان 
 كه از واحدهاي ايراني به واحدهاي رايج        ها در تهران     برخي قيمت  .»است

 10گنـدم هـر بوشـل     «: ر عبارتند از  اند بر حسب دال      تبديل شده  ييآمريكا
 80 دالر؛ يونجه هر تن      44 دالر؛ كاه گندم هر تن       85/4دالر؛ جو هر بوشل     

زمينـي    دالر؛ سيب 85غال چوب هر تن     ز دالر؛   50 هر تن    خاكه زغال دالر؛  
 سنت؛ صابون خانگي با كيفيت نازل هر        30 دالر؛ برنج هر پوند      5هر بوشل   

 بـه دولـت     حـاكم اردبيـل   « :نويسد  مبر مي  نوا 24در   رعد .» سنت 55پوند  
زند كه آن شهر براي تأمين غذاي اهالي تا پايـان سـال                تلگراف مي  مركزي

پانزده هزار خروار گندم كم دارد و براي وارد كردن اين مقـدار از خـارج                
است كه نان بـسيار كميـاب       يك ماه   « در آستارا  .»كند    درخواست مجوز مي  

 30پونـدي   ( قـران    8است و آنهايي كه نان دارند، آن را به قيمت يك مـن              
شب گذشته جلسه   «: نويسد   نيز مي   درباره اوضاع تهران   ».فروشند  مي) سنت
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اين كميسيون شصت هـزار كـوپن نـان بـراي           . كميسيون ارزاق برگزار شد   
رده است كه فهرست آنهـا را پيـشتر اداره     همين تعداد از فقراي شهر تهيه ك      

هاي مختلـف نظميـه تـسليم         ها به حوزه    اين كوپن . نظميه فراهم كرده است   
 نـوامبر   27در   رعـد  .»شود تا در ميان فقراي حوزه خـود توزيـع كننـد             مي

 كـه   مـدت مديـدي اسـت     «:  دارد ، گزارشي درباره اوضاع كردستان    1917
انواع . شود نان پيدا كرد     شود و اكنون نمي     تر مي   وضع نان روز به روز وخيم     

دانند چگونه گرسنگي خود را برطـرف         غله بسيار كمياب است و مردم نمي      
 دو   ظرف  كه برخي معتقدند . ميرند  روزانه تعدادي در اثر گرسنگي مي     . كنند
 و هر روز تعـداد زيـادي از مـردان     . ..رد خواهند م   تمام اهالي كردستان   ،ماه

 موجود در بـازار را بـراي        ها تمام جو    روس. ميرند زنان در اثر گرسنگي مي    
 براي   و  روبل 6 تا   5 فقط   ويك گا  آنها براي . اند  آوري كرده   اسبهايشان جمع 

: نويـسد    مي 1917 نوامبر   28 در   رعد ».پردازند   روبل مي  3 تا   2هر گوسفند   
هـاي    اكثر دكـان  كه نويسد   به وزير داخله تلگراف زده و مي       حاكم اصفهان «

 و در   » هـستند  اند و افراد بسياري از گرسنگي در حـال مـردن            نانوايي بسته 
نان بسيار كميـاب اسـت و زن و         . اند  ها بسته   هم اكنون اكثر نانوايي   «: تهران

  .»زنند ها زار مي مرد و كودك در خيابان
مـردم بـه دولـت    «: نويـسد   نوامبر مي30 درباره اوضاع همدان در  رعد

 بسيار كمياب است و بسياري از گرسنگي بـه  ن نا كه اند  تلگراف زده و گفته   
 تومان به فـروش     90 تومان و جو     100گندم هر خروار    . اند  حال مرگ افتاده  

  1».رسد مي

اي از    نامـه . كننـد   اك سفيد را با آرد مخلوط مي      ، نانواها خ  در كرمانشاه 
، خطاب به    تهران  بيمارستان آمريكايي   يكي از كاركنان    ،2داگالس. اي. ئي

 از  اي  چند هفته پيش نامه   «: ، حاكي است  1918 ژانويه   15 به تاريخ    كالدول

                                             
1- Caldwell, dispatch, 891. 00/945, December 26, 1917. 

2- E. A. Douglas. 
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 كمبود غله بـه     ،گفت   دريافت كردم كه مي     در كرمانشاه  1تداس. ام. خانم اف 
كنند تا      هاي عمومي خاك سفيد را با آرد مخلوط مي          حدي است كه نانوايي   

  2.»حجم آن بيشتر شود
  

  گرسنگي فراگير
 1918 يازدهم ژانويه    رعددر  . ، كارد به استخوان رسيد    1918از ژانويه   

 نفر در اثر گرسنگي و      51به گزارش نظميه، هفته گذشته      «: چنين آمده است  
در همـين مقالـه بـه اقـدامات          .»انـد    جان باختـه   سرما در خيابانهاي تهران   

تـا  «:  اشاره شده است   امدادي انجام گرفته براي مقابله با قحطي در تهران        
) هـستند كه اعضاي آن همگي ايراني      (مبر، كميته مركزي صدقات     پايان دسا 

اختـصاص بـاغ    : اقدامات زير را براي فقراي شهر به انجام رسـانده اسـت           
با اسباب و اثاثيه مـورد نيـاز و گرمـايش           و  هاي زياد      با اتاق  اعتماد حضور 

ن مستمند و كودكان؛    براي اقامت مستمندان؛ اختصاص باغ مجزايي براي زنا       
 نفر؛ ايجاد يك حمام براي آنها؛ تأمين البـسه مـورد نيـاز؛              دادن به هزار  پناه  

 و برنج؛ معالجـه بيمـاران؛ نگهـداري از         آشتأمين جيره روزانه براي چاي،      
 30 مريـضخانه زنان بـاردار و تـأمين شـير نـوزادان يتـيم؛ تأسـيس يـك                 

ون بافي زنان و كودكان كـه تـاكن         اي براي قالي    خوابي؛ ايجاد كارخانه      تخت
 تعيين  ]و[بافي در حال كار در آن مستقر شده است؛            هشت دستگاه دار قالي   

هـاي روزنامـة       بر اساس نوشـته    .»معلمي براي تعليم علوم ديني به كودكان      
از قـراري   «.:  چندان بد نبوده اسـت      ژانويه، اوضاع در اصفهان    16 در   رعد

 كرده است، بر اثر بارندگيهاي فراوان اخير، گنـدم           تلگرام كه حاكم اصفهان  
شود و اعتقاد بر اين است كه گنـدم موجـود تـا               در بازار به وفور يافت مي     

نان كافي بـراي همـه وجـود دارد و در           . كند  فصل خرمن آينده كفايت مي    
آن گندمي كه هر خروار     . ماند  بيشتر روزها مقداري هم تا آخر شب باقي مي        

                                             
1- F.M. Stead. 

2- Caldwell, dispatch 353 and enclosure, 891. 48/59 January 15, 1918. 
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 رعـد  .» تومان شده اسـت 65 اكنون خرواري ،رفت   تومان به فروش مي    150
در چنـد روز    «: نويـسد   در بيستم ژانويه دربـاره بيمـاري و گرسـنگي مـي           

 تعدادي در اثر وبا در بارفروش و ديگر نقاط نزديـك دريـاي خـزر       گذشته
اوضاع شهر  «: نويسد   مي  ژانويه درباره اوضاع قم    28 در   رعد .»اند  درگذشته

 نفـر در    50طي هفته گذشته، بيش از      . بار است    از نظر مواد غذايي اسف     قم
. انـد   اند، و تعدادي از آنها هنوز دفن نـشده            اثر گرسنگي و سرما جان باخته     

 ايـن   .»رنـد برخي از مردم براي غذايشان تنها خون گوسفند در دسـترس دا           
هـاي دولتـي       ژانويه درباره پيشنهاد گشايش نانوايي     29روزنامه در شماره    

 دكان نـانوايي بـراي فـروش نـان          20دولت بنا دارد    «: نويسد   مي در تهران 
توانند به هر قيمت كه بخواهند        ارزان به فقرا باز كند و نانوايان ديگر هم مي         

 دربــاره آمــار مــرگ و ميــر در 1918 فوريــه 5 در رعــد .»نــان بفروشــند
 به وزارت داخلـه گـزارش داده        حاكم تهران «: نويسد   مي هاي تهران   خيابان

 روز گذشته تعداد مردگان، خصوصاً به خـاطر قحطـي در            20است كه طي    
  1.» نفر36ور متوسط در هر روز  نفر رسيده است، يعني به ط520 به تهران

: كند  ، چنين گزارش مي   1918 ژانويه   22 در تلگرامي به تاريخ      كالدول
روزانـه چنـدين مـرگ      . در شهرهاي گوناگون به امداد فوري نيـاز اسـت         «

هـاي خاصـي را تعيـين         در والياتي كه دولت ايران قيمت     . شود  گزارش مي 
. توان خريـد    از گندم، برنج و ديگر مواد غذايي را مي        كرده، حجم محدودي    

واردات مـواد   . ترين مشكل، تأمين امكانات دارويي و پزشكي اسـت          سخت
ها گزافند، گنـدم هـر          قيمت. غذايي اگر غيرممكن نباشد بسيار سخت است      

كننـد امـا      مردم و مقامات مسئول با هم همكاري مي       ...  دالر 20 تا   15بوشل  
هـاي محلـي ماهانـه        سـازمان . نها به تنهايي خارج اسـت     موضوع از توان آ   

كنند اما اين مقـدار تنهـا نيـاز ده درصـد               هزينه مي   دالر در تهران   000/20
در ديگر واليات نيز شرايط به همين منـوال  . دهد  نيازمندان شهر را پاسخ مي    

                                             
1- Caldwell, press dispatch, 891. 00/1001 1/2, February 27, 1918. 
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مـشكل  «: زنـد   گونه تلگراف مـي     ين ا 1918 در اول فوريه      كالدول 1.»است
 در گزارش مطبوعاتي ديگري، برخي      كالدول 2.»قحطي كاهش نيافته است   

  3.دهد اخبار قحطي را در اختيار مطبوعات قرار مي
 رئيس كـالج آمريكـايي در       4، دكتر ساموئل جردن   1918 فوريه   14در  

مردم .  چهل هزار بينوا وجود دارد     تنها در تهران  «: نويسد  تلگرامي چنين مي  
  5.»گذارند  سر راه ميزنان نوزادان خود را. خورند   ميمردار حيوانات

  
  6مشاهدات ژنرال دنسترويل

انگليــسي نيروهــاي  -»دنــسترفورس« فرمانــده ،سرلــشكر دنــسترويل
 نيز دربـاره قحطـي اطالعـاتي بـه دسـت            -1918مهاجم به ايران در بهار      

 1918 در ژانويـه      در تـشريح سـفر خـود بـه انزلـي           دنـسترويل . دهـد     مي
هاي قحطي فراوان بوده و ما بـه كـرات شـمار      تا به اينجا نشانه  «: نويسد  مي

اند،  و گرسنه را كه تاب و توان از دست دادهپوش  ژندهراد فقير، زيادي از اف
  7.»ايم در كنار جاده ديده

هاي قحطي را در همان آغاز سفر در  نشانه«: نويسد او در جاي ديگر مي  
از . ژانويه با ديدن اجساد و افراد در حـال مـرگ در جـاده، شـاهد بـوديم                 

اما هـر چـه گذشـت       . رديمروستاهاي نيمه ويران با ساكنان گرسنه عبور ك       
اوضاع از بد به بدتر تغيير يافت و روشن بود كه ايـن مـصيبت تـا فـصل                    

                                             
1- Caldwell, telegram, 891. 48/33 Junuary 22, 1918. 

2- Caldwell, telegram, 763. 72111/6874, February, 1, 1918. 

3- Caldwell, dispatch (unnumbered) and enclosures, 891. 00/962, Februay 2, 1918. 

4- Dr. Samuel Jordan. 

5- Charles Vickery to Secretary of State, letter and enclosure, 891. 48/36, February 19, 

1918. 

 كـه فرمانـدهي   از امـراي ارتـش انگلـستان اسـت    ) 1865 ـ  1946 (ليونل چارلز دنسترويل -6
 يري از يورش احتمالي عثمـاني     اين نيرو براي جلوگ   .  در ايران را برعهده داشت     دنسترفورس

  )مترجم (. در ايران مستقر گرديد از طريق خاك ايران به هندوستانو آلمان
7- Dunsterville, Advantures of Dunsterforce, p 20. 
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  دنـسترويل  1».يابد  برداشت بعدي، يعني تا حدود شش ماه بعد، افزايش مي         
شـواهد قحطـي    «: كنـد   گونه ترسـيم مـي       را اين  قحطي هولناك در همدان   

 مناظر روبرو   ترين  آزاردهندهزد با     هركس كه قدمي در شهر مي     . ولناك بود ه
: گوينـد   ها كـه مـي      زميني   مشرق  العاده  تفاوتي خارق   اگر كسي از بي   . شد  مي

. ها را تاب بياورد     تواند اين صحنه    برخوردار نباشد، نمي  » !خواست خداست «
آن قدر كنار   ميرند و كسي نيست كه كمكي كند و گاه جسد آدمها              مردم مي 

ماند، تا آنكه از بيم لطمه   مي - آنكه كسي نگاهي به آنها بيندازد  بي- ها جاده
در خيابان اصلي شهر از كنار      . اي جز دفن آنها نباشد      به ديگران، ديگر چاره   

اي عبور كردم كه روشـن بـود در همـان روز              جسد پسرك حدوداً نه ساله    
ده بود و مردم از دو سويش بـه         مرده بود؛ صورتش ميان گل و الي پنهان ش        

كردند، گويي او هم يكـي از موانـع عـادي سـر راه                شكلي عادي عبور مي   
كنـد    گويد و افشا مـي      مردم همدان مي  » تفاوتي غيرعادي   بي«او از    2.»است

در آستانه قحطي قـرار     % 30 نفري شهر، دست كم      000/50كه از جمعيت    
 مـدعي   دنـسترويل  .»زير بود و براي درصد بزرگي از آنها مرگ ناگ       «داشتند  

] هـا   به انگليسي [، سود كالني از فروش غله        ثروتمندان همدان   كه شود  مي
نصيبشان شده بود، اما ميل نداشتند به برادران ديني فقير خود كمك كنند             

   3.تا زنده بمانند
 در ايـن زمـان      ،شـد خواهد   طور كه در فصل پنجم توضيح داده       همان
ها در پي خريدهاي كالن غله و ديگـر مـواد غـذايي در سراسـر                  انگليسي

ها به قيمت     رسد كه انگليسي     نمي در اينجا به ذهن دنسترويل    . ايران بودند 
او بـا انتقـاد از      . خريدنـد    مانـدن مـردم ايـران، غلـه ايـران را مـي              گرسنه

 با خيالي آسوده به بحث درباره كيفيـت غـذاي           ،مردم همدان » فاوتيت  بي«
سربازان انگليسي و ساخت نانوايي جديد به منظور تأمين نان تصفيه شده            

                                             
1- Ibid, p 107. 

2- Ibid, p 80. 

3- Ibid, p 108. 
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هـا،   از خـوش اقبـالي انگليـسي      . پـردازد   به جاي نان زمخت سـنگك مـي       
ذاشـته  ها تجهيزات الزم براي توليد نان سفيد اروپايي را بر جـاي گ    روس
پـردازد    اي از يك ماجراي نان سنگك مي         به ذكر صحنه    دنسترويل 1.بودند

آن چنـان   آورنـد و      كه گله تماشاگران گرسنه به سوي پسركي هجوم مـي         
 كه پسرك زيـر دسـت و پـاي گرسـنگان تـا پـاي مـرگ                  كنند  ازدحام مي 

امـا  . شود گفت   گونه مي   اين! وحشيانه«: نويسد   چنين مي  دنسترويل. رود  مي
 از   ژنـرال دنـسترويل    1918 مـي    18 در   2»ها را كنيم؟      چرا بدگويي وحشي  

پـردازد كـه بـا     هـايي مـي    سفر كرده و به توصيف زمـين   به همدان  قزوين
هاي قربانيان قحطي پوشانده شـده        هاي زيباي بهاري و الشه      از گل فرشي  
ـ              ترين گل   زيبا«: بودند ؛ بودنـد  الغها، آنهايي بود كه بر بـام گـذر سـلطان ب 

از . بخت قحطي را يـافتيم      اي كه ما الشه هفت قرباني نگون        درست در نقطه  
  3».اند  را پوشانده همداننها جاي جاي طول جاده قزوي   الشهاين دست

  
  1918قحطي و وبا، بهار 

، 1918در اول مـارس  . شـود  تر مي  وخيم 1918اوضاع قحطي در بهار     
به خاطر اوضاع سياسي و قحطـي، دولـت         «: زند   چنين تلگراف مي   كالدول

 ، دبير كميته امداد آمريكا    5، شولر 1918 مارس   16در   4.»مايل به استعفاست  
انـدوه  «: زنـد   ، چنين تلگراف مي    در نيويورك  6در ايران، به چارلز ويكري    

حدود بيست هـزار نفـر در      . صدها تن رو به مرگ هستند     . اسفبار ادامه دارد  
، ، همـدان  اما دامنه اقـدامات امـدادي شـامل مـشهد         . شوند   اطعام مي  تهران

                                             
1- Ibid, pp 76-77. 

2- Ibid, p 111. 

3- Ibid, p 135. 

4- Caldwell, telegram, 891. 00/928, March 1, 1918. 

5- Schuler. 

6- Charles Vickery. 
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 اينگونه   آوريل، كالدول  17در   1.»شود   نيز مي  آباد   و سلطان  ، كرمانشاه قزوين
نظمي تا شمال غرب ايران       شود، بي   ضاع قحطي بدتر مي   او«: زند  تلگراف مي 

  در نيويـورك    بـه ويكـري    ، جـردن  1918 مـي    4در   2.»گسترده شده است  
] دالر[سپاس ما را به خاطر هفتـاد و پـنج هـزار             «: زند  اينگونه تلگراف مي  

گيري گـسترده     ر رو به افزايش است و با همه       برخالف انتظا  قحطي   .بپذيريد
همين شرايط در ديگر شهرهاي ايران نيز       . تيفوئيد و تيفوس همراه شده است     

ها هنگفت      توان تهيه كرد؛ قيمت     مواد غذايي را تقريباً نمي    . برقرار شده است  
در . خورنـد   است؛ مردم علف، سگ، مردار حيوانات و حتي انـسان را مـي            

. بيش از اين هم محل دارد     . ديگر بفرستيد ] دالر[هزار  صورت امكان يكصد    
قحطي بسيار  «: زند   مي، جردن به ويكري تلگراف مي      25در   3.»امضا جردن 

شود، اما اين مبلغ فقـط        ماهانه دويست هزار دالر هزينه مي     . بدتر شده است  
ت و پنجاه   در صورت امكان دويس   . دهد  بخشي از مصيبت فعلي را پاسخ مي      

 مـي   در وخامـت اوضـاع را       كالـدول  4.»امضا جـردن  . بفرستيد] دالر[هزار  
: كنـد    اينگونـه توصـيف مـي      1981 مـي    13، در تلگرافي به تـاريخ       1918

قحطي همه كشور را دربر گرفته است و        . انگيز است   شرايط اقتصادي اسف  «
خرمن بهار خوب است و تا شش هفتـه ديگـر           . ميرند  نفر مي روزانه هزاران   

   5.»شود و آنگاه اوضاع بايد بهتر شود جمع مي
 در گزارشـي چنـين      1918 در بهـار     انگيز را كالـدول     اين شرايط اسف  

هاي امداد و غذارساني به هـزاران        عليرغم كار بزرگ كميته   «: كند  وصف مي 
رساني به آنها وجـود نداشـت در      ران تن نيز كه امكان كمك     زده، هزا   قحطي

اطالعـات  . اند     مرده  و همدان  ، مشهد اثر قحطي و بيماري خصوصاً در تهران      
دهد كه فقر و گرسنگي آن قدر اسفناك بوده كه صـدها نفـر       موثق نشان مي  

                                             
1- Caldwell, telegram, 891. 48/37, March 16, 1918. 

2- Caldwell, telegram, 891. 00/932, March 17, 1918. 

3- Caldwell, telegram, 891. 48/44. May 4, 1918. 

4- Caldwell, telegram, 891. 48/51, May 25, 1918. 

5-Caldwell, telegram, 891. 763. 72/9977, May 13, 1918. 
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وانات و در برخي موارد حتي از گوشت براي زنده ماندن از علف، مردار حي
اين رنج و تنگدستي به شكلي گسترده شهرهاي كوچـك          ... اند  انسان خورده 

و هزاران روستاي ايران را نيز دربر گرفته است، اما تقريباً امكان دسترسي به  
اگر چه الزم بـه     . كدام از آنها به خاطر نبود مساعدت الزم وجود ندارد           هيچ

 مواد غذايي به نقاط كوهستاني و بياباني دوردست تـا        گفتن نيست كه حمل   
انـد كـه      ها طوري بـزرگ شـده       رسد ايراني   به نظر مي  . چه حد دشوار است   

گويي به ديدن مرگ به بدترين شكل يعني قحطـي عـادت دارنـد؛ گـويي                
اي كه هرجـا      هايي هم كه در اينجا هستند به خاطر مصيبت گسترده           خارجي

 درباره ابعاد مـرگ و درد       كالدول .»اند  شدهجلوي چشمشان است، سنگدل     
نرخ عـادي مـرگ و      «: نويسد  دهد؛ او مي    و رنج مشهود آگاهي بيشتري مي     

ها از شوراي      ده تا پانزده نفر در روز است، اما آخرين گزارش          مير در تهران  
اكنـون       هـم  انه تهـران  دهد كه نرخ مرگ و مير روز        بهداشت محلي نشان مي   

 جمعيـت   ،تـرين افـراد     يكصد و هشتاد نفر است كه با توجه به اينكه آگـاه           
زنند، عـددي هـشدار        را اندكي كمتر از دويست هزار نفر تخمين مي         تهران

   .»دهنده است
نـان اگـر    «: نويسد   چنين مي  اي از كميابي نان،      براي ارايه نشانه   كالدول

تنها غذاي فقرا نباشد، بخش اصلي آن اسـت و قيمـت معمـول آن حـدود                 
پوندي سه سنت است و آن هم آن قدر كمياب است كه حتي با اين قيمت                 

 عالوه بـر اشـاره بـه كميـابي مـواد             كالدول .»نيز به سختي قابل تهيه است     
 چون تيفوئيـد و     داريهاي واگير   مدتي است بيماري  « :كند  غذايي، اضافه مي  

يـك   1.»قاط مختلف ايران گسترش يافته است     تيفوس و تا حدودي وبا در ن      
شاهد عيني ايراني در خاطرات خود، تعداد كساني را كه در اثر قحطي در              

. كند   نفر ذكر مي   000/30 دست كم    اند،   درگذشته همان سال اول در تهران    
بـه عـالوه در مـرده       . ها و معابر پايتخت پراكنده بودنـد        اجساد در خيابان  

هاي بزرگ روي هـم انباشـته و سـپس در             ها اجساد را در پشته      خانه  شوي

                                             
1- Caldwell, dispatch, 390, 891. 48/111, May 21, 1918. 
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در هر جا كـه قحطـي از آن رخـت           . كردند  جمعي دفن مي    گورهاي دسته 
نويسندة ايـن خـاطرات     . ته بود بربسته بود، وبا و تيفوئيد به جاي آن نشس        

در خانه  .  تلفات وبا و تيفوئيد بسيار بيشتر از تلفات قحطي بود          ،نويسد  مي
 1. سـه نفـر در اثـر وبـا مردنـد           1918همين فرد، طي دوره كوتاه تابستان       

افزون بـر    تلفات وبا به تنهايي در تهران     شمار    كه كند   گزارش مي  كالدول
رسد بـا فرارسـيدن فـصل برداشـت           به نظر مي  «:  نفر در هر شب بود     200

قحطي برطرف خواهد شد، اما تلفات بيماري واگير وبا به طور متوسـط بـه               
 يـب عج 2.»حدود دويست نفر در هر روز در مناطق مختلف رسـيده اسـت            

 200 بـه    1917 هزار نفر در     400 هزار تا    350 از   نيست كه جمعيت تهران   
  . رسيد1920هزار نفر در 

  
  ساوثردو  هاي وايت گزارش

 از  ،نماينـدگي آمريكـا    هيـأت    ، دبير 3 فرانسيس وايت  1918در آوريل   
 گـزارش   ،مفتخراً، به پيوست  «: نويسد   مي كالدول.  سفر كرد   به تهران  بغداد

اين گزارش حاوي . نمايد نمايندگي را ارسال مي هيأت تهيه شده توسط دبير
 كـسب كـرده      به تهـران   اطالعات دقيقي است كه ايشان حين سفر از بغداد        

 زيادي درباره قحطي و مسايل نظامي       گزارش دربردارندة اطالعات   .»است
در تمـام طـول     «: كند  وايت، وضعيت قحطي را اينگونه توصيف مي      . است

. تـوان ديـد     جاده، كودكان برهنه را كه جز پوست و استخوان نيـستند مـي            
هايشان رنگ پريده، پاي  صورت. اندازه دور پاي آنها بيش از سه اينچ نيست  

ن سالخوردگان هشتاد ساله چروكيده     چشمانشان گود افتاده و پوستشان چو     
 جا را گرفتـه اسـت؛ و مـردم از ناچـاري علـف و يونجـه                   فقر همه . است

هـاي گنـدم را از ميـان پـشگل حيوانـات بـاركش در                 خورند؛ و يا دانه     مي
                                             

 و جـالل    وشش مختار حديدي  ، به ك  نگار  يادداشتهاي يك روزنامه  ،   ابوالحسن عميدي نوري   -1
  .38و  37، صص 1، ج 1381، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، ، تهرانفرهمند

2- Caldwell, telegram, 891. 00/956, June 4, 1918. 

3- Francis White. 
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در همدان در موارد متعـددي  . كنند ورده و از آن نان درست ميآها، در  جاده
اند و ديدن نزاع كودكان و سگها         هافراد به خوردن گوشت انسان روي آورد      

اي كه در خيابان ريخته شده، امري          حيوانات و يا تصاحب زباله      بر سر الشه  
وايت به توصيف كـار خـوب ميـسيونرهاي آمريكـايي            .»غيرعادي نيست 

 ميسيونرهاي آمريكـايي در انجـام اقـدامات امـدادي     در همدان «: پردازد  مي
هر روز چندين هزار نفر را اطعام كرده و يا براي كـار             بسيار فعال هستند و     

رود كه پس از برداشت بهـار، اوضـاع           اميد مي . گيرند  سازي به كار مي     جاده
   1.»بسيار بهبود يابد و پس از برداشت پاييز به شرايط تقريباً عادي برسد

  در مأموريت ويژه خـود در ايـران         كنسول آمريكا  2اديسون ئي ساوثرد  
براي كميتـه    1918 دسامبر   24به تاريخ   در گزارشي كه    ،  1918 تابستان   در

 تهيه كرده، اطالعات جالبي درباره قحطي در ايران بـه           امدادرساني آمريكا 
 بـه مـرز    از مسير قـصر شـيرين     اندكي پس از آنكه وايت     3.دهد  دست مي 

، در قـصر     در سـر راهـش بـه تهـران         ثردورسد، سا    مي النهرين  ايران و بين  
دهد كه چه اتفـاقي   او توضيح مي. كند  براي صرف ناهار توقف مي شيرين

رفتم شواهد فراواني از  ه كه به ايران ميدر ماه ژوئن گذشت   «: رخ داده اسـت   
در نخـستين روز در     .  مشاهده كـردم   1917ـ1918قحطي جدي در زمستان     

. هاي ما براي استراحت ظهر توقـف كـرد          ، كاروان كاميون  مرز قصر شيرين  
. روي يك كاميون نشستم تا ناهارم را كه اصل آن كنسرو لوبيا بود، بخـورم              

 باز كردم و يك اليه از روي لوبياها را كه به نظر قابل خـوردن  در قوطي را  
اي از جاده شني كه اليه ضخيمي از خاك          نبود، با قاشق برداشتم و به گوشه      

                                             
1- Caldwell, dispatch 385 and enclosure, 891. 00/1008, May 13, 1918. 

او .  به دنيـا آمـد   در كنتاكي1884 اكتبر 18در ) Addison E. Southard (اديسون ئي ساوثرد -2
 ـ  22 (المقـدس  ، بيت)1917 ـ 20 (پس از ورود به وزارت خارجه به سمت كنسول در عدن

) 1938 ( كنـگ   ، هنگ )1929ـ32 (، آديس آبابا  )1926ـ  27 (، كنسول كل در سنگاپور    )1921
او پروتستان و عضو انجمن علوم سياسـي    . منصوب شد ) 1927ـ34 (و وزيرمختار در اتيوپي   

  )مترجم. ( درگذشت1970در  بود و آمريكا
3- Southerd to Vickery, letter and memorandum, 891. 48/127, December 24, 1918. 
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من متوجه نبودم كه روستاييان گرسنه در اين . آن را پوشانده بود پرت كردم   
 را به   حين دورادور جمع شده بودند، اما هنگامي كه من آن يك قاشق لوبيا            

آنهـا آن قـدر     . زمين پرت كردم، چندين زن و مرد ناگهان هجـوم آوردنـد           
آنها خـود را بـه      . توانستند به تنهايي بايستند     ضعيف بودند كه به سختي مي     

كوفتند تـا     سوي جاده پرت كردند و به شكلي وحشيانه بر سر و كله هم مي             
كدام مشتي  هر  . يك خرده از غذايي كه من پرت كرده بودم به چنگ آورند           

قاپيـد و در      از خاك و شني را كه ممكن بود دانه لوبيايي در آن باشـد مـي               
بخشي از همين جماعت، دور كاروان جمع شده بودنـد و  . چپاند  دهانش مي 

وار مراقب هر خرده غذايي بودند كه بـه   كردند و ديوانه  براي غذا گدايي مي   
شـد، زد و      اخته مـي  بر سر هر قوطي خالي غذايي كه دور اند        . افتد  خاك مي 

گرفت و برنده، انگشت و زبـانش را سراسـيمه در             اي درمي   خورد وحشيانه 
چنان سراسيمه بودند كـه     . چپاند تا اگر چيزي در آن مانده بخورد         قوطي مي 

شد  هاي تيز محل باز شدن قوطي مجروح مي اغلب انگشتان و دهانشان با لبه
   .»دادند  آنها اهميت نميولي

ها در ايران، جسد      من شخصاً در كنار جاده    «: كنـد   ه مي او همچنين اضاف  
گوينـد    مـي  .ايرانيان مرده و يا افراد در حال مرگ در اثر گرسنگي را ديـدم             

اند، امـا     برخي از آنها توسط اشخاص، مبالغي به عنوان كمك دريافت كرده          
مـن  . آيـد   اين مبالغ در جايي كه غذايي براي خريدن نيست، به كـار نمـي             

خوردند و حريـصانه   ديدم كه مردار حيوانات را مي اي دم گرسنه همچنين مر 
شـان     كه هنوز آفتاب سـوزان تابـستان پژمـرده          را هايي  فلهاي تنك ع    برگ

بار ديگر، مردم محتضري بودنـد كـه در           صحنه رقت . بلعيدند  نكرده بود، مي  
هـاي    هـا چـشم     زير آفتاب سوزان، مگـس    . طول جاده به خاك افتاده بودند     

خوردنـد و از آنجـا كـه          ند و به طور غيرطبيعي بزرگ آنها را مـي         شيشه مان 
ها از دهانـشان      تواني براي حركت يا بلعيدن نداشتند، برگ درختان و علف         

   1.»بيرون زده بود

                                             
1- Southerd to Vickery, letter and memorandum, 891. 48/127, December, 24, 1918. 
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   داناهوسرگرد مشاهدات ؛قحطي در غرب ايران
 پيوسته بـود، در     ار مشهور جنگي كه به ارتش انگلستان      ، خبرنگ داناهو

نيروي هـيس   « به عنوان افسر اطالعات، مأمور به خدمت در          1918ژانويه  
.  وارد ايـران شـد     1918 آوريـل    5او در   .  شده بود  - دنسترفورس -»هيس

در آن سوي جبهه درباره     «: دهد  شرح مي وي نخستين مشاهداتش را چنين      
وخامت اوضاع اقتصادي ايران و كمبود مواد غذايي بسيار شنيده بودم؛ امـا             
اكنون پس از روبرو شدن با اين واقعيت هولناك، براي نخستين بـار معنـي               

اجساد چروكيـده   «: پردازد  ها مي    او به توصيف صحنه    ».كامل آن را دريافتم   
در ميـان انگـشتان     . انـد    و در معابر عمومي افتـاده      زنان و مردان، پشته شده    

هايي   اند و يا ريشه     خشكيده آنان همچنان مشتي علف كه از كنار جاده كنده         
خواسـتند رنـج      خورد؛ با اين علفها مي        ند به چشم مي   ا  كه از مزارع درآورده   

اي بـا   در جـايي ديگـر، پابرهنـه    . ناشي از قحطي و مرگ را تـاب بياورنـد         
افتاده كه ديگر شباهت چنداني به انسان نداشت، چهار دسـت           چشمان گود   

خزيد و در حالي كه       شد مي   و پا روي جاده جلوي خودرويي كه نزديك مي        
در قصر  ... كرد  ناي حرف زدن نداشت با اشاراتي براي لقمه ناني التماس مي          

اي كه    ه كه توقف كوتاهي داشتيم، به سرعت از سوي جماعت گرسن          شيرين
زن فقيري با كـودكي كـه در آغـوش          . كردند محاصره شديم    غذا طلب مي  

   1».كرد كه كودكش را نجات دهيم داشت به ما التماس مي
 - ورود نيروهاي انگليسي را بـه روسـتايي در مـسير عبورشـان           داناهو

هـا    مانستند كه ماه      يساكنانش به بچه غولهايي م    «كند كه        توصيف مي  -كرند
در . قحطي آنها را به مشتي گرگ زشت و عبوس و گرسنه تبديل كرده بـود              

وقتـي  .  را ديـد   بـه دام افتـاده    شد برق نگاه حيوان وحشي        چشمهايشان مي 
او بـه    2»... از زن و مرد و كودك گريختنـد        همة آنها كاروان ما نزديك شد،     

... تروك و ويران شـده بـود      همه جا م  «: پردازد  ادامه توصيف آنچه ديده مي    

                                             
1- Donohoe, Persian Expedition, pp. 76-77. 

2- Ibid, p. 83. 



  قحطي بزرگ

 

54

اي كه همه آثار انساني در اثر ظلم و           در ادامه راه نيز دهقانان ژنده و ژوليده       
گرسنگي از وجودشان رخت بربسته بود، ديديم كه با برآمدن روشنايي روز            

خزيدند تا نخست براي جانشان و سپس براي تكـه   هايشان بيرون مي از زاغه 
كرديم، امـا هميـشه        نخستشان را اجابت مي    ما درخواست . ناني گدايي كنند  

آبـاد،   در هـارون  1.»توانستيم درخواسـت دومـشان را بـرآورده سـازيم          نمي
هاي خود در ايران گرسنه بودند و دور و بـر             همانند ديگر هم طبقه   «ساكنان  

شدند و هر تكه غـذايي را كـه برايـشان             وگاهها جمع مي  دهاي ار   آشپزخانه
در فاصله ميان ماهيدشت و كرمانشاه،       2.»اپيدندق  شد، حريصانه مي    پرت مي 

هنـگ  «اي كه كنـار جـاده بـود     هاي رودخانه   در كناره «: چنين مشاهده شد  
اعضاي آن كه مردان و پسران بودند تقريبـاً         . كردند  استراحت مي » گرسنگان

هايي آويخته بر     نيمه برهنه بودند؛ اندك لباسي كه بر تن داشتند، كهنه پارچه          
رسيد همه در اثـر گرسـنگي، اوضـاع           جورشان بود و به نظر مي     هاي رن   بدن

آنها قـادر   . روشن بود كه كار برخي از آنها تمام است        . جسمي بدي داشتند  
نبودند كار بيشتري انجام دهند و دراز كشيده و منتظر فرشته مرگ بودند كه              

زك بقيه آنها هنوز نااميدانـه بـه ريـسمان نـا          . د و به رنج آنها پايان دهد      يبيا
آنها روي زمين كز كرده و از ناچاري مـشتي ريـشه            . زندگي آويخته بودند  

زدند تـا شـايد بـر رنـج دهـشتناك             هاي درشت را گاز مي      گياهان يا علف  
تر از گروه اصـلي، گـروه         اندكي آن طرف  . يندآگرسنگي تمام ناشدني فايق     

ـ   . كردند  اي جانگداز زير لب زمزمه مي       كوچكي بودند كه نوحه    م آنهـا مراس
جسد را بـراي    . كردند كه در اثر قحطي مرده بود          تدفين مردي را برگزار مي    

اي   كردند و پيش از آن كه او را به خاك بسپارند در رودخانه              دفن آماده مي  
مـا ميـان    ... كـرد، غـسل دادنـد       كه آب شرب روستاي مجاور را تأمين مي       

توانستيم  ميهمه كاري كه . قربانيان رنجور قحطي مقداري غذا تقسيم كرديم   
گفت بـا پـنج نفـر         يكي از آنها مي   . آنها تشكر كردند  . انجام دهيم همين بود   

                                             
1- Ibid, pp. 92-93. 

2- Ibid, p. 95. 
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ميرند، بيرون زده؛ بـه ايـنديگر از همدان كه روزانه صدها نفر در آنجا مي
اميد كه از مرز بگذرند و به خانقين يا قزل رباط بروند؛ شايد در آنجاها در

او . كنند، كار و غذا پيـدا كننـد ميها كارگروه كارگراني كه براي انگليسي
  1.»تنها بازمانده آن شش نفر بود

اند، ايـن     رسانده غذايي هم ميها به مردم همدان   بر فرض كه انگليسي
 خـود در ايـن بـاره چنـين          دانـاهو . كارشان تأثير چنـداني نداشـته اسـت       

گ و مير در اثر گرسنگي در همدان رو به افزايش در حالي كه مر«: گويد  مي
14ترديد تنها غذاي فقرا بود، هـر مـنترين و بيبود، قيمت نان كه اساسي

 و با وجود مخلوط كردن ؛بود)  پوند7 شيلينگ براي كمتر از 10يعني (قران
در . آرد با خاك اره، قيمتها باز هم به جاي كاهش رو به افـزايش گذاشـت

، بر اساس آمـاري رسـمي، در همدان، كنسول بريتانيا2داولمي، مكششم
 شهر وحشتهمدان. شمار قربانيان قحطي را روزانه دويست نفر اعالم كرد

بود، اجساد دفن نشده قربانيان، اعم از زن و مرد و كـودك، در خيابانهـا و
 كه براينمازهاي همدانيكي از پيش. خته بودها رياطراف مقرهاي انگليسي

گفت در نيمـهدادند، مياجراي مراسم تدفين مردگان مختصر پولي به او مي
. اول ماه مه، روزانه يكصد و شصت مراسـم تـدفين برگـزار كـرده اسـت
بازماندگاني كه گرسـنگي آنهـا را بـه پوسـت و اسـتخوان تبـديل كـرده،

بـه. خورنـدهاي روي زمين را مانند حيوانات ميند و علفاگياهخوار شده
توانـدتجربه ثابت شده كه تغذيه به اين شكل در يك دوره كوتاه مدت مي

همانند نخوردن غذا كشنده باشد، زيرا باعث التهاب صفاق شـده و مرگـي
 سـپس بـه توصـيف     داناهو».آور و تدريجي را در پي خواهد داشتعذاب
مـردم. اما حوادث بدتري در راه بـود«: پردازدهايي از آدمخواري مي  نمونه
غذايي آنها را به جنون دچار كرده بـود، بـه خـوردناي كه رنج بيگرسنه

آدمخواري جرمي است كـه تـاكنون در. گوشت يكديگر روي آورده بودند

                                             
1- Ibid, pp 103-104. 

2- McDowell. 
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 در قـوانين ايـن كـشورايران ناشناخته بوده و از اين رو مجازاتي براي آن
مجرمين اغلب زنان هستند و قربانيان، كودكاني كه از جلـوي. وجود ندارد

مادران از. شوندشوند و يا در شلوغي بازار قاپيده ميهايشان ربوده ميخانه
زيـرا. هراسـندناني نوزادانشان را تنها بگذارنـد، مـياينكه براي گدايي تكه

هرگـز. شـوندشان ربـوده و خـوردهممكن است در غيبت آنـان كودكانـ
نتوانستم در كوچه و بازار و معابر باريـك و نـاهموار ايـن سـرزمين گـام

آنكه وحشتي بيمارگونه نسبت به ديدن اين همه بدبختي احساسبردارم، بي
شدند و بـرايكودكاني كه پوست و استخوان بودند دور آدم جمع مي. كنم

كردند و هنگامي آن نان بخرند التماس ميلقمه ناني و يا پولي كه بتوانند با
آور را ازتوانستي اين فكـر رنجـشدادي، نميكه چند پول سياه به آنها مي

ذهن بيرون كني كه شايد سرنوشت آنها هم، دير يـا زود، سـر درآوردن از
وي در ادامه از بازداشت تعـدادي از مجـرمين بـه            1.»درون ديگ غذاست

انـد كـهآنها ده زن را بازداشـت كـرده«: يسدنودست نيروهاي نظميه مي
اند و بـا ايـن بهانـه كـهاند تعدادي كودك را ربوده و خوردهاعتراف كرده

گرسنگي آنها را بـه چنـين جـرايم هولنـاكي وادار كـرده، از خـود دفـاع
بعد در هشتمروز«: نويسد درباره موارد ديگري چنين مي داناهو .»اندكرده

دو زن، مادر و دختر،. تر ديگري از آدمخواري كشف شدمي، مورد هولناك
اي را كـشته وسـالهآنها دختر هـشت. شوندآلود دستگير ميبا دستان خون

مشغول پختن جنازه او بودند كـه نظميـه مـانع از مقـدمات ايـن ضـيافت
 و گروهـي ازمانده در يك سبد ريختـه شـدهپختة باقيقطعات نيم. شودمي

سير و خشمگين، مجرمين بيچاره را به مرگ تهديد كـردههاي شكمدمكرات
زنـان  2.»روز بعد آن دو زن اعـدام شـدند. كنندو تا مقر نظميه همراهي مي

  .كشي بازداشت و اعدام شدندديگري نيز به خاطر بچه
  

                                             
1- Ibid, pp 117-118. 

2- Ibid, p 118. 
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  قحطي در آذربايجان
19 در تلگرامي بـه تـاريخ        ،1پادوك، گوردون    در تبريز  كنسول آمريكا 

من خواسته كه اطالع كميته امداد از«: كند اينگونه گزارش مي1917ژانويه 
هاي ارسالي از ديگر كشورها افزايش و كمكدهم تعداد بينوايان در اروميه

در ژوئـن   2.»هاي فوري بيشتري مورد نيـاز اسـتكمك. كاهش يافته است
، پنـاهجو000/40كميته امـداد از وجـود«: كند گزارش ميپادوك،  1917
بـراي دوازده مـاه. هاي باال و نرخ برابري اندك ارزي خبر داده استقيمت
ذايي ها خرج شده و اقالم غـهمه پول .دالر مورد نياز استهزار800آينده

پـادوك ،  1917در اوت   3.»مورد نيـاز بايـد در تابـستان خريـداري شـود
 افزايش يافته و پـول بيـشتري مـورد          پناهجويان تعداد    كه كندگزارش مي

 گزارش شود كـهكميته امداد درخواست كرده به كميته آمريكا«: نياز است 
ديگر نياز اسـت تـا بـه سـي هـزار تـن از دالر000/500براي ماه ژوئن

از .  بازگردنـدرساني شود تا بتوانند به ساوجبالغ فقير كرد كمكپناهجويان
 ناكافيمحصول آذربايجان. اين تعداد هفتاد و پنج درصد بيوه و يتيم هستند

 فوريـه   20در  4.»ها رو به افزايش اسـتقيمت. كندقحطي تهديد مي. است
هـاي خـارجي كليـساي      مأموريـت هيـأت    ، دبير 5اسپير. ، رابرت ئي  1918

، از 6، بـه پيـشنهاد كولويـل بـاركلي    پرسبيتري در ايـاالت متحـده آمريكـا       
 نوشته و در آنمريكااي به وزارت خارجه آ     نامهاعضاي سفارت انگلستان  

انـد  هايي را كه ميسيونرهايـشان از ايـران ارسـال كـردههايي از نامه  بخش

                                             
 بـه سـمت سركنـسول آمريكـا در سـئول1906در ) Gordon Paddock ( گـوردون پـادوك-1

 در 1922 كنسول آمريكـا در تبريـز بـود؛ در1919 تا1914منصوب شد؛ در فاصله سالهاي
  .تهران درگذشت

2- Paddock, telegram, 891. 48/25, January 19, 1917. 

3- Paddock, telegram, 891. 48/26, June 20, 1917. 

4- Paddock, telegram, 891. 48/27, August 2, 1917. 

5- Robbert E. Speer. 

6- Colville Barclay. 
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اي بـه   در نامـه. بـر دارنـد   ها اطالعات بسياري در   اين نامه. كندبازگو مي
: نويسد چنين ميميه از ارو  1لنآ. تي.  اي كشيش،  1917تاريخ اول سپتامبر    

اين ناحيه از مناطقي است كـه مـن.  رفتمبه درخواست والي به ساوجبالغ«
تـريناين شهر يكـي از بـزرگ. ام از آن بازديد كرده1893ها پيش درسال

 درهاي ميـسيونري مـافعاليت.  است و مركز مهمي استشهرهاي كردستان
از اروميه تا اين شهر، بـا كـاروان سـه روز راه. آنجا قابل توجه بوده است

:  اين شهر در جريان جنگ چندين بار دست بـه دسـت شـده بـود         .»است
متأسفانه شهر در منطقه جنگي قرار گرفته، كردها به طور طبيعي با برادران«

. شـوند همداستان ميهامانيعث و بنابراين باخود در آن سوي مرز در تركيه
 و ازدر روزهاي آغازين جنگ، آنها پيروزمندانه از شمال بـه طـرف تبريـز

امـا مـدتي بعـد.  پيشروي كردند و سلماساطراف درياچه به طرف اروميه
سـيهنشيني كردند و ارتش رو عقبعثمانيخوردههمراه با نيروهاي شكست

ها رسيدسپس نوبت شكست روس. شهرها و روستاهاي آنان را اشغال كرد
بنابراين، اين مناطق چهار بار ميدان پيشروي و.  دوباره بازگشتندهاعثمانيو

، عثمـاني يانشيني سپاهيان متخاصم بوده است؛ و اين سپاهيان، روسعقب
. مـي بـر جـاي گذاشـتنديسر خود خرابي و خـسارت عظدر هر بار پشت

شان، به را به دليل رفتار خائنانهكردهانشيني خود،ها در آخرين عقبروس
ها، مرگ و قحطـي      سپس نويسنده به توصيف ويراني.»سختي تنبيه كردند

  :پردازدمي
ها در آخرين پيشروي خود نبرد سنگيني روس. روستايي ويرانه يافتم

 و روستاهاي مجاور2بخش بزرگي از شهر ساوجبالغ. شتنددر پي دا
ها را هنوز هـم درهزاران نفر كشته شدند و اسكلت. آن تخريب شد

آنهـايي كـه كـشته نـشدند همـراه بـا. توان ديددو سوي جاده مي
فـرار. آنان را به مهلكه انداختنـد نيزهاعثماني گريختند وهاعثماني

                                             
1- Reverend E.T. Allen. 

  . فعلي مهاباد-2
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.  در زمـستان اتفـاق افتـاد،1915 در1هاوريآش، مانند فرارآنها نيز
. بـسياري از برهنگـي مردنـد. ها را پوشـانده بـودبرف سنگين كوه

 در زمـستانها از اروميهداستان فرار كردها بسيار شبيه فرار مسيحي
با اين فرق كه شمار كردهاي فراري بيـشتر بـود؛.  بود1915-1914

تري ويران شد؛ مردان بيشتري در جنگ كـشته شـدند؛سيعمنطقه و
 و توجيه بيشتري بـراي مجازاتـشان بود؛تردوران تبعيد آنها طوالني

. انـداكنون چند ماه است كه بقاياي فراريان بازگـشته .وجود داشت
تـر نيز فراهاي موصل از آنها استقبالي نشد و گرماي دشتدر تركيه

هنگامي كه در زمستان گريختند، بـسياري. از تاب و تحمل آنها بود
از سرما مردند؛ هنگامي كه بهار و تابستان رسيد، بـسياري از گرمـا

از آن شمار عظيم گريختگان، اندكي عزادار و تنها بازگـشتند. مردند
و در بازگشت جز ايـن نديدنـد كـه روستاهايـشان ويـران شـده،

فته و در سرزمينشان جز سرباز و سـپاهي بيگانـهاموالشان به يغما ر
انـد بـه سـختياينكه چند هـزار نفـر بازگـشته. كسي ساكن نيست

نظر با حاكم شهر و ديگـر آگاهـان واز تبادل. توانم تخمين بزنممي
توان تخمين زد كه اكنون چهل هـزار نفـر بـا، مينيز افسران روس

ر نفر از ايـن تعـداد در روسـتاهايهزاهفت. گرسنگي روبرو هستند
ام،    ه و روستاهايي كـه مـن از آنهـا بازديـد كـردنزديك ساوجبالغ

اهالي نياز شديد ندارند؛ اما پناهجوياني كه در شهر. اندپراكنده شده
اند و آنهايي كه در جـستجوي پناهگـاهي در روسـتاهايجمع شده

كميتـه امـداد... سنگي قرار دارنـدويرانه هستند، اكنون در خطر گر
آنهـا.  افرادي را براي تحقيق فرسـتاده اسـت و باكومسلمانان قفقاز

حدود يكصد و پنجاه يتيم و بيوه را كه در آسـتانه گرسـنگي قـرار
پـول. كننـداند و آنها را روزانه تغذيه ميداشتند در شهر گرد آورده

                                             
) Assyrians(هـاآمده؛ ولي منظور نويـسنده، آشـوري) Syrians(هادر متن انگليسي سوري -1

  )ويراستار. (بوده است
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آنها كه به روبل است، ته كشيده و احتمال دارد كارشـان را ديگـر               
روبل اكنون به كمترين ارزش خـود رسـيده و تقريبـاً            . ادامه ندهند 

  1.ارزشي ندارد
، از  1917، بـه تـاريخ اول اكتبـر         2الـيس .  پـي  وايلـدر اي از خانم      نامه
هـا و نيـز خطـرات قحطـي       به دست روسبازار اروميه ، آتش زدن    اروميه
در پي اقـدام  ] 1917[در ماه ژوئيه «: دهد الوقوع را اين طور شرح مي     قريب

ارزش روبل  . ، هيجان و التهاب شهر را فرا گرفت       وحشيانه چند سرباز روس   
 گروهي از سربازان .كه پيوسته در حال كاهش بود، تقريباً به هيچ رسيده بود

توانستند چيزي تهيه كنند، در اثر        روسي خشمگين از اين كه با پولشان نمي       
بـه  . در بـازار آتـش افكندنـد   رفتند و  برخورد چند تاجر بازار، از كوره در 

بـراي مـا كـه      ...  و تقريباً تمام بازار سـوخت      را گرفت جا    زودي آتش همه  
ـ  هاي دودآلود را تماشا مي   ويرانه  .»اي فرامـوش نـشدني بـود    حنهكرديم، ص

بـا رسـيدن    «: پـردازد   اي كه در راه بود مي       نويسنده، سپس به شرح فاجعه    
تـر    شوند انبـوه    زمستان، جمعيت مردم گرسنه كه در ميدان شهر ما جمع مي          

قيمت غله پيوسته از اين برداشت به       . زمستان سختي در پيش است    . شود  مي
ر آغـاز بـاال بـود و اكنـون بـه      قيمـت غلـه د  . يابد  آن برداشت افزايش مي   

ها پنجاه درصد بـاالتر از   اكنون قيمت... هاي زمان قحطي رسيده است   قيمت
قيمت گندم پـنج تـا شـش دالر         . هاي همين فصل در سال قبل است        قيمت

اگـر كمـك    . خواهد شـد  هم  براي هر بوشل است و روشن است كه بيشتر          
ـ      . ا و مـسيحيان اسـت  نرسد، قحطي تنها اتفاق پيش روي پناهنـدگان، كرده

بسياري از مسيحيان و مسلمانان ساكن اين شهر نيز تنها با كمك دوسـتان و            
 1917 اكتبـر    9 در تلگرامي به تاريخ       اليس 3.»شوند  همسايگانشان تأمين مي  

شـد    اگر مـي  «: نويسد   چنين مي   در نيويورك  خطاب به كميته امداد آمريكا    

                                             
1- Speer to Secretary of State, letter, 891. 00/927, February 20, 1918. 

2- Wilder P. Ellis. 

3-Speer to Secretary of State, letter, 891. 00/927, February 20, 1918. 
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 در مسجد اهل سنت در اروميه ديدم، فقـط          زهايي را كه من امرو      آن صحنه 
 اي در آمريكـا      انتقال داد، هر روزنامه    براي ده ساعت عيناً به ميدان مديسون      

ه بالفاصله آنگا. ترين صحنه جنگ را در جهان گزارش كند توانست فجيع   مي
يـك مـشت كـرد      . شدند  رساني روانه مي    ها نفر، مستقيماً براي كمك      ميليون

هايي وصف نشدني به عنوان  پاره ژندهبا آواره شده از روستاهاي كوهستاني، 
هـاي    ور در گند و كثافت و قحطي و بيماري، مثل سـگ             لباس بر تن، غوطه   
ـ . كننـد    مرداري با هـم مبـارزه مـي         ولگرد بر سر الشه    اري كـه تـاكنون     ك

اند يك پيروزي ملـي         انجام داده  1ها  آشوريها براي ارامنه، كردها،         آمريكايي
  2.»دهد  را نميگستردگي و استمرار نيازها كفاف  اين كمكاست، اما 

.  فردريـك ن   عاليجناب كشيش ، از   1917 اكتبر   26اي به تاريخ      در نامه 
شرايط در اينجا بد است و بـدتر هـم          «:  چنين آمده است    از تبريز  3جساپ

فعالً كه مشكل نان بسيار جدي اسـت و از بـاران هـم خبـري                . خواهد شد 
داند مردم زمستان       كسي نمي . انداز كاشت هم بد است      نيست، بنابراين چشم  

را چگونه بايد سر كنند، از اين رو اين نگراني هست كـه پـيش از رسـيدن          
 هم همين گزارشـها را       و ساوجبالغ  از اروميه . هار، اوضاع بسيار بدتر شود    ب

 زن و كودك كرد در      000/40ايم كه در آنجا حدود        شنيده. ايم  دريافت كرده 
بـه غيـر از     ... برند و از قحطي رو به مرگند        ترين شرايط به سر مي      وحشتناك

احزاب سياسـي   . ع داخلي اين منطقه نيز بد است      مشكل غذا و آذوقه، اوضا    
طـي ده روز    . شـود    يكـي كـشته مـي      گهگاهاند و     به قتل و ترور پناه آورده     

ـ ، البته شـما     4اند   كشته شده  گذشته، سه فرد برجسته در تبريز      يش از مـا از     ب
نـان  هـا آنچ      ايرانـي ... آنها در امور آنجا تأثير و نفوذ دارنـد        . اوضاع مطلعيد 

توانند درك كنند كه چـرا آمريكـا           هستند كه نمي   پروپا قرص طرفدار آلمان   

                                             
. اسـت  )Assyrians(هـا   آمـده ولـي منظـور آشـوري    ) Syrians(هـا   در متن انگليسي سوري -1

  )ويراستار(
2- Smith, telegram, 891. 48/28, October 9, 1917. 

3- Fredrick N. Jessup. 

  .به پاورقي صفحه بعد مراجعه شود -4
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 از  1917 اكتبر   31 در    جساپ كشيش نامه   ».بايد در طرف مقابل قرار گيرد     
روحيه جنبش و نـاآرامي در تمـام        «:  حاوي اطالعات باارزشي است    تبريز

ها، اوضاع نيز پيوسته در       با افزايش پيوسته قيمت   . جامعه قابل مشاهده است   
خشكسالي زمستان و بهار گذشته باعث شـده گنـدم          . حال بدتر شدن است   

 مواد غذايي به شـمال      دام و محدودي برداشت شود، در حالي كه صادرات        
اكنـون  تا سپتامبر، قيمت گندم بيش از دو برابر شد؛ و           ... همچنان ادامه دارد  

ها مملو از زنان گرسـنه        هاست نانوايي   هفته. هم تقريباً چهار برابر شده است     
كنند و دست آخر هم       است كه براي نوبت خريد نان با هم جنگ و دعوا مي           

از آنجا كه نان غذاي اصلي توده مردم است،       . بايد گرسنه آنجا را ترك كنند     
از بـدي پـيش روي   انـد  چـشم . اي هولناك است قحطي نان به معناي فاجعه    

 و اطـراف آن بـه عمليـات         ترسيم كه پيش از بهـار، در تبريـز          ماست و مي  
امدادي وسيعي نياز باشد، البته نه فقط براي آوارگان، بلكه براي مردم فقير و 

 اين نامه، در ادامه اوضـاع سياسـي را چنـين توصـيف              .»گرسنه كل منطقه  
هـاي     تدريجاً از انقالبيـون و راديكـال       درست در همين زمان شهر    «: كند  مي

. هاي سري سرشان شلوغ اسـت       شود و احزاب سياسي و كميته       تندرو پر مي  
آغاز ايـن ترورهـا،     . ريزي شده در حال انجام است       يك سلسله ترور برنامه   

 ؛قتل حاكم سابق بود و تاكنون ادامه يافته و بر شدت آنها افزوده شده است              
 با وجود   1.شوند   چند فرد برجسته كشته مي     يك شب به نحوي كه گاهي در      

                                             
ياسي و جناحهاي رقيب دموكرات نيز دست به        هاي س   همزمان با قحطي و خشكسالي، گروه      -1

. فعاليت و تحرك سياسي و احياناً ترور مخالفان و تسويه حسابهاي سياسي و عقيدتي زدنـد               
 22 (رخيـز  كدخداي پيـشين امي    ، محمدخان العموم تبريز    مدعي در اولين ترورها، فخرالمعالي   

، ) آبـان  2 ( دارنده و نويسنده روزنامـه كليـد نجـات         اهللا خان جاويد    ، ميرزا نعمت  )1296مهر  
، صـفي حـسام نظـام    التجـار  ، حـاج ميـرزا علـي ملـك    1296 آبان 13سپس در  . كشته شدند 

 و  الـسلطان   در ادامه اين ترورهـا ارفـع      .  نيز به قتل رسيدند     و سردار مظفر چاردولي    اي  مراغه
در زمستان همان سـال كـشته   ) از مخالفان بنام مشروطه    (خان فراشباشي    و حسين  عمادالتجار

ها بـود نيـز        كه مخالف مشروطه و از طرفداران روس        حاكم سابق اروميه   اعتمادالدوله. شدند
 و قحطي زمستان    براي اطالع بيشتر از وضعيت آذربايجان     ( كشته شد    در همين اوان در تبريز    

تاريخ هجده سـاله    ،  احمد كسروي : هاي آن نك     و اطالع از ترورهاي سياسي و انگيزه       1296
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افتد و قاتالن بايد شناسـايي شـوند،          ها در روز اتفاق مي      آنكه برخي از قتل   
اي كه توان كافي براي بررسي اوضاع داشـته باشـد، وجـود        دستگاه حاكمه 

رسد شـمار     دهند، اما به نظر مي      گويند به قربانيان از قبل اطالع مي        مي. ندارد
ها سخت اسـت،      دريافتن انگيزه اين قتل   . ا توان گريختن دارند   اندكي از آنه  

 -1908هـاي     ، تلفيقي از انتقام از مـرتجعين سـال          رسد انگيزه   اما به نظر مي   
خواهي و ترور ثروتمنداني باشد كه به جـاي تـأمين             ؛ و باج  1911 و   1909

  1.»ها هستند نياز شهر، متهم به انبار كردن گندم
 نيز همانند ديگر نقاط ايران گرفتار قحطـي         يجان، آذربا 1918تا ژانويه   

 ، گزارش ديگري از تبريز 1918 ژانويه   21 به ضميمه گزارش     كالدول. شد
اي از كـشيش      و نامـه  ) 1918 ژانويـه    9 (پـادوك به قلم كنسول گـوردون      

 پادوكگزارش  . كند   ارسال مي  )1918 ژانويه   3( در اروميه    2شد. اي. دبليو
 پناهنـده كـرد در      000/30دربردارنده توضيحاتي دربـاره شـرايط وخـيم         

طور كه ذكر شد، يكي از اعضاي كميته     همان«:  اسـت   آذربايجان ساوجبالغ
زنند در آنجا     تخمين مي .  ديدن كرده است    آذربايجان غما از منطقة ساوجبال   

حدود سي هزار كرد نيازمند وجود دارد كه اكثر آنها زن، كودك و مـردان               
اين افراد كساني هستند كه پس از پايـان عمليـات نظـامي             . كهنسال هستند 

اين بازديـد در پاسـخ بـه        . اند  دة خود شده  هاي ويران ش    ، عازم خانه  روسيه
او در  .  خطـاب بـه مـن صـورت گرفـت          اي از سوي حاكم ساوجبالغ      نامه
بـه هـر حـال      . بار اين مردم را توصـيف كـرده اسـت           اش شرايط رقت    نامه

دريافتيم با وجود آنكه ما در آن زمان اعتباري بـه ايـن منظـور در اختيـار                  
ايـن منطقـه    . نمان برآوردي از نيازهاي آن ناحيه نداشـتيم       داشتيم، اما در ذه   

ها بخشي از  ها بود و در نهايت هم روس ها و ترك عرصه اشغال پياپي روس  
از آنجـا كـه در حـال حاضـر هـيچ            . آن را به داليل تنبيهي تخريب كردند      

                                                                                      
  )ويراستار). (704 تا 688، صص 1376، ، تهرانآذربايجان

1- Speer to Secretary of State, letter, 891. 00/927, February 20, 1918. 

2- W. E. Shedd. 
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امكاني براي حمل و نقل كاال از ديگر نقاط به آن منطقه وجود ندارد، اينكه               
انيم در آينده نزديك در آنجا اقدامات امدادي انجام دهـيم، بـه هـيچ               ما بتو 

بخت رقـم خـورده       ناهندگان نگون بنابراين سرنوشت پ  . عنوان محتمل نيست  
  .»بود

هـا، دليـل ديگـري هـم بـراي            ، عالوه بر اعمال نادرست روس     پادوك
 بـا   پـادوك . كـار آور گندم و جو ارائه كرده اسـت؛ احت          هاي سرسام   قيمت

 دوستانه برخـي از شـهروندان ثروتمنـد تبريـز           هاي انسان   توصيف فعاليت 
گويند انگيزه اين افراد شوق به دسـت آوردن اجـر اخـروي       مي «:نويسد  مي

است، اما اين احتمال وجود دارد كه آنها، به عكس، با اين انگيزه وارد اين               
هاي احتمالي ناشـي از قحطـي         ده باشند كه بخواهند از شورش     ها ش   فعاليت

هـا قـرار     جلوگيري كنند؛ زيرا به طور طبيعي خود آنها هدف ايـن شـورش            
ايـن  . زيرا آنها مالكان روستاها و انبارهـاي آذوقـه هـستند          . خواهند گرفت 

اوضاع كه ذكر كردم، قطعاً تا حد زيادي، اگر نگوييم تنها، از رنـج واقعـي                
توجهي از مالكان روستاها بـدون توجـه       تعداد قابل . شود  را ناشي مي  ميان فق 

اين منطقه را احتكار كننـد و       ) گندم و جو  (به عواقب كار در تالشند تا غله        
 سبب ديگـر كمبودهـا، نباريـدن        .»هاي باالتر هستند    همچنان به دنبال قيمت   

عنـاي واقعـي    اينكه تقريباً پانزده ماه گذشته در اين ناحيـه بـه م           «: باران بود 
باران نباريده و تا همين چند روز پيش هم چنين بود و در فـصل برداشـت                 
گذشته تنها دو سوم محصول در شرايط عادي به دست آمد، باعث شده كه              

 140 تومـان بـه      20) هزار پونـد  (اين محتكران قيمت گندم را از هر خروار         
باريدن . رسانند تومان ب  100 تومان به    12تومان و قيمت جو را از هر خروار         

برف طي دو روز گذشته، با اين احتمال كه شايد ميزان محصول بيشتر شود، 
اگـر شـرايط    .  تومان كاهش داده است    60 و جو را به      80قيمت گندم را به     

طور مطلوب بماند، در خرمن بهار، كـاهش بيـشتر قيمـت هـم قابـل                  همين
اي بهبود اوضـاع     برخي از اقدامات انجام گرفته بر      پادوك .»بيني است   پيش

  : كند را تشريح مي
، رئيس گمركات   ليتوروم. اي در اينجا با حضور آقاي ال        كميته تغذيه 
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او كه مشاور اين كميته است، مـردي        . دهي شده است    ايران سازمان 
اين كميته توانسته شماري از مالكـان،       . توانا و مسئولي صادق است    
را آورد تا گندمي     برجسته ايراني را گرد   خصوصاً يكي از مجتهدين     

اند بـا      آنها موفق شده   عالوه بر اين  . ده بودند توزيع كنند    كر انباركه  
اعزام تعدادي قزاق ايرانـي بـه منـاطق مجـاور، بخـش زيـادي از                

نتيجه اين شده كه مشكل نان در       . آوري كنند   محصول دولتي را جمع   
ردم بومي بـوده و از      شهر كه هميشه اساس بلواهاي جدي در ميان م        

رفت در اوايل زمستان شدت يابد، تـا حـدودي            ديگر سو گمان مي   
رغم آنكه در كمبود مواد غـذايي و          بنابراين علي . برطرف شده است  

 و مناطق مجـاور     رنج قابل توجه مردم ترديدي نيست، اوضاع تبريز       
در . زدگـي توصـيف كـرد       تـوان شـرايط قحطـي       نزديك آن را نمي   
اي كـه     شود، مگر چند خانواده     اي ديده نمي     آواره ،نزديكي اين شهر  

اند كـه البتـه        روانه اين نواحي شده    چندي پيش از حدود ساوجبالغ    
  .بينيم هاي اخير آنها را هم در سطح شهر نمي در پي فعاليت

ها براي فعاليتهاي امـدادي       كند كه امريكايي     همچنين آشكار مي   پادوك
اكنون هزينـه     كه عمالً همه آن هم    «اند     دالر دريافت داشته   000/075/1بلغ  م

ريزي روشني بـراي منـابع        از آنجا كه هيچ برنامه    «: افزايد   او مي  .»شده است 
مالي در آينده وجود ندارد، كميته در اينجا مجبور است بـراي ادامـه كـار                

پس هيچ تخميني   بنابراين از اين    . روي كميته مركزي در آمريكا حساب كند      
   1.»توان ارايه كرد براي منابع مالي در دسترس نمي

 بـراي   ، رئـيس كميتـه اروميـه      2اي شـد  . دبليـو پدر روحـاني    گزارش  
، اوضـاع   1918 ژانويـه    3 بـه تـاريخ      3هـا   وريش و آ  ارامنه به   رساني  كمك
اهالي محل در شرايط سختي قرار دارنـد  «: كند چنين توصيف مي  را   اروميه

                                             
1- Caldwell, dispatch 359 and enclosures, 891. 481, January 21, 1918. 

2- Reverend W.A . Shedd. 

  )ويراستار. (آمده است) Syrian(ها   در متن انگليسي سوري-3
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مشكل بزرگ در اينجـا     ... و رنج آنان تا زمان برداشت افزايش خواهد يافت        
منـاطق شـمال    . يافتن مقداري گندم يا غله براي آوردن به اين منطقه اسـت           

وضعشان بسيار بهتر است، اما ذخيره آنها آن قدر نيـست كـه بخواهنـد بـه            
 جنوب كه دست كم نيمـي از گنـدم           در اوضاع سالدوز . رسال كنند جايي ا 

 اسـت و مـردم از       كنـد، بـدتر از اروميـه        وارداتي به اين ناحيه را تأمين مي      
 و ديگـر منـاطق جنـوبي،        اوضـاع در سـاوجبالغ    .  حال مرگند  گرسنگي در 

اما آنها هم مواد غذايي بسيار كمي در اختيـار          .  است اندكي بهتر از سالدوز   
  خود را به تبريـز     هاي   در شرق درياچه قرار دارند، ذخيره      مناطقي كه . دارند

اين مشكالت با خسارتي كه ارتـش       . فرستند و آنها نيز در مضيقه هستند        مي
 شدت افـزايش يافتـه اسـت و از           آذوقه وارد كرده به    هاي  ذخيره به   روسيه

ديگر سو نحوه ضبط آذوقه از سوي ارتش، به آن دامن زده اسـت و تـرس                 
اگـر فقـط    . مردم باعث شده تا از ورود مواد غذايي به بازار جلوگيري شود           

تـر اسـت؛ امـا در         جمعيت بومي را در نظر بگيريم، حل مشكل بسيار ساده         
 پناهنده مـسيحي از تركيـه و در         000/25 و خوي افزون بر      ، سلماس اروميه

 آنهـايي كـه از تركيـه      .  پناهنده كرد داريم   000/30 تا   000/20 ناحيه اروميه 
انـد و البتـه خـارج از خانـه و             هـاي خيريـه وابـسته       اند تنها به كمك     آمده

هايشان هستند؛ اما بخش      در خانه بخشي از كردها    . برند  شان به سر مي     كاشانه
، بـا آنكـه     هـا و رفتـار سـربازان روس         اي هم بيشتر به دليل آشفتگي       عمده
   1.»ترين طبقه هستند اين گروه نيازمند. شوند اند، پناهنده محسوب مي ايراني

ي ، نيروها 1918در مي   .  قحطي رخ نداده بود    در مناطقي از آذربايجان   
 داناهو.  تصرف كردند  ] بود كه آن موقع جزو آذربايجان    [ را   ، زنجان بريتانيا

كرديم كه نـسبت      عبور مي اي    ما از منطقه  «: نويسد   اينگونه مي  درباره زنجان 
اوضاع غذا بهتر بـود و  .  كمتر دچار گرسنگي بودند    به مناطق نزديك همدان   

، با اعضاي رنجورش كـه در شـمال غـرب ايـران ديـده               »هنگ گرسنگان «

                                             
1- Caldwell, dispatch 359 and enclosures, 891. 48/58, January 21, 1918. 
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  1.»شد  ديده نمي در آنجاشد، مي
گونـه     را ايـن    در جنـوب تبريـز      وضعيت روستاي بنيك سـوما     داناهو

فراواني نعمت بود و قحطي هنوز به اين آبادي دورافتـاده           «: كند  گزارش مي 
، آرميـده شاخ و برگ باشكوه درختان بلوط و شـاه بلـوط             كه صميمانه زير  

  2.»اندازي نكرده است دست
 اگر چـه اوضـاع       كه كند   گزارش مي  ، فرانسيس وايت  1919در ژانويه   

: انـد   اقبال نبوده   ها اينقدر خوش       كمابيش بهتر شده اما ساير استان      اندر تهر 
 قيمت نان در همدان   . ها چندان مطلوب نيست     به هر حال، شرايط در استان     «

هـم  رسد كه حتي از ايـن          خبر مي  از آذربايجان .  است دو برابر و نيم تهران    
هايي در حال انجام است تا كنترل مواد غذايي را هر چه              تالش. بيشتر است 

رود يك كارشـناس كنتـرل        انتظار مي . ها نيز گسترش دهند     تر به استان    سريع
رود طـي     اميد مي .  آغاز كند  كننده، كارش را طي چند روز آينده در همدان        

 او اوضاع پناهجويـان را      .»شودر  اچند هفته آينده، سودجويي با موفقيت مه      
، مـسئله   ديگر مسئله بـزرگ در همـدان      «: كند   چنين توصيف مي   در همدان 

هـا     به هنگام تهاجم ترك    هايشان را در آذربايجان     پناهجوياني است كه خانه   
آنها به تعداد زيـاد بـه       . اند   كرده  در تابستان ترك    و دشت سلماس   به اروميه 

مقامـات نظـامي    كـه   بخش بزرگي از آنها بـه بعقوبـه       . اند   وارد شده  همدان
گاه بزرگي براي نگهـداري آنهـا در زمـستان ايجـاد            ودانگليسي در آنجا ار   

 تـوجهي در همـدان    با وجود ايـن، شـمار قابـل         . اند  اند، فرستاده شده    كرده
اكنون يا بايد در زمستان از . اند اند و يا با رفتن ديگران به آن وارد شده مانده

هايي صورت    تالش. آنها نگهداري شود و يا به زادگاهشان بازگردانده شوند        
گرفته تا دست كم مردان را به زادگاهشان بازگردانند تا شايد پيش از بهـار               

زارع را به موقع كشت كنند و كل فصل برداشت سال آينده را             آنها بتوانند م  

                                             
1- Donohoe, Persian Expedition, pp 147-148. 

2- Ibid, 177. 
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 1919 تا تابـستان      روشن است كه قحطي در آذربايجان      1.»از دست ندهند  
، دربـاره   1919 ژانويـه    31وايت در تلگرامي بـه تـاريخ        . ادامه يافته است  

اوضـاع  «: كنـد    گـزارش مـي     اينگونه اوضاع اقتصادي و سياسي آذربايجان    
ها باالست؛ قحطـي       قيمت در تبريز . انگيز است    اسف اقتصادي در آذربايجان  

 پـادوك آقـاي   . گير شده اسـت     فرماست و بيماري كشنده تيفوس همه       حكم
 تـا  ن اروميـه كميته امداد را سازماندهي كرده است و بازگرداندن پناهجويـا      

 چنـين   ، وايـت  1919 فوريـه    22 در   2.»بهتر شدن اوضاع عقب افتاده است     
 تومـان بـراي     000/300دولت ايران در حال بررسي اختصاص       « :نويسد  مي

كميتـه امـداد    «: نويـسد    او همچنـين مـي     ». است امدادرساني در آذربايجان  
ها به بيش از      كند و انگليسي     نفر در همدان كمك مي     3000 به حدود    كاآمري
 ايـن عـده بـه زودي بـه          اگـر . كننـد    رسيدگي مـي    نفر در بعقوبه   000/40

زادگاهشان بازگردانده نشوند، فصل ديگري از برداشت را از دست خواهند           
 27 در   3.» رساني تحميل خواهد شد    داد و هزينه بيشتري بر منابع مالي امداد       

دولت ايران اكنون عالقه فعالي براي بهبـود    «: دهد  گزارش مي  فوريه، وايت 
دهد و تصميم گرفته منابعي        نشان مي  اوضاع هولناك حال حاضر آذربايجان    

 دريافتم كه حدود    من. به آن استان به منظور توزيع در ميان فقرا ارسال كند          
 خـروار  3500شـود و حـدود     ارسال مي به تبريز خروار برنج از تهران   750

. شود تا نيازهاي فوري مردم تـأمين شـود           فرستاده مي  ديگر نيز از مازندران   
اني مقاديري هم بذر به شكل رايگان ميان زارعان توزيع خواهد شد و نـاظر             

دولـت  . هم منصوب خواهند شد تا بر درستي كاشـت آنهـا نظـارت كننـد              
 4.»درصدد تهيه سيصد هزار تومان ديگر براي توزيع در ميان نيازمندان است           

 000/25دولـت ايـران     «: نويـسد   گونه مـي     اين ، وايت 1919 مارس   11در  
 كـه   وضـاع آذربايجـان    و مقداري كمك جنسي براي بهبود ا        نقد تومان پول 

                                             
1- White, QR2, 891. 00/1088, Jonuary 10, 1919. 

2- White, telegram 98,891. 00/1074, January 31, 1919. 

3- White, telegram 105,891. 00/1079, February 22, 1919. 

4- White, dispatch 487, 891. 00/1090, February 27, 1919. 
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  1.»تغييري نكرده، فرستاده است
 رو به بهبود بـود، قحطـي        ، در حالي كه اوضاع تهران     1919 آوريل   در

به خاطر«: نويسد مي درباره وضعيت تهران   وايت. ها ادامه داشت  در استان
 از سوي دولت ايران در تهـرانارزاقل گذشته و كنترلبرداشت خوب فص

گيـرد، نـان در پايتخـت فـراوان و بـه انجام مي2كه با هدايت يك بلژيكي
ديگـر اقـالم غـذاييهـايبا وجود اين قيمـت. شكلي معقول ارزان است

هاي عادي است و دستمزد كارگران تنها براي خريدهمچنان ده برابر قيمت
به هر حال، نان غـذاي اصـلي روزانـه طبقـه. كندمرغ كفايت مي تخمپنج

خرنـد، دركارگر است و آنها قادرند با شش پوند ناني كه با سه قـران مـي
اوضـاع«: ها، قحطي ادامـه دارد     در استان.»شرايط قابل قبولي زندگي كنند

 ؛ اسـتتر از تهـرانها باال قيمتدر همدان. ها چندان خوب نيستدر استان
. هر چند كه طي سه ماه گذشته مقدار قابـل تـوجهي كـاهش يافتـه اسـت

 است كه قيمتهـا بـسيار باالسـت و شـرايطبدترين وضعيت در آذربايجان
د تا به تغذيه فقراكندولت ايران برنج و گندم ارسال مي. قحطي برقرار است

، بـه تغذيـه در ايران، تنها در تبريـزدادرساني آمريكات امكمك كند و هيأ
تيفوس كشنده در تبريـز. كندروزانه بيست و پنج هزار تهيدست، كمك مي

گير شده و به شـكلي مـؤثر حمـالت گرسـنگي و قحطـي را تكميـلهمه
  3.»كندمي

  
  قحطي در خراسان

 بـه   هـا در تهـران     در بيمارستان آمريكـاييداگالس. اي. اي از ئي    مهنا
: گونـه شـرح داده اسـت       را اين اوضاع مشهد  -1918 ژانويه   15-كالدول

                                             
1- White, telegram 109, 891. 00/1081, March 11, 1919. 

 آمده بود و دار و مستشار مالي است كه به جاي مورگان شوستر خزانه منظور مرنارد بلژيكي-2
عبـداهللا: بـراي اطـالع بيـشتر نـك(و نـان در ادارة وي قـرار داشـتدر اين زمان امور غله

  )ويراستار). (431 تا 392، صص 1371، ، تهران2، ج  شرح زندگاني من،مستوفي
3- White, Quarterly Report No. 3,891. 48159, April 4, 1919. 

HistoryBook.ir



70  قحطي بزرگ

قحطـي: نويسد دسامبر مي21، در در مشهد1اسلتين. اف. پدر روحاني ال«
گنـدم اكنـون. شـودتر ميدر اينجا در حال گسترش است و هر روز جدي

 همـو بـار ديگـر در سـوم ژانويـه            .»پوندي شـصت و پـنج تومـان اسـت
مـا شـمار. مردم فقير در اينجا به شدت از نظر غذا در رنجنـد«: نويسد  مي

پولي كه براي اين كـار از سـوي دوسـتاناندكي از آنها را ظهر هر روز با
12، در شـماره      چاپ لنـدن   3يرايست نشريه   ني2.»كنيمداده شده، اطعام مي

1917 به توصيف اوضاع در نوامبر        ضمن گزارشي از مشهد    1918آوريل  
نـشيني كـرده و تمـامي        عقـب نيروهاي روس  1918 آوريل   در. پردازد  مي

، 1918 را هم در مـارس       آنها مشهد . ها بود شرق ايران در اشغال انگليسي
اگر چه«: گويد در مقاله ارسالي خود چنين ميكالدول. اشغال كرده بودند  

 در پـاييزشود اما به خوبي شـرايطي را كـهاين مقاله اندكي دير ارسال مي
گذشته و حتي در حـال حاضـر در ايـران وجـود داشـته و دارد توصـيف

شرايط مشابه و حتـي. رود اين مقاله مورد توجه قرار گيرداميد مي. كندمي
 و ديگـر، تبريـز، شـيراز، همـدانبدتر و گراني بيشتر همچنـان در تهـران

اوضـاع در شـمال شـرق       « اين مقاله با عنوان      .»هرهاي ايران حاكم استش
 را بـر خـود      1917 نـوامبر    28كه با تأخير هم ارسال شده، تـاريخ       » ايران

  : زير استبه شرحدارد؛ و 
 بـرف و بـاران نباريـده ويك سال و نيم است كه در ناحيه مـشهد

دم از بهـاي عـاديقيمت گن. شودسالي دارد خيلي جدي ميخشك
اسـت، بـه)  پونـد650(آن كه حدود دوازده تومان در هر خـروار

مردم فقيـر. خرواري چهل و پنج تا پنجاه تومان افزايش يافته است
كنند، نان را به قيمـتكه همان دستمزد گذشته خود را دريافت مي

آنها، چيزهـاي ديگـر نظيـر چـاي،. خرندچهار برابر معمول آن مي

                                             
1- L.F. Esseltyn. 

2- Caldwell, dispatch 353 and enclosures, 891. 48/59, January 15, 1918. 

3- Near East. 
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 چـرا كـه فراتـر از؛انـد و غيره را به كلي كنار گذاشـتهشكر، ميوه
هزاران نفر از آنها ماههاست لب به گوشـت. ظرفيت جيب آنهاست

شـاندهند و بسياريآنها همه پولشان را براي نان خالي مي. اندنزده
از منـابع موثـق. توانند تهيه كننـدهمان نان را نيز به قدر كافي نمي

گذارند تا كـسي آنهـا را بـردارد ور راه ميرا سنوزادانشنيدم كه
نـوزادان سـرراهي را بـهحدود بيست و پنج نفر از اين. تيمار كند

اي را كـهحادثـه] صـحت... [اندبرده] ع[لشفاي حرم امام رضاادار
هاي شـهربيرون يكي از دروازه. توانم تضمين كنمدهم ميشرح مي

گاه دردسـرمردم هيچ(دندالشه حيواني را در فضاي باز انداخته بو
آنها اغلـب. دهندحمل مردار حيوانات را به بيرون شهر به خود نمي

كننـد واوقات مردار را در خيابان يا هر فضاي باز ديگري رها مـي
كه الشه به محض اين.)دهندهاي خياباني باقي كار را انجام ميسگ

ردنـد بـهبيرون انداخته شد، مردم به سوي آن دويدنـد و شـروع ك
ها دورادور در حالي كه سگ؛هاي گوشت حيوانبريدن و بردن پاره

دادند و منتظر بودند تـاايستاده بودند و جسورانه دمشان را تكان مي
نزد روسـتاييان كـه... نوبتشان برسد و آنچه را باقي است تمام كنند

ل اند، تعداد دام زنده بـه دليـها براي غذايشان به آنها وابستهشهري
برگ خشك درختـان را بـه. نبود علوفه به شدت كاهش يافته است

فروشند، در حالي كه پيش از ايـنقيمت هر خروار چهار تومان مي
حيوانـات. قيمت عادي براي يك خروار علوفه خوب دو تومان بود

شوند، زيرا چيزي بـراي تعليـف و تغذيـهميرند و يا كشته مييا مي
اش را بـه يـــازده قـــراند و بـــرهيـك گوســـفن. آنـان وجـــود نـــدارد

فروشند، در حالي كه قبًال گوشت گوسفند پانزده قـران فروختـهمي
تـرالبته اين قيمت فعلي گوشت نيـست بلكـه از آن پـايين. شدمي

ميـرد و يـا كـشتاراما هر شتر، اسب، قاطر يا خري كـه مـي. است
يـدشود بالفاصله به افزايش قيمت كااليي كه يـا در مـزارع تولمي
 ؛كنـدشود و يا هركااليي كه نياز به حمل و نقل دارد، كمك ميمي
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  .زيرا غير از حيوانات وسيله ديگري براي حمل و نقل وجود ندارد
تجارت دچار افت بسياري«: در آخرين بند اين مقاله، چنين آمده است       

ليره استرلينگ را به جاي پنجـاه و پـنج. ها بسيار باالستقيمت. شده است
از روبل روسيه را كه قبل. فروشندپيش از جنگ، سي قران يا كمتر ميقران

. فروشـندشد، هـشت شـاهي مـيجنگ يكصد و شانزده شاهي فروخته مي
هاي بزرگكنم دولتگمان مي...  عمًال متوقف شده استواردات از روسيه

 ايـن حـال بـا.شوندمعموًال در زمان جنگ درگير كارهاي بشردوستانه نمي
ها تنها نوعي تجارتاگر انگليسي. كنندشنويم كه چنين ميگاهي اوقات مي

 راه بيندازند، نه تنها و تا مشهد به خراسانرا براي تسهيل انتقال كاال از هند
1.»دوستانه است، بلكه سود سرشاري نيز دربر خواهـد داشـتعملي انسان

 مواد غـذايي از هندچرا دولت انگلستان«: كنـد ويسنده پرسشي مطرح مين
 كـه بعـدها تهيـه شـده، مـشخص         در گزارشي به قلم ساوثرد     .»آورد؟نمي
 بوده  هاي بسيار پايين موجود    غله كافي با قيمتد كه در هندوستان   وش  مي

 كـه  كند كه درست در آن سوي كرمانـشاه همچنين افشا ميساوثرد. است
مردند، غلـه كـافي در      هر روز تعداد زيادي از مردم در آنجا از قحطي مي

، غلـه   النهـرين   ن و بـي   چرا در حالي كه در هنـد      .  وجود داشت  النهرين  بين
كافي وجود داشت، ايران در ميان آن دو، دچـار گرسـنگي بـوده اسـت؟                

 نياوردند، بلكه در مقيـاس      ها نه تنها هيچ ماده غذايي به خراسان         انگليسي
گسترده درگير خريد منابع غذايي براي ذخيره آذوقه ارتش خود در ايران            

 از اهميتـي خـاص برخـوردار        قضيه قحطي در خراسـان    .  بودند و روسيه 
.  دبليـو  سرلـشكر ،   زيرا به لطف كتاب بازرس كل پليس شرق ايران         ؛است

، اطالعات مفصلي درباره خريد مواد غذايي توسط ارتش         آر ديكسون . ئي
 بسيار مهم   2از اين مطالعه موردي   .  در دسترس است    در خراسان  نانگلستا

ها، يگانه دليل قحطـي در      شود كه اگرچه خريدهاي انگليسيمشخص مي

                                             
1- Caldwell, dispatch 414 and enclosures, 891. 48/116, July 9, 1918. 

2- Case Study. 
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 همين خريدها  نبود، اما ترديدي نيست كه شرايط قحطي به دليل           خراسان
در نتيجه ايـن خريـدها، تعـداد        . ه است تر شد   تر و طوالني    به شدت وخيم  

نشان داده خواهد شد    . بيشتري نسبت به آنچه كه ممكن بود، جان باختند        
 و در    قحطـي در غـرب ايـران، در آذربايجـان          در مـورد  كه همين جريان    

 آن  ، خصوصاً به ايـن دليـل كـه        قحطي در رشت  . كند  صدق مي  هم   گيالن
 دچار قحطـي    1918ها در تابستان       تا هنگام اشغال به دست انگليسي      شهر

ها، خريد مواد غذايي را براي        اندكي بعد، انگليسي  . نبود، افشا كننده است   
 دچار قحطـي    از آن پس، گيالن   .  آغاز كردند   در آذربايجان  صدور به باكو  

ها در فصل پـنجم بـه         ها بر منابع و قيمت      ر خريدهاي انگليسي  به تأثي . شد
  .طور مفصل خواهيم پرداخت

  
  يابد قحطي ادامه مي

هـا   هتـرين برداشـت   عليرغم آنكه يكـي از ب      1918طي تابستان و پاييز     
آنكه از سختي آن كاسته شـود، همچنـان ادامـه      بي صورت گرفت، قحطي  

 درباره قيمت اقـالم      كالدول ،1918 ژوئن   22در گزارشي به تاريخ     . يافت
دالر، جو  15 تا 12گندم هر بوشل   : نويسد  موردنياز در هنگام برداشت مي    

 دالر و   8/1 سنت، شكر هر پونـد       55دالر، برنج هر پوند      9 تا 7هر بوشل   
 ها، از نظـر كالـدول         اين قيمت .  دالر فروخته شد   140غال چوب هر تن     ز

سختي اوضاع حاكم بر مواد غذايي و قحطي در فصل برداشت          «دهنده    نشان
  : رود هاي باال مي او سپس به دنبال ارايه داليل اين قيمت.  بود»در ايران

اوضاع متناقض فقراي ايران كه در عين آنكه در ميـان نعمـت قـرار     
 خـارجي   اند، نيازمند اين توضيح است كـه نيروهـاي           گرسنه ،دارند

برداشـت  [نـد، بـا ايـن حـال         ا  بخشي از منابع غذايي ايران را بـرده       
توانست براي تغذيه جمعيت كـافي باشـد،           مي 1917سال  ] محصول

اما به خاطر نبود دولت قدرتمند و در واقع نبودن تقريبـاً هـر نـوع                
دولتي به طور كلي، محصول محدود گندم و جو كه بخـش اصـلي              

هـاي    هـا بـه رقـم       كار شد تا آنكه قيمت    غذاي فقراست، انبار و احت    



  قحطي بزرگ

 

74

رفتنـد و      كه هزاران نفر رو به مرگ مـي        آن در عين    ؛اي رسيد   افسانه
فصل برداشـت، گنـدم هـر بوشـل       در  در ايران،   . روند  اكنون نيز مي  

دوازده تا پانزده دالر و جو انـدكي بـيش از نـصف قيمـت آن بـه                  
ـ           فروش مي  ب بـا همـين     رسد و اكثر ديگر اقالم مورد نياز نيز متناس

همه اينها در حالي است كه محصول ايران،        . شوند  قيمتها فروخته مي  
  .هاي اخير بيشتر بوده است فراوان، و از همه سال

  :كند  سپس به عامل مهم ديگري اشاره ميكالدول
عالوه بر فقدان نظارتهاي دولتي، نبودن وسايل حمل و نقل به دليـل            

سياري از حيوانات باركش بر اثر قحطي و گرسنگي در          تلف شدن ب  
 باال بودن قيمت محصوالت داخلـي در        دليل اصلي زمستان گذشته،   
 كه فقدان هرگونه امكـان واردات كاالهـاي         آنعين   ايران است؛ در  

اساسي و اقالم غذايي از كشورهاي ديگـر نيـز باعـث بـاال رفـتن                
  1.العاده قيمت كاالهاي خارجي شده است فوق

 چنـين   كالـدول .  همچنـان بـد بـود       اوضاع در تهـران    1918 ژوئيه   در
ها و بالياي ناشي از كمبود مواد غـذايي           به خاطر شورش  «: زند  تلگراف مي 

 قحطي  2.» حكومت نظامي برقرار شده است     هاي سياسي، در تهران     و آشوب 
 را   اوضـاع قـزوين    كالـدول .  واگير همراه شـده بـود      هاي  بزرگ با بيماري  

 گيـر  همه  در قزوين لوآنزاكند آنف    گزارش مي  پادوك«: كند  ش مي رچنين گزا 
 به  1918 قحطي در پاييز     3.»شده و نيمي از ساكنان را از پاي انداخته است         

سـال گذشـته يكـي از       «: كنـد    گزارش مي  كالدول.  فراگير ادامه يافت   طور
صدها نفر روزانه در تمام     . هايي بود كه ايران پشت سر نهاد        ترين سال   سخت

بهـار، خوشـبختانه، يكـي از بهتـرين         . شهرهاي بزرگ در اثر قحطي مردند     
يي به مقدار زيادي كـاهش      هاي نان و مواد غذا      فصول برداشت بود و قيمت    

                                             
1- Caldwell, dispatch 407 and enclosure, 891. 48/91, June 22, 1918. 

2- Caldwell, telegram, 891. 00/976. July 7, 1918. 

3- Caldwell, telegram, 891. 001023, September 25, 1918. 
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خواهد مانع احتكار غله به       تواند و يا احتماالً نمي      متأسفانه دولت نمي  . يافت
ها به شكل مصنوعي بـاالتر     دست مالكان ثروتمند شود و بدين خاطر قيمت       

طي چند هفتـه گذشـته يـك        . كند، مانده است    از آنچه كه شرايط اقتضا مي     
نصوب شده و بايد ديد كه آيا دولـت         بلژيكي براي نظارت بر مواد غذايي م      

ها را تنظيم،     كند تا به شكل مؤثري قيمت       آن طور كه بايد از وي حمايت مي       
شـان را بـه قيمتـي معقـول           و صاحبان غله را مجبور كند كه موجودي غله        

، دست كم بايد بتوانـد از       به شكل مناسبي از او حمايت شود      اگر  . بفروشند
 از اين بسيار باال رفته، جلوگيري كنـد و          ها از حدي كه پيش      افزايش قيمت 

يك سال ديگر نيز بتواند كاهش قابل توجهي در قيمت اكثر اقالم غذايي به              
ها جلوگيري كند، تا حدود          از افزايش قيمت   نباشداو قادر    اگر. وجود آورد 

زيادي به خاطر هراس از تكرار شرايط وحشتناك قحطي و گرسنگي و رنج             
  1.»ر سال گذشته وجود داشتناشي از آن است كه د

، از انتصاب فردي براي نظارت بر       1918 سپتامبر   13 در   ايرانروزنامه  
بلژيكي كه در خدمت دولـت اسـت و          2 موليتور آقاي«: دهد   خبر مي  ارزاق

مسئوليت ...  شده است  ارزاقظارت بر    آمده، مسئول ن    به تهران  اخيراً از تبريز  
ها به    ييوانمديريت اداره امالك شاهي، انبار گندم دولتي، ارزاق عمومي و نا          

وي واگذار شده است و به اين ادارات اطالع داده شده كـه اكنـون تحـت                 
ما اميدواريم به «: نويـسد   اين روزنامه در پايان مي .»مديريت وي قرار دارند   

 يكـي  .»ها شاهد باشيم او را در ساماندهي امور نانواييزودي نتايج اقدامات    
 تهـران » شرور« از نانوايان     شالق زدن كرباليي حسين    از اقدامات موليتور  

ـ    در بيستم سپتامبر، قضيه را اين طور گزارش مـي          ايرانروزنامه  . بود : دكن
، يكي از نانوايان مهم است كه به هنگام تـصدي خـود بـه          كرباليي حسين «

تـوان در     شكل غيرقانوني پول كالني به جيب زده و نـامش را اغلـب مـي              
او در چند روز گذشته نيز بـه روال سـابق       . فهرست شرورترين نانوايان ديد   

                                             
1- Caldwell, Quarterly Report No.1, 891.00/1072, November 1, 1918. 

2- L. Molitor. 
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، ناظر تازه منصوب، به طور جـدي  داده است؛ در حالي كه موليتور     ادامه مي 
اخيراً اداره ارزاق دريافته كـه او       . در حال تحقيق در كار نانوايان بوده است       

اش فرسـتاده،     بخشي از گندمي را كه دولت براي پخت روزانـه بـه مغـازه             
 و بـه اداره   كردهاز اين رو شامگاه پريروز او را دستگير       .  كرده است  احتكار

اخطـار جـدي    . انـد    ضربه تازيانه زده   100ه، به سه پايه بسته و       نظميه آورد 
مفتش ارزاق مبني بر تنبيه تعدادي از دزدان اداره نان كه راضي به گرسنگي              

گناه هستند، واقعاً جاي قدرداني دارد و ما اميدواريم كـه او              صدها انسان بي  
 بـا وجـود     .» كند دنبال بتواند همان سياست را درباره امثال كرباليي حسين       

 15 ايـران ، كمبود و قيمـت بـاالي گنـدم، در           شالق زدن كرباليي حسين   
كنترل اوضاع گنـدم و     درباره  در اين گزارش،    . سپتامبر گزارش شده است   

گنـدم  در چند روز گذشته مقدار زيادي «:  اسـت چنين آمده هاي باال     قيمت
هاي پيشين مفتش ارزاق،گنـدم       طبق دستورالعمل .  آورده شده است   به تهران 

شود و با اعالم قبلي به مالكان، بخشي از گندم            به دست دولت نگهداري مي    
مالك بايد قبل از تحويل گرفتن آن پروانه        . به مالك عودت داده خواهد شد     

 خرواري چهل   گيرد  اختيار مي دولت بابت گندمي كه خود در       . دريافت كند 
  1.»كند ميو پنج تا پنجاه تومان به مالك پرداخت 

  
  قحطي در فارس

 بـه   هاي همـراه آن در اسـتان جنـوبي فـارس            تلفات قحطي و بيماري   
اك  تلفات وحشتن  زاده  محمدعلي جمال . اندازه هولناكي گسترش يافته بود    

  :كند طور روايت مي  را اينشيراز
كه در دل شبي    ] 1918پاييز  [جهاني در آستانه اتمام بود      ] اول[جنگ  

تاريك و هولناك سه سوار ترسناك كه هر كدام شمشير و شالقي به             
بر داشتند به آرامي از ديوارهاي شـهر عبـور كردنـد و بـه آن وارد                 

ـ آنف«گري  ، دي »قحطي«يك سوار نامش    . شدند و » نزاي اسـپانيايي  آول

                                             
1- Caldwell, press dispatch and enclosures, 891.00/1084, October, 26, 1918. 
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طبقات فقير، پير و جوان، همچون برگ پـاييزي در          . بود» وبا«آخري  
هـيچ غـذايي پيـدا      . ريختند  رحم فرو مي    برابر حمله اين سواران بي    

توانـستند بجونـد،    شد، مردم مجبور بودند هـر چـه را كـه مـي        نمي
شـد    ميبه زودي گربه و سگ و كالغ را ن        .  يا حيوان  شيء - بخورند

برگ، علف و ريشه گياه را . ها نسلشان برافتاده بود حتي موش. يافت
در هر گوشـه و كنـار اجـساد         . كردند  مانند نان و گوشت معامله مي     

بعد از مدتي مـردم بـه خـوردن         . پراكنده بود كس و كار      مردگان بي 
 اجـساد را جمـع كـرده و بـا           گاهگاه. گوشت مردگان روي آوردند   

هايي ريخته و     بردند تا در چاله      به بيرون شهر مي    ها رها كرده و     گاري
ها خالي و تعطيل بودند و هيچ             بازارها و دكان  . رويشان خاك بريزند  

  1.شد پزشك و پرستار و درماني پيدا نمي
نهـا  كند كـه ت     او اشاره مي  . كند   تأييد مي   را سايكس  زاده  گزارش جمال 

او چنين .  از بين رفت   يك پنجم جمعيت شيراز    -1918اكتبر   -در يك ماه  
ها به سختي به پيروزي انجاميد، زيرا برنده          جنگ با قشقايي  «: كند  روايت مي 

 1918و بازنده هر دو به يك نسبت مغلـوب حملـه هولنـاك آنفـوالنزا در                 
در آغاز درنيافتيم   . ده است ترين شكل آن بو     رسيد وخيم   بودند كه به نظر مي    

عام كند و با همـان شـدت          كه بيماري قرار است يك پنجم جمعيت را قتل        
 او آمار مرگ و     .» راهم دربر بگيرد    و فيروزآباد  نفرات قواي حاضر در شيراز    

 نفري خود را 000/50 نفر از جمعيت 000/10، شيراز«: دهد    مير را شرح مي   
آور است كه مقامات مسئول ايرانـي         ذكر اين نكته شرم   . از دست داده است   

 و مـا نيـز آن قـدر گرفتـار مراقبـت و              كردند؛   مي احتكارحتي كفن را هم     
توانستيم كاري بـراي مـردم شـهر          مينپرستاري از افراد خودمان بوديم كه       

گي و نوميدي، افتـان     انجام دهيم؛ مردمي كه صدها تن از آنها از فرط بيچار          
تلفـات مـا نيـز      . اند تا در آنجـا بميرنـد        و خيزان خود را به مسجد رسانده      

                                             
،  هجري قمري در شيراز    1336فرمانفرما و قحطي    ،   به نقل از حافظ فرمانفرماييان     زاده   جمال -1

  .3 ـ 4، صص 1961تهران، 
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بيش از ششصد تن از نفرات ما، اعم از انگليسي و هنـدي،             . دهنده بود   تكان
. تـرين بـود     قرباني موج بيماري فراگيري شدند كه در نـوع خـود هولنـاك            

وقتي كه پس از بهبـودي      . ستفرمانفرما به تازگي از مرگ جان به در برده ا         
1 : ويژه خـودش گفـت  به عيادتش رفتيم با فرانسه

»Le – demi – mond de 

Chiraz est mort«
 پس از ذكر آنچه در باال گفته شد، درست در  سايكس2

يك صفحه بعد با ذكر اين نكته كه نوع آنفوالنزاي شايع در ميان نيروهاي      
ــه    ــود، ب ــي ب ــردم محل ــان م ــوع شــايع آن در مي ــاوت از ن ــسي متف انگلي

ها رقـم نـاچيز       نويسد نرخ مرگ و مير انگليسي       افتد و مي    گويي مي   تناقض
بيماري واگير آنفوالنزا در آغاز مـاه اكتبـر در ميـان           «: دو درصد بوده است   

هـا  نيروهاي انگليسي شايع شد، اما نوع آن ماليم بود و مرگ و مير نيروها تن          
در .  درصد بـود   18 اين ميزان    اين در حالي بود كه در شيراز      .  درصد بود  2

عين حال همه كساني كه دچار بيماري شده بودند، بسيار ضـعيف شـده و               
ميزان مـرگ و ميـر      .  تا زمان بهبودي كامل آمادگي نداشتند      سختبراي كار   

 نوع مخالفـت جـدي را   اين امر خطر هر. در نواحي اطراف بسيار باالتر بود   
گير    بر حسب اتفاق، نقطه ديگري كه در آن آنفوالنزا همه          3.»داد  كاهش مي 

 4 سـتاد نيروهـاي نورپرفـورس      1918 بود كـه در اكتبـر        شده بود، قزوين  
  . بودبريتانيا

 بـراي توجيـه تلفـات بـسيار     سايكس» توضيح« كامالً آشكار است كه     
 مبنـي بـر اينكـه نـوع بيمـاري ميـان             -كمتر در ميان نيروهـاي انگليـسي      

و (ها با آنچه كه در ميان ايرانيان شايع بوده تفاوت داشـته اسـت               انگليسي
دليـل  . اساس اسـت     بي - ) دچار تبعيض بوده   لوآنزابه عبارتي ويروس آنف   

 آن بود كه قربانيان در اثر قحطي ضعيف         واقعي باالتر بودن تلفات ايرانيان    
شده بودند، در حالي كه نيروهاي انگليـسي از تغذيـه خـوب برخـوردار               

                                             
  . است مردهنصف شيراز -1

2- Sykes, History of Persia, p 515. 

3- Ibid, p 516. 

4- Norperforce. 
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 ايـن . باختنـد   بودند؛ بنابراين ايرانيان در اثر قحطي به سـهولت جـان مـي            
بنابراين اگر يك   . قرباني قحطي بودند  در واقع   » لوآنزاآنف« قرباني   000/10

 ظـرف يـك مـاه از صـحنه روزگـار محـو شـدند،                پنجم جمعيت فارس  
 1917انگيز نيست، زيرا تقريباً نيمي از جمعيت ايران در سـالهاي              شگفت

 بـه طـور     به عالوه، قضيه قحطي در فـارس      .  دچار قحطي بودند   1919تا  
اين قحطي ناشي از    توان ادعا كرد كه       خاص حائز اهميت است، زيرا نمي     

جنوب غرب  در آن زمان    .  بوده است  هاي عثماني   ركها و ت    حضور روس 
 از اوايـل    هـا بـود، فـارس        در اشغال نظامي انگليسي    1914ايران از نوامبر    

 در جنـوب ايـران حـضور     يا ترك اشغال شده و هيچ نيروي روس  1916
  .همه آنها انگليسي بودند. نداشت

  
  زدگان در شيراز  و امدادرساني به قحطيفرمافرمان

طور كه در فصل ششم توضيح داده خواهد شد، دولت ايران بـه              همان
. زدگـان بـشتابد     دليل نداشتن امكانات مالي قادر نبـود بـه كمـك قحطـي            

هـاي    ي آمريكـايي و سـازمان     زدگـان را ميـسيونرها      امدادرساني به قحطي  
 ، والـي فـارس  در مـورد شـيراز  . خيريه خصوصي برعهـده گرفتـه بودنـد    

 رهبري اقدامات امـدادي را برعهـده        شاهزاده عبدالحسين ميرزا فرمانفرما   
 را بـه منظـور بحـث         بزرگان شيراز  ، فرمانفرما 1918در مارس   . گرفته بود 
 400حدود  . هاي جبران قحطي و كمك به مردم شهر فراخواند          درباره راه 

اولين كسي كه سخن .  جمع شدندنفر دعوت را پذيرفته و در دارالحكومه  
او بـا   .  بود  از علماي سرشناس شيراز    ي شيخ مرتضي مجتهد محالت    ،گفت

 با التماس از حـاكم بـراي        سخنانش فضاي مجلس را در اختيار گرفت و       
رحـم   !آي مـردم  . سوزد  دلم براي قربانيان مي   «: شتاب در ياري مردم گفت    

را نان ايـن قـدر      ترسيد؟ چ    از خدا نمي   نداريد؟ شرف نداريد؟ دين نداريد؟    
آورند؟ چرا به جاي مني سه قـران هفـت قـران       مي گران است؟ آيا از اروپا    

كنيـد؟ آيـا       چرا از احتكار جلـوگيري نمـي       !آقاي فرمانفرما ... فروشند؟    مي
 صـد در صـد از       دهم اگر همت كنيد مـردم       توانيد؟ من به شما قول مي       نمي
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داند گندم و نان قـرار        اين چه حكومتي است كه نمي     . كنند  شما حمايت مي  
 اگـر   ! آي فرمانفرمـا   . اگر داريد، امروز بدهيد    !است از كجا بيايد؟ آي مردم     

 عقوبـت تفاوت باشيد، خدا شـما را         اگر بي . كند  همت كني خدا كمكت مي    
دانند كه مـن      همه مي .  لطفاً كمك كنيد   ! اي بزرگان  !اي مالكان . اهد كرد خو

فروشـم و يكـصد       هـايم را مـي       ندارم، اما من كتاب    زياديدر اين دنيا چيز     
اي    پيشنهاد كرد كميتـه     سپس فرمانفرما  1.»كنم  تومان به نيازمندان كمك مي    

او خواسـتار   . ا به او در اداره امور جبران قحطي كمك كند         انتخاب شود ت  
هـا   همكاري چهل نفر داوطلب براي كمك به فروش نان ارزان در نانوايي   

 وعدة يك هزار تومان از جيب خـود داد تـا ايـن پـول را صـرف                   ؛ و شد
 تومان، معـادل    000/40به اين ترتيب، فرمانفرما     . برپايي چند نانوايي كنند   

كند كه در آن دوره پـول هنگفتـي    ه نرخ آن زمان تأمين مي دالر ب 000/80
ها تا حد امكان با غلـه دولتـي تـأمين شـوند و هـر                    مقرر شد نانوايي  . بود

 من آرد جـو و      80 تا شش ماه، هر روز        خود يا شركايش   داوطلب بپذيرد 
د و به هر قيمتي كه مردم قادر بودند در اختيارشان قرار            نذرت را پخت كن   

بايست مسئوليت هر نـوع زيـان را هـم بـر عهـده                داوطلب مي فرد  . دنده
اي براي نظـارت بـر        بالفاصله، كميته . پنجاه نفر داوطلب شدند   . گرفت  مي

خانـه و    عالوه بر ايـن هفـت يتـيم     .برپا شد ها    طرح انتخاب شد و نانوايي    
  2.تشكيل شدفقرا ايتام و نوانخانه هم براي اسكان و نگهداري از 

  
  1919؛ بهار تهرانبهبود اوضاع در 

، قــضيه 1918 اكتبــر 7 در گــزارش  بيــدر. رالــف اچمريكــاآكنــسول 
 و حومـه     بلژيكي را به عنوان مفتش ارزاق تهران       انتخاب المبرت موليتور  

برخوردار » ل براي رسيدگي به امور ارزاق     از اختيارات كام  «كه به زعم او     
او همچنـين اقـدامات حكومـت بـراي پـر كـردن             . دهـد   بود، توضيح مي  

                                             
1-Farmanfarmaian, Farmanfarma and the Famine of 1917, pp 6-7. 

2- Ibid, pp 14-17. 
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شود تا انبارهاي غلـه       تالش مي «: كند  انبارهاي غله دولتي را چنين بيان مي      
اين قضيه به حدي است كه دستور داده شده نيمـي از كـل              . دولتي پر شود  

شود به قيمت رايـج بـازار در اختيـار مفـتش               آورده مي  اي كه به تهران     غله
شود،   غله در استانها با سرعت هر چه ممكن خريداري مي         . ارزاق قرار گيرد  

جريمـه  % 10فروشـند، ماهانـه     زارعاني هم كه محصولشان را به دولت نمي       
  : كند  اشاره مي سپس به پايان قحطي در تهران بيدر.»شوند مي

معـادل  (ها تأمين شده و قيمت نان براي هر مـن             آرد روزانه نانوايي  
بهاي عـادي   . تثبيت شده است  ) 179/0معادل  (سه قران   )  پوند 2/61

با توجه به اينكه محـصول غلـه امـسال          .  قران است  1/1نان هر من    
، اين اطمينان وجود دارد كه با نظـارت مناسـب و            ه است خوب بود 

ع دولت، قيمت گندم بر مبناي قيمت اسمي حفـظ شـده و از              به موق 
  1.تكرار وضعيت اسفناك ارزاق در سال گذشته جلوگيري شود

، اشـاره   1919 ژانويـه    10 به تـاريخ     2 شماره   گزارش فصلي  در   وايت
 طـي   اوضاع اقتصادي پايتخت  «:  رو به بهبود است    كند كه اوضاع تهران     مي

فصل گذشته بسيار بهتر شده كه تا حد زيادي مرهون انتصاب يك بلژيكـي              
اكنون فـراوان اسـت،         قيمت نان سنگك كه هم    . به عنوان مفتش ارزاق است    

براي هر من سه قران تثبيت شده و به قدر كافي ارزان هست كه فقرا بتوانند                
ايي توسط برخي   ه  در آغاز كار دسيسه   . به اندازه برآوردن نيازشان تهيه كنند     

خواستند محصول غله خود      مالكان عليه مفتش ارزاق صورت گرفت كه مي       
 ؛را احتكار كرده و به همان قيمت دوران قحطي يك سال گذشته بفروشـند             

شـاه  . دولت ناكام ماند   هيأت   ها به دليل نظر قاطع      اما به هر حال اين دسيسه     
اين كار او بـه     . وختغله خود را به قيمتي بسيار مناسب به مفتش ارزاق فر          

امريكـايي امـداد     هيـأت    اقدامات. موفقيت مفتش ارزاق كمك شاياني كرد     
 شـماره  گزارش فصليدر  2».ايران نيز كمك شايان توجهي در اين باره بود        

                                             
1-Bader, report, 891. 50/1, October 7, 1918. 

2- White, QR2, 891.00/1088, January 10, 1919. 
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كنـد كـه بـاالخره بـا           وايـت گـزارش مـي      -1919 ژوئيـه    7به تاريخ    - 4
رداشـت  گوينـد ب  مـي «:  قحطي پايان گرفته اسـت  1919برداشت محصول   

لهـا بـوده و محـصول         ها در اين سـا      محصول اخير يكي از بهترين برداشت     
توجه سال گذشته نيز اين امر را دو چندان كرده و احتمال بروز مجـدد                 قابل

اوضـاع  . برد  قحطي هجده ماه گذشته را در آينده نزديك به كلي از ميان مي            
هـاي    وانسته تمام محدوديت   آن قدر خوب است كه مفتش ارزاق ت        در تهران 

 نيـست از اراك گنـدم       الزمديگـر   . اعمال شده بر فروش جو را لغـو كنـد         
كافي براي بـرآوردن نيازهـاي شـهر        ] گندم [اكنون در منطقه تهران   . بياورند

بنابراين آزاد كردن حجم زيادي از گندم قم و ديگر شهرها كـه        . وجود دارد 
 و نيز ذخيرة هزاران تومان از وجوه دولتي به        دارند قرار   آباد  در شعاع سلطان  

باعث شده قيمت نان در تهـران بـه         ... هاي حمل و نقل     جاي پرداخت هزينه  
 قران كاهش يابد و مفتش ارزاق از پاييز گذشته اين قيمـت را              60/2هر من   

خسارت ناشي از تلف شدن بخش بزرگـي از حيوانـات           . حفظ كرده است  
 و تـا    برطرف نـشده  اربر طي قحطي يك سال و نيم گذشته، هنوز از ايران            ب

اوضاع بـه كنـدي بـه شـرايط عـادي            ، برطرف نشود  شكلزماني كه اين م   
، 1919 بـه تـاريخ اول اكتبـر         5گزارش فصلي شـماره      در   1.»خواهد رسيد 

ايـران چنـدان    از فصل گذشـته اوضـاع اقتـصادي در          «: نويسد   مي كالدول
برداشـت محـصول در اكثـر نـواحي خـوب بـوده و              . تغييري نكرده است  

 نكتـه   .»هاي ارزاق بومي در برخي موارد اندكي كاهش يافتـه اسـت             قيمت
. يابـد   ادامه مي  1919 تا پايان     كه قحطي در آذربايجان     است قابل توجه آن  

: دهـد   گزارش از ادامه مصيبت در اين اسـتان خبـر مـي            در همان    كالدول
 دو سال گذشـته در      - ، در مناطقي كه طي يكي     خارج از استان آذربايجان   «

 هاي كشاورزي كشت و زرعي صورت نگرفته، ارامنـه          بخش زيادي از زمين   
 اما تا   ؛اند  هستند، لطمه فراوان ديده   ، خصوصاً آنهايي كه پناهنده      و آشوريان 

اين اطمينـان   . دانيم در ايران فقر عمومي و فراگير وجود ندارد          جايي كه مي  

                                             
1- White, QR4, 891.00/1122 July 7, 1919. 
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وجود دارد كه مردم قادر خواهند بود زمستان را مثـل هميـشه پـشت سـر                 
 ژانويـه   9 بـه تـاريخ      -6 شـماره    گـزارش فـصلي    در    كالـدول  1.»بگذارند

گندم به طـور    .  اخيراً باال نرفته است    ،هاي اجناس   قيمت«: نويسد  مي -1920
كامل تحت كنترل دولت بوده و قيمت آن حدود هر بوشل چهار دالر است              

بينـي    تاكنون برف و باران خـوبي باريـده و پـيش          ). با محاسبه نرخ برابري   (
ايـن باعـث    . شود در فصل آينده خرمن خوبي از گندم و جو فراهم آيد             مي
  2.»هاي فعلي پايين باقي بمانند شود قيمت مي

  
  

                                             
1- Caldwell, Quarterly Report No.5, 891.00/1147, October 1, 1919. 

2- Caldwell, Quarterly Report No.6, 891.00/1148, January 9, 1920. 





  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل سوم
  

  1914 -1919 كاهش جمعيت ايران، ؛عام حقيقي قتل
  

 حـدود ده     كـه  دهد   نشان مي  1919 و   1914مقايسه جمعيت ايران در     
در اين فصل، نخـست     . اند  ميليون نفر در اثر قحطي و بيماري از بين رفته         

شـود؛ و نـشان داده         بررسي مي  1914در  شواهد مربوط به جمعيت ايران      
  در قبـل از    خواهد شد كه بـرخالف ادعاهـاي برخـي نويـسندگان روس           

 1970 و   1960هـاي     و نيز برخي آثار انگليسي در دهـه       جنگ جهاني اول    
 ميليـون   10تنهـا   ] جهاني اول پيش از جنگ    [مبني بر اينكه جمعيت ايران      

 ميليـون نفـر بـوده       20دست كم    1914ه، جمعيت واقعي ايران در      نفر بود 
 سـال طـول     چهل.  كاهش يافته است    نفر  ميليون 11 به   1919است، اما تا    

 1956 تـا    ؛ و  برسـد  1914كشيد تـا ايـران بتوانـد بـه جمعيـت خـود در               
 قحطـي   ،توان گفت   با اطمينان مي  . يون نفر نرسيد  ل مي 20جمعيت ايران به    

عـام قـرن    رين فاجعه تاريخ ايران و شايد بدترين قتل        بزرگت 1917 -1919
  .شود بيستم محسوب مي

  
  1914سال   درجمعيت ايران

مريكايي در ايـران روشـن      آهاي    ، براي مقام  جهاني اول پيش از جنگ    
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 تا جمعيت ايـران را      كردند  آشكارا تالش مي  ها    ها و انگليسي    بود كه روس  
، مورگـان شوسـتر   . دبليو.  كنند خالف واقع و كمتر از آن چه كه بود ارايه         

مديركل ماليه ايران، درباره جمعيت ايران در آغاز قرن بيستم چنين اظهار            
درباره جمعيت ايران به شـكلي منحـصر بـه فـرد، خـالف واقـع                «: كند  مي

رسد اين به اصطالح سرشماري شصت سال     اظهارنظر شده است؛ به نظر مي     
آماري است كه در برخي كتب ارائه شده و عموماً هم از سوي             پيش اساس   

واقع آن است كـه از آن موقـع تـاكنون هـيچ          . خارجيان پذيرفته شده است   
اما اروپايياني كه با اوضاع آشـنايي دارنـد         .  انجام نشده است   اي  سرشماري
 . نفر باشد  000/000/15 تا   000/000/13زنند كل جمعيت حدود       تخمين مي 

 نفر افزايش   000/350 به   000/100ن طي چهل سال گذشته از        تهرا جمعيت
توان نـشان      مي 1917 در پاييز     از روي نتايج انتخابات تهران     1.»يافته است 

در .  درسـت اسـت     دربـاره جمعيـت تهـران       اعداد ارائه شده شوستر    ،داد
  رأي در تهران   000/75،  1917 در   مجلس در تهران  انتخابات دوره چهارم    

گـزارش   ايـران گونه كه روزنامـه       آن. و روستاهاي اطراف اخذ شده است     
 بـا   2.انـد    رأي به دسـت آورده     131/55كرده، دوازده نماينده انتخاب شده      

توانستند رأي بدهند و نظر به        ال مي  س 21توجه به اينكه تنها مردان باالي       
 )سوبوتسينسكي(اينكه نفرات يك خانواده به طور متوسط شش نفر بوده           

 000/500توانـسته بـه        به آساني مـي    1917 و حومه آن در      جمعيت تهران 
 عالوه بر اين، برآورد شوسـتر   .  است رسيده باشد كه منطبق با نظر شوستر      

، 1900 نفر در سال     000/000/15 تا   000/000/13 ، يعني از جمعيت ايران  
 در ايران، در چند جاي مختلف است        ، وزيرمختار بريتانيا  مؤيد نظر راسل  

براي مثـال   .  نفر آورده است   000/000/20 ،1914كه جمعيت ايران را در      
 چنـين   -1914 مارس   11- در گزارشي درباره روابط ايران و روسيه       راسل

 ،، آلمـان و فرانـسه و جمعيـت آن         ايـران بـه وسـعت اتـريش       «: نويسد  مي

                                             
1- Shuster, Strangling of Persia. New York: The Century Press, 1x. 

2- Caldwell, dispatch 332 and enclosure, 891. 00/924, October 10,1917. 
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، 1914ئـن    ژو 14 در گزارشي بـه تـاريخ         راسل 1.» نفر است  000/000/20
اهميت مبـارزه انقالبـي     «درباره نتايج چشمگير آراي انتخابات مجلس به        

طور كـه در ادامـه    همان. كند  اشاره مي2» آريايي ايران 000/000/20كنوني  
كل جمعيـت شـهري ايـران و        توجه به    با    راسل 000/000/20 عددآمده،  

 ،رسـد  قع، به نظر مـي در وا. شود نسبت كم جمعيت شهري ايران تأييد مي  
.  با احتياط بسيار و دست كم در نظر گرفته شده اسـت            000/000/20 عدد

 جمعيـت شهرنـشين ايـران در        ،تـوان گفـت     با يك برآورد سرانگشتي مي    
بر اساس يك پژوهش تـازه،      .  ميليون نفر بوده است    5/2 دست كم    1914

يـت  در نتيجـه جمع   . انـد   زيسته  جمعيت در مناطق شهري مي    % 12حداكثر  
 در   راسـل  نظـر  نفر بوده كه مؤيـد       000/000/21كم     دست 1914ايران در   

 مبني بر اينكه جمعيت ايران      ، نظر راسل  بنابراين. چند جاي مختلف است   
  .رسد  ميليون نفر بوده درست به نظر مي20 ،1914در 

  
  1914  سالاعالم آمار خالف واقع درباره جمعيت ايران در

ديـدي نيـست كـه مورخـان         تر ، اشـاره كـرده    طور كـه شوسـتر     مانه
انـد تـا جمعيـت ايـران را            آشكارا تالش كـرده    اقتصادي روس و انگليس   
 گـويي    نمونه بارز اين تـالش در خـالف واقـع         . كمتر از واقع نشان دهند    

 است كه بخشي از آن بـار ديگـر در كتـاب             سوبوتسينسكي. اي. مقاله ال 
 1910 در   :نويـسد    مـي  سوبوتسينـسكي .  چاپ شده است   3چارلز عيسوي 

يكصد شهر كوچك و مركز شهري در ايران وجود داشـته كـه بزرگتـرين      
وي جمعيـت   . اند  بوده)  نفر 000/300 (و تبريز )  نفر 000/350 ( تهران هاآن

او ). 1جـدول    (كنـد    ميليـون نفـر اعـالم مـي        28/1بيست شهر بـزرگ را      

                                             
1- Russell, dispatch 584, 761. 91/48, March 11, 1914. 

2- Russell, dispatch 638, 891. 00/828, June 14, 1914. 

3- Sobotsinskii, L. A. Persiya: Statistiko-ekonomicheskii ocherk (St Petersburg, 1913) 

pp 11-18. Reproduced in Charles Issawi (Edited), The Economic History of Iran, 

1800-1914, Chicago, 1971, pp 33-35. 
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 درصد بوده و چندين دليـل       12 نسبت جمعيت شهري حداكثر      :نويسد  مي
اي وجـود نـدارد كـه     در ايران كارخانه«: دهد براي اين نسبت كم ارايه مي  

به وجود  ايجاد درآمد كند    هري   و براي جمعيت ش    باعث تمركز شهرها شود   
به عـالوه، شـهرهاي ايـران    .  ساكنان در شهرها گرددموجب تجمعآورده و  

. داراي خدمات و جذابيت يا هرگونه امتيازي نـسبت بـه روسـتاها نيـستند              
همچنين در ايران عامل قدرتمند رشد در شهرهاي اروپـا، يعنـي بانكهـا و               

 بـراي   :دست آخـر آنكـه    . اردهايشان در عرصه امالك شهري، وجود ند        وام
ايران، هنوز وقت آن فرا نرسـيده كـه در روسـتاها، بـه لطـف اسـتفاده از                   
پيشرفتهاي صنعتي گوناگون، نيروي كار كمتري براي توليد غذا مـورد نيـاز             

بنابراين، زماني كه در چندين كشور يك چهارم جمعيـت در شـهرها             . باشد
 درصـدكل جمعيـت     12متمركز شـده، در ايـران جمعيـت شهرنـشين بـه             

گيرد كـه     منطقي، نتيجه مي     با اين همه، او با سقوط در ورطه بي         .»رسد  نمي
بنابر گزارش خـود او،     .  ميليون نفر بوده است    ده،  1910جمعيت ايران در    

بـه  .  دست كم دو ميليون نفر بـوده اسـت         1910جمعيت شهري ايران در     
فـر خواهـد     ن 000/800 شهر باقي مانده دست كم       80اين ترتيب جمعيت    

 جمعيـت   كارانه است، زيرا بنا به نظر گيلبـار         ، بسيار محافظه  عدداين  . بود
دانـيم     همچنـين مـي    1. ميليون نفر بوده اسـت     8/1 تقريباً   1900شهري در   

                                             
 نفـر بـوده اسـت       000/350  ارائـه داده، جمعيـت تهـران        بر طبق آماري كه سوبوتسينـسكي      -1

 نفـر   000/300 اسـت بـا      شـهر بعـدي تبريـز     ).  همين تعداد را ذكر كرده اسـت        نيز شوستر(
دانيم كـه ايـن آمـار بـسيار محتاطانـه و              مي).  نفر ذكر كرده است    000/200 گيلبار(جمعيت  

 ضميمه  ،1جدول  : نك( هشتاد هزار تن ذكر شده است        مثالً جمعيت اصفهان  . حداقلي است 
. ، يكصد هزار نفر جمعيـت داشـته اسـت         1900 در سال    ؛ در حالي كه اصفهان    )3آخر فصل   

. انـد    هر كدام بالغ بر يكصد هزار نفرجمعيت داشـته          و اصفهان  ، تبريز بنابراين سه شهر تهران   
.  است كه بيست هزار تن ذكـر شـده اسـت           اروميهگويي ديگر در مورد جمعيت شهر         خالف

 در حدود پنجاه هزار تن مـسيحي از         1918اين تعداد كامالً خالف واقع است؛ زيرا در سال          
را  دنسترويل نيز شخصاً جمعيـت اروميـه      .  را ترك كردند    شهر اروميه  ترس نيروهاي عثماني  

اشـكال و صـحيح    بقيه آمار و اعـداد بـي  ). 179، ص دنسترويل(هشتاد هزار تن آورده است      
 ، پنجاه هزار تن آورده و دانـاهو       1909 را در سال      جمعيت همدان  مثالً سوبوتسينسكي . است
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، در واقـع    تعدادي از روستاهاي ذكـر شـده در گـزارش سوبوتسينـسكي           
هـا  »روستا«يكي از اين    . اند   نفر بوده  000/10 بيش از    شهرهايي با جمعيت  
بسياري از روستاها تنهـا شـامل چنـد خانـه           «:  اسـت  تفت در نزديكي يزد   

شـود    پيدا مـي  ) نزديك يزد (فت   ت هستند، اگرچه گاهي روستاهايي هم نظير     
 12نسبت   با در نظر گرفتن      ».كنند   نفر در آن زندگي مي     000/10كه حدود   

 ميليـوني، شـمار كـل جمعيـت در حـدود            2درصد براي جمعيت شهري     
 نزديـك    ميليوني شوستر  15 شمارآيد كه به       ميليون نفر به دست مي     7/16

» ثابـت كننـد   «انـد تـا       اي كه مورخين انگليسي در پيش گرفته        شيوه. است
 بوده، نشان دهنده آن است       ميليون نفر  10 حدود   1914جمعيت ايران در    

. كه تا چه اندازه مصمم به خالف واقع نشان دادن جمعيت ايـران هـستند             
 دو تخمين جمعيتي براي       نخست 1968اي در سال       در مقاله  جوليان بارير 

 ، مربوط به مهـدي امـاني       تخمين نخست . كند     ارايه مي  1900-1966دوره  
حركـت رو   « است كه بر اسـاس روش        استاد آمار جمعيتي دانشگاه تهران    

 97/18 (1956نقطـه آغـاز، آمـار جمعيـت         . محاسبه شده است  » به عقب 
 سـه مقطـع مـشخص بـا         1900-1956بـراي دوران    . اسـت ) ميليون نفـر  

بـراي دورة   : هاي رشد جمعيت متفاوت در نظـر گرفتـه شـده اسـت              نرخ
ــراي % 2/0 ،1925-1900 ــراي % 5/1 ،1926 -1945ب ، 1946 -1956و ب

نمايش رو بـه    «گيري از روش       و با بهره   1911تخمين اماني براي      ، %.5/2
 و اعمـال نـرخ رشـدهاي متفـاوت بـراي            1956، اسـتفاده از آمـار       »عقب
تخمين ديگري كه ارايه شده     .  ميليون نفر است   94/10هاي مختلف،     دوره

نام دارد كه از تخمين تعداد مواليـد يـك        » جمعيتفهرست دائمي   «روش  
بنـابراين  . شـود   سال، محاسبه مـي 30دوره پنج ساله و فرض اميد زندگي   

  .شود  ميليون نفر برآورد مي19/12  در حدود،1911روش، جمعيت 
                                                                                      

جمعيـت   ).117، ص   دانـاهو (، هفتاد هزار تن ذكـر كـرده اسـت           1918ان را در سال     نيز هم 
، پنجاه 1918سال   نيز همان را درهزار تن ذكر شده و دنسترويل ، چهل1909 در سال قزوين

مركـز شـهري بـوده       يكـصد  آن زمان داراي   كه ايران در   به اين با توجه   . تن آورده است   هزار
 . ميليون بوده است5/2شهرنشين ايران حداقل  كه كل جمعيت توان گفت است، نتيجتاً مي
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نزديكتـرين بـه حقيقـت    « سپس تخمين خود را كه مدعي اسـت      بارير
 66/10،  1911كند كـه جمعيـت در            او برآورد مي   .كند  ه مي  اراي »تواند بود 

روش او  .  ميليـون رسـيده اسـت      89/10 بـه    1914ميليون نفر بـوده و در       
و )  ميليـون  38/20 (1956» دقيـق «اما او آمار    . است» نمايش رو به عقب   «

بـراي  . گيـرد   هاي مختلف در نظر مي        هاي رشد متفاوت را براي دوره       نرخ
 سـاالنه   1900 -1919كند كه نرخ رشد جمعيت براي         ميمثال، او برآورد    

از دو منظر تاريخي و آمار جمعيتي قابل قبول   «بوده و مدعي اسـت      % 75/0
 كـه در    شـيندلر « توجيه اصلي اين اسـت كـه ايـن رقـم از سـوي                ».است
نيـز ارايـه شـده و در        »  سفرهاي بسيار كرده اسـت     1875ـ1910هاي    سال

 1919در  ] انگلـستان [ب راهنماي محرمانـه وزارت خارجـه        نتيجه در كتا  
  1.درباره ايران آمده است

به هر حال، بسيار جالـب توجـه و افـشاكننده اسـت كـه در بـرآورد                  
نزديكتـرين بـه   « كه به ادعاي خـودش       جمعيت ايران توسط جوليان بارير    

 نيست؛ حتي   1917ـ1919هيچ خبري از قحطي بزرگ      » حقيقت تواند بود  
. خبـر اسـت   رسد نويسنده به كلي از اين واقعـه بـي         به نظر مي   !يك اشاره 

 در كتـاب    ]انگلـستان [همچنين كامالً روشن اسـت كـه وزارت خارجـه           
 1917ـ1919 درباره ايران، تالش كرده قحطي بزرگ        1919راهنماي سال   

اي به قحطي بزرگ ندارد؛ اگـر چنـين           رهاين كتاب هيچ اشا   . را پنهان كند  
بنـا بـه نظـر وابـسته        . يافـت   هاي بارير انعكاس مـي      بود، قطعاً در كنكاش   

، ايـن قحطـي يـك سـوم         س اسميت مـوري   مريكا در ايران، واال   آسياسي  
 كه حتي به نظـر منـابع انگليـسي          اي  جمعيت ايران را دربر گرفت؛ قحطي     

، شـمار زيـادي از       و ژنرال سـايكس    ، ماژور داناهو  ترويلچون ژنرال دنس  
 محرمانه نشاني از    ي»كتاب راهنما «با اين حال در     . ايرانيان را دربر گرفت   

رمانـه  بـسيار مح  » گـزارش وضـعيت   «به طور مـشابه،     . خبر قحطي نيست  

                                             
1- Bharier, Julian, "A Not on The Population of Iran, 1900-1906", Population Studies, 

vol xxii, No.2, July 1968, 273-279. 
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اي بـه قحطـي        عاري از هر نـوع اشـاره       ،درباره ايران به امضاي لرد كرزن     
 با  ترين سندي است كه در آن به دولت امريكا          اين گزارش شاخص  . است
 ايران از منظر منـافع انگلـستان      «هاي بدون ابهام هشدار داده شده كه          واژه

 بـه قحطـي     ناديده گرفتن و عـدم اشـاره بـارير        . » اهميت را دارد   باالترين
 به تنهايي دليل كافي براي كنار گـذاردن برآوردهـاي           1917-1919بزرگ  

 هـم  گيلبـار .  اسـت 1900-1918به ظاهر علمي او از جمعيـت ايـران در      
 بهره  يستم از ارقام بارير   براي تخمين جمعيت ايران در بخش پاياني قرن ب        

  1.برده است
  

  1919  سالتلفات هولناك؛ جمعيت ايران در
 كـه   1900-1918 براي جمعيت ايران در برهه       از تخمين آماري بارير   

 خود انجام داده، براي     1968بگذريم، بايد اشاره كنيم كه آنچه او در مقاله          
-1919به تخميني نسبتاً درست براي جمعيت ايران در سـالهاي           دستيابي  

  . بوده است1916
 و روش نمـايش رو      1956 -1966وي بدين منظور از آمارهاي سـال        

هـاي او بـراي سـالهاي         در حالي كه تخمـين    . به عقب استفاده كرده است    
 و پـيش از آن او،       1919 سال   آمار كامالً گمراه كننده است،      1918-1900

 هـستند و دوره پـس از        1966 و   1956هت كه مبتني بر آمارهاي      از آن ج  
آنگونـه  . هاي واگير است، مفيد هستند      ها و بيماري     قحطي خالي از ،  1919

 ميليـون نفـر بـوده       11 تقريباً   1919 نشان داده، جمعيت ايران در       كه بارير 

                                             
1- Gilbar, Gad G."Demographic Development in Late Qjar-Persia", Asian and African 

Studies, Vol. 11, No.2, 1967, 125 - 156. 

 دربـاره    از تخمين بارير   گيلبار»  شناختي  جمعيت«هاي اخذ نتايج      به عنوان مثال درباره روش    
 مركـز شـهري بـا       58دارد كه     كند و اعالم مي     استفاده مي )  ميليون 86/9( 1900جمعيت سال   

نـسبت  «كـه   » گيـرد   نتيجه مـي  «او سپس   .  ميليون نفر وجود داشته است     8/1جمعيتي بالغ بر    
درصـد  گويـد كـه        مي ، سوبوتسينسكي در مقايسه با گيلبار   .  درصد بوده است   18» شهرنشين

  ».رسد  درصد كل جمعيت نمي12به «اند  جمعيت ايران كه در مناطق شهري ساكن بوده
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و % 12رنـشين    جمعيت شه  نسبت 1914با در نظر گرفتن اينكه در       . است
] ايران[ ميليون نفر بوده، جمعيت      5/2جمعيت شهرنشين دست كم     شمار  

 جمعيـت   1900پيش از اين گفتيم كه در       .  ميليون باشد  20بايد دست كم    
 ميليـون نفـر در     20 با توجه بـه جمعيـت        1. ميليون نفر بود   8/1شهرنشين  

ون  ميليـ  21 با يك نرخ رشد طبيعي بايـد         1919، جمعيت ايران در     1914
اي در    توان دانست كه شمار گسترده      از ارقام بعدي جمعيت، مي    . نفر باشد 

 كالـدول . انـد  و قحطي حاصل از آن، از بين رفته جنگ جهاني اول   جريان
  2.زنند  ميليون نفر تخمين ميده ،1920 جمعيت ايران را در و سايكس

 بـود   »صنعت فرش ايران  «تأثير قحطي بود،      ت تحت صنعتي كه به شد   

                                             
اي در كار نبـوده،   گاه بحث و مناقشه   هيچ  درباره جمعيت ايران در پيش از جنگ جهاني اول         -1

 5/2  حـداقل  1910دانيم كـه جمعيـت شـهري ايـران در             مي. اي قابل توجه است     و اين نكته  
تـرين    بـزرگ .  نبوده است  100ميليون نفر بوده است و شمار مراكز شهري ايران نيز كمتر از             

  نفـر و بـه نظـر گيلبـار    000/350  و سوبوتسينـسكي بـه نظـر شوسـتر      (مراكز شهري، تهران  
و )  نفر000/200  نفر و به نظر گيلبار000/300 به نظر سوبوتسينسكي (، تبريز)ر نف000/280

اند؛ اين سه     ودهب)  نفر 000/80  نفر و به نظر سوبوتسينسكي     000/100 به نظر گيلبار   (اصفهان
، عالوه بر اينها، شـهرهاي بـسياري مثـل همـدان          . اند   نفرجمعيت داشته  000/750شهر جمعاً   

نيز هر يك بين پنجاه هزار تا يكـصد  ...  و يزد  ، كرمان ، كرمانشاه ، قزوين ، اروميه ، شيراز مشهد
.  نفر جمعيت داشـته اسـت      000/50 شود كه خوي    حتي گفته مي  . اند  هزار نفر جمعيت داشته   

جمعيـت شـهري    ! خالصه.  هزار نفر جمعيت داشته است     24،  1918 در   شهر كوچك زنجان  
، بـه سـه     1914توانـسته در سـال        راحتي مـي   ميليون نفر بوده و به       5/2،  1910ايران در سال    

 ميليـون   5/2حتي اگر فرض كنيم كه جمعيت شهري در آن سال، بـيش از              . ميليون نفر برسد  
به شمار جمعيت كل    ) موردنظر گيلبار (جمعيت شهري   % 18نفر نبوده، با به كار بردن نسبت        

 رو بـه    1910كه جمعيت شهري از سال      دانيم    اما مي . رسيم   مي 1914 ميليون نفر در سال      14
كـه  % 18دانيم كه نسبت       ميليون نفر بوده است؛ و مي      5/2 بالغ بر    1914رشد بوده و در سال      

 است كـه سوبوتسينـسكي    % 12 به كار برده نسبتي گزاف است و نسبت منطقي همان            گيلبار
كـه   (1914 ميليون نفرجمعيت شـهري را بـراي سـال           5/2 همان   حال اگر . به كار برده است   

رسيم؛   ميليون براي جمعيت ايران مي20به شمار % 12پايه قرار دهيم، با همان ) حداقل است
 در موارد مختلف، بويژه هنگامي كه از انتخابات مجلـس سـوم             يعني همان شماري كه راسل    

  .كند، ارائه كرده است بحث مي
2- Caldwell, Quarterly Report No.7, 891.00 / 1157, April 10, 1920; Sykes, History of 

Persia, Vol. 1, p 13. 
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اي    درباره صنعت فرش و كمبود شديد نيروي كار نـشانه          و بحث كالدول  
 ؛در ايران هيچ شكلي از صـنعت وجـود نـدارد   «: براي تلفات قحطي است 

اني بـه ايـران     دخل چنـد  ] دريايي آلمان [  به همين دليل محاصره     . مگر فرش 
 هـاي آن بـه طـرق مختلـف بـه آلمـان              ندارد، زيرا بخش اندكي از فـرش      

نـرخ نـامطلوب    «كنـد      آنچه كه صنعت فرش را واقعاً نابود مـي         .»رسند  مي
حـاكم اسـت و نيـز افـزايش هنگفـت           ] بر بازار [بسيار باالي ارز كه اكنون      

بارزي در نيروي كـار      در اثر قحطي، كاهش      ».دستمزد براي كارگران است   
بـاالترين نـرخ دسـتمزد در       «به وجود آمد و دستمزد كارگر ايراني را بـه           

  :نويسد  ميكالدول» .جهان رساند
يي، كـارگران   آكـار ميـزان   شود كه با در نظر گرفتن         پياپي اشاره مي  

بـراي  . كنند    غيرماهر ايراني باالترين دستمزد را در جهان دريافت مي        
اين رقـم   . گيرد  قران مي ) 4(مثال يك كارگر به طور متوسط روزانه        

اكنـون يـك      هـم . سنت طالست ) 75(با نرخ مبادله ارز فعلي حدود       
مريكايي به طور متوسـط شـش برابـر كمتـر از ايـن              آكارگر عادي   

 بـه    و حال آنكه مطابق دستمزدهاي ايـران دسـتمزد         كند  دريافت مي 
 اينجا روزانه چهـار دالر و پنجـاه سـنت           معناي ديگر همان كار در    

  1.شود مي)  دالر5/4(
 1917در  .  است نشانه ديگر درباره آمار تلفات قحطي، جمعيت تهران       

 نفر بوده كه به روشني از شـمار آراي          000/400 دست كم    جمعيت تهران 
يـو   دبل . رابـرت  ،مريكـا آ ، معـاون كنـسول    1924در  .  مشهود اسـت   تهران

 جمعيت اين شهر را بين يكصد و پنجاه هزار تـا دويـست هـزار                ،ايمبري
  2. تخمين زده استنفر

                                             
1- Caldwell, Quarterly Report No. 5, 891. 00/1147, October 1, 1919. 

2- Imbrie, report 57, 891. 00/1297, July 14, 1924. 

 نفر بـوده اسـت كـه دسـت كـم            000/150 ، جمعيت تهران  بنا به نظر معاون كنسول ايمبري     
نگــار  ، شــاعر و روزنامــه نفــر از آنهــا در اعتراضــات پيامــد قتــل ميــرزاده عــشقي 000/30

  .اند ضدانگليسي، شركت جسته
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 يـازده ،  1919در  ] ايـران [يابيم كه جمعيـت        اطمينان مي  از ارقام بارير  
 و  اند   ميليون نفر از بين رفته     10 نتيجه دست كم      در بوده است؛ ميليون نفر   

، كمتـر از     ميليون نفر قرباني قحطي از سـوي مـوري         7 تا   6تخمين دقيق   
 خـود   1914 سال طول كشيد تا ايران به جمعيـت          40. مقدار واقعي است  

زنـد     ميليون نفر تخمـين مـي      5/12را  ] ايران [1930بارير جمعيت   . برسد
). دانـد    ميليون نفر مـي    13 را   شمار اين   مريكاآ نماينده   چارلز سي هارت  (

 15 را   شـمار  اين   سودريف. لوئيز جي ( ميليون   8/14 ،1941 در   شماراين  
.  حاصـل نـشد    1956 ميليون تـا سـال       4/20 شمار. است) داند  ميليون مي 

هـاي تـاريخ و       تـرين قحطـي      يكي از بزرگ   1917-1919طي ايران در    قح
اي است كه در طول تاريخ براي ايـران رخ داده             ترديد بزرگترين فاجعه    بي

توان بدون توجه به اين قحطي  تاريخ ايران پس از اين واقعه را نمي  . است
. هاي مشابه تاريخي بـراي آن يافـت         توان نمونه   درك كرد و به سختي مي     

تـرين     بـزرگ  ،بخـت  نگون» طرف  بي«كه ايران   آن است    بسيار روشن    نكته
يك از طرفين متخاصـم تلفـاتي         هيچ. بوده است  جنگ جهاني اول     قرباني

هـاي ايـن قحطـي را بررسـي            علت ،در ادامه كتاب  . در اين ابعاد نداشتند   
  .خواهيم كرد

  1909 جمعيت برخي شهرهاي ايران، حدود - 1جدول 
  

  
  ديگران سوبوتسينسكي  

  تهران
  تبريز

  اصفهان
  مشهد
  كرمان
  شيراز

  يزد
  كرمانشاه

  همدان
  قزوين

000/350  
000/300  
000/80  
000/70  
000/50  
000/30  
000/50  
000/50  
000/50  
000/40  

  )شوستر (000/350، )گيلبار (000/280
  )گيلبار (000/200
  )گيلبار (000/100
  )گيلبار (000/80
  )گيلبار (000/60
  )سايكس (000/50، )گيلبار (000/60
  )گيلبار (000/50
  ــــ
  )1918، داناهو (000/70
  )1918، دنسترويل (000/50
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  اروميه
  مق

  رشت
  خوي

  ندجسن
  بوشهر

  نيشابور
  شاهرود
  محمره
  شوشتر
  زنجان
  بيجار
  ميانه

000/20  
000/30  
000/30  
000/30  
000/30  
000/15  
000/10  
000/10  
000/10  
000/10  

  
  )1918، دنسترويل (000/80
  ــــ
  ــــ
  ــــ
  ــــ

  
  
  
  
  

  )1918، داناهو (000/24
  )1918، داناهو (000/10
  )1918، داناهو (000/7

؛ ؛ دنـسترويل  )چاپ شـده در عيـسوي      (تسينسكيبو؛ سو شوستر: منبع
  . گيلبار؛داناهو
  





  
  
  
  
  
  
  
  
  

  چهارمفصل 
  

  ها تخريب و غارت به دست روس
  

پي گرفتنـد  را اي  ها تالش هدايت شده    انگليسي  درست از همان آغاز،   
تا نقش خود را در قحطي و خريدهاي هنگفت غله و مواد غذايي پنهـان               

ي ها   در بحث قحطي و داليل آن، قحطي ايران را با نمونه           دنسترويل. كنند
 قحطـي   هنگامي كـه در هنـد    ،گويد  كند و مي    ش در هند مقايسه مي    همشاب

زدگـان انجـام    ها اقدامات مؤثري براي كمك بـه قحطـي   رخ داد، انگليسي 
اما در ايران، نه دولت و نه مؤسسات خصوصي هيچ كـاري بـراي              . دادند

براي قحطي ذكر » دليل« چند   دنسترويل 1.برطرف كردن رنج مردم نكردند    
 بـه دليـل جنـگ و       1917 كه برداشت محـصول سـال        آننخست  : كند  مي

تـوجهي از      مقـدار قابـل     و ترك  دوم، نيروهاي روس  . خشكسالي، كم بود  
. غله و ديگر مواد غذايي را در دوران اشغال ايران مـصادره كـرده بودنـد               

هاي   افزايش سريع قيمت  . كردند   غله را احتكار مي    ، دالالن سوم، مالكان و  
هاي بيشتر را در پي داشت و مالكان انبارهاي غلـه             بيني افزايش   غله، پيش 

هـاي بهتـر      باز هم در انتظـار قيمـت      «باز زدند و     از عرضه آن به بازار سر     

                                             
1- Dunsterville, Adventures of Dunsterforce, p 102. 
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ترين افزايش قيمت به معنـاي        بودند؛ بدون توجه به اين واقعيت كه كوچك       
  1.»يش هنگفت در نرخ مرگ و مير افراد بسيار فقير بودافزا

هـا     از خريد غله توسط انگليسي     ،»داليل« به اصطالح     فهرست در اين 
طور كه توضـيح داده خواهـد شـد،          با اين حال همان   . ذكري نشده است  

ها به دست   خود شواهد كافي درباره خريد غله توسط انگليسي       دنسترويل
  .دهد مي

  
  ها به دست روسغله گزارش مطبوعات از احتكار 

هاي خارجي مستقر     بسياري بخش بزرگي از تقصير را به گردن ارتش        
، اوضاع  1916 اكتبر   به تاريخ  در گزارشي    كفري. اندازند  در خاك ايران مي   

: اندازد  ها مي      ترك ها و      مواد غذايي و گندم را به گردن روس        وخيم كمبود 
هـا را از گنـدم دريافـت          در سالهاي عادي دولت درصد بزرگي از ماليات       «

كند، اما امسال ماليات بسيار اندكي گرد آمده است؛ و نيز، مناطق اصـلي     مي
 در اشـغال   و كرمانـشاه آبـاد  ، سـلطان  تأمين كننده غله، يعني نواحي همدان     

وجه امكان دريافـت گنـدم يـا جـو از آن       و از اين رو به هيچ    است عثماني
 عثمـاني  و روسـيه هـاي     ارتش« :افزايد   او همچنين مي   .» ندارد وجودمناطق  

اند و اين خود دليل ديگري براي بروز           كرده ذخيرهتوجهي غله را      مقدار قابل 
: طبيعت نيز سـهم خـود را داشـته اسـت           .»مبود در بازار غله شده است     ك
 بـه   عالوه بر اين داليل، بخش بزرگي از گندمي كه در همـسايگي تهـران             «

ها خسارت ديده و محصول بـسيار انـدك بـوده             آيد با حمله ملخ     دست مي 
آور بـوده    ماحصل همه اينها نان اندك و قيمتهاي سرسام       «:  در نتيجه  ».است
هـا، تـاراج پيـاپي شـهر           و روس  هـا   عثمـاني غـارت   اي از      نمونـه  2.»است

 3زوكلـر . فارج  پدر روحاني جـ   . ت اين دو ارتش است     به دس  آباد  دولت

                                             
1- Dunsterville, Adventures of Dunsterforce, pp 107-112. 

2- Caffery, dispatch 246, 891. 5017/5, October 17, 1916. 

3- George F. Zoekler. 
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 1917فوريـه   در آبـاد   را پس از اشغال دوباره دولـت   عثمانياعمال ارتش   
هـا   عثمانيعليرغم اين واقعيت كه به هر حال انضباط   «: دهد  شرح مي چنين  

از همـان   . عالي بود، آنها براي پايان دادن به رنج مردم هيچ كاري نكردنـد            
      رسـيد آغـاز      وي را كه دستشان به آن مـي       ابتدا، احتكار و ذخيره گندم و ج

براي » كمك«اين كار به نام     بخش بزرگي از    . كردند و آنها را از اينجا بردند      
شـد مـردم    در جاهايي كه گفته مي. شد رسيدن به هدف، به مردم تحميل مي 

در انبارهاي  . شد   داشتند، هرچه الزم بود تصرف مي      عثمانيهاي ضد     گرايش
شكستند و بدون كمترين توجهي به نظر مالـك آنهـا را تخليـه                مزارع را مي  

در . شـد  ي كاه و علوفه نيز به همين شكل برخـورد مـي   انبارهابا. كردند  مي
ارزش   پول بـي  . كردند  هاي پشمي را مصادره مي      ها و جوراب    روستاها لباس 

 هنگام فروش مجـدد بـه كمتـر از     و به نرخ شناور در گردش بود      ها  عثماني
از . شد تا فشار مضاعفي بر دوش مـردم باشـد           نصف بهاي اوليه خريده مي    

هاي سنگين اخـذ      رفت ماليات   اي به نقطه ديگر مي      ز نقطه تمام بارهايي كه ا   
سراسر كشور به شدت خالي شده بـود و اگـر آنهـا انـدكي ديگـر                . شد  مي
زوكلـر پـس از      .»گرفـت   ماندند، مصيبتي هولناك اين منطقه را دربر مي         مي

  1.دهد ها هم گزارش مي خروج تركها، از غارت بازار به دست روس
طي ايـام گذشـته از      «: نويسد   چنين مي  1917 مي   31در   ايرانروزنامه  

 بـه    شكاياتي واصل شده مبني بر اينكه قشون روس        روستائيان اطراف تهران  
تاراج اين مناطق مشغول بوده و شترها و قاطرها و خرها و ديگر اموال زنده               

 مردم را به زحمت و سختي انداختـه       ن امر   اي. بردند  روستائيان را به يغما مي    
اي در اختيار ندارند تا با آن غله و ميوه خـود را بـه    است، زيرا ديگر وسيله   

بـه نظـر    . رود اين اقدامات فـوراً متوقـف شـود          اميد مي . بازار عرضه كنند  
 در همـين شـماره      .»رسد دولت اقدامات الزم را در اين باره انجام دهد           مي

بخت  يك سال و نيم است كه ما، مردم نگون«:  آمده استدر تلگرامي از قم
 براي آنكه براي دولت خود مشكل ايجاد         و  هستيم  زير ستم ارتش روسيه    قم

                                             
1- Caldwell, dispatch 307 and enclosure, 763. 72/6870, July 12, 1917. 
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مـا  . ايم، اما اكنون طاقتمان طاق شـده اسـت          نكنيم، اين ستم را تاب آورده     
ب نيـست و آن انـدك        و محـصولمان خـو     ايـم   بـوده خشكسالي  در  امسال  

 بـه زور آنچـه الزم       قـشون روس  . برد  باقيمانده را هم ملخ دارد از ميان مي       
مالكان مزارع و باغها را     . دهند  برند و تنها اندكي پول به جايش مي         دارند مي 

شما را به خدا به دادمـان       . برند  شان را مي    زنند و محصول و ميوه      تازيانه مي 
 اين روزنامه   .»ي از تجار و روحانيون از طرف سكنه قم        امضاء، جمع . برسيد

هـاي    غـارت  دربارة مذاكره با دولت روسيه  دولت ايران در حال   «: افزايد  مي
  1.» در ايران استقشون روسيه

، اخبار متعددي از سوء رفتار      1918 فوريه   2مطبوعات منتشر شده در     
اهـالي  «:  آمده اسـت   1918 ژانويه   11 رعددر  . اند  ران آورده ها در اي    روس
اند به كلي آنهـا را        هايي كه از همدان آمده       روس :اند  دهن تلگراف زده   سياه

اند و دختري ديگر را مجـروح         اند، يك دختر و دو مرد را كشته         غارت كرده 
 ردم پراكنده شده و به قزوين     م. برند  ميآنها حتي غله دولت را هم       . اند  كرده

بنـا بـه   «:  در شماره شانزدهم ژانويه آمـده اسـت  .»اند و ديگر نقاط گريخته   
ها تمامي انبارهـاي غلـه دولتـي و خـصوصي را در               اي، روس   تلگرام ويژه 

  .» ببرنداند و قصد دارند آنها را به همدان  مهر و موم و ضبط كرده،نهاوند
 الحكومه زنجـان    نايب«: دهد     گزارش مي  در همين شماره درباره زنجان    

 باز دارنـد بـراي مـردم شـهر و روسـتاها              كه قشون روس   دهد  ميراپورت  
  .»كنند و چيزي در آن ناحيه در امان نيست  دردسر ايجاد مي

ها اينگونه گزارش      درباره اعمال ناشايست روس    1918 ژانويه   20 رعد
 را ترك كردند، هر چه گوسفند و ساير     ]سنندج[ها سنه       وقتي روس «: كند  مي

 چندان   اوضاع در قزوين   .»توانستند بگيرند با خود بردند      حيواناتي را كه مي   
 در آنجـا،    دهـد كـه كنـسول روس         خبر مـي   نراپورتي از قزوي  «: بهتر نبود 

هاي ايراني اعزامي دولت ايران براي محافظت از شهر را به فرمان خود              قزاق
 اين  .»اند  بسياري از سكنه براي محافظت از خود مسلح شده        . درآورده است 

                                             
1- Caldwell, dispatch (unnumbered), 891. 00/914, June 7, 1917. 
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 و ديگـر     از قزوين  هر روز شمار زيادي از قشون روس      «: افزايد  روزنامه مي 
فروشـند و روبـل       آنها هرچه دارنـد مـي     . اند   وارد شده  نقاط ايران به رشت   

اكنون هر اسب به بهاي هشت تا ده تومـان فروختـه                خرند، از اين رو هم      مي
  1.»شود مي

هـاي    تلگـرام «: كنـد   زارش مـي  گونه گـ     اين هشتم فوريه از زنجان    رعد
 مـشغول    روس 5000 حدود   ،گويد  رسد كه مي     به دست مي   بلندي از زنجان  

چپاول روستاها و كشتار سكنه آنهـا هـستند، آنهـا بـه زنـان هـم تجـاوز                   
  2.»كنند مي

هـاي    ورگويي حاوي گزارش زير درباره ز     1917 مي   21 ايرانروزنامه  
 مختلف اطالعاتي واصل شده اسـت       مناطقاخيراً از   «: نيروهاي روس است  

هاي ديروز از     تلگرام. كند   با مردم مي   كه حكايت از بدرفتاري قشون روسيه     
اين امر در زمـاني     .  حكايت از بدرفتاري آنها با دكانداران دارد        و قم  قزوين

شود و مردم از اهالي آن انتظار رفتار مناسب دارند،             دارد آزاد مي   يهكه روس 
 تلگـرام   اردبيلي مقـيم رشـت    از طرف تعدادي از تجار      ... مايه تأسف است  

هاي    با كمك برخي از اهالي، به خانه       آميزي رسيده كه قشون روسيه      شكايت
گويند كه بايد ملكـش را بـراي اسـتفاده            ك آن مي  روند و به مال     مختلف مي 

مالك درمانده هم براي آنكه دسـت از سـر          . ارتش در اختيار آنها قرار دهد     
دهد و سپس آنها به سـراغ خانـه همـسايه      اش بردارند پولي به آنها مي     خانه
برخي از مردم زندگي خود     . روند تا همين داستان را براي او تكرار كنند          مي

 گَلْ دولـت را     گذرانند، اين در حالي است كه قشون روس         راه مي را از اين    
مـا از دولـت     . در اشغال دارند كه بيش از آنچه آنها الزم دارند خانـه دارد            

راپورت مستقيمي به اين دفتر    ... اي كند   گونه امور را چاره     خواهيم كه اين    مي
 در بيجـار، پنجـاه و دو        گويد چندي قبل قشون روسـيه       رسيده است كه مي   

                                             
1- Caldwell, dispatch (unnumbered) and enclosures, 891. 00/962, February 2, 1918. 

2- Caldwell, 891. 00/1001 1/2, February 27, 1918. 
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 18در شـماره     ايـران  روزنامـه    1.»اند   برده چي را بازداشت و به گنجه       نظميه
هـا در      قشون روس   كه رسد   خبر مي  باز از كردستان  «: نويسد   مي 1917اوت  
د و از   نكن  م باز شكايت مي   مرد. اند    جاي آن واليت باعث خسارت شده        همه

اكنون در شهر     هم«: نويسد   مي 1917 نوامبر   2 ايران 2.»طلبند  دولت كمك مي  
 ؛انـد      آورده پديـد  زيادي را    مشكالتها     امنيت نيست و قشون روس     قزوين

دو روز قبـل  «: نويسد  مي در اخبار همدان.»همچون غارت بازار و امثال آن  
 1917 نـوامبر  25 رعـد  ».هـاي بـازار را غـارت كردنـد         قشون روس دكان  

.  آمدنـد   به خوي   وان تعداد زيادي از قشون روس      پس از تخليه  «: نويسد  مي
ـ         در آن زمان كنسول روسيه     رود   ال مـي   به كارگزار راپـورت داد كـه احتم

 را غارت كنند و او هم قادر نيست مانع آنها شـود زيـرا                خوي  روس قشون
 خبر  1917 دسامبر   9 رعد .» وجود ندارد  راهي براي تلگراف زدن به روسيه     

 كـه  كه قشون روسـيه دهد   خبر مي تلگرامي از خوي  «: دهـد   ها مي   از غارت 
 وارد شـده و تمـام بـازار و اكثـر            كارشان در وان تمام شده است به خوي       

راپورت ويژه خبـر    «: نويسد   مي  و درباره قزوين   ».اند  ها را غارت كرده       خانه
لتـي را بـه      خارج از ايـن شـهر محمولـه دو         دهد كه سواره نظام روسيه      مي

   3.»اند  تومان وجه نقد را برداشته6000سرقت برده و 
هـا و اعـالم        خبـر از ورود نماينـده بلـشويك        1918 ژانويـه،    28 رعد

، مأمور ديپلماتيـك    4آقاي بروين «: دهد   از ايران مي   خروج نيروهاي روسيه  
 شـده و  تهـران ها به دربار ايران، شنبه گذشته وارد         سوي بلشويك   از روسيه

 و نماينـدگان    اهـالي ديروز تعداد زيادي از     .  اتاق گرفته است   هتل  در گراند 
 اين روزنامـه    .»اند  ها با او مالقات كرده و ورودش را تبريك گفته           دموكرات

رجه رسماً اطالع يافتـه اسـت كـه تمـام           وزارت خا  «:كند  همچنين ذكر مي  
از  ايران را ترك خواهند گفت و اقدامات الزم براي جلوگيري            ،قشون روس 

                                             
1- Caldwell, dispatch (unnumbered), 891. 00/909, May 24, 1917. 

2- Caldwell, dispatch (unnumbered) and enclosure, 891. 00/917, August 27, 1917. 

3- Caldwell, dispatch (unnumbered), 891. 00/945, December 26, 1917. 

4- Mr. Bravine. 
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 امـا آنهـا     .»بروز مشكل به هنگام عبور آنها از كشور انجام خواهـد گرفـت            
قشون «: نويسد   مي رعدهمين شماره   .  ادامه دادند  آفريني  همچنان به مشكل  

 شدند، چنـد گلولـه شـليك        گشتند وارد بازار خوي      كه از وان بازمي    روس
  بـا تعـدادي افـسر روس       كرده و غارت بازار را آغاز كردند، كنسول روس        

 شد و آنها را از بازار بيرون برد و به مردم اطمينان داد كه ديگـر                 روارد بازا 
ساعتي بعد آنها دوباره وارد بازار شدند و تا نيمـه شـب           . ن نخواهد شد  چني

 ژانويـه از  29 رعـد  .»به غارت ادامه دادند و سپس تمام بازار را آتش زدند        
  تعدادي از قشون روس    هر روزه از قزوين   «: دهد  رشت اينگونه گزارش مي   

فروشـند و روبـل و لبـاس          اند مي   آنها هر چه دزديده   . شوند   مي وارد رشت 
  1.»خرند مي

 2. موارد ديگري آمده است    1918 فوريه   27هاي مطبوعاتي     در گزارش 
 ارسال شده و در     اي به سفارت روسيه     نامه«: نويسد   مي 1918 فوريه   4 رعد

، و  و تـــشكيالت جديدشـــان در قـــزوينن روسآن از اعمـــال قـــشو
 و ديگر نقاط سخن بـه       ، كرمانشاه ، همدان ، زنجان هايشان در تبريز    غارتگري

فليس در اعتراض به     و ت  پطروگرادهاي بلندي نيز به       تلگرام. ميان آمده است  
 رعـد  .»ها ارسال شده و خروج ايشان از ايران طلب شده است            اعمال روس 

 راپورت آمـده اسـت كـه قـشون          از ساوجبالغ «: دهد   فوريه گزارش مي   8
ـ  . اند   در آن ناحيه شهر را غارت كرده و آن را به آتش كشيده             روس ه مردم ب

 ايراني كـشته    18 و    روس 12مقابله با اين مهاجمان برخاسته و پس از آنكه          
هـا در تمـام       روس. شدند اوضاع رو به آرامي گذاشت و اكنون آرام اسـت          

  .»كنند دواير دولتي در آنجا مداخله مي
  

  ها روسهاي  هاي ديگري از بدرفتاري گزارش
 به شمال ايران مـسافرت كـرد و مـدتي در            ، كالدول 1917در تابستان   

                                             
1- Caldwell, dispatch (unnumbered) and enclosure, 891. 00/962, February 2, 1918. 

2- Caldwell, 891. 00/1001 1/2, February 27, 1918. 
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  . توقف نمود و انزلي، رشتقزوين
:  دريافـت شـده، آمـده اسـت        1917 اوت   6در تلگرامي از او كـه در        

 و ديگـر    ، اروميـه  ، قزوين هاي همدان    در ايران بازارها و دكان     قشون روس «
در برخي موارد بازارها را آتـش       . اند  شهرهاي ايران را غارت و چپاول كرده      

 را از ايران طلب كرده      دولت ايران بار ديگر خروج نيروهاي روسيه      . اند  زده
: كنـد   در همان تاريخ جزئيات ديگري نيز ذكر مـي         او در گزارشي     1.»است

 اماشوند     ديده مي  ر هر يك از اين شهرها تعداد زيادي از نيروهاي روس          د«
هـيچ سـربازي بـه هـيچ        . نظمي حاكم است     ميان آنها بي    كه رسد  به نظر مي  

 او از يـك تمـرد       .»دهد و به طور كلي تمرد برقرار اسـت          افسري سالم نمي  
ت در جبهـه    اخيراً هـزار سـرباز را از بـاكو بـراي خـدم            «: كند  گزارش مي 

 آنها هنگامي كه به رشـت     . اند  ، اعزام كرده   و بغداد  ، ميان كرمانشاه  ها  عثماني
يابند كه قرار است به كجا فرستاده شوند، از ادامـه مـسير               رسند و درمي    مي

  او از  ».ايـن تنهـا يكـي از مـوارد متعـدد و مـشابه اسـت               . زنند  سر باز مي  
در اين رابطه من بايد شـما را بـه          «: دهد   خبر مي  غارتگري سربازان روس  

ام ارجاع دهم و بيفزايم كه ارزش اموالي كه در جريان غـارت               تلگرام قبلي 
 به سـرقت رفتـه،    بازارها در شهرهاي مختلف ايران به دست سربازان روس        

 گزارشـي از     كالـدول  .»الر اسـت  هـا د    اند، ميليون   سوخته و يا تخريب شده    
: آورد كه در آن آمده است        در ادامه مي   پادوك را به قلم كنسول      آذربايجان

 سربازان روس بازار شـهر اروميـه را غـارت          1917 ژوئيه   6در روز جمعه    «
كـامالً  « اوضـاع در شـهر        كـه  افزايد  مي پادوك .»اند  كرده و به آتش كشيده    

 از جبهـه بـه      ام نيروهـاي قـزاق      شنيده«: نويسد   و در پايان مي    »آشفته است 
 با آنكه   ،اند و در باقي مانده سربازان روس         فرستاده شده  - ساوجبالغ -اينجا
 - وجـود داشـت     اروميـه   آنچنان كه در   - هاي جدي   نظمي   نشاني از بي    هيچ

  2.»رسد جمعي نسبتاً آشفته هستند  به نظر مياماشود،  ديده نمي

                                             
1- Caldwell, telegram, 891/00/913, August 6, 1917. 

2- Caldwell, dispatch 314 and enclosure, 891. 00/919, August 6, 1917. 
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: دهـد    اينگونه شـرح مـي     1917 درباره گستره قحطي در پاييز       كالدول
حضور شمار زيادي از نيروهاي خـارجي در ايـران را دسـت كـم سـبب                 «

 در گزارشي به تـاريخ       كالدول 1.»دانند  ن جاري مي  بخشي از اوضاع نابساما   
طور كـه در     همان «:نويسد   مي »اوضاع قحطي « و با عنوان     1918 ژانويه   15

هاي پيوست مشهود است، رنج و بدبختي بسياري سراسر كـشور             گزيده نامه 
 كه به ارادة خـود تمـام        قانون روسيه   حضور نيروهاي بي  . را فرا گرفته است   

، ، مـشهد  ، قـزوين  ، رشـت  آباد  ، سلطان ، همدان غله و منابع غذايي كرمانشاه    
  و ديگر نقـاط كـشور را غـارت و مـصادره          شهرها و روستاهاي آذربايجان   

پا محصول غله آخرين فـصل       كنندگان خرده   اند، باعث شده است توليد      كرده
 در پادوك 2.»آور شوند ها سرسام برداشت را انبار كرده و بدين ترتيب قيمت   

: كنـد    بر نقش روسها نيز در اين تراژدي تأكيد مي         1918 ژانويه   9گزارش  
 نيـز بـه      نيروهاي نظـامي روس    مصادره گندم و جو و مصرف آن از سوي        «

 عرضه، تأثير به سزايي بر قيمتها داشته است و آن گونه كـه              كم شدن خاطر  
 نظـامي، مالكـان را هراسـان        اقدامات خبر داده است،     از اروميه » شد«دكتر  

ا پـا ر  ] روس[اخيراً نظاميان   . اند   خود را مخفي كرده    هاي  غلهكرده و آنها نيز     
از حد فراتر گذارده و بيشتر انبارهاي غله، حتي انبارهاي دولتي را در ناحيه              

  تا جنوب غربـي تبريـز  خيز هشتري مراغه به سمت جنوب و منطقه مهم غله     
همه بر اين باورند كه اين كار اقدامي اوليه براي انتقال           . اند  مهر و موم كرده   

.  بـوده اسـت    د نياز اين كشور فالكت زده به روسـيه        بخش عمده گندم مور   
 حاضـر در اينجاسـت و       سـپاهيان روسـي   نيـاز   زيرا اين مقـدار بيـشتر از        

 در اينجا، از جمله خود مـن  هايي توسط همكاران سركنسول روسيه     گزارش
  كـه  شـت و البته مقامات ايراني به اطالع وي رسيده است، اما وي اظهار دا            

. اش دخالت كنـد     ، از جمله رفتارهاي فعلي    تواند در امور ارتش روسيه      نمي
 مقـدار انـدكي     ،البته واقعيت اين است كه اگر چيزي هم خارج شده باشـد           

                                             
1- Caldwell, dispatch 330, 891. 48/31, October 4, 1917. 

2- Caldwell, dispatch 353 and enclosures, 891. 48/59, January 15, 1918. 
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 از اين استان مقـداري از       ممكن است با خروج نيروهاي روسيه     . بوده است 
سترس قرار گيرد و باقي آن به شـهر راه          اين گندم براي مصرف داخلي در د      

 شمار زيـادي از گاوهـاي ايـن         براي مدتي دستگاه نظامي روسيه    . پيدا كند 
شـايد  .  به آنجا برده اسـت     منطقه را به منظور استفاده ارتش در جبهه قفقاز        

ر اين كار براي جامعه دهقاني كه به خوردن گوشت عادت ندارنـد سـودآو             
ماند و      شان مي   اي كه بنا بود اين گاوها بخورند در كيسه          بوده است، زيرا غله   

گيرد كه در شرايط عادي به دستـشان   در ازاي آن وجه نقدي دستشان را مي       
با اين همه، واقعيت اين است كه اين كشور دچـار كمبـود غلـه    . رسيد  نمي

  1.»شده است
 گزارش خود دربـاره قحطـي در غـرب ايـران             نيز در  فرانسيس وايت 

 مشكلي نيست مگـر   كهرسد به نظر مي«: دانـد  ها مي    تقصير را متوجه روس   
ايـران كـه بـه سـرزنش         اشغالـشان در      ها در تمام مناطق تحت        رفتار روس 

  و قـزوين تمام روستاهاي ميان قصر شيرين. اند ترين شكل رفتار كرده    شدني
گـزارش  . انـد   شان رقم زده   ها براي   اند كه روس    دچار سرنوشت شومي شده   

. انـد    آنها هرچه به دستشان رسـيده غـارت و چپـاول كـرده              كه شده است 
هاي اطراف روستاها بـه       ها و تپه      سربازان روس به جاي آنكه بروند در زمين       

ـ  نههاي خا    و ديگر چوبساخته   هاها، حصار   دنبال هيزم بگردند، تيرك    ا را از   ه
از اين رو در طول جاده، روستاهاي ويران و در          . سوزانند  جا درآورده و مي   
شوند كه گويي باليي بـر آنهـا نـازل شـده      سكنه ديده مي    بسياري موارد بي  

سالي سال گذشته نيز  اند از آنها ربوده شده و خشك        اشتههر چه مردم د   . است
ر قحطـي و گرسـنگي      بر وخامت اوضاع افزوده و باعث شده است مردم د         

هـا نظـر        درباره اشـغال ايـران بـه دسـت روس         هم   ساوثرد   2.»قرار بگيرند 
هـا    رسد در ميـان تمـام نيروهـاي مهـاجم، روس            به نظر مي  «: مشابهي دارد 

 خـزر   -در طـول مـسير بغـداد      . انـد     بيشترين لطمه را به ايرانيان وارد كرده      

                                             
1- Caldwell, dispatch 359 and enclosure, 891. 48/58, January 21,1918. 

2- Caldwell, dispatch 358 and enclosures, 891. 001/1008, May 13, 1918. 
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هاي ويراني را ديـد كـه در اثـر            انهتوان روستاهاي متروك و خ      همچنان مي 
هيزم بسيار اندكي در اين كشور وجود       . اند  ها به اين روز افتاده        اشغال روس 

 چوب سقف، پنجره يـا چـارچوب         نيروهاي روس   كه شود  دارد و گفته مي   
هاي دهقاني ايرانـي      ها و هر بخش چوبي ديگري را كه در كلبه           درهاي خانه 

با اين كار، به طور طبيعي ايـن        . دارند   به جاي هيزم برمي    ،به كار رفته است   
ها كه در زمـستان       ها خالي از سكنه شده و در اثر برخي از اين خرابي               خانه

همچنـين  . انـد  اند و بسياري نيز مـرده  سرپناه شده رخ داده است، دهقانان بي 
ـ     شد برده   ها آنچه كه از غذا يافت مي        روس  كه شود  گفته مي  ات انـد و حيوان

اند و تمـام انـدك        اند، كشته   شده  مردم را كه براي امرار معاش نگهداري مي       
اند و به اين ترتيب به طور          را خورده  1916 -17ذخيره بذر غله در زمستان      

كلي تا حد زيادي مسئول قحطي شديد در آن بخـش از ايـران در زمـستان      
انـد    رفتار كرده ها در ايران بسيار بد          رسد كه روس    به نظر مي  . گذشته هستند 

 در  هـا در همـدان      مريكـايي آو برخورد آنها با امكانات و بيمارستان خيريه         
  1.» آمده است1918 سپتامبر 4 من به تاريخ هفتگزارش شماره 

، وزيــر خارجــه ايــران يادداشــت اعتراضــي بــه 1917 دســامبر 23در 
در .  داده اسـت هـم بـه كالـدول   اي   ارسال كرده و نسخهنمايندگي روسيه 

 - عالءالـسلطنه  - ارسـال شـده، وزيـر خارجـه        اي كه براي كالـدول      نسخه
مايلم توجه شما را به خسارت وارده به ايران و سكنه آن دراثر             «: نويسد  مي

 ،يم و نيز اشاره كنم كه دولت ايـران        حضور اين نيروهاي خارجي جلب نما     
 .»دانـد   ايشان را مسبب و مسئول اين اتفاقات و خسارات حادث شـده مـي             

يادداشتي كه به نمايندگي روسيه ارسال شده حاكي از شكايت نسبت بـه             
طور كـه بـه خـوبي مطلعيـد، بـه           همان«: »ذخيره غذا براي سربازان است    «

ام، خـصوصاً     ليجنـاب اطـالع داده    طرفي من مكرراً به آن عا       منظور حفظ بي  
 در اين كشور براي     درباره خسارات اخير كه در اثر ماندگاري ارتش روسيه        

هايي كه    حد و حساب؛ غارت     ايران و ايرانيان حادث شده است؛ جنايات بي       

                                             
1- Southard, dispatch 1, 891. 00/1054, September 2, 1918. 
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شوند؛ ذخيره و احتكار مواد غذايي براي قـشون در زمـاني       روزمره واقع مي  
 به شدت مورد نياز مردم است؛ و حتي تعرض به زنـان؛             كه آن مواد غذايي   

 اتفاق افتاده است  اند     حضور داشته  كه همه اين موارد هرجا كه قشون روس       
، ، كرمانـشاه  ، همـدان  ، قـزوين  ، ساوجبالغ ، سلماس ، خوي اروميه: از جمله 
مـن  «: گيـرد    اين يادداشت اين گونـه پايـان مـي         .» و غيره و غيره    كردستان

خصوصاً در نامه نهم شوال گذشته خود ذكر كردم كه ايـن واهمـه وجـود                
توانـد در        من نمي  متبوعها قيام كنند و دولت          دارد كه مردم عليه ستم روس     

 بـراي   اكنون اطالع يافتم كه سكنه آسـتارا        هم. اسات مردم بايستد  احس برابر
هـاي    تواند مانع دخالت    اگر چه دولت ايران مي    . اند  دفاع از خود مسلح شده    

 يـا    اطمينان كامل دارد چنانچه نمايندگي روسـيه       امااين مردم گردد،     فردي
 هستند اقدامات مؤثرتري براي توقـف       آنهايي كه مسئول امور قشون روسيه     

تعرضات سربازان و قشون خود به عمل نياورند، جلوگيري از حوادثي كـه             
به اين خاطر من بار   . در پي خواهد آمد، فراتر از توان دولت من خواهد بود          

كنم به سرعت با من همكاري كنيد تا به ايـن وقـايع    ديگر از شما تقاضا مي 
اال   از ايران فراهم گردد، و      شرايط براي بازگشت قشون روسيه     پايان داده و  

هاي مردمي حـادث      دولت ايران خود را در قبال هر پيامد بدي كه با انگيزه           
طور كه از آغاز جنگ مكرراً به شما يادآوري          داند، و همان    شود مسئول نمي  

وارده به ايران و شده است، متجاوزين مسئول تمام خسارات مادي و بنيادي     
از سوي دولـت    ) بدون تاريخ ( متن يادداشت ديگري     1.»مردم ايران هستند  

با وجود آنكه قحطي در تمام نقاط       «: ، چنين است  ايران به نمايندگي روسيه   
كنند و تهديـد      ها از ايران مواد غذايي طلب مي        كند، بلشويك   ايران بيداد مي  

ـ       مي هايـشان دسـت بـه اقـدامات            شدن خواسـته  كنند در صورت برآورده ن
  2.»آميز خواهند زد خشونت

                                             
1- Caldwell, dispatch 350 and enclosures, 763. 72111/6987, December 26, 1917. 

2- Nabil-ed-Dowleh to Lansing, Note 177 and enclosures, 763. 72111/7190, October 5, 

1918. 



  فصل چهارم

 

109

   قحطيدر موردها    روسجلوه دادن براي مقصر تالش انگلستان
ها تا حـدي در مقابـل خـساراتي كـه غـرب               ترديدي نيست كه روس   

ايران را دربر گرفت مسئول بودند و نيز تا حدودي مسئول قحطي و رنج              
 -دانيم تعداد نيروهاي روس در پرشمارترين برهـه         مي.  بودند ناشي از آن  

آنهـا تـا پايـان      .  نفر در غرب ايران نبـود      000/75 بيش از    -1917تابستان  
قحطي تقريباً تا دو سال بعد از خروج روسها نيز ادامـه   .  رفته بودند  1917
توانند تخريب و غارت به بـار            نيروي نظامي چقدر مي    000/75 اما   ؛يافت

ند؟ چرا قحطي شوم در شرق ايران وجود داشت كه تماماً در اشـغال              آور
ها بود و جنگي هم در آن رخ نداده بود؟ چرا در جنـوب ايـران                    انگليسي

دانـيم    مـي . قحطي وجود داشت؟ جايي كه هيچ روسـي حـضور نداشـت           
چـرا  . هاي ثبت شـده اسـت        يكي از بهترين برداشت    1918برداشت سال   

 -1918  در تابستان   ادامه يافت؟ چرا گيالن    1919قحطي تا برداشت سال     
دچار قحطي شد؟ چرا در آن       -ها درآمد   يعني زماني كه به اشغال انگليسي     

 قرار داشت و همجوار مناطق      النهرين  مناطق از ايران كه در همسايگي بين      
، قحطـي   شـد    مـي  در آنجا يافت   بود و غله كافي هم       تحت سلطه انگليس  

وجود داشت؟ و به طور مشابه، چرا در ناحيه شرقي ايران كـه در اشـغال                
ها و در همسايگي هند تحت سلطه آنها كه در آنجـا هـم                نظامي انگليسي 

هـا      غله كافي موجود بوده، قحطي وجود داشت؟ روشن اسـت كـه روس            
دايت كردند تا تقصير    ها جرياني را ه     از آغاز، انگليسي  . تنها مقصر نيستند  

بـراي مثـال، گزارشـي كـه     . ها كرده و خود را تبرئه كننـد  را متوجه روس 
كنـسول  .  تهيه كرده، گوياي ايـن موضـوع اسـت          در بغداد  كنسول آمريكا 

از اي   نسخهمفتخراً«: نويـسد  ، مي1918 ژوئن   11 در گزارش    1اسكار هايزر 
 بازگـشته   هاي مرزي ايران به بغـداد       گزارش فردي را كه به تازگي از استان       

بـرد، امـا روشـن      از اين فرد نام نمـي  اگرچه هايزر  .»كنم مياست، ضميمه   
متن كامـل ايـن گـزارش بـا         . است كه دوست او يك مقام انگليسي است       

                                             
1- Oscar Heizer. 
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  :رح استبه اين ش» اوضاع ايران«عنوان 
 ايران بازگشته است، اوضاع زير را كه        دوستي كه اخيراً از كرمانشاه    

  :چند ماهي است آن نواحي را دربر گرفته، گزارش كرده است
ها در سـال گذشـته، هـيچ كـار      ها و روس در پي اشغال پياپي ترك    

 رفتـار ناهنجـار     از يـك سـو    . اي صورت نگرفتـه اسـت       كشاورزي
ارزش آنهـا را      كنند پول كاغذي بـي      كه مردم را مجبور مي    مهاجمان  

  را در كرمانـشاه    ي منابع، اوضـاع   استفاده كنند و از سوي ديگر نبود      
سـابقه    هـاي دور بـي       سـال   تا ورده است كه در تاريخ آن      آ به وجود 

  .است
اند كه    سربازان و حتي افسران چنان رعب و وحشتي به وجود آورده          

دارهاي فروشنده مواد غذايي به محض ديـدن آنهـا، در             كاناغلب د 
گرسنگي به حدي رسيده است كه هر روز        . بندند  هايشان را مي    دكان

، بلكه تمام شـهرهاي     چندين جسد را از خيابانهاي نه تنها كرمانشاه       
از آنجا كه كاالها را هم تنها از طريق         . كنند  آوري مي   اين ناحيه جمع  

هـاي بـسيار     و آن هم با صرف هزينه    و پشتكوه  ني و مسير عماره   زمي
توان وارد كرد، اوضاع تجارت نيز بـسيار بـد            سنگين و نامعمول مي   

  .است
ها بهبود چشمگيري در اوضاع مردم بيچاره به ارمغان           ورود انگليسي 

هـا    ي انگليـسي  در گام اول شمار زيادي از مردم فقير از سـو          . آورد
ها و فعاليتهـاي نظـامي فراخوانـده      براي كار در ساخت و ساز جاده 

 و  العبور ميان خانقين    هاي كوهستاني و صعب     از اين رو، جاده   . شدند
شرايط مطلوبي رسيده، به نحوي كه وسايل موتوري در          به   كرمانشاه

همچنـين دولـت    . بور و مـرور نماينـد     توانند از آنها ع       هر اندازه مي  
 مجوز صدور حجم قابل توجهي غله را بـه ايـران صـادر              انگلستان

كرده است كه تا حد زيادي اوضاع را بهبود بخشيده و از ديگر سو              
در حـال   .  را براي تجـارت بـاز كـرده اسـت          كرمانشاه-جاده بغداد 
ا صدور چاي، شكر، قهوه و ديگر اقالم محدود و مشخص حاضر تنه
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رود اين محدوديت نيز برطرف       ممنوع است؛ اما انتظار مي    ] به ايران [
  .گردد

رسد برداشت امسال خوب باشد و همه چيـز حكايـت از              به نظر مي  
1.هاي مرزي ايران پيش رو باشد آن دارد كه سال خوبي براي استان

  

هاي ديپلماتيـك   ها محدود به گزارش      تالش براي مقصر دانستن روس    
يكي از داليل مؤثر در «: نويـسد    درباره قحطي در همدان مي     داناهو. نيست

.  به هنگام اشغال اين منطقه است       رفتار نامعقول ارتش روسيه    قحطي همدان 
اي را هم كـه        را تخريب كرده و غله     آنها محصول در حال رشد گندم و جو       

محـصول همـدان   . دليل نابود كردنـد    توانستند مصرف كنند يا ببرند، بي       نمي
از اين رو در ماه مـي،       . حدوداً تا هفته اول ژوئيه براي برداشت آماده نيست        

آنها . ها حدود نود روز با مشكل تغذيه جمعيتي گرسنه روبرو بودند     انگليسي
كنند اما شفقت و تدبير دسـت بـه دسـت هـم داد تـا                مجبور نبودند چنين    

كاسـت،      ضرورت مبارزه با اهريمن كمبود غذا كه به سرعت از جمعيت مي           
 در توصيف اوضاع در طول راه شش مـايلي كرنـد تـا            داناهو 2.»رخ نمايد 
اند، و      ها را به كلي لخت كرده         زمين ها  ها و روس    ترك«: نويسد   مي كرمانشاه

ميـان  «: افزايـد    او مـي   .»اكنون اين مناطق در آسـتانه قحطـي قـرار دارنـد           
آنكه   آنها بي . هاي فراواني وجود دارد     هاي اين مهاجمان پياپي، شباهت      روش

كردند و آنچه را هم كه        خواستند تصرف مي      شرمانه آنچه مي    پولي بدهند بي  
چـون بـذري وجـود    . كردند يا ببرند، تخريب مي   توانستند مصرف كنند      نمي

بسياري از زارعان از ترس . نداشته است الجرم چيزي هم كاشته نشده است 
اند از گرسـنگي رو    زده مانده اند؛ آنهايي كه در اين منطقه جنگ   جان گريخته 

اش مورد توجه است متروك و        صلخيزياي كه به خاطر حا      مزرعه. به مرگند 
ست؛ از آغاز توفان جنگ، هيچ شخمي بـه آن زده نـشده و              وامانده افتاده ا  

شود كـه     هاي سرگرداني مي    غ   كال پاتوق آن گاه به گاه      ةشيارهاي خالي افتاد  

                                             
1- Heizer, dispatch 104 and enclosure, 891. 00/106, June 11, 1918. 

2- Donohoe, Persian Expedition, p 122. 
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  1.»كنند قوت اليموتي به دست آورند مذبوحانه تالش مي
 قحطي حقيقتاً به خـاطر اعمـال        ، مدعي است  جالب است كه سايكس   

هـا پـيش از     روس«: نگام خروج از ايران به وجود آمده است       ها به ه    روس
ها فروختـه و سـپس          ترك سنگرهايشان مهمات و تجهيزات خود را به ترك        

ها را      شدند و بر سر راه خود براي تأمين غذا و سوخت خانه             راهي شمال مي  
 ايـران را    1917هـا در مـارس         از آنجا كه تـرك     .»كردند   مي ويران و   غارت

هـا تجهيـزات و         توان دريافت كـه چگونـه روس        ند، سخت مي  ا  ترك گفته 
كنـد كـه        اي ياد مي     آنگاه از نامه   سايكس. اند    سالح خود را به آنها فروخته     

هـزاران  «: نويـسد   دوست او مـي   .  دريافت داشته است   از دوستي در تبريز   
هـا و در      ها، مهمات، ذخاير، اسـب      ينجا، تفنگ  هنگام عبور از ا    سرباز روس 

ها به چند شلينگ      اسب. شد را فروختند    واقع هر چيزي كه به پول تبديل مي       
انگيز باال بود كه چارپايـان را           شدند، اما قيمت علوفه چنان هول       فروخته مي 

: ردآو   سپس دربـاره قحطـي چنـين مـي          سايكس ».پذيرفتند  جاي تحفه مي  
قطعاً غرب و شمال غرب ايران تاوان سنگيني براي نـاتواني دولـت خـود               «

اوضاع قحطي تمام كشور را كه از مواد غذايي و دام تهي شده             . اند  پرداخته
  2.»در بر گرفته است

ها در حـالي كـه اصـرار بـر افـشاي              جاي شگفتي نيست كه انگليسي    
. كوشـند     نيـز مـي   ها دارند، بر پنهان سـاختن سـهم خـود               سوءرفتار روس 

 بـه توصـيف غـارت و ضـبط          1917 سپتامبر   21 در شماره    ايرانروزنامه  
از «: پردازد   مي  در روستاهاي يزد   منابع غذايي به دست پليس جنوب ايران      

 دهـي را    شده كه چند روز قبل افراد پليس جنوب ايـران         داده  يزد راپورت   
محاصره كرده، در آن تيراندازي كرده و ضمن غارت روستا سه تـن را بـه                

اكنون چهارصد خانوار روستا در نياز مبرم به نـان بـه سـر              . اند  اسارت برده 

                                             
1- Donohoe, Persian Expedition, pp 92-93. 

2- Sykes, History of Persian, pp 486-487. 
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ـ        نيز،  فارس  رفتار نيروهاي انگليسي در آباده     1.»برندمي  .ود بهتـر از ايـن نب
هـايي كـهنامـه«: دهـد  چنين گزارش مي1918 اوت  28 در   روزنامه  ايران

 سواره نظام هنـدي بـه1500اخيراً از جنوب رسيده حاكي از آن است كه
 ايـشان  كـهشودگفته مي. اند و ظاهراً در آنجا خواهند ماندآباده وارد شده

  2.»اندي اطراف مصادره و ضبط كردهاموال زيادي را در روستاها و نواح
  
  هاي ايران دمكراتجلوه دادنها براي مقصر  انگليسيتالش

 ،هاي ايـران و مالكـان     ها، دمكراتها، پس از روسبه ادعاي انگليسي
ها نـسبت   شدت خصومت انگليسي. ها در ايجاد قحطي بودند      مقصرترين
هـادمكرات«:  دريافت اهوتوان از اظهارات دان   هاي ايران را ميبه دمكرات

مهارت سياسي آنهـا،.  طبقه روشنفكر شمال شرق ايران هستند كهاندمدعي
اعالم گستردة شعار ايران بـراي ايرانيـان، برچيـدن دسـت دخالـت تمـام

امـا.  بـودها از امور ايران و پايان دادن به نفوذ روسيه و انگلـستانخارجي
... هـا بـودهاي سياسي آنها اساسـًا متوجـه انگليـسينفرت شديد و فعاليت
هـا پـول را بـرتـوجهي از دمكـراتام اكثريت قابلآنچنان كه من دريافته

20 يـا قطعـه اسـكناسشان ليره تركدانستند و برايپرستي ارجح ميميهن
 در صحبتي بـا     1918 در آوريل    اهو دان 3.»ماركي، جذابيتي اغوا كننده دارد

 از مرگ شمار زيـادي از روسـتائيان بـه دليـل قحطـي اظهـار                 حاكم مرند 
او خـود هـيچ كـاري بـراي«اما به نظر اين انگليـسي       . تأسف كرده است  

اره هاي قحطي در منطقه خود انجام نداده است، و بـه نظـكاستن از خرابي
. آنكه انگشتي براي ياري آنها تكان دهـدبخت ايستاده، بيمرگ سكنه نگون

حـاكم، خـود. اي بود از رفتار حاكمان اين سرزمين گرسـنهروش او نمونه
هاي خود كه من بعداً آنهـا راطبقهيك مالك بود و احتماًال همانند ديگر هم

                                             
1- Caldwell, dispatch 891.00/920, October 4, 1917. 

2- Caldwell, Prees dispatch and enclosures, 891.00/1084, October 26, 1918. 

3- Donohoe, Persian Expedition, pp 68-69. 
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 ديدم، انبوهي غله را پنهان ساخته بود و منتظر روزي و همداندر كرمانشاه
، براي سير كردن ايرانيان گرسـنه، بيايـد و بـابود كه كميسارياي انگلستان

انـدوز وقيمتهاي تورمي آن انبوه غله را بخرد و به اين ترتيب گروهي مـال
گر نقـاطي كـه دردر اينجا، همانند دي... شرف را پولدارتر كندمحتكر و بي

تفـاوتيرحمـي و بـيتأثير بيسفرم به ايران ديدم، به شكلي دردناك تحت
. داشتندوطنان خود روا مياسفناكي قرار گرفتم كه ايرانيان نسبت به رنج هم

دادند و مردگان بيشترآنها به كسي كه در حال مرگ است دست كمك نمي
كسي دردسر دفن آنهـاآنكهشدند تاها و الشخورها سپرده ميبه امان سگ
  1.»دهدنرا به خود 
اي اسـت كـه     خواهد باور كنيم كه قحطي، فاجعـه همچنين ميداناهو
هـا همعقيـدهبرخي از مردم كـه بـا دمكـرات«: اندها به بار آورده  دمكرات

د گرسـنگينيستند كه به جاي آنكه گندم انباشته شده توزيع شود، فقرا بايـ
لياقـت و ضـعيف تهـران بـهبكشند، به قصد آگاه سـاختن حكومـت بـي

:  او مدعي است   .»تلگرافخانه رفتند تا آنها را از حقيقت اوضاع مطلع سازند
توانـددهند؛ اين كارها مـيها را انجام نميكدام از اينها هيچ دمكراتاما«

شدن به بهاي گوشت وها را براي پولدارهاي به دقت طراحي شده آنطرح
توجهي گنـدم حجم قابل كهگزارش شده... وطنانشان، ناكام گذاردخون هم
 اقداماتي جدي عليه،هاي شخصي انبار شده است و ضروري استدر خانه

داران ترغيـب شـدندبا يك حيله جنگي غلـه... اين محتكران صورت گيرد
هـايي كـهبا تلگـرام. بخشي از انبارهاي احتكار شده خود را بيرون بريزند

 رد و بدل شد، وانمـود شـد كـه قـرار و همدانعمداً و آشكارا ميان بغداد
بـه همـين خـاطر محتكـرين برسد؛النهريناست مقدار زيادي گندم از بين

 كاهش روز كاالي خود را  به بازار شتافتند و به سرعت به نرخ رو بههمدان
فروختند، تا اينكه بار ديگر قيمت گندم به حدود قيمت عادي رسـيد؛ و در
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  1.»نتيجه مرغ گندم از دام احتكار جست
پس از آنكـه    .  بسيار حساس بود   اوضاع در ستاد دنسترويل   در همدان 

 بيـرون راندنـد، او در        را از رشـت    نـسترويل هـا د   جنگلي1918در اوايل   
ميـان جمـاعتي كمـابيش دشـمن قـرار«در آنجا او در .  مستقر شد همدان

 بودند يا ريشهيك چهارم آنها ترك. شدند نفر مي000/70داشت كه حدود
 بودنـد و انـدكي هـم يهـودي ود، بقيه هم فـارسيا تمايالت تركي داشتن

هـاچيني ايراني و دسيسههاعثماني البي جاسوسيروزگاري همدان... ارمني
كاران را تـاها، بازاريان و غلهن رو به مرگ دمكراتم انجخانكوچك. بود

ها همچنان جادهجنگلي. هاي ضدانگليسي واداشته بود فعاليتحد زيادي به
پرستان ميهن«هاي همداندمكرات.  را در دست داشتند تا درياي خزرمنجيل

هاي محلي كه در آنهـاخانهخياالنه در برخي قهوهبودند كه خوش» خالصي
ها را لعن و نفرين كـردهنگليسيآزادي سياسي وجود داشت سخن گفته و ا

خواندنـد و از خـداصـفت مـيهـاي اهريمنـي و شـيطانو آنها را مزاحم
هـاهايشان را برآورده سـاخته و از ظلـم انگليـسيخواستند كه خواستهمي

آمدنـد و بـرايضمنًا آنها در جلساتي پنهاني گرد هم مي.  بخشدشانرهايي
كه به معناي درآمد جالب توجه بـراي ؛گرفتندافزايش بهاي غله تصميم مي

شد مگر بـه نرخـي بـسيار گـزاف؛ها داده نميارزاق به انگليسي. آنها بود
تر شدند؛ و بنا بـود فقـرايرحماوضاع به نفع سودجويان بود و آنها هم بي

. تفـاوتي ايرانيـان شـوند از گرسنگي بميرند و قرباني آزمندي و بـيهمدان
هـا را لحني آتشين داشته و امضاي تشكيالت اصـلي دمكـراتجزواتي كه

ها توزيع شد و از روي آنها قربانيان قحطي پيشپاي خود داشت در خيابان
اند كه آنهـاها بودهاز مرگ خود از همه چيز خبردار شدند كه اين انگليسي

تـر آسـانهريشدادند تا اين متجاوزين بيرا تعمداً تا حد مرگ گرسنگي مي
 حكمـي داده اسـت و درخانكوچك... تمام خاك ايران را به دست گيرند

 بايد بـدون دنسترويل،اي داده است و گفته استكشي عدهآن خبر از وقت
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مـن همـواره شـكيبايي و بخـشندگي... تأخير به جهنم كفار واصـل شـود
ها روبرو را در آن هنگام كه او با تشكيالت دمكراتلانگيز دنسترويشگفت

، آنها به چيزي كمتر از محو او و نيرويش از همدان. ستايم ستوده و مي،شد
آنهـا دائمـًا. نخست با كاري كارستان و اگر نشد با گرسنگي، راضي نبودند

اما مردم گرسـنه. كردندام كردن كار ما تحريك ميجماعت را به قيام و تم
 چنداني براي خونريزي نداشتند و با وجود آنكه به خاطر كمبود غذاقاياشت

اي نداشتند تا آنها عجلهاما بسيار سخت بود، ماندن براي اهالي همدانزنده
تـرا كوتـاههـهاي انگليـسيروزگار غمبار خود را با سپردن خود به سرنيزه

ها اين وضعيت غيرقابل تحمل را با آويخـتن اجـسادها يا ترك1هون. كنند
 پايان داده بودند؛هاي همدانهاي خيابانهاي آن منطقه از تير چراغدمكرات

2.» معذور بودقدام اساسي از انجام هرگونه ااما دنسترويل
  

هـاي  گـروه«كمك براي قحطي بـه سـبك انگليـسي عبـارت بـود از               
سازي بـه كـار گرفتـهها آنها را براي جادهكه انگليسي» سازكارگران جاده

3000در آغاز   . دادند قران مي4بودند و به هر كارگر در ازاي كار روزانه          
 پونـدي از    400به اين منظور يك بودجه روزانـه        . نفر به كار گرفته شدند    

بـه« اين مبلـغ      كه آنها معتقد بودند  . ها اختصاص يافته بود   سوي انگليسي
  .»كندشكلي محسوس تنگناي حاكم را برطرف مي

اما ما روي شخصيت آزمند، خودخـواه و«: افزايدنويسنده بالفاصله مي
ستان توانند دها نمييك از ايرانيهيچ... ها حسابي باز نكرديممقدار ايرانيبي

 به خـاطر افـزايش      .»دارندخود را از مال مردم براي مدتي طوالني دور نگه

                                             
اوايـل قـرن ( و حوالي رود ولگـاها اقوام زردپوست وحشي ساكن در شمال بحر خزرهون-1

 را مغلـوبمنـي حملـه كردنـد و قبايـل ژر ميالدي به اروپـا247بودند كه در) دوم ميالدي
اي ازدسـته.  منقـرض گرديـدساختند و دولت بزرگي تشكيل دادند كه پس از مـرگ آتـيال

 ساكن شدند و در زمان ساسانيان چنـد دفعـه بـه ايـران رفتند و در تورانها نيز به آسياهون
 از نژادشود كه تركهاي تركيهگفته مي.  مشهورنداين دسته در مشرق به هياطله.  كردندحمله

  )ويراستار. (ها هستندهمين هون
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عالوه . گردش و كميابي نان، بهاي آن باز هم افزايش يافت         حجم پول در  
كرد كه آن پول به زنـان و        بر اين پرداخت دستمزد به مردان، تضمين نمي

 نـان بـرايمردان ايراني هميشه خود را براي خريـد«رسد زيرا   كودكان مي
دهند درآمد خود رااندازند و ترجيح ميبستگان گرسنه خود به دردسر نمي

آن بود » حلراه «.»خانه به باد دهندكشدر يك ميگساري شبانه در يك شيره
و بخـشي   )  قـران  2به هر كارگر روزانه     (كه دستمزد كارگران بخشي نقد      

 اين شكل روزانه  كارگر به2000نزديك به . به صورت غذا پرداخت شود    
 در ابتـداي كـار      با توجه به اين نكته كه جمعيت همـدان        . شدندتغذيه مي

 نفـر در15000پنجاه هزار تا هفتاد هزار نفر بـوده اسـت و از ايـن ميـان
 3-4 نفر و به عبـارتي كمتـر از          2000اند، تغذيه آستانه قحطي قرار داشته

  . دانست1»سازي قحطيبرطرف«توان درصد جمعيت را به سختي مي
ها از قحطي و اقـدامات محـدود ضـد          بسيار روشن است كه انگليسي
دانـاهو . انـد  بهـره بـردهها در همـدانقحطي خود براي تضعيف دمكرات

هاي خالي مردم را بههاي مزاحم و منفور شكماين كه انگليسي«: نويسد  مي
در چنين شرايطي. نبود] هادمكرات[رايگان پر كنند، ابداً مايه خشنودي آنها

هـارفت كه دست به قيام بزنند و دست به دست دمكراتاز آنها انتظار نمي
شـد، بـرايبدهند و عالوه بر اين اگر اين توزيع رايگان غذا متوقـف نمـي

از ايـن. رسيد   يهاي تورمي غله روزگار بدي از راه متراست گندم و قيمت
هايي صادر و پخش كردند كه در آن بـارو آنها مشغول كار شدند و اعالن

ها به شدت مسموم است، بـه فقـرا نـسبت بـهاشاره به اينكه آش انگليسي
توطئـه«ايـن بخـشي از بـه قـول آنهـا. خوردن آن هشدار داده شده بـود

حطـي نيفتـادههايي بود كـه هنـوز بـه دام ق، براي كشتن همداني»مخفيانه
اينكـه زارع معمـولي ايرانـي فـردي«: آورد در ادامـه مـي دانـاهو  .»بودند

هـا خطـالوح است، يك قاعده است؛ اما اين بار دمكراتاهميت و سادهبي
. بيش از انـدازه بـودباور نيز،كردند و اصرار آنها حتي براي ايرانيان خوش
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در روز دوم و روزهاي بعد، آنها هـزار. خوردندآمدند و ميمردم گرسنه مي
براي جلوگيري از هجوم آنها به مراكز توزيع و بردن هر چه. آمدندهزار مي

 و بر خالف اميد و انتظار؛شد برد، به موانع و سربازان مسلح نياز بودكه مي
ايـن. هاي خوب، حتي يك نفر در اثر مسموميت جان نباختهمه دمكرات

آبروي آنها نـزد مـردم. آخرين ضربه كاري به حيثيت نهضت دمكرات بود
كندند و  ريش خود را مي«ها از خشم     دمكرات، مدعي است   داناهو .»رفت

، »اي واي «: كشيدند تأسف و تأثر فرياد ميادريدند و ب  گريبان خود را مي
ـ  »!امروز چه خاكي بر سرمان شد      سنده در ادامـه بـه تـشريح واكـنش          نوي

اما آنها بـه راه خـود ادامـه«: پردازداند مي بودهافرادي كه ظاهراً دمكرات
كه اخالقًا نصيبشان را دادند و يازده ساعت تالش كردند تا عواقب شكستي

، در دفاع ازاي خزرهجنگل» هودرابين«،خانكوچك. شده بود، جبران كنند
هـا دراعتبار ساختن اقدام انگليسيها و به اميد احتمال بياظهارات دمكرات

 فرستاد تا به نفـع فقـراسازي قحطي، پنجاه بار قاطر برنج به همدانبرطرف
دون پرداختآن محموله برنج را ب] خان[وران كوچكماما مأ. فروخته شود

كردند، ضبطاو زندگي مي» منطقه حفاظت شدة«وجهي به زارعانش كه در
 ايـران1توانست به بازي شادمانه سرقت از پيتراز اين رو او مي. كرده بودند

  ».ايران بپردازد2به نفع پل
. اين ترفند بسيار ضعيف بـود«: گيـرد ايان چنين نتيجه مينويسنده در پ  

آنها بـر. ها عمالً بر اوضاع مسلط بودندانگليسي.  فريب آن را نخوردهمدان
ها كـه پـيش از مسلط شده بوند، اما نه با شمشير و افسار تركمردم همدان

  4.»3هاي نان و ماهيجزة قرصآنها بودند، بلكه با اتخاذ راه جديد؛ مع

                                             
 كه وي اموال ثروتمندان را به نفـع فقـراهودشاره به شخصيتهاي غني و فقير داستان رابين ا-1

  )ويراستار. (كردمصادره مي
  . همان-2
جمع زيادي را با كمي) ع(اشاره به روايتي كه در انجيل آمده و بر مبناي آن حضرت عيسي -3

  )ويراستار (.نان و ماهي تغذيه كرد
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  قحطي در فارس
حـاكم  . تر بـود   جديتر گفته شد، قحطي در فارس     طور كه پيش  همان

، در گفتاري درباره قحطي و اتخـاذ        ، شاهزاده عبدالحسين فرمانفرما   فارس
، دليل قحطـي را نـزاع و جنـگ          راي برطرف كردن آن در شيراز     تدابيري ب 

در بخشي از   . داندداخلي و نيز عوامل طبيعي چون خشكسالي و آفت مي
 اين مشقت و كهخواهم بگويم مي!برادران من«: گفتار او چنين آمده اسـت     

بلكه در .  نيستمصيبت، اين كمبود و قحطي و خشكسالي، محدود به شيراز
اين چيزي است كه هر كسي كه . ها باالستتمام ايران قحطي است و قيمت

اما به داليـل روشـن، ايـن. داندبا ديگر نقاط كشور تماس دارد، آن را مي
هجوم ملخ در چنـد سـال گذشـته،. تر استقضيه در شيراز و فارس وخيم

 كـشت و توليـدهاي داخلي، همگي به شدت بهنابساماني، شورش و جنگ
 يا طوايـفقاييشبراي مثال، جنگ ميان دو تيرة مختلف ق. اندغذا لطمه زده

همـانكنـد، دريكي گاوهاي ديگري را ضبط مـي.  آغاز شده استخمسه
در پاسخ، يكـي محـصول. كند اموال دشمن خود را ضبط ميي ديگرحال

. كشدند و در عوض او هم محصول او را به آتش ميكديگري را خراب مي
. يـابيماي مياين داستان ادامه داشته است تا آنكه خود را در چنين مخمصه

اند كـه ازشايد چند نفري، سه يا چهار نفر و نه بيشتر، آن قدر قدرت داشته

                                                                                     
گذارد كه عليرغم ادعاهاي مبتني بر تغذيه نيروهايگزارشي از ساوثرد ترديدي به جاي نمي

النهـرين، آنهـا از منـابع محلـي ايـران تغذيـهانگليسي در ايران از مواد غذايي ارسالي از بين
ش از ايران كه خط ارتباطي بغـداد ـهاي زمستان در اين بخطي ماه«: نويسداو مي. شدندمي

هاي كوهستاني كه از مرز به همـدانراه. باردگذرد، برف نسبتًا سنگيني ميخزر هم از آن مي
. شوند و آمد و شد بسيار سخت اسـتاند، معموًال در اثر بارش برف مسدود ميكشيده شده

هـايتفاده از ايـن جـادهها، اسهاي سنگين، همراه با ذوب شدن برفدر پايان زمستان بارش
داشتن نيروهاي ها براي نگهاينها مشكالتي است كه بايد انگليسي. كنندنامناسب را سخت مي

توان ازخود در مسير خزر در نظر بگيرند و به خاطر همين مشكالت تعداد نيروهايي كه مي
واد غذايي و انبار در نيمه دوم تابستان كار حمل م!تازه. بغداد تغذيه كرد بسيار محدود است

  .»آنها در دپوهاي ايجاد شده در نقاط مختلف در طول مسير، پايان پذيرفت
Southard, dispatch 1, 891. 00/1054, September 2, 1918. 
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اما به ازاي هر چهار نفري كه موفـق         . اموال و محصول خود محافظت كنند     
اند، يكصد نفر ديگر شاهد غـارت و تخريـب امـوال خـود        ار شده به اين ك  

از روستاهايي كـه    . اند  ، عمالً همه روستاها ويران شده     در كرمانشاه . اند    بوده
حتـي  . اي مانده است اند، اكنون ويرانه    پانصد خانه و يك هزار خانوار داشته      

در مناطقي كه   . اند  ضع دفاعي برده  ها را براي هيزم يا ساختن موا          در و پنجره  
اوضـاع در   . شود  محصول كافي وجود داشت، امروز يك گاو زنده پيدا نمي         

هاي قومي بـدتر        هاي داخلي و ناآرامي     فارس با خشكسالي، آفت و شورش     
   1.»شده است

هـا تنهـا مقـصران         روس  كه دهد   به روشني نشان مي    قحطي در فارس  
 وجـود   عثمـاني  يـا     هـيچ سـرباز روس     در فارس . دندقحطي در ايران نبو   

نقـش خريـد مـواد      . ها بـود    اين منطقه در اشغال نظامي انگليسي     . نداشت
ها در ايـن قحطـي بـراي بـسياري از معاصـرين               غذايي از سوي انگليسي   

  .پنهان مانده است
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  پنجمفصل 
  

  ها  خريد مواد غذايي توسط انگليسي؛ران از غذامحروم كردن اي
  

هـا در خـاطرات       اطالعات مفصلي درباره خريد مواد غذايي انگليـسي       
] آمريكـا [ در ايران و نيـز اسـناد وزارت خارجـه            افسران ارتش انگلستان  

ر اين منابع است و  دموجوداين فصل دربردارندة اطالعات . موجود است
كـرد،     در زماني كه قحطي مرگبار مردم ايران را تلف مي           كه دهد  نشان مي 
 تغذيـه  منظـور ها درگير خريد گـسترده مـواد غـذايي صـرفاً بـه          انگليسي

عالوه بر خريدهاي آنهـا   . اند   بوده نيروهاي خود در ايران و جنوب روسيه      
هـا    شود كه انگليسي    روشن مي ] آمريكا[در ايران، از اسناد وزارت خارجه       

 به ايران جلوگيري كـرده و آنچـه   از واردات مواد غذايي از اياالت متحده    
 را  النهـرين   اند تا داد و ستد ميان ايـران و بـين            اند انجام داده    توانسته  كه مي 

ين فصل در گام نخست به بحث درباره اطالعات مربـوط           ا. تضعيف كنند 
پردازد    مي ها در غرب ايران و آذربايجان       به خريدهاي غله توسط انگليسي    

عـات  اطال.  است  داناهو سرگرد و   هاي ژنرال دنسترويل    كه مبتني بر نوشته   
 و صـدور  هـا در گـيالن   مفصل درباره خريد مواد غذايي توسط انگليـسي   

قحطـي  .  نيز از سوي دنسترويل ارائه شده است       مواد غذايي ايران به باكو    
  گـيالن   كـه  دهد   خصوصاً از آن جهت اهميت دارد كه نشان مي         در گيالن 
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ها و صدور مـواد غـذايي آن بـه جنـوب              ل از سوي انگليسي   پس از اشغا  
اين فصل همچنـين بـه تأسـيس و فعاليـت           . شود   دچار قحطي مي   روسيه

هـاي ديپلماتيـك      از گـزارش  . پـردازد   مـي » النهـرين   اداره منابع محلي بين   «
در غـرب  هـا     شود كه خريد غلـه از سـوي انگليـسي           آمريكايي روشن مي  

 ماه نخـست    18ايران به وسيله اين اداره انجام شده؛ و اين اداره در مدت             
كند كه در        تن مواد غذايي خريداري مي     000/500 افزون بر    ،فعاليت خود 

اين ارقـام حـاكي   . شد  وارد مي ، بايد از هندوستان   »محلي«نبود خريدهاي   
ت حمل دريـايي بـسيار زيـاد بـه          ظرفي» ذخيره«ها از     از رضايت انگليسي  

خريد مواد غذايي در شرق ايران از سوي        . است» محلي«خاطر خريدهاي   
ها و صدور مواد غذايي به جنوب روسـيه مشخـصاً و صـرفاً بـه              انگليسي

 شـرح   ، در كتاب ارزشمند ژنـرال ديكـسون       منظور تغذيه ارتش انگلستان   
هـا افـزايش شـديد        نتيجه خريد غلـه از سـوي انگليـسي        . داده شده است  

  .ارزش پول ايران و كاهش ارزش ليره استرلينگ بود
ها بـراي ممانعـت از         اين فصل به توضيح فعاليتهاي انگليسي      ،در ادامه 

اسـناد نـشان   . پـردازد   ي مـ  النهـرين    و بين  داد و ستد ايران با اياالت متحده      
هـا در          هنگامي كه ايران با قحطي روبرو بـوده اسـت، انگليـسي            ،دهند  مي

ــاالت متحــده كارشــكني مــي  ــواد غــذايي از اي ــد واردات م ــدام . كردن اق
انگيز دولت ايران در شرايطي كه دستش از منابع مالي كوتاه بـود و                ترحم

 كامالً ناتوان بود، اعتراض به در اثر اشغال كشور به دست ارتش انگلستان     
هـا و صـدور فرامينـي مبنـي بـر               خريد مـواد غـذايي از سـوي انگليـسي         

 عالوه بر آن در ناحيه تهـران      . صدور مواد غذايي از ايران بود     » ممنوعيت«
كـاهش   اين اقدامات هيچ تـأثيري بـر     . اعمال شد » كنترل مواد غذايي  «هم  

  . و رنج مردم نداشتمرگ و مير و درد
  

   و خريد مواد غذايي در غرب ايران  و داناهودنسترويل
 شامل تهيه آذوقه براي نيروهاي انگليسي كه قرار         مأموريت دنسترويل 
و خريـد   » مشكل آذوقـه  « درباره   دنسترويل. شد  يبود به ايران بيايند نيز م     
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يكي از مواردي كه بايد مورد توجه قرار «: نويسد ها مي غله توسط انگليسي
توجـه بـود و بايـد           نيازهاي خودمـان قابـل    . بود» مشكل آذوقه «گرفت،    مي

ها اعزام   به اين قسمتهم براي آن تعداد از نيروها كه ممكن بود خودمان را
در بحبوحة قحطي هولناكي كه اينـك در اوج قـرار         . كرديم  شوند، آماده مي  

خواستم آذوقه را از كشوري تهيه كنم كـه غـذاي در دسـترس                داشت، نمي 
اما به زودي اطالعات دقيقـي دربـاره        . شد  اش باز هم كمتر مي      مردم گرسنه 

ه و علوفه كافي، البته نه بـه  مشكل آذوقه به دستمان رسيد و دريافتيم كه غل        
هاي باالتر، غله     وفور، براي همه وجود دارد؛ اما صرفاً به خاطر تأمين قيمت          

متأسفانه، به هر حال، در اثر خريدهاي كوچك        . و علوفه احتكار شده است    
ها باز هم باالتر رفت و هر افزايش جزئي به معناي مرگ بسياري از                  ما قيمت 
  1.»افراد بود

 642، عينـاً در صـفحه       62ها به خريد غله در صفحه         گليسياعتراف ان 
 با ناديده گرفتن خريد غله، در همان صفحه افشا دنسترويل. شود انكار مي

 در جاي    دنسترويل 3.اند  پرداخته» هاي خوبي   قيمت«ها    كند كه انگليسي    مي
ها بـراي غلـه       ري از روايت خود، اطالعاتي درباره بهايي كه انگليسي        ديگ

  از همدان1918 مي  5اي به تاريخ      او در نامه  . دهد  اند به دست مي     پرداخته
 تومـان   40مـا محـصول را      ... جا اسفناك اسـت     قحطي در اين  «: نويـسد   مي
چنـد مـورد    . مخريم و اميدواريم مقداري هم كمتـر از ايـن تهيـه كنـي               مي

نيـز  ميرند و بسياري      هر روز بسياري مي   . آدمخواري در شهر رخ داده است     
ها آب شده و بهار آغاز شـده            اكنون كه برف  . اند     مردهرساني     كمك در حال 

 بسياري از ايـن     4.»چرند  روند بيرون و مثل گاو در مراتع مي         است، مردم مي  
  .ندا بخت در حال چريدن در مراتع مرده مردم نگون
كنـد و بـه       سـفر مـي     و همـدان    ميان قـزوين    دنسترويل  ،1918در مي   

                                             
1- Dunsterville, Adventures of Dunsterforce, p 62. 

2- Dunsterville, Adventures of Dunsterforce, pp 64 – 65. 

3- Dunsterville, Adventures of Dunsterforce, p 65. 

4- Dunsterville, Adventures of Dunsterforce, pp 123-124. 
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ها، آنهايي بودنـد      زيباترين گل « :پردازد  هاي وحشي مي    تحسين زيبايي گل  
     اي كه اجـساد هفـت        طه بودند، درست در نق    غالكه در باالي جاده سلطان ب

 -در فواصل مختلف جاده قـزوين     . بخت قحطي را پيدا كرديم     قرباني نگون 
  1.»، از اين اجساد زياد افتاده بودهمدان

كــرد جلــوي خريــد منــابع غــذايي توســط  دولــت ايــران تــالش مــي
خواستم نيازهاي      من نه تنها مي   «: نويسد   مي دنسترويل. ها را بگيرد    انگليسي

بايـد    خود را تأمين كنم، بلكه قصد داشتم مقداري هم براي نيروهـايي كـه               
اما اوضاع قحطي دسـت و      . كردند، ذخيره كنم      سرانجام اين جاده را طي مي     

از سوي ديگر با مقاومت مقامهاي محلي روبرو بوديم كه          . ا بسته بود  مر پاي
ها به هرگونه        مانع از دسترسي انگليسي     تا  فرمان گرفته بودند   تهراناز دولت   

 دنسترويل. به تفصيل توضيح داده شده است      موضوع   2.»منبع غذايي شوند  
 و  ها مخفيانه تمام مخابرات ميان حكومت تهـران         كند كه انگليسي    افشا مي 

دولـت ايـران فرمـان      . اند    كرده  اكمان واليات در غرب ايران را شنود مي       ح
 بايـد  فروختند ميه لها غ كاران غله كه به انگليسي     تمام مقاطعه   كه داده بود 

 دولـت    دستور اجرا شـده بـود؛ امـا بالفاصـله دنـسترويل            .دستگير شوند 
 تـا   3.رهايي آنها تحـت فـشار قـرار داده بـود          برگشته ايران را براي      بخت

اكنـون آذوقـه را     « :، دنسترويل توانسته بود گزارش كند كـه       1918آوريل  
، افسر خريد، قادر است گزارش 4توان تهيه كرد و كاپيتان كمپل  تر مي   راحت

ا انداز هـر بحـران ديگـري ر         كند كه آذوقه به ميزاني رسيده است كه چشم        
يافتني نباشـد، مـا    حتي اگر آذوقه هميشه به آساني دست    . كند  ميبسيار دور   

دانيم كه انبارهاي گندم احتكاري كجاست و تنها الزم است نيروهـا بـر                مي
بنـابراين بـه اسـتثناي جيـره        . واگذاري آنها به قيمتي خوب اصرار ورزنـد       

ا بـدون   توانيم آذوقـه شـمار زيـادي از نيروهـا ر              گوشت خوك و مربا، مي    
                                             

1- Dunsterville, Adventures of Dunsterforce, p 135. 

2- Dunsterville, Adventures of Dunsterforce, p 76. 

3- Dunsterville, Adventures of Dunsterforce, pp 94- 96. 

4- Campbell. 
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،  از همــدان1918 مــي 5اي بــه تــاريخ   در نامــه1.»مــشكل تــأمين كنــيم
پـردازد و     دنسترويل با تفصيل بيشتري به وضعيت سخت تأمين آذوقه مي         

سپس با اشاره به توانايي خود در تدارك آذوقه خـشنودي خـود را بيـان                
 توانستم نان و وجود اين، وضعيت منابع بسيار خوب است و من   با  «: كند  مي

  دنـسترويل  2.»الواقع تأمين كنم     في ،گوشت يك تيپ را ميان اينجا و منجيل       
 او وضـعيت    .كنـد      منتقـل مـي     ستاد خود را به قزوين     1918در اول ژوئن    

 تقريبـاً   هـا در قـزوين      قيمت«: كند گونه توصيف مي     اين منابع را در قزوين   
3.»دارك آذوقه سخت نيستتهمانند همدان است، اما تأمين و 

  

 را  هـا در آذربايجـان      اطالعات درباره خريدهاي غله توسط انگليـسي      
يـابيم كـه در       رمـي هـاي او، د     از روي همين داده   . دهد     به دست مي   داناهو

 دو سـال پـس از خـروج          يعنـي تـا    ،1919 قحطي تا تابـستان      ،آذربايجان
ستون كـوچكي از نيروهـاي       «1918 مي   21در  . ها ادامه يافته است       روس

 پس از شش .كند  را به مقصد شمال غرب ايران ترك مي   همدان» انگليسي
رئـيس  .  رسـيد   در آذربايجـان   راضي ايل افشار  روز اين نيرو به امالك و ا      

هـا    اميـر از انگليـسي    .  بـود  »اميرافـشار « معروف به    »شاه افشار   جهان« ،ايل
 خـود را    اميرافـشار «:  بمانند دعوت كرد تا در خانه او در روستاي كرسف        

  4.» فراواني از امالك او در راه بودميزباني محترم نشان داد؛ آذوقه
: افزايـد   دانسته، مـي      ل اعتماد نمي   را چندان قاب    با آنكه اميرافشار   داناهو

ترين روزهاي قحطي، او به خوبي اداره تداركات          در تمام مدت، در تاريك    «
 در سـي    5.» را از نظر غله تأمين كرد و البته با قيمتي مناسب نيز هم             انگليس

  سـكنه شـهر    24000. كننـد    را تـصرف مـي     ها زنجان   و يكم مي، انگليسي   
در يك لحظه ما خـود را پرتـاب         «: نويسد   مي داناهو. شوند  زده مي   وحشت

                                             
1- Dunsterville, Adventures of Dunsterforce, pp 113-114. 

2- Dunsterville, Adventures of Dunsterforce, pp 124. 

3- Dunsterville, Adventures of Dunsterforce, p 144. 

4- Donohoe, Persian Expedition, pp 140-143. 

5- Donohoe, Persian Expedition, p 145. 
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ها ديديم و با يـك هـوراي انگليـسي وحـشيانه كـه مـردم                  شده روي زين  
آلود را در بسترهايشان تكان داد، از پل سنگي روي رودخانـه عبـور                خواب

 را  هـا   عثمـاني بـا اينكـه ورود ناگهـاني مـا          ...  شديم كرديم و وارد زنجان   
پريشاني آنهـا را در    .  را تكان داد   زده نكرد، اما حقيقتاً ساكنان زنجان       شگفت

گريختنـد و     در بازارهـا زنـان و كودكـان از دسـترس مـا مـي              . بر گرفـت  
هايشان   لرزيد و دست و پا گم كرده در دكان          داران دست و پايشان مي        دكان

ها بسته شد و        به يكباره در دكان   «: نويسد   او در پايان مي    .»كردند  ا تخته مي  ر
نوازي بومي، و به افتخار ورود مـا، تمـام            به عنوان نشانه كوچكي از ميهمان     

 1.»هاي بازار بالفاصله و با رضايت همگان، صددرصد افزايش يافـت            قيمت
: شـود   نـه معلـوم مـي     ها به ميا      ها با ورود انگليسي      قيمت دليل اين افزايش  

 بـه ميانـه رسـيد، خريـد و           باالخره از زنجان   كميسيون خريد نظامي  وقتي  «
در آنجـا دو  ... آوري غله را آغاز كرد و دست به اقدامات غيرعادي زد       جمع

كـاري    آنها همواره تالش داشتند با دغل     . كار وجود دارند    صنف تاجر و غله   
بـا اينكـه    . هـا بيـشتر كننـد        پول انگليـسي    نصيب خود را از    ،هر چه بيشتر  

خوشايند نيست، اما ذكر اين نكته ابداً دور از عدالت نيست كه بگوييم اين              
شهر، به نسبت جمعيت خود، بيشترين درصـد دغلكـاران افسارگـسيخته را             

  2.» داردنسبت به هر شهر ديگري در تمام واليت آذربايجان
 ،نيروهـاي عثمـاني   مواضع خود در اثـر پيـشروي        ها با ترك      انگليسي

 به شكلي حساب شده از ميـان        توانستند با خود ببرند،     اي را كه نمي     آذوقه
فرصتي «: نويسد   مي ها  عثماني پس از واگذاري يك روستا به        داناهو. بردند

انهـدام ذخـاير اضـافي خـود و بـا       بنـابراين، بـا     . براي از دست دادن نبود    
هنگـامي   در ميانـه،     3.»هايي عبوس، در دل تاريكي شب به راه افتاديم          چهره

ها در آستانه تخليـه آنجـا بودنـد، مـردم از جملـه مالكـان و                   كه انگليسي 

                                             
1- Donohoe, Persian Expedition, pp 150-151. 

2- Donohoe, Persian Expedition, p 161-162. 

3- Donohoe, Persian Expedition, p 182. 
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به اسـتثناي   «: دهند    بزرگان، احساس واقعي خود را نسبت به آنها بروز مي         
مواره به طرق مختلف سعي در نشان دادن        يك نفر، تمام بزرگان منطقه كه ه      

دوستي خود داشتند، و ما هم مبـالغ كالنـي را بابـت بـاج دم تكـان دادن                   
 1.»ناصادقانه و يا پول خريد غله به آنها داده بوديم، به دشمن تبديل شـدند              

نـه،  ، قبـل از تـرك ميا      1918 سـپتامبر    8كنـد كـه در         گـزارش مـي    داناهو
وي تمام ذخيره گندم و ج    «: كنند  ها ذخيره غذاي خود را ويران مي        انگليسي

 در حال تهيه بود، قبل از تخليه، معدوم شد و پس قراوالن بدون كه در ميانه
ها كه هـر      اي  پيمانان جديدشان يعني ميانه      و هم  ها  عثمانيمزاحمتي از سوي    

ي از ميدان بـه در شـده بيـشتر نـشان            ها  ساعت دشمني خود را با انگليسي     
ترديـد، از ميـان بـردن موجـودي            بـي  2.» عبور كردند  دادند، از كارانگو    مي

  .گردد آذوقه شهر در زمان قحطي، جنايت جنگي محسوب مي
 اعزام  كردستان كه به عنوان يك افسر سياسي انگليسي به بيجار         داناهو

اشاره كرده است هنگامي كه ايـن       «كند كه حاكم آنجا       شود گزارش مي    مي
اي نداشته است جز آنكه براي كاسـتن از       منطقه به دام قحطي افتاد، او چاره      

هـا همكـاري      شدت درد و رنج فراگير، با روند خريد گندم با پول انگليسي           
 در  دانـاهو . هـا ادامـه يافتـه اسـت         نگليسي و خريد گندم از سوي ا      3.»كند

 به تمـام معنـا   4رفيق ما يك پولوفيل   «: نويـسد   توصيف يكي از مالكان، مي    
انتظار شكست نظامي ما بود، اما وجداناً ترديـدي           او در حالي كه چشم    . بود

5.»بدزددداد كه در معامالت گندم، چپ و راست از ما  به خود راه نمي
  

 نيروهاي آنهـا در ايـران بـه منـابع            كه ها از آغاز مدعي بودند      انگليسي
تمام نيازهايشان را با خود آورده بودنـد و       و  اند،    غذايي محلي متكي نبوده   

                                             
1- Donohoe, Persian Expedition, p 188. 

2- Donohoe, Persian Expedition, pp 189-190. 

3- Donohoe, Persian Expedition, p 235. 

بـرداري از   ذوقي ايـن تركيـب فارسـي ـ يونـاني را بـا گرتـه        دوست؛ نويسنده با خوش پول -4
  )ويراستار. (ساخته است... ژرمنوفيل، انگلوفيل و اصطالحاتي چون روسوفيل، 

5- Donohoe, Persian Expedition, pp 238-239. 
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براي مثال در اعالميه كلنل     . كردند  ميبراي رفع قحطي هم تالش فراواني       
ارتـش سـازمان    « :، چنين آمده است    در كرمانشاه  ، كنسول انگليس  1كنيون

بار و كامالً مجهز است و از نظر تمام لوازم سفر همچون خوار           يافته انگلستان 
امـا بنـا بـه مـورد، از     . و غيره تأمين است و نيازي به كمك ديگران نـدارد        

مناسـب و عادالنـه بـه صـاحبان آن          كند كه قطعاً بهـايي        ايرانيان خريد مي  
 در غـرب     همين نكتـه در گـزارش فرانـسيس وايـت          2.»گردد  پرداخت مي 

 در پيــشروي و عثمــاني و نيروهــاي روس«: شــود ايــران ديــده مــي  
ـ   ] ذخاير[هاي پياپي خود در اين منطقه تماماً با           نشيني  عقب ه اين كشور تغذي
ها همه     انگليسي ، برخالف آنها  .اند كه همه چيزش ديگر ته كشيده است         شده

آورنـد و بـه طـور گـسترده هـم بـراي يـاري بـه            آذوقه خود را همراه مي    
در كرنــد هــزار و هشتــصد نفــر از . انــد زدگــان وارد عمــل شــده قحطــي
 3،اسنيد. مانظر آقاي فرانسيس  زدگان از سوي مقامات انگليسي و زير قحطي

، براي ساخت جاده بـه كـار گرفتـه          ميسيونر آمريكايي اعزامي از كرمانشاه    
تر كار مشابهي در حال   نيز در مقياس كوچك    و همدان  در كرمانشاه . اند    شده

  4.»انجام است
 در   از كنسول انگليس   1915تلگرامي در   . حقيقت عكس اين بود   البته  

:  كه قبالً از آن ياد كـرديم، بـه ايـن شـرح اسـت                به حاكم كازرون   بوشهر
 در جنگ است و نه با دول اسالمي و اين امر را با اجازه                با آلمان  انگلستان«

 براي به دست آوردن حجم زيادي از غله ايران و ديگر نقـاط       دادن به تركيه  
 خـود،   1917 سپتامبر   28 در نسخه    ستاره ايران  نشريه   5.»اثبات كرده است  

ها از همان آغاز در جنوب ايران بـه خريـد غلـه                انگليسي  كه كند  افشا مي 
، مأمورين همين انگلـيس «: تدر اين مقاله چنين آمده اسـ    . اند  مشغول بوده 

                                             
1- Kennion. 

2 -.  Heizer, dispatch 92 and enclousures, 891. 00/978, April 27, 1918. 

3- Francis M. Snead. 

4- Caldwell, dispatch 385 and enclosure, 891. 00/1008, May 13, 1918. 

5- The "RAAD" of April 21, 1915, 763. 72111/2276. 
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توانند مشغول خريـد و انبـار مـواد           در نقاط مختلف جنوب تا جايي كه مي       
شوند، نظم حاكم بـر آنجـا از          ها وارد مي    هر جا كه انگليسي   . غذايي هستند 

، چنـان   در تمام نقاط مختلف جنـوب، پلـيس جنـوب ايـران           . رود  ميان مي 
وضاعي به وجود آورده است كه ديگر كسي در آنجا خود را صاحب جان              ا

او . كند يد ميي هم تأپرسي سايكس  اين موضوع را سر   1.»داند    و مالش نمي  
، در بحث دربـاره دو جـاده ميـان          ريز   و ني  در جاده مستقيم ميان سيرجان    

 آذوقه ما در طول اين جاده كميـاب بـوده         «: دارد    ، اظهار مي   و شيراز  كرمان
 گيـرد از اصـفهان       تصميم مي  ، هنگامي كه سايكس   1916 در اكتبر    2.»است

مبـود گنـدم وجـود       ك  در اصـفهان    كـه  كند   حركت كند، افشا مي    به شيراز 
ـ اي كه از ا     به لطف مقامات تلگرافخانه، درباره آذوقه     «: نداشته است   فهانص

براي بخشي از راه فراهم شده، مشكل چنداني وجـود نداشـته اسـت، امـا                
 كمبود شديدي وجود دارد و از اين رو كنسول به ما اطالع داد كه در شيراز

 وارد  به شـيراز   1916 نوامبر   11 سايكس در    3.»خود برديم مقداري گندم با    
 شـده    به عنوان والي ايالت وارد شـيراز        فرمانفرما 1916 در اكتبر    .شود  مي
خـاطر كمبـود مـواد      بـه   «: نويسد   اندكي پس از ورودش مي     سايكس. بود

اي بيرحمانه؛ عالوه     وظيفه. ، گندم بخرم  غذايي، مجبور بودم خارج از فارس     
» وظيفـه بيرحمانـه   « روشن است كه عبـارت       4.»بر ديگر مشكالتي كه دارم    

. كـم و محـدود در كـار نبـوده اسـت           حكايت از آن دارد كه خريـدهاي        
به سـه دليـل     «: كند  هاي پليس جنوب ايران، بيان مي       درباره هزينه  سايكس

اي   نخست اينكه دو ستاد ايـن نيـرو در فاصـله          . هاي اين نيرو باال بود      هزينه
دوم آنكـه بـه خـاطر حملـه         .  قرار داشـتند    و كرمان  زياد از هم يعني آباده    

سـوم، ارزش   .  خشكسالي و هرج و مرج، آذوقه محلـي گـران بـود            ها،  ملخ
 اين رقـم بـه   1917ارزيد اما تا   پيش از جنگ، هر قران چهار پنس مي       . قران

                                             
1- Caldwell, dispatch 891. 00/920, October 4, 1917. 

2- Sykes, History of Persia, p 459. 

3- Sykes, History of Persia, p 466. 

4- Sykes, History of Persia, p 472. 
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 دو برابـر    هاي مـا را بـه پـول هندوسـتان           هفده پنس افزايش يافت و هزينه     
  1.»كرد

كند گناه قحطـي را بـه گـردن ايـالت بينـدازد كـه                  سعي مي  سايكس
هاي پياپي عشاير، ايران دچار ناامني        به خاطر تعدي  «: اي است   استدالل تازه 

از مالكان پول   ... شد  شده و به شدت از شمار نفوس و ثروت آن كاسته مي           
نهادنـد،    كردند و اگر آنها به اين بـاج گـردن نمـي             و منابع غذايي طلب مي    
هـا و      او پس از مقصر دانستن عشاير، روس       2.»شد  روستاهايشان غارت مي  

هـا     ، روس پـس از انقـالب روسـيه      . كنـد    را هم شريك جرم مي     ها  نيعثما
 3طبق مفاد پيمان برست ـ ليتوفسك «: را آغاز كرده بودند] ايراناز [خروج 
 از  عثمـاني  و    به امضا رسيد، بنا بود نيروهـاي روس        1918 مارس   3كه در   

.  حركـت آنهـا آغـاز شـده بـود          1917 ـ18در زمستان   . ايران خارج شوند  
 ها  عثماني سنگرهايشان، مهمات و تجهيزات خود را به         تركها قبل از      روس

فروختند و سپس راهي شمال شدند و هنگـام رفـتن بـراي تـأمين غـذا و                   
ن، غـرب و شـمال غـرب ايـرا        ... ها را غارت و ويران كردند         سوخت، خانه 

اوضـاع  . حقيقتاً تاوان سنگيني به خاطر درماندگي دولـت خـود پرداختنـد           
 و چارپايـان خـالي شـده بـود، دربـر      آذوقـه قحطي تمام كشور را كـه از      

  4.»گرفت
هـاي كـافي      شد كـه بـه خـاطر نبـود جـاده            در دوران قحطي گفته مي    

كند كه بـيش      سايكس افشا مي  . توان گندم را از ديگر نقاط حمل كرد         نمي
حركـت بـا    «: يك هزار مايل جاده در جنوب ايران وجود داشته اسـت          از  

وسايل موتوري در ايران با خطرات بسياري همراه است، خصوصاً در وهله            
لكن ما با كمك يكديگر بيش از يك هـزار مايـل راه اصـلي بـاز                 . نخست

. داران نبـود  كرديم و هيچ كار ما به اين اندازه خوشايند روستائيان و كاروان 
                                             

1- Sykes, History of Persia, p 477. 

2- Sykes, History of Persia, pp 480-481. 

3- Brest- Litovsk. 

4- Sykes, History of Persia, pp 486-487. 
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توانستند اتومبيـل بخرنـد و بـا          ها نيز بسيار مشتاق روزي بودند كه مي           خان
هاي سفري به آساني بر سـطوح         اتومبيل... آسودگي به امالك خود سر بزنند     

هاي موتوري به سرعت رد گودي از خود به           رفتند، اما باركش    سخت راه مي  
 هـاي جنـوب ايـران بـراي حجـم           به عبارت ديگر، جاده   . گذاشتند  جاي مي 

مشخصي از آمد و شد وسايل موتوري سـبك مناسـب بـود امـا نـه بـراي         
  1.»تر هاي موتوري سنگين باركش
  

  ها در ايران خريد غله انگليسي
  اداره تداركات محلي
 در گـزارش خـود دربـاره قحطـي در ايـران، نگـاهي            فرانسيس وايت 

. دهد     در ايران به دست مي     اساسي به خريدهاي غله توسط ارتش انگليس      
هـا بـراي      از گزارش او روشن است كه خريدهاي غلـه توسـط انگليـسي            

 و نيز نيروهايشان در ايران النهرين ارتش چهارصد هزار نفري خود در بين
فانه رنج  متأس«: گويد   مي وايت. دليل اصلي كمبود غله و قحطي بوده است       

نقاط در اثر احتكار غله از سوي تجـار ثروتمنـدي كـه    از مردم در بسياري   
خواهند آن را با سود كالن به نيروهاي انگليسي بفروشند، شـدت يافتـه                مي

اي براي دشمنان آنهـا شـده         حضور نيروهاي انگليسي تبديل به بهانه     . است
وجيه كنند؛ مردمي    قيمت باالي غله را براي مردم ت       ،ا با تمسك به آن    تاست  
شنوند اين گراني و كمبود به خاطر خريد غله براي تغذيـه نيروهـاي                كه مي 

خوشبختانه برداشت امسال نه تنهـا در ايـران         . انگليسي به وجود آمده است    
 نيز كه مساحت بسيار زيادي با نظارت مقامات انگليـسي           النهرين  كه در بين  

رود محصول آنجـا      انتظار مي . يار خوب بوده است   زير كشت رفته است، بس    
النهرين  براي تغذيه كل نيروهاي بين    

-

 كه شمار آنها چهارصد هزار نفر است        
كافي باشد و مازاد آن هم صادر شود و بخشي هم براي امـداد               -)محرمانه(

   .»رساني در غرب ايران به كار رود و كمك

                                             
1- Sykes, History of Persia, pp 473- 474. 
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هـا دسـت       اين واقعيت است كه انگليـسي      بخش بعدي گزارش بيانگر   
در «: اند   مشغول خريد حجم انبوهي از غله بوده       1918ل آوريل   يكم تا اوا  

صـد و بيـست     )  پونـد  650( هر خروار     آوريل قيمت گندم در كرمانشاه     15
در همين هنگام كنسول انگليس در آنجا، كلنـل         . بود) دويست دالر (تومان  
ها در     بنا نيست انگليسي   ،كرد  اي به بازار فرستاد كه اعالم مي        ، اعالميه كنيون

عكس، آنها تمـام نيـاز سـربازان خـود را از            ر گندم بخرند، بلكه ب    كرمانشاه
 آورده و اضافه بر آن مقداري را نيز بـه رايگـان ميـان مـردم توزيـع                   بغداد

 قيمت گندم يك شبه به هر خروار هشتاد تومان كاهش يافـت             .خواهند كرد 
1.»و از آن پس نيز كاهش قيمت ادامه يافت

  

ــي كــه در    دريافــت شــده اســت، ســاوثرد 1918 اوت 30در تلگرام
 النهـرين   ژنـرال مـسئول تـداركات محلـي بـين         «: كند  گونه گزارش مي    اين
ون در ايران است و دارد مسئوليت خـط ارتبـاط نظـامي آن اداره را                اكن  هم

گيرد و قصد دارد ضمن كسب اجازه از دولت ايـران مـسئوليت               برعهده مي 
 در  2.»آوري ماليات غلـه دولـت در آن منطقـه را نيـز برعهـده گيـرد                  جمع

 ساوثرددر گزارش   . پردازد   ساوثرد به جزئيات بيشتري مي     ،گزارش بعدي 
اداره تــداركات محلــي « بــا عنــوان 1918 ســپتامبر 6 در تــاريخ از بغــداد

هـا    ، نقش خريدهاي انگليـسي    » و گسترش فعاليت آن به ايران      النهرين  بين
اده با اهميتي   الع   اطالعات فوق  ساوثرد. در قحطي ايران كامالً آشكار است     

اي از    افتخار دارم به مرحله   «: كند  وي گزارش خود را اين طور آغاز مي         .كند را ارائه مي
 و در رابطه بـا خـارج كـردن بخـش            3فعاليتها بپردازم كه توسط ژنرال مود     

 او سـپس بـه      .»ها انجـام گرفتـه اسـت         از دست ترك   النهرين    بزرگي از بين  
ژنـرال  [او  «: پردازد  و هدف آن مي   » اداره تداركات محلي   «تشريح تأسيس 

تشكيالتي را به راه انداخت كه به نام اداره تداركات محلي نيروهـاي             ] مود

                                             
1- Caldwell, Dispatch 385 and enclosure, 891. 00/1008, May 13, 1915. 

2- Southard, telegram, 891. 00/1010, August 30, 1918. 

3- Maude. 
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تحقيـق  : هدف اين اداره عبارت بـود از     . شود   شناخته مي  النهرين  اعزامي بين 
 نيروهـاي اعزامـي، بهبـود       موردنياز احتمالي درباره ميزان تداركات موجود     

هاي ممكن توليد غله، گوشت، توليدات بومي و ديگر توليـدات             همه روش 
محلي كه احتمال استفاده از آنها براي مقاصد نظامي وجـود دارد و بـالطبع               

، خـصوصاً مـواد     ي با واردات كالن كاالها از خـارج       تأمين نيازهاي ضرور  
   .»غيره چرم، پشم، پارچه و ،غذايي

» اداره تــداركات محلــي« بــه شــرح گــسترش ســريع ســاوثردســپس 
تشكيالت اوليه عبارت بود از يك افسر و نيم دوجين نفر؛ ظرف           «: پردازد  مي

يك سال و نيم اين اداره تبديل به سازماني مـشتمل بـر دو هـزار نفـر بـه                    
: دهـد     قيمتي مي    سپس اطالعات ذي   ساوثرد .»فرماندهي يك سرتيپ گرديد   

 را داشتم كه مسئول اين كار در ايـران          من سعادت ديدار با ژنرال ديكسون     «
 در آنجا وي مسئوليت تهيه و تأمين تداركات محلي براي دنـسترفورس         . بود

 اين نيـرو   درياي خزر-كه خط ارتباطي بغداداي را برعهده داشت   در ناحيه 
 بـه   ژنرال ديكـسون  «: آورد   در پايان چنين مي    ساوثرد ».كرد  از آن عبور مي   

 1917كه منظور فوريـه     [من اطالع داد كه تشكيالت او طي يك سال و نيم            
 توانسته بود حدود نيم ميليون تن ارزاق        النهرين  در بين ]  است 1918تا اوت   

 و ديگـر نقـاط آورده   شد، اين مقدار بايد از هند  تهيه كند كه اگر چنين نمي     
توجهي از ظرفيت ناوگان دريايي         شد، حال آنكه به اين ترتيب حجم قابل         مي

 در ايـن سـال حفـظ         كار حمل و نقل در اقيانوس اطلس       آزاد شده و براي   
 اطلـس جـان      اقيانوس راني در    آزادسازي ظرفيت كشتي   يعني براي  1».شد

  .ها ايراني قرباني شده است ميليون
كند، روزنامـه      گزارش خود را تنظيم مي     ساوثرديك هفته پس از آنكه      

» اداره تداركات محلـي   «، درباره فعاليت    1918 سپتامبر   13 در شماره    ايران
 :دهـد   ي به دست مـي    ات اطالع ،و تصاحب يك سوم محصول گندم همدان      

 مقامات نظامي انگليـسي در       برخي اطالعات خصوصي از همدان     بر اساس «

                                             
1-Southerd, dispatch 11, 891. 00/1046, September 6/1918. 
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زي گندم به انجام رسانده و با مالكان و مـردم           سا  آنجا اقداماتي براي ذخيره   
اند تا گنـدم      ها ايشان را واداشته     انگليسي. اند    هم موضوع را در ميان گذاشته     

براي بذر و استفاده مالكـان و       . 1: خود را به سه قسمت مساوي تقسيم كنند       
. هـاي نظـامي   براي استفاده نيرو  . 3؛  براي استفاده مردم همدان   . 2روستائيان؛  

بندي برخـي مـشكالت ميـان او و            با اين تقسيم   به خاطر مخالفت اميرمفخم   
   1.»ها به وجود آمده است انگليسي

مطمئناً محروم كردن يك منطقه از يك سوم محـصول گنـدمش اگـر              
 .كنـد   براي ايجاد قحطـي كـافي نباشـد بـراي ايجـاد كمبـود كفايـت مـي                 

 پايـان   1919شود، قحطي تا تابستان       توضيح داده مي  طور كه در زير       همان
  . نگرفت

هـا عليـرغم       خريد غله از سوي انگليسي     ،دهد  شواهد مستند نشان مي   
 دربـاره   سـاوثرد ،  1918 ژوئيـه    16در  . وجود قحطي رو به افـزايش بـود       

ن بنـابر آخـري   «: زنـد   گسترش نيروهاي انگليـسي در ايـران تلگـراف مـي          
 -هاي انگليسي به ايران از طريق خط ارتباطي بغـداد           ها حركت نيرو    گزارش

شمار نيروهايي كه خواهند آمد، به خاطر       «: افزايد   او مي  .»يابد   ادامه مي  خزر
به سبب قحطـي    . ترابري ناكافي براي حمل غذا از بغداد محدود شده است         

بدون ايجاد محروميت بـراي مـردم منطقـه،         در ايران در طول سال گذشته،       
 بـه    غذا تهيه كرد و اين كاري است كه دولت انگلـستان           در محل توان    نمي

محصول سال جـاري خـوب   . طور خاص عالقمند به جلوگيري از آن است 
 2».شود كه براي برآوردن نيازهاي ايرانيان كافي باشد         بيني نمي   است اما پيش  

 را اصـالح   اعالميه قبلي دربـاره سياسـت غلـه انگلـستان    ،اما يك ماه بعد   
ها بـا توجـه بـه          ژوئيه، نظر انگليسي   16 بعد از ظهر   5 تلگرامپيرو   «:كند    مي

محصول خوب از برنامه اوليه تغيير كرده و در حال عقد قرارداد براي تأمين              
 امـا شـود،     ها مي   عث باال رفتن قيمت   اين كار با  . غله نيروهاي نظامي هستند   

                                             
1- Caldwell, press dispatch and enclosures, 891. 00/1084, October 26,1918. 

2- Southerd, Telegram, 763. 72/10714, July 16, 1918. 
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 1».توجهي بر تـأمين غـذاي محلـي داشـته باشـد             رود تأثير قابل    انتظار نمي 
ها خريد غلـه از ايـران را در مقيـاس              انگليسي  كه كند   نيز افشا مي   كالدول

 مشغول خريد ذخـاير غلـه        در محل  مقامات نظامي «: اند  وسيع از سر گرفته   
تـوجهي بـه خـاطر         اما مشكالت قابل   . هستند ه براي چند ماه كفايت كند،     ك

انتظار دارد اين مشكل    ] 2ژنرال گيلمان [كمبود سكه نقره گريبانگير آنهاست؛      
، افـشا  1919 ژانويـه  10 در گزارشي در  وايت 3».طي يك ماه برطرف شود    

 النهـرين   اي از بين     غله 1919رفته تا پيش از تابستان         نمي  انتظار  كه كند  مي
 اكنون يك خط آهن به عرض يك متر از بغداد           هم«: نويسد  وايت مي . برسد

كنـد    عبور ميي طبل به اتمام رسيده است و تونلي هم كه از كوهها  4تا روز 
آهن تا تابستان آينده به       رود كه خط    بنابراين انتظار مي  . به اتمام رسيده است   

ترديد اين كار باز هم ادامه خواهـد يافـت و باعـث               بي.  هم برسد  كرمانشاه
شـود غلـه      از طرفـي باعـث مـي      . توسعه غرب و مركز ايران خواهـد شـد        

 برسـد و باعـث       و همـدان   هايي معقـول بـه كرمانـشاه         با قيمت  هرينالن  بين
جلوگيري از شروع مجدد قحطي هولناكي گردد كه سال گذشته در سراسـر             

 تا آن زمان قحطي تمام      5». وجود داشت   و تهران   به قزوين  مسير قصرشيرين 
 كــه فرمانــده نيروهــاي انگليــسي در  ژنــرال ويليــام مارشــال؛شــده بــود

 در ايـران،    L.of.C6يـا   » خـط ارتبـاطي   « بـود پـس از تأسـيس         النهرين  بين
ع و تشكيل دپوهـا در طـول         مسئوليت هماهنگي مناب   7كلنل كپرز «: گويد  مي

مسير را، نه فقط براي منابع غذايي بلكه براي سوخت و لوازم يدكي بـراي                
 در  كـنم كـه كپـرز       مـن گمـان مـي     ... وسايل نقليه موتوري، برعهده گرفت    

                                             
1- Southerd, telegram, 891. 00/999, August 14, 1918. 

2- Gilman. 

3- Caldwell, telegram 14,891. 00/1030, October, 1,1918. 

4-Ruz اي در مرزهاي كردنشين ايران و عراق ؛ منطقه.  
5- White, Quarterly Report No.2, 891. 00/1088, January 10, 1918. 

6- Line of Communication. 

7- Cappers. 
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ـ    1ئنزدهي منابع شگفتي آفريد و در اين كار كلنل مو           سازمان كل  به بهترين ش
 در تشريح تغذيه پناهندگان مسيحي گريخته از         مارشال 2».به او كمك كرد   
بـه انبـوه مـردم    «: انـد   دپوهاي انگليـسي پـر بـوده    كهكند اروميه، افشا مي 

 و دپوهاي منابع مـا      ؛شد  خانمان و گرسنه در طول مسير بايد غذا داده مي           بي
كـنم كـه از نظـر         گمان مي . به سرعت تخليه شد     بود  پر شده كه به زحمت    

. توانست چيزي بيش از آنچه ما انجام داديم، انجـام دهـد             انساني كسي نمي  
دهنـدگان   اي كه در نهايت اين پناهندگان بـر دوش ماليـات         اما درباره هزينه  

دوسـتي    ما ملت نوع  . دانم چه بايد بگويم     انگليسي تحميل خواهند كرد، نمي    
هـايي اسـت كـه مجبـوريم بـراي مـاجراي               يكي از تاوان   هستيم و اين هم   

  3».نابخردانه ايران بپردازيم
  

  ها نظرات دولت ايران درباره خريدهاي غله توسط انگليسي
دولــت ايــران ترديــدي نداشــت كــه خريــد مــواد غــذايي از ســوي  

) 177شـماره   (در يادداشتي   . ها باعث قحطي در ايران بوده است        انگليسي
قليخـان    ، ميـرزا علـي    ، سـفير ايـران در واشـنگتن       1918ر   اكتبـ  5به تاريخ   

 را دربـاره    اي از آخرين تماس با وزارت خارجه ايـران          ، ترجمه الدوله  نبيل
: نويـسد    مـي  الدولـه   نبيـل . رويدادهاي ايران به پيوست ارسال داشته است      

هاي دريافتي از دولـت       اي از آخرين تماس     براي آگاهي دولت شما ترجمه    «
اين مكاتبات درباره اشغال سرزمين ايـران بـه         . رسانم ميايران را به عرض     

طرفي ايـران اسـت و         متخاصم است كه نقض بي     هاي  دولتوسيله نيروهاي   
حساسات عمومي و به وجود آمدن اوضاعي بحراني        دار شدن ا    باعث جريحه 

در توضـيح اطالعـات     . بار يـك وجـه آن اسـت         گرديد كه قحطي هالكت   
 انتظار دارد اطمينان دهد پـس از         ايران از آمريكا   ،پيوست، مايلم اعالم دارم   

                                             
1- Moens. 

2- Marshall, Memories, pp 303-306. 

3- Marshall, Memories, p 306. 
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اي كه مردم اين سـرزمين باسـتاني را مبـتال     جنگ، چنين شرايط نااميدكننده  
ما اطمينان كامل داريم اصـول بـزرگ انـسانيت و         . است، تكرار نشود  كرده  

اش   عدالت كه از سوي دولت شما بيان شده است، در روزگار صلح دامنـه             
هاي   ايران يكي از كشورهايي است كه سال      . به ايران هم كشيده خواهد شد     

 ».اي را با شكيبايي و رنج طوالني تاب آورده است           طوالني مصائب چندگانه  
 در   به سـفارت ايـران     ها تلگرامي از وزارت خارجه ايران        از پيوست  يكي
 سفارت انگلستان«: در اين متن چنين آمده است    ). بدون تاريخ ( است   لندن

منـد    ين امـر عالقـه    وجه هم به ا     سياست خود را تغيير نداده است و به هيچ        
 مشغول ارسال نيروها و تجهيزات خود به بخشهاي مختلف          انگلستان. نيست

. كند    شرق و غرب ايران است و هيچ اعتنايي هم به اعتراضات دولت ما نمي             
. مقامات انگليسي در اكثر بخشهاي كشور مشغول خريد گسترده غله هستند          

كه كشورهاي متخاصم در خاك ايـران انجـام         اين فرآيند، به خاطر اعمالي      
مصائب گوناگون  . افزايد  دهند، به مشقاتي كه مردم ايران بدان دچارند مي          مي

اين ملت، از جمله قحطي كه در اثـر آن هـر روز شـمار كثيـري از مـردم                    
روشن است كه مردم چگونـه      . ميرند، به خاطر اين تهاجم خارجي است        مي

هـا    اگر اشغال انگليـسي   ... كنند    ها نگاه مي    يسيبه چنين اعمالي از سوي انگل     
ادامه پيدا كنـد، بـار ديگـر ايـران صـحنه جنـگ خواهـد شـد و اوضـاع                     

 ». به وجود خواهد آمـد      وحشتناكي، خصوصاً در سال قحطي و خشكسالي،      
ارائـه كـرده    ] آمريكـا [ بـه وزارت خارجـه       الدوله  پيوست ديگري كه نبيل   

 مـارس  19اسـت كـه در   » كميته نارضايتي عمومي«است، ترجمه اعالميه  
 يادداشـتي    سفارت انگلستان  1918 مارس   11در  .  صادر شده است   1918

  كه دهد كه در آن به دولت ايران اطالع داده شده است            به دولت ايران مي   
يسي در آستانه يورش بـه غـرب ايـران هـستند و از دولـت             نيروهاي انگل 

.  را به رسميت بشناسد    ايران خواسته شده است رسماً پليس جنوب ايران       
 خـود   1918 مـارس    19در پاسـخ، در جلـسه       » كميته نارضايتي عمـومي   «

طر بروز قحطـي مقـصر       به خا  انگلستانكند كه در آن          صادر مي  اي  اعالميه
عـالوه بـر ايـن، دولـت        «: گويد  اين اعالميه چنين مي   .  است شناخته شده 
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 با خريد و ذخيره منابع غذايي در ايران، ايران را دچـار قحطـي و                انگلستان
  1».كمبود وحشتناك كرده است

  
هـا و     ليـسي  توسط انگ  صادرات آذوقه و مواد غذايي از ايران به باكو        

  قحطي در گيالن
ي ا، در پيوست به محتو    1918 ژانويه   15 در گزارشي به تاريخ      كالدول

كند كه از تعدادي از ميسيونرهاي آمريكـايي در ايـران             هايي اشاره مي    نامه
ها بخشي از يـك نامـه از سـوي            يكي از اين پيوست   . دريافت كرده است  

  است كه اوضاع رشـت 1917 دسامبر 28 به تاريخ    موري.  چارلز ا  شكشي
اين سند مهم دربردارندة اين واقعيت است كه        . در آن توصيف شده است    

 تنهـا پناهنـدگان    و گيالن از چنگ قحطي آزاد شده است1918در ژانويه   
  : نويسد موري مي. دديگر نقاط ايران دچار گرسنگي هستن

رساني در اينجا، پيرو آنچه كه به شما تلگـراف كـردم،         نياز به كمك  
ايد ابـداً برخاسـته از اوضـاع محلـي            گونه كه شما استنباط كرده      آن

مردمي كه در اينجا نياز به كمك دارند، هزاران نفرند كـه از             . نيست
 بـسيار   ها و روستاهاي     و كوه  ها  هاي فقرزدة خود در فالت      سكونتگاه

همين اآلن دو زن، يكي با شوهرش و سـه          . اند   گريخته دور از رشت  
 شان سـر   بچه كوچك در طبقه پايين هستند كه نتوانستيم از پذيرفتن         

. انـد    نزديكي اينجا آمده در اش از زنجان    اين مرد و خانواده   . باز زنيم 
جنـگ بـا يكـديگر    دو ارتشي كه يك سال پـيش در آن منطقـه در        

اند كه چيزي براي آنها نمانـده اسـت تـا            اند، چنان غارت كرده     بوده
ـ اند، به گمان اينكه بـرنج در           آمده بخورند، از اين رو به رشت      ا اينج
هـاي تنـشان      پاره  آنها حقيقتاً غير از كهنه    . فراوان و ارزان خواهد بود    

آن زن ديگر   . يدا كنند چيزي ندارند و در اينجا كاري هم نيست كه پ         

                                             
1- Nabil-ed-Dowleh to Lansing, Note 177 and enclosures, 763. 72111/7190 October 5, 

1918. 
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 او در روستايي در چهار مايلي همدان      : كند    اين داستان را روايت مي    
روند تا بخرنـد       به آنجا مي   كرده است، اما سربازان روس        زندگي مي 

شـود و در آن درگيـري    شان درگيـري مـي   يا غارت كنند و بعد بين   
ها  وهر او شتربان بوده و حيوان    ش(هفت شتر   . شود  شوهرش كشته مي  

او دختر  . گيرند   از آنها مي   و بقية دار و ندارشان را     ) اند  از آن او بوده   
فروشد تا شايد دست كـم        كوچولوي نوزاد خود را به سه تومان مي       

جايي براي زندگي و چيزي براي خوردن پيـدا كنـد و چنـد روزي               
بـه نظـر    . شـود   مـي به داليلي بچه به او پس داده        . بيشتر زنده بماند  

  .خواهند كار كنند  رسد كه اين افراد پاكند و مي مي
آن مرد مقدار بخور و نميري برنج از يك كميتـه اسـالمي دريافـت               

طور كه درك خواهيد كـرد، در ايـن    كند و ما خودمان هم، همان       مي
هاي باال و ضرورت كمك بـه خـدمتگزاران، كمـك             روزگار قيمت 

تـر چنـد      كودك آن خانواده بـزرگ    .  بكنيم توانيم به مردم      اندكي مي 
  .شب پيش تلف شد
 شهرند كه از     اين اكنون در      نفر هم  7000ها حدود     بنابر برخي تخمين  

آنهـا  . اند   آمده  تبريز اطراف و حتي     و همدان  زنجانمثل  نقاط دوري   
. د، مگـر درصـد بـسيار كـوچكي         نيستن از روستاهاي نزديك رشت   

ممكـن  . هم در راه هـستند ديگر  نفر 4000  كهگزارشها حاكي است 
هاي فوق، بسيار زياد باشند، با اين حال ايـن حقيقـت              است تخمين 

طـور تمـام     هستند و همين   ها هر شب پر     هاي تكيه   دارد كه ساختمان  
ها و هـر جـاي ديگـري كـه مـردم              ها و آلونك    ها، اصطبل  ساختمان

ها پوشـيده از      ها، شب   كف بسياري از اين ساختمان    . توانند بيابند  مي
. انـد  مردمي است كه جايي براي دراز كشيدن يـا خوابيـدن نداشـته         

 ما آنهـا را در همـه جـا          -خوابند   مي  ها در خيابان    شمار زيادي شب  
انـد و در اكثـر         كه در پناه ديوار يا ساختماني دراز كشيده        -بينيم  مي

فرش و رويشان هم      يرشان نيست مگر گل و سنگ     موارد چيزي هم ز   
چيزي نيست مگر يك پتوي نازك يا عبايي كه روي چهار تا شـش              
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 ، گفـت  دستيار ايراني معاون كنسول انگلستان    . نفر كشيده شده است   
 نفر در اثر برهنگي يا گرسـنگي        24بنا به اطالعات او، در يك شب،        

 ميدان  ام دو زن در سبزه      شنيده. اند  ها مرده هاي ناشي از آن     و يا بيماري  
  . اند كف خيابان دراز كشيده و وضع حمل كرده) ميدان اصلي شهر(

 اگـر از وجـدان   ،كنم اين بار را شـايد ثروتمنـدان رشـت           گمان مي 
 اين بار   ،اما آنچنان كه بايد   . درستي برخوردار باشند، بتوانند بردارند    

ميرنـد و مـا در        برند و مـي     ها رنج مي      گيرند و انسان    ا بر دوش نمي   ر
  1.كنيم بايد كاري كرد تا اين اوضاع برطرف شود  احساس ميرشت

 بـه   سـتان آمريكـايي در تهـران      ر از بيما  2داگـالس . اي. اي از ئـي     نامه
  :گويد ، مي1918 ژانويه 15، به تاريخ كالدول

: كنـد    ، در نهم ژانويه، گـزارش مـي       ، در رشت  3فريم.  دي .دكتر جي 
 اما اخيراً   ؛ فراواني وجود دارد   گرفتاري و مشكالت  همچنان در شهر    

كه به آرامي حكومت كل     ) يك حزب سياسي جديد   (برادران جنگل   
هـا و ديگـر مـوارد را پرداختـه و             اند، هزينه   دست گرفته شهر را به    

ام بـراي     بهترين اقدامات امدادي را كه من تـاكنون در اينجـا ديـده            
كار چنـداني   . اند  بخش بزرگي از پناهندگان تهيه و سازماندهي كرده       

انجـام نگرفتـه   ) نوزادان(براي بيماران يا مراقبت مناسبي از كودكان     
با كسب اجازه براي هر بار، كنترل بـرنج         گام نخست    آنها در . است

آنها . اند  اند و صادرات بدون مجوز را ممنوع كرده         را به دست گرفته   
سپس فقراي موجود را ميان ثروتمندان شـهر تقـسيم كـرده و چنـد      

اند تا در آنجاها از آنهـا مراقبـت           هزار تن را هم به روستاها فرستاده      
ها و ديگر       آيند، آنها مغازه    ميها    هاي مردم از كوه     همچنان گروه . شود

ايـن  . انـد     هاي پناهنـدگان اجـاره كـرده        اماكن را براي ايجاد پست    

                                             
1- Caldwell, dispatch 353 and enclosures, 891. 48/59, January 15, 1918. 

2- E. A. Douglas. 

3- J. D. Frame. 
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. در حال حاضر تا حد زيادي از رنج مـردم كاسـته اسـت             اقدامات  
هـا     به خاطر ناكافي بودن مراقبت     ي از مردم  لكن همچنان شمار زياد   
بـه  يـدواريم   از اين رو مـا ام     . ميرند  ترند، مي   براي آنهايي كه ضعيف   

  .، پاسخي داده شودامدادان براي درخواست اخيرم
  ارادتمند شما

  1ها ، بيمارستان آمريكاييداگالس. اي. ئي
» صداقتي عام شرقي    بي« از    شهر رشت   كه رسد  با اين حال، به نظر مي     

 و ايالـت ثروتمنـد      رشـت «: دهـد    توضيح مي  گونه   اين كالدول.  بود امستثن
، در آنجا تقريباً از حكومـت       خان  افراد جنگلي به رهبري كوچك     (مازندران

انـد و بـه طـور مـؤثر           را سـازمان داده   ارزاق  كنتـرل   )  مستقل هستند  تهران
كميته ما مقداري پـول بـه       . اند   گرفته رسيدگي به اوضاع قحطي را به دست      

 در آنجا، آن را باز پس فرسـتادند         اما ميسيونرهاي آمريكا  .  ارسال كرد  رشت
ها، به كمك     به خاطر اقدامات مؤثر انجام گرفته به دست جنگلي          كه و گفتند 

هـا    هـاي جنگلـي      ديري نپاييد و تـالش     آسودگي رشت  2».ما نيازي نيست  
  .دوام نيافت

هـا      ، انگليـسي  هـا در منجيـل       پس از شكست جنگلـي     1918در ژوئن   
ها   ها نيز براي بيرون راندن انگليسي       تالش جنگلي .  را اشغال كردند   رشت

 بـه دام    ، رشـت  1918در اوت   . ، شكـست خـورد    1918در اواخر ژوئيـه     
  از كمبود غذا در رشـت      1918 اوت   21 مورخ   ايراننامه  روز. قحطي افتاد 
العاده زنـدگي     هاي واصله از شهر خبر از مشقت فوق         نامه«: دهد  گزارش مي 

قيمت برنج به   . دهند  هاي باالي مواد غذايي در شهر و حوالي آن مي           و قيمت 
مـردم،  . ق هـم بـسيار كميابنـد      اي شانزده تومان رسيده و ديگـر ارزا         بهعج

با ايـن   . آيند  ده امور خود برنمي   هخصوصاً فقرا، و حتي برخي از اغنيا، از ع        
رود   اند و اميـد مـي       هاي اخير اميدها بار ديگر جان گرفته        حال، در پي بارش   

                                             
1- Caldwell, dispatch 353 and enclosures, 891. 48/59, January 15, 1918. 

2- Caldwell, dispatch 390, 891. 48/111, May 21,1918. 
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اگـر  . مشكالت گذشته مرتفع شده و محصول بـرنج خـوبي تـضمين شـود            
رعان نيز از برداشت محصول منـع       اوضاع آشفته بار ديگر حادث نشود و زا       

رود   نشوند، احتمال دارد اوضاع به زودي بـسيار بهتـر شـود و انتظـار مـي                
 ايـران  روزنامـه    ».برداشت نخست تا حدود پانزده روز ديگر فـراهم باشـد          

ي هفته  ط«: كند       شكايت مي  پانزدهم سپتامبر از قيمت باالي برنج در تهران       
گذشته حجم زيادي برنج به پايتخت وارد شده است، اما در مقايسه با حجم         

محل كشت   (آورده شده و اطالعات رسيده درباره قيمت برنج در مازندران         
اخيـراً بـرنج نـو در    .  همچنان به شـدت باالسـت    قيمت برنج در تهران   ) آن

با اينكه كرايه   .  من پانزده تا هجده تومان فروخته شده است        40 هر   مازندران
 تنها بيست و پنج تومان است،        به تهران   من از مازندران   100حمل براي هر    

 تومان نبوده است، دليـل اصـلي        132 من كمتر از     100قيمت برنج براي هر     
  1».ه استطلبي تجار برنج بود اين امر منفعت

هـا بـه       به طور كلي ناشي از صادرات انگليـسي        بروز قحطي در گيالن   
 در ايـن بـاره اطالعـات زيـادي بـه دسـت              باكو بوده است كه دنسترويل    

در . كننـد    اعـزام مـي  ها نيرويي بـه بـاكو   ، انگليسي1918در اوت . دهد  مي
 2، يك افسر انگليسي به نام كلنل كيـورث        1918 اوت   15اي به تاريخ      مهنا

 وارد  كند كه دو ماه است چيزي به باكو          را توصيف مي   كمبود غذا در باكو   
 تقـصير ايـن     3.نشده و كـارگران نفـت در آسـتانه گرسـنگي قـرار دارنـد              

هـا و   ن ملي شدن كـشتيراني از سـوي بلـشويك        وضعيت نابسامان به گرد   
هـا بـراي مقابلـه بـا           انگليسي 4.شود    انداخته مي » دولتياقدامات  شكست  «

بهترين شيوه براي خدمت به منافع       «:گيرند   چنين تصميم مي   قحطي در باكو  
شود، آذوقـه و محـصول را خريـداري            از هر جايي كه مي      كه ما اين است  

ايم به مقامات محلي تسليم كنـيم،         چه را كه به دست آورده     كرده و سپس آن   
                                             

1- Caldwell, press dispatch and enclosures, 891. 00/1084, October 26, 1918. 

2- Keyworth. 

3- Dunsterville, Adventures of Dunsterforce, pp 224-225. 

4- Dunsterville, Adventures of Dunsterforce, p 245. 
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 ايـران آشـكارترين منبـع آذوقـه         1».آنگاه مراتب را به اطالع عموم برسانيم      
 از منابع غذايي خود مانند برنج، هندوانـه         به زودي، مردم گيالن   .  بود باكو

  را از گـيالن    برنج و غله باكو    بنا بود ايران     2.و حتي خاويار محروم شدند    
گردد    باز مي   به گيالن   از باكو   اوت، دنسترويل  24در  .  تأمين كند  و لنكران 
ي غائلـه  خواباندن نهـاي « : دهد توضيح ميبازگشت خود را چنين   و داليل   
 هر چيزي كـه دسـتم برسـد بـراي تقويـت              چنگ انداختن بر   ،خان  كوچك

  3».ها براي تأمين برنج از منطقه گيالن و انجام هماهنگي] نيروها[
شود، در حالي كه ايران و         ارسال مي   به باكو  به اين ترتيب برنج گيالن    

 را حتـي از عـسل و خاويـار خـود            گيالن. ، گرسنه است   آن گيالن  به تبع 
 نيروهـاي انگليـسي عالقـه        كه كند   گزارش مي   دنسترويل 4.محروم كردند 

فرجام دولـت ايـران در برابـر           اقدام بي  5.اند  چنداني به خاويار نشان نداده    
اي است    ها صدور اليحه       به دست انگليسي   اد غذايي از گيالن   صادرات مو 

گـردد و در  » ممنـوع  «كه بر اساس آن بناست صادرات غذا از منطقه خزر      
 ؛شود  اين راستا از مأموران گمركات ايران هم هوشياري بيشتري طلب مي          

به ) 1623شماره  (در يادداشتي   . يح داده است   توض اين موضوع را كالدول   
 را  نمايندگي آمريكـا   هيأت   ، ايران ، وزارت خارجه  1918 سپتامبر   7تاريخ  

وزارت «: كنـد   از اليحه ممنوعيت صادرات مواد غذايي از ايران مطلع مـي          
سخه از تصميم دولت خارجه شاهنشاهي ايران مفتخر است به ضميمه، يك ن    

فخيمه را در رابطه با ممنوعيت صادرات انـواع غلـه و ديگـر انـواع مـواد                  
ي آن را بـراي شـهروندان دولـت بـزرگ           االبته شما محتو  . غذايي ارائه كند  

ــا ــرد آمريك ــد ك ــالم خواهي ــت ». اع ــت يادداش ــه1623 پيوس اي از  ، نام
، 1918 اوت   27زيـر داخلـه، بـه تـاريخ         ، بـه و   الوزراء ، رئيس الدوله  وثوق

                                             
1- Dunsterville, Adventures of Dunsterforce, p 248. 

2- Dunsterville, Adventures of Dunsterforce, pp 249 – 250. 

3- Dunsterville, Adventures of Dunsterforce, pp 251-255. 

4- Dunsterville, Adventures of Dunsterforce, p 267. 

5- Dunsterville, Adventures of Dunsterforce, p 268. 
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 را دريافت كردم كه در      2417نامه شما به شماره     «: حاوي اين مطالب است   
آن درباره وظيفه خود در رابطه با تصميم كابينه درباره ممنوعيت صـادرات             

در پاسخ بـه شـما      . ده بوديد  پرسي هاي غذايي از ساحل درياي خزر       محموله
 الزم را بـراي تمـام       هايدهم كه به سرعت اقدام كرده و دسـتور          اطالع مي 

مرزهاي ايران در رابطه با ممنوعيت صادرات گندم، جو، برنج و تمام انواع             
هـاي امـور      لطفـاً وزارتخانـه   . غله و همچنين گاو و گوسفند، صادر فرماييد       

 فرماييد تـا تمـام اقـدامات الزم بـراي            عامه را مطلع   فوايدخارجه، ماليه و    
 دربـاره تهيـه نـسخه ايـن اسـناد            كالـدول  ».انجام شود  اين دستور    اجراي

  به پيوست، چنانچه احتماالً مـوردنظر اداره بازرگـاني و          افتخاراً«: نويسد  مي
 به تـاريخ  ) 1623شماره  (اي از يادداشت      تجارت جنگ باشد، ترجمه   هيأت  

 كـه در آن     دارم  مـي ، از وزارت خارجـه ايـران را تقـديم           1918 سپتامبر   7
ممنوعيت صادرات مواد غذايي به طـور خـاص از ايـران اعـالم گرديـده                

  1».است
  

  ها  و خريد مواد غذايي از سوي انگليسيپليس شرق ايران
انبـوه و    بـه خـاطر خريـد         قحطي در خراسان   ،توان گفت    مي ترديد  بي
. آر. ئـي . سرلشكر دبليو . ها بوده است    مواد غذايي از سوي انگليسي    كالن  

آذوقــه و و مــسئول تهيــه » پلــيس شــرق ايــران«، بــازرس كــل ديكـسون 
ه دست  ها ب   ، اطالعات مفصلي درباره خريد مواد غذايي انگليسي       تداركات

ها درآمد      ها و روس       شرق ايران به اشغال انگليسي     ،در آغاز جنگ  . دهد    مي
با خروج نيروهاي روسـي     .  تأسيس شد  »پليس شرق ايران  «اصطالح  ه  و ب 

  و مرز روسيه مايل به سمت مشهد300ها حدود  ، انگليسي 1917در پاييز   
 ديكـسون . كننـد    را اشغال مي، مشهد1918 مارس 11كرده و در   پيشروي  
 رسـيدند، بـه     بـه خراسـان   ] انگليسيي  [هنگامي كه نيروها  « :كند  اضافه مي 

سرزميني وارد شدند كه هميشه تهيه غذا براي آنها و حيواناتشان مقدور بود             

                                             
1- Caldwell, dispatch 446 and enclosures, 600. 919/3, September 11, 1918. 
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توانـستند ترابـري     توانستند براي خودشان استفاده كنند و هـم مـي       و هم مي  
تر تحت اشـغال      خالي در حال بازگشت را با آن پر كنند و به مناطق محروم            

 تأكيـد   ديكـسون 1».كردنـد  ، چنـين مـي      و آنها هم   ؛پليس شرق ارسال كنند   
آمـد،     مي ات پزشكي از هندوستان   رغم آنكه مهمات و تجهيز       علي ،كند    مي

 درست  2».در محل يا در خراسان قابل تهيه بود       «نان، گوشت، غله و علوفه      
به سركردگي  »  نظامي هيأت« به غرب ايران، يك      در زمان اعزام دنسترويل   

  4.ه مشهد اعزام شد نيز ب3سرلشكر ماليسون
هـا و   حملـه تـرك  «هدف اعالم شـده ايـن نيـرو مقابلـه احتمـالي بـا              

سازي منابع محلـي بـراي        ، سازماندهي اطالعات و تهيه و آماده      »ها  آلماني
قبـل از   «: افزايـد    مـي  ديكسون. رفت   بود كه انتظارش مي    ينيروي بزرگتر 

 درباره ارسال چيزي بيش از نيروي كوچكي كه قـبالً  اي آنكه در آنجا مسئله   
هـاي    سـازي    آمـاده  در آنجا قرار داشت، مطرح باشد، پلـيس شـرق ايـران           

اي الزم داشت تا بتواند امور تأمين و نگهداري يك نيروي بزرگ را               گسترده
كند كـه او مجبـور بـوده اسـت بـه                اظهار مي  بارها    ديكسون 5».انجام دهد 

سرعت منابع غذايي مورد نياز نيروهاي پرشـمار انگليـسي را كـه انتظـار               
رفت به شرق ايران وارد شوند تأمين كرده و همه چيـز را بـراي آنهـا                   مي

 بـه عنـوان يـك افـسر ارشـد تـداركات              كـه  دارد   او اظهار مي   6.آماده كند 
  7».برداري كند ترين ميزان بهره به كاملاز منابع محلي «موظف بوده است 

 و   كه در نيمه راه ميان قـائن       ترين روستاي منطقه گناباد      بزرگ جومين
آوري تبديل شـد و        به دپوي جمع   ، قرار دارد و مقر معاون والي بود       تربت

                                             
1- Dickson, East Persia, pp. 54-55. 

2- Dickson, East Persia, p 63. 

3- Malleson. 

4- Dickson, East Persia, p 58. 

5- Dickson, East Persia, pp 64-65. 

6- Dickson, East Persia, p 68. 

7- Dickson, East Persia, p 142. 
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 قابل تهيه از آن منطقه براي بارگيري مجـدد          به عنوان محل گردآوري منابع    «
 بـا   ، ديكـسون  در تربت . كرد   عمل مي  1»تر  ترابري خالي عازم مناطق شمالي    

 را قـانع كنـد كـه        كند ديكسون     والي سعي مي  . گيرد  والي ايراني تماس مي   
هـايي   پدرسوخته«ها را او انجام دهد و از خرده دالالن         انگليسي خريد غله 

 هنرمندانـه از ايـن پيـشنهاد        ديكـسون .  بايد پرهيز كرد   »كه بدترين هستند  
اينجـا  «:  دپوي ديگري به وجود آمده بـود        پيشتر در خاش   2.رود  طفره مي 

ز در اين منطقه نامساعد است كه يـك پـست           يكي از معدود نقاط حاصلخي    
 يكي مرعوب كـردن     ؛كند  در آن ايجاد شده است كه دو منظور را دنبال مي          

  4».آوري آذوقه توليد شده در منطقه  و ديگري جمع3ها يسرحد
كند كه نيروهاي   گزارش مي1918بس در نوامبر   پس از آتش   ديكسون

كند كه پـس از   او مشخصاً بيان مي. اند يگري به ايران وارد شده   انگليسي د 
 ي، نيروهاي انگليسي مستقر در ماورا     استانبول» خط تداركات «بسته شدن   

يابند و اين نيروها همراه با نفرات بـومي خـود              در ايران استقرار مي    ،خزر
  5.دشدن بايد از منابع شرق ايران تغذيه مي

 درباره نحوه تملـك محـصوالت كـشاورزي         گزارش مفصل ديكسون  
 بـه طـور خـاص برعهـده          در سيستان  بريتانيا و نقشي كه كنسول      سيستان

ر بـسياري بـراي مـا        توانست كا  اما سيستان «: داشته است، افشاكننده است   
 تشكر كنـيم     در سيستان  ، كنسول انگليس  6ما بايد از آقاي گولد    . انجام دهد 

ي محـصول و انتقـال      رآو   جمع وناپذير در تقويت توليد       كه به طور خستگي   
ـ   اغراق نيست كه بگوييم اگر تالش  .  فعاليت كرد  ،آن به خط    دهاي آقاي گول

. خورديم  نبود، ما در بيش از يك مورد به طور وحشتناك شكست كامل مي            

                                             
1- Dickson, East Persia, pp 162-163. 

2- Dickson, East Persia, pp 166-167. 
 ).ويراستار. ( مرزنشين استظاهراً منظور نويسنده طوايف بلوچ -3

4-. Dickson, East Persia, p 78.  

5- Dickson, East Persia, p 218. 

6- Gould. 
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 نه تنها با كشاورزان براي مـازاد محصولـشان قـرارداد بـست، بلكـه                گولد
در ايـران كـشاورزان     . توانست سهم غله دولت ايران را هم به چنـگ آورد          

كنند و دولت       سي پرداخت مي  بخش عمده ماليات درآمد زمين را به طور جن        
 سر بزنگاه توانست اين     گولد. اغلب براي تبديل آن به وجه نقد مشكل دارد        

 به دولت ايران به     اي را با پرداخت وجه آن به طور نقد در تهران            درآمد غله 
تـوجهي را بـراي مـا و          چنگ آورد و اين هماهنگي آسودگي دو جانبه قابل        

اي  چرخيد و هر وسـيله      او پيوسته در اين واليت مي     . ت ايران فراهم كرد   دول
گرفـت و ايـن در        شد به كار مي      مي آذوقه و تداركات  كه باعث افزايش    را  

هـاي بـسيار      حالي بود كه شناخت و نفوذ او بر جماعت كاسب، همـاهنگي           
بخشي را به وجود آورد كه با حداقل دردسر براي ما، اين كـار بـه                  رضايت

  درباره به دست آوردن منابع غـذايي در خراسـان           ديكسون 1».نجام رسيد ا
ـ     «: دهـد   هم اطالعاتي به دست مي      كـه مـارك     يديگر موضوع بـسيار مهم

اگـر بنـا بـود      .  بـود   در خراسان  آذوقهدر آن بسيار درگير بود، تهيه        2سينج
تري به شمال شرق ايران بيايد، تنها راه براي تـأمين آذوقـه آن                نيروي بزرگ 

تملك بخش اعظم محصوالت كشاورزي منطقه و ترتيب دادن خـط انتقـال             
 بـه  براي انجام خريـدهاي محلـي        اي از هند    افسر ويژه . آن محصوالت بود  

 پيوسـته درگيـر مـشورت بـا         رك سـينج   اعزام شده بـود و او و مـا         مشهد
از سـر   . سركنسول و گفتگـو بـا تجـار و دالالن سرشـناس محلـي بودنـد               

هاي در حال      و پشتيباني كاروان   دورانديشي و احتياط، براي نيروي ماليسون     
ك آذوقـه   هايي از خطوط ارتباطي كه در آنجا امكان تدار          بازگشت به بخش  

  .»شد  بايد در همان محل تهيه ميآذوقهنبود، 
  

  ارزش پول ايرانباال رفتن 
 افـزايش شـديد      داليل ها،  ابعاد وسيع خريد غله ايران توسط انگليسي      

                                             
1- Dickson, East Persia, pp 143-146. 

2- Mark Synge. 
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 سـنت   75/8در آغاز جنگ هر قران      . كند  نرخ برابري قران را نيز تبيين مي      
 در گزارشـي    كالدول.  سنت رسيده بود   19، ارزش قران به     1918 تا    و بود

افتخار « :نويسد  ، از افزايش نرخ برابري قران مي      1916 مارس   13به تاريخ   
دارم كه گزارش كنم ارزش تومان ايران در حال حاضر به طـور غيرعـادي               

 دالر است و بنـابراين ارزش       0875/0ارزش عادي قران نقره ايران      . باالست
 بـراي حوالـه پـانزده روزه        وز بانك شاهي ايران    دالر؛ اما امر   875/0تومان  

كند كه ارزش هـر تومـان را           قران پرداخت مي   5/8 براي هر دالر     نيويورك
سـازد، لكـن در        دالر يا بيش از يك سوم باالتر از حالت عـادي مـي             17/1

ايين است، ارزش پونـد انگلـيس از آن     بسيار پ  حالي كه ارزش دالر آمريكا    
اين چيزي است كه بانك با اعالم نرخ هر پوند استرلينگ           . تر است   هم پايين 

از ايـن رو    . كنـد    قران، اظهار كرده است و به هيچ نرخي هم خريد نمي           40
 هاي مربـوط بـه ايـن        هاي حقوق و پرداخت هزينه      براي تبديل بيشتر حواله   

مذاكره شده است تا بتـوان آنهـا را بـا           هاي بخش خصوصي      با طرف هيأت  
اين شرايط غيرعادي نتيجه    «: كند   اضافه مي   كالدول ».نرخ بهتري تبديل كرد   

 در اينجا و شعب ديگـر آن در     بانك انگليس : علل و عوامل گوناگوني است    
 در  هزار نيـروي روس   سراسر ايران مدعي هستند كه حضور بيش از يكصد          

نقاط مختلف ايران نيازي غيرعادي براي قران نقره به وجـود آورده كـه بـر          
  كـه  ن مـدعي هـستند    اين در حالي است كه ديگرا     . كمبود آن افزوده است   

  دررا] ارز[هـا و تبـادل     ، عمـالً خريـد و فـروش حوالـه         بانك شاهي ايران  
دارد و قرار است وامي را به پوند استرلينگ به دولـت ايـران              انحصار خود   

 اين وام قرار است بـه پـول ايـران بازپرداخـت             ،شود  اعطا كند كه گفته مي    
داشته شده و     كه ارزش پوند تا حد امكان پائين نگه        بانك مشتاق است  . شود

 به تبع آن ارزش تومان تا حد امكان باال باشد و به اين ترتيب تا حد امكان                
، نرخ برابـري قـران   1917 تا ژانويه  1.»پرداخت كند ] به تومان [پول كمتري   

، 1917 ژانويـه  6 در گزارشي بـه تـاريخ   كالدول. باز هم افزايش يافته بود 

                                             
1- Caldwell, dispatch 144, 891. 5151/1, March 13, 1916. 
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دارم كه نرخ فعلي برابـري       مي اظهار   فتخراًم«: نويسد  درباره ارزش قران مي   
نـرخ فعلـي كـه مـا        . بسيار غيرعادي اسـت   هاي خارجي با پول ايران        پول

 قران است و همـه چيـز حكايـت از آن            9/4مجبوريم دالر بفروشيم حدود     
شـود در ايـن زمـان         اين باعث مـي   . دارد كه اين نرخ كمتر هم خواهد شد       

 24نرخ پوند استرلينگ    .  سنت بشود  42حدود  ] در ايران  [ارزش دالر آمريكا  
  1.»كند تطبيقي آن را همانند دالر ميقران است كه قيمت 

از «: نويـسد    مـي  كالـدول . ، نرخ برابري باال باقي مانـد      1918در نوامبر   
دالر طـال   . زمان آغاز جنگ، ارزش برابري قران بيش از دو برابر شده است           

و  قـران ارزش دارد      50/5اكنون      ارزد، هم    قران مي  43/11كه به طور عادي     
 بـه   20/5طي فصل گذشته ارزش قران از       .  كاهش يافته است   20/5اخيراً به   

 در حـالي كـه      ».نوسان داشته اسـت   % 9 رسيده است؛ يعني به اندازه       60/5
يابد، تجارت خارجي واقعـي ايـران كـاهش           ارزش پول ايران افزايش مي    

حال حاضر تجارت خـارجي     در  «: نويسد   مي كالدول. كند   پيدا مي  يشديد
از آغاز جنگ، تجـارت در      . برد  ايران در وضعيتي بسيار نامطلوب به سر مي       

شمال ايران كه بخش بزرگي از تجارت آن با روسيه است، تقريبـاً متوقـف               
شايد تجارت در جنوب تا حدودي افزايش يافته باشد، امـا بـه             . شده است 

 يك سوم كـاهش يافتـه       طور كلي تجارت ايران در دوران جنگ به بيش از         
است و طي يك سال گذشته حجم مبادالت تنها نصف چيزي است كه پيش 

 اگرچـه شـايد در جنـوب         كـه  كند   اضافه مي   كالدول ».از جنگ بوده است   
، افـزايش يافتـه     1917تجارت به خاطر سال بسيار بد پـيش از آن يعنـي             

ن نرخ غيرعـادي و بـاالي برابـري ارز     ترين موهبت ايرا    بزرگ«باشد، لكـن    
است كه باعث شده تنها نيمي از مقدار عادي قران براي پرداخت خريدهاي             

 روشـن اسـت كـه بـا كـاهش شـديد واردات و               2.»خارجي ضرورت يابد  
هنگفـت  » هـاي نظـامي     هزينه«صادرات افزايش شديد نرخ قران ناشي از        

                                             
1- Caldwell, dispatch 269, 891. 5151/1, January 6, 1917. 

2- Caldwell, Quarterly Report No. 1,891. 00/1072, November 1,1918. 
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 مواد غذايي   هير معتناب ها بوده است؛ كه عمالً صرف خريد مقادي         انگليسي
در آن  . كردنـد   علت افزايش ارزش قران را، كمبود نقره تصور مي        . شد  مي

تقاضـاي رو بـه رشـد ارتـش         .  اسـت  بـوده پول ايران نقـره     معيار  دوران،  
 يافـت و در     ش قيمـت آن افـزاي      و  براي نقره باعث كمبود آن شد      انگليس

در حال حاضر   «: دهد   توضيح مي  كالدول. ارزش برابري قران منعكس شد    
اين امر تا حد زيادي بـه       .  نسبتاً شديد سكه نقره در ايران وجود دارد        كمبود

 است كه مقدار زيـادي از ايـن فلـز را بـراي              خاطر حضور ارتش انگليس   
بـر ايـن،    عـالوه   . پرداخت به نيروها و هزينه خريد آذوقه محلي نيـاز دارد          

اكنون هنگام جابجايي نيروهاست؛ يعني زماني كه پول كالني بايد به نواحي        
به اين منظور، اين پول تا زماني كه كار برداشت . مختلف كشور ارسال شود

 تا ملزومات زمـستان خـود را        اند  انجام شده و كشاورزان راهي شهرها شده      
 گـزارش   وايـت . داشـت  كمبـود نقـره ادامـه        1.»بخرند، باز نخواهد گشت   

عليرغم آنكه ديگر نقره براي خريد محصول به نـواحي روسـتايي            «: كند  مي
علت اصلي اين وضعيت، حـضور      . گردد، همچنان كمياب است     ارسال نمي 

 خريـدهاي   2.»شـود   شمار زيادي از نيروهاي انگليسي در ايران دانسته مـي         
هـاي   بينـي قيمـت   ي بـاال و پـيش  ها ها كه منجر به قيمت گسترده انگليسي 

باالتر از همين مقدار هم شده بود مشوقي شد براي مالكان تا غله خود را            
طـور   همـان .  بود»احمدشاه« خود ،يكي از اين دست مالكان . احتكار كنند 

يند از  تصويري بسيار ناخوشاكه در فصل بعد تشريح خواهد شد، ساوثرد   
   3.دهد رحم به دست مي كار و بي  به عنوان جواني طمعاحمدشاه

 درباره مسائل مالي حاوي اطالعات فراوانـي اسـت و           بحث ديكسون 
هـا، باعـث        خريد مواد غذايي انگليـسي    كند كه در چه شرايطي        روشن مي 

قيمـت   افزايش ارزش پول ايـران،       به گفتة او با    4.افزايش ارزش قران شد   
                                             

1- Caldwell, Qaurterly Report No. 1, 891. 00/1072, November 1, 1918. 

2- White, Quarterly Report No. 3, 891. 00/1096, April 4, 1919. 

3- Southerd, dispatch 3, 891. 00/1048, September 3, 1918. 

4- Dickson, East Persia, pp 152-153. 
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 1. بـود  تر از شعبه محلي بانك شاهي ايران         در اداره پست ارزان    روپيه هند 
 بانك نرخ برابري قران ـ روپيه را بر اسـاس نـرخ متوسـط مـاه قبـل       زيرا

 و  لگراف شده از هنـد    نرخ ت (در حالي كه نرخ اداره پست       . كرد  تثبيت مي 
با افزايش مستمر ارزش قران، فرصـت       . بر اساس نرخ جاري بود    ) به هند 

برخي افراد خالق دريافتند كه ايـن قـضيه   «: براي سودجويي به وجود آمد    
ها به سـرعت ايـن     انگليسي.»ثروتمند شدن استبراي  راهي آسان و سريع     

كنـد كـه       گزارش مـي   نسترويل، د 1918 مي   در 2.جريان را متوقف كردند   
 مشكل ديگري به وجود آمده اسـت و         اام. حل شده است  » مشكل آذوقه «

هاي خريـد غلـه و        آن مشكل دستيابي به پول ايراني براي پرداخت هزينه        
اما مـشكل ديگـري در      . تأمين آذوقه ديگر دغدغه نبود    «: منابع غذايي است  

مقدار پول موجود در ايـران چنـدان گـسترده          . ل ظاهر شد  شكل قحطي پو  
 سواي مشكل افـزايش     3».نيست و در اين هنگام نيازهاي ما بسيار زياد بود         

  مـك » گـر  معجـزه «پيوسته ارزش قران، مشكل عرضه پول به لطف دست       
  . حل شد، رئيس بانك شاهي ايران4موري
  

  ها در تجارت خارجي ايران خرابكاري انگليسي
 كـه در بـاال آمـد دربردارنـده مـوارد          كنـسول هـايزر   » دوست«گزارش  

ها در حال توسـعه       براي مثال، اين ادعا كه انگليسي     . نادرست بسياري است  
هـا     در واقـع، انگليـسي     .اند، نادرست است       بوده النهرين  تجارت ايران با بين   

  و ايـاالت متحـده  النهرين  اند تا تجارت ايران با بين       تمام سعي خود را كرده    
هـا درآمـدهاي گمركـي        با تخريب تجـارت ايـران، انگليـسي       . را خفه كنند  

غلـه  دولت ايران را كاهش دادند و بدين ترتيب مانع از آن شدند كه ايران               
اين كـار   .  وارد كند   و اياالت متحده   النهرين  شديداً مورد نياز خود را از بين      

                                             
1- Dickson, East Persia, p 156. 

2- Dickson, East Persia, p 156. 

3- Dunsterville, Adventures of Dunsterforce, pp. 177-178. 

4- Mc Murray. 
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هـا مقـررات     ، انگليـسي  1918 آوريل   15در  . كشي نبود   چيزي كمتر از نسل   
بودنـد و ايـن      اعالم كـرده     النهرين  جديدي را براي واردات از ايران به بين       

 يك نـسخه    كنسول هايزر .  به چاپ رسيده بود    هاي بغداد   موارد در روزنامه  
اي از يـك      اصـل و ترجمـه    «: كنـد    ارائـه مـي     را از اين اعالميه و ترجمه آن     

آوري عـوارض كاالهـاي وارده از    اعالميه كه در همان روزنامه درباره جمـع     
» . به چاپ رسيده است    النهرين   در بين  احيه تحت اشغال انگلستان   ايران براي ن  
پرداخـت عـوارض بـراي واردات از     «عبـارت بـود از      » اعالميه«عنوان اين   

  :و متن آن به اين شرح بود» ايران
 درصد  10تمام كاالها و تنباكوي وارداتي از ايران مشمول عوارض          

افرادي كـه   . ست كه در اداره گمرك قابل پرداخت است       قيمت كاال 
  :كنند، مقررات زير را درنظر خواهند گرفت از ايران كاال وارد مي

 يـا   ، خانقين اظهاريه كاالهاي وارداتي به مقامات گمرك در بغداد        -
  . انتقال يابدمندلي

الذكر عبـور     هاي منتهي به اماكن فوق       جاده اگر اين كاالها بايد از     -
كنند، مالكان كاالها كتباً با نخستين افسر سياسي كه در مسير خود با             

شوند، تماس گرفته و اظهاريه را به او تـسليم خواهنـد              او روبرو مي  
افسر سياسي پس از دريافت ضـمانت از مالـك، بـراي عبـور              . كرد

ارائه آنهـا بـه اداره گمركـات بـراي اخـذ             و   كاالها به سوي بغداد   
  .كند عوارض، مجوز صادر مي

مالكان كاالها اجازه دارند، پس از پرداخـت عـوارض گمركـي،             -
تمام يا بخشي از كاالي خود را درون محدوده تحت اشغال دولـت             

، با اطالع مقامات گمرك و كسب مجوز        حضرت پادشاه بريتانيا    اعلي
بني بر اينكه عوارض به طور كامل پرداخت شـده و هـيچ             رايگان م 

  .مانعي براي عرضه كاالها وجود ندارد، عرضه كنند
همراه كاالها، همواره بايد يك مجوز وجود داشته باشد كه اعـالم     -

 پرداخت خواهد شد و يا آنكـه بـه           در بغداد  ،دارد عوارض مربوطه  
هر يك از اين مجوزهـا، ايـن        بدون  . طور كامل پرداخت شده است    
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  .توان ضبط و مصادره كرد كاالها را مي
  1، مأمور وصول گمركات1918 آوريل 15، مورخ بغداد

 خفه كردن داد و ستد ايران بـا         ،روشن است كه هدف از اين مقررات      
حصوالتي چـون   ها ناتوان از صدور م        بدين ترتيب، ايراني  .  بود النهرين  بين

 چيـزي بـه ايـران    النهرين تنباكو، قادر نبودند از غله فراوان موجود در بين        
تراشـي در راه داد و سـتد ايـران      ها مانع   عالوه بر اين، انگليسي   . وارد كنند 

 گزارشـي از دخالـت      كالـدول .  را نيز آغـاز كـرده بودنـد        با اياالت متحده  
ها در امر داد و ستد با آمريكا و ممانعت از ورود منابع غذايي از                 انگليسي

  : نويسد او مي. كند  در دوران قحطي ارائه مياياالت متحده
هـا در امـر داد و سـتد بـا             هاي انگليسي   بايد به دو نمونه از دخالت     

يـك مـورد در دوران جنـگ در    .  جنوب ايران اشاره كنم    در آمريكا
قضيه مربوط به حمل سه هزار كيـسه شـكر          .  اتفاق افتاد  1917اوت  

آمريكايي از راه درياست كه نخستين محموله دريايي از اين دسـت            
اي از سوي كارخانه آمريكـايي        نماينده. آمد  بود كه به اين كشور مي     

 دريافـت كـه تمـام     بندرعباس همراه محموله بود و پس از ورود به       
 تحت  ]اينك [آمدند  به بندرگاه مي  ] پيش از اين  [حيوانات باركش كه    

ها بوده و عموماً در ارتبـاط بـا نيـروي             فرماندهي و كنترل انگليسي   
. رنـد يگ   مـورد اسـتفاده قـرار مـي        تأسيس پليس جنـوب ايـران      تازه

 در ايـن     به معاون كنـسول انگلـيس      ،ل در اين مورد   آمريكايي مسئو 
كند و    مراجعه مي ) كه عمالً كنترل اين منطقه را در دست دارد        (شهر  

پس از بحثي طوالني قرار شد كه اگر نماينـده آمريكـايي بتوانـد از               
 حيوان بـاركش تهيـه كنـد، آنگـاه اجـازه داده          خارج از بندرعباس  

اهد شد بدون ايجاد مزاحمت براي نيروهاي انگليـسي و معـاون            خو
فرد مسئول محموله   . كنسول، محموله خود را بارگيري و تخليه كند       

گـردد و   تا مسافتي در حدود بيست و پنج مايل در بيرون شهر را مي    

                                             
1- Heizer, dispatch 92 and enclosures, 891. 00/978, April 27, 1918. 
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تواند كارواني از سيصد و پنجاه شـتر فـراهم كنـد؛ امـا                باالخره مي 
مانع مصادره حيوانـاتش و اسـتفاده از        مالك شترها كه قصد داشت      

 تـا زمـان حـصول        كـه  ها شود، اظهـار داشـت       آنها از سوي نظامي   
اطمينان كافي از اينكه حيواناتش ضبط نخواهند شد، بـه شـهر وارد             

 و بـه    نمـود  حيواناتش را دريافـت      كرايةپرداخت   پيشاو  . شود  نمي
او را مـصادره و بـه كـار          در آنجا ارتش، كـاروان       . آمد بندرعباس

 ،هنگامي كه به معاون كنسول مراجعه شد، او اظهار داشـت          . گرفت
تواند هـيچ كمكـي بـه         عليرغم آنكه به آنها قول داده است، اما نمي        

بدين خاطر محموله شكر اجباراً     . صاحب كاروان كند   ها يا     آمريكايي
 شرايطي بود كـه حمـل       اين در .  ماند پنج يا شش ماه در بندرعباس     

پروردگان انگليسي به داخـل كـشور          و دست  هاي شكر هند    محموله
 به نماينده شركت باربري دريـايي       معاون كنسول انگليس  . مجاز بود 

 در صورتي كه آنها به وي رسيدي اعطا كنند مبني بـر             ،پيشنهاد كرد 
اند، پانصد تومان     ت نموده اينكه خسارت خود را به طور كامل درياف       

به او خواهد پرداخت، امـا بـه معـاون كنـسول            ) حدود هزار دالر  (
اطالع داده شد كه ده هزار دالر هم خسارت اين شركت را جبـران              

  .كند و از اين رو پانصد تومان پذيرفته نشد نمي
 همين شركت محموله ديگري به ايران بـرد، ايـن بـار بـه               1919در  

دارد كه بهترين نرخ حمل بـاري         ؛ و نماينده شركت اظهار مي     محمره
توانسته تأمين كند براي مسير بمبئي بـه محمـره بـه مبلـغ                كه او مي  

شصت و پنج روپيه براي هر تن در چهل فوت مكعب بوده است، و              
هـاي انگليـسي      داند برخي شركت    اين در حالي بوده است كه او مي       

نرخي در حدود چهل و پنج روپيـه در         اند    توانسته  در همان زمان مي   
  .هر تن را تأمين كنند

  :كند  مورد ديگري را تشريح ميكالدول
در آنجا نماينـده يـك شـركت فـرش          . مورد ديگري در كرمان بود    

 بود كـه دو     اين مرد يك ارمني و تبعه عثماني      . آمريكايي مستقر بود  
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 زندگي كرده بود و اين زمان براي او كافي بـود تـا              سال در آمريكا  
شـناخت،     را بشناسد و بيشتر از هر جـاي ديگـري كـه مـي              آمريكا

ها و مجالت آمريكـايي را دريافـت          او روزنامه . دوست داشته باشد  
خواند و      د مي  بو كرد و اغلب مقاالتي از آنها را كه به نفع آمريكا            مي

 وارد جنـگ     اگـر آمريكـا    ،گفت  نهاد و مي    گاه پا را از اين فراتر مي      
و برندة   عامل تعيين كننده     شدند و آمريكا    شد، متفقين برنده نمي     نمي

هايي درباره اين      گزارش  در كرمان  كنسول انگليس . جنگ بوده است  
گيـري فـرد خـاطي        گونه موارد دريافت كرد و جاسوسي براي پـي        

كارگزار كه داراي اختيارات محلي در مـواردي اسـت كـه            . گمارد
كند، مطلـع شـد كـه         ها با منافع ايران منافات پيدا مي        منافع خارجي 

 از اين نماينده شركت خارجي خشنود نيست، و در          كنسول انگليس 
ارتباطي با اين مرد يـا شـركتش داشـت، بـه نفـع              اي كه     هر پرونده 

 عرصه آن قدر بر مرد ارمني در كرمـان        . كرد ميصادر  رأي  ها      ايراني
تنگ شد كه ترجيح داد آنجا را ترك كند، اما جسارت آن را نداشت 

از تـرس آنكـه بـه       ( بـرود    كه بدون اخذ اجازه از كنسول انگلـيس       
 بنابراين نـزد كنـسول رفـت و    .)ز شهر دستگير شود  محض خروج ا  

دهي  چه تضميني مي«:  در آنجا از او پرسيدند.خواستخروج اجازه  
 ه بـود  مرد چنان به ستوه آمد    » كه هرگز به اينجا باز نخواهي گشت؟      

 اي كه تقاضا كرده بود، در واقـع از كرمـان            كه پس از گرفتن اجازه    
منـافع شـركتش نكـرد و در        پيگيري  سئول  گريخت و كسي را هم م     

  1.نتيجه شركت در آن ناحيه ضرر فراواني كرد
 ايــن ادعاســت كــه هــايزر» دوســت«ديگــر اشــتباه آشــكار گــزارش 

 به ايـران    النهرين  ها اجازه داده بودند يك محموله مهم غله از بين           انگليسي
 در النهـرين    باشد، چـرا بايـد درسـت در مـرز بـين            اگر چنين . صادر شود 
 بـا مـشاهده      قحطي آن چناني وجود داشـته باشـد؟ سـاوثرد          ،قصرشيرين

                                             
1- Caldwell, Quarterly Report No. 6, 891. 00/1148, January 9, 1920. 
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كنـد كـه       به هنگام صرف ناهار، اشاره مـي       صحنه دردناكي در قصرشيرين   
در . ، غله كافي در دسـترس بـوده اسـت         النهرين  ز بين  مر يدرست آن سو  

اينهـا همـه در     «: افزايـد   او مـي  .  نيز غله فراوان وجـود داشـت       هندوستان
 غذاي فراوان وجود داشت، امـا بـه         ،شرايطي بود كه چند صد مايل دورتر      

 من گفتند در بخشهايي     به..  ..خاطر نبود امكان حمل و نقل در دسترس نبود        
هـاي كـالن      مـت توجهي وجود داشت كه بـه قي        از ايران، انبارهاي غله قابل    

 نيز انبارهاي غله النهرين آن سوي مرز در بينهمچنين در . يافتني بودند  دست
بخت  ايران نگون . وجود داشت، اما راهي براي انتقال اين غله وجود نداشت         

هـن خـود را توسـعه دهـد، كمتـر از      آ ها و راه  ست كه جاده فرصت نيافته ا  
 وجود دارد و به نظـر       ]ايران [آهن در تمام اين كشور بزرگ       يكصد مايل راه  

رسد توسعه حمل و نقل اهميت بسيار بيشتري نسبت بـه توزيـع واقعـي           مي
ايران به غذا و سيستم حمل و نقل و غذا، و نه پـول،   . ثروت در كشور دارد   

توان از    و غذا را در صورت فراهم بودن امكان حمل و نقل مي            محتاج است 
   ».داخل و خارج تأمين كرد

ها و تجارب متعـدد مـن    اينها نخستين موارد از ديده«: افزايد  مي ساوثرد
د كه در سفر كوتاهم به ايران تجربه كردم؛ اين موارد حاكي            واز اين دست ب   

ك در سرزميني است كه در بخشهايي از آن و نيز برخـي             از گرسنگي هولنا  
اش غذاي فراوان در دسترس است؛ اما بـه خـاطر نبـود               كشورهاي همسايه 

آدمي چشم در چشم اين اوضاع شرم . يافتني نيست امكان حمل و نقل دست
انديشد كه آيا اين مـردم فقيـر    كند كه غذاي خود را بخورد و به اين مي             مي

 بعد از ايـن     ؟اند شكمي پر از غذا داشتن چگونه است         دهآيا هرگز درك كر   
باز زنم؛ و معتقدم هـيچ بـشر         تجارب هرگز نتوانستم از اطعام گرسنگان سر      

كـنم كـه در ايـاالت     افتخار مـي . توانست چنين نكند   عادي ديگري هم نمي   
مندنـد    ر عالقه دل بسياري هستند كه به اين كا        گ   بزرگ ما مردمان بزر    متحده

فهمند كـه     بخت را مي   و دست كم بخشي از آنها نيازهاي اين قربانيان نگون         
. مانـده آنهاسـت     بخش عمده بدبختي آنها به خاطر اقتصاد و سياست عقـب          

شـان در ميـان ايـن        ها شهرتي بـراي      در ارسال كمك   سخاوت مردم آمريكا  
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   ».حفظ آن مغرور باشندفقراي بدبخت به هم زده است كه بايد از 
 در پايـان چنـين      ، با اشاره بـه ضـرورت واردات غلـه از هنـد            ساوثرد

تواند بخورد و نه بكارد، اما غلـه   زده پول را نه مي  ايراني قحطي «: نويسد  مي
ير اي چون هند كه در آن مقـاد         با وجود همسايه  . تواند بخورد و بكارد     را مي 

  كـه  رسـد   توان با قيمتي معقول خريداري كرد، به نظر مي          زيادي غله را مي   
 مقـداري از آن غلـه را بـه دسـت            ،بسيار بهتر است به جاي توزيـع پـول        

توانند با پول غذايي       زيرا به هنگام قحطي رعايا اغلب نمي       ،نيازمندان رساند 
وجود غلـه در    ورود غله به شكستن تنگناها در منابع م       . براي خود تهيه كنند   

شود  هاي مالي باعث مي كشور كمك خواهد كرد، لكن ورود و توزيع كمك   
مالكان ثروتمند سود كالن خود را حفظ كرده و نابساماني اقتصاد عمـومي             

تالش براي تأمين منابع براي خريد كاميون       ... هاي مردم ايران ادامه يابد      توده
سـازي؛ خريـد و        در جاده  يا وسايل نقليه ديگر؛ استخدام كارگران روستايي      

...  و ديگر كشورهاي همسايه و بخشهاي دوردست ايران        واردات غله از هند   
 امكانات بسيار بزرگي در اين نـواحي از خـاور نزديـك در              تجارت آمريكا 

منـد    جايي كه مردم آن از قبل بـه كاالهـاي آمريكـايي عالقـه             . اختيار دارد 
كنند، هر چنـد كـه         و دولت آن با احترام نگاه مي       مردم آمريكا اند و به      شده

  1».دانند هاي سياسي زبانزد ما نمي آل چيز چنداني هم از سخاوت و ايده
نـاتواني در    « كـه  كند   بار ديگر تصريح مي    در گزارش ديگري، ساوثرد   

 به ايران فقط به خاطر نبود يـك جـاده مناسـب             النهرين  غله از بين  » حمل
 جاده بـسيار خـوبي      1918 دست كم تا مي       كه كند  او ذكر مي  . نبوده است 

 -بـا وجـود ايـن     .  وجـود داشـت     و دريـاي خـزر     النهـرين   ميان مرز بـين   
 در  1919تـا ژوئيـه      نه تنها قحطي     -طور كه در باال توضيح داده شد       همان

تـوجهي از غلـه ايـران را          ها مقـدار قابـل      ايران ادامه يافت، بلكه انگليسي    
 اوضـاع   ساوثرد. عليرغم وجود شرايط آزاردهنده قحطي خريداري كردند      

، مـسافتي كـه   جاده روز به داخل ايران تا همدان      «: دهد  جاده را توضيح مي   

                                             
1- Southerd to Vickery, letter and memorandum, 891. 48/127, December 24, 1918. 
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 مايل است، داراي چند گذرگاه كوهـستاني و طـوالني           350 بيش از    حدوداً
است و اندكي بهتر از راه كاروان رو در سرزميني ناهموار و نـسبتاً خـشك                

، 1915ها در سالهاي اشغال اين خطـه در   ها و ترك است، هر چند كه روس   
 تا  جاده بسيار خوبي از همدان    . اند   مقداري راه در آن ساخته     1917 و   1916
 مايـل اسـت، ترابـري نيـروي         300 وجود دارد كه مسافتي در حدود        خزر

نظامي و متعلقات آن دربردارنده مشكالتي بود و امكان استفاده از جاده تـا              
هـا قطـع       مگر تا اواخر بهار كه بارش      ؛اي وجود نداشت    ميزان قابل مالحظه  

فـت  رل، اقدامات مؤثري انجام گ    به هر حا  . ها ذوب شد    شده و برف گذرگاه   
هاي فورد از اين مسير در حال تـردد           ها و ون    و تا اواسط مي امسال كاميون     

  در همين گزارش سـاوثرد     ».كنند  به ايران بوده و نيرو و امكانات جابجا مي        
گذارد كه جـاده خـوبي بـين روز و همـدان وجـود                ترديدي به جاي نمي   

كار بهسازي جاده ادامه يافته است و تا پايـان اوت، مـسافت          «: تداشته اس 
 سـاخته   رو از روز به همدان      مناسبي جاده قابل استفاده در مسير راه كاروان       

  1».شده است
هـاي خـوب وجـود        هـاي ايـران جـاده       در حالي كه در برخي قسمت     

ت جهـان   كنندگان سـوخ    ترين توليد   داشت، در كشوري كه يكي از بزرگ      
ها نه تنها با محروم كردن ايران از بنزين،      انگليسي .شد  بود، بنزين پيدا نمي   

كردنـد، بلكـه تجـارت و سـفرهاي           در تجارت خارجي ايران اخالل مـي      
 غيـرممكن داخلي را نيز با سخت و گـران كـردن شـديد ترابـري، عمـالً                 

عالوه «: نويسد   مي 1918 آوريل   29 در گزارشي به تاريخ      كالدول. ساختند
بر تشريح برخي شرايط غيرعادي كه در اثر جنـگ و قحطـي در ايـران بـه            

ها در پي آنها، افتخار دارم اطالعات زير      وجود آمده است و باال رفتن قيمت      
   ».را درباره هزينه ترابري محلي به عرض برسانم

و بـاور نكردنـي    هاي باال       به خاطر كمبود و قيمت    «: دهـد   او توضيح مي  
هـا و     هـا، اسـب     فعلي براي غله و منابع غذايي، قيمت علوفه قاطرهـا، االغ          

                                             
1- Southard, dispatch 1, 891. 00/1054, September 2, 1918. 
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شترهاي باركش به بيست و پنج تا سي دالر براي هر بوشل جـو و نـود تـا       
يكصد دالر براي هر تن يونجه و بيست و هشت تا سي و دو دالر براي هر                  

 ها باالتر از اينهـا       چه بسا قيمت   ،تادر ديگر والي  . بوشل گندم رسيده است   
براي مثـال، اخيـراً     . ر متفاوت است  ها در نقاط مختلف بسيا       قيمت ؛باشدهم  

 هر بوشل بيست و چهار دالر بود، در حالي كه در همـدان،              گندم در تهران  
تفـاوت  . در دويست و پنجاه مايل آنسوتر، قيمت هر بوشل چهل دالر بـود            

 اخيـراً .  و نقل است كه اساساً وجود ندارد       ها به خاطر امكانات حمل      قيمت
، ، در فاصله كمتر از ششصد مايلي تهران       در واليت سيستان  گزارش شد كه    

رسـد،    گندم فراوان است و هر بوشل يك دالر و پنجاه سنت به فروش مـي              
ت در حالي كه درست در همين زمان، قيمت در شهر، هر بوشل بيش از بيس         
   ».دالر بوده است و در برخي نقاط كشور هم نزديك به دو برابر اين مقدار

 و  انگلـيس شركت نفت   .  بنزين بود  گرانيتر كمبود و      نكته قابل توجه  
 بـود، حجـم      كه دست كم دو سوم آن در مالكيت دولـت انگلـستان            ايران

كـرد و در      ليد مي اي از محصوالت نفتي خام يا پااليش شده را تو           گسترده
هـا نيـروي      در حـالي كـه انگليـسي      . داد   قـرار مـي    اختيار ارتش انگلستان  

ترابري موتوري را در غرب و شرق ايـران در اختيـار داشـتند،              » پايان  بي«
: دهـد    توضـيح مـي    كالدول. قيمت بنزين در ايران هر گالن شش دالر بود        

اخيـراً  . هاي سفر ذكر كـرد      آورترين ارقام را بتوان براي هزينه       رتشايد حي «
 برود كه حدوداً سيصد مايـل       يك مقام دولتي قصد كرد از اينجا به اصفهان        

 ببرد،  خواست او را با خودرو به اصفهان        مردي پيدا شد كه مي    . فاصله دارد 
؛ كه به نرخ رايج دقيقاً برابـر پانـصد          قيمتي كه مطرح شد نهصد تومان بود      

از آنجا كه بنزين هـر گـالن شـش دالر           . شود  دالر يا هر مايل پنج دالر مي      
 بايد به طريقي به ايستگاههاي مختلف سفري در مـسير اصـفهان             است و مي  

 ».رسد، غيرمتعارف نيست ارسال گردد، اين قيمت آن چنان هم كه به نظر مي
 ادامـه   كالدول. ها مشكل كمبود سوخت نداشتند       انگليسي كهواضح است   

به طور كلي سفر در ايران عمالً غيرممكن است و آنهايي كه سفر             «: دهد  مي
كنند،   ها استفاده مي   ها و انگليسي      هاي نظامي روس    ميونكنند، عموماً از كا     مي
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اي قابل عبور و مـرور در بيـشتر         ه  اگر چه حتي اين هم به خاطر نبود جاده        
او «: افزايـد    درباره آن مقام دولتي بينوا مي       كالدول ».نقاط، كار سختي است   

توانست چنين بهايي را براي خودرو بپردازد، كوشش كرد تا بـراي              كه نمي 
يجاني تهيه كند   ، در فاصله حدود ششصد مايلي، درشكه يا دل        رفتن به شيراز  

اندكي بـيش از يكـصد      (و مجبور شد براي كرايه آن پانصد و پنجاه تومان           
  1».بپردازد) دالر

  
  تفتيش ارزاق

ايـن  . بـود » تفتـيش ارزاق  « دولت ايران به بحران مواد غذايي،        واكنش
يك جنبه بسيار جالـب ايـن       . شك مضر بود    تأثير، بلكه بي    اقدام نه تنها بي   

 داخلي و در    ارزاقكنندگان    شت اتهام به سوي توليد    اقدام تغيير جهت انگ   
، 1918 سـپتامبر    13در  . ها بود   نتيجه برداشته شدن اتهام از دوش انگليسي      

 ،از سوي مأمور بلژيكـي گمركـات  «: نويـسد   در تلگرافي چنين مي  كالدول
صـادرات  «: ايدافز   او همچنين مي   ». در ايران برقرار شده است     تفتيش ارزاق 

 روشـن مـي شـود كـه         2».غله، گاو، گوسفند و غيره از ايران ممنوع اسـت         
 كالـدول .  بوده است  در ايران تنها منحصر به واليت تهران      » تفتيش ارزاق «

 به پيوست يك نسخه از ترجمه يادداشت        مفتخراً«: كند  گونه گزارش مي    اين
ــاريخ ) 39/223(شــماره  ــه ت  را كــه بيــست و ســوموزارت خارجــه را ب

، درباره  مفتش ارزاق ،  دربردارندة مقررات منتشر شده از سوي آقاي موليتور       
 ايـن   3».دارم مـي  است، ارسال    خريد و جابجايي غله در واليت تهران      نحوة  

 و بـازرس ذخـاير      مفـتش ارزاق  ،  اعالميه كه به امضاي المبـرت موليتـور       
را بر خود   ) 1336 ميزان   13 (1918 اكتبر   6سلطنتي رسيده است و تاريخ      
  :دارد، شامل مقررات زير است

                                             
1- Caldwell, dispatch 379, 891.50, April 29, 1918. 

2- Caldwell, telegram, 691. 00/8, September 13, 1918. 

3- Caldwell, dispatch 461 and enclosure, 691. 00/9, October 28, 1918. 
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 21 (1336الحجه    ، در چهاردهم ذي   هيأت وزيران در اجراي تصميم    
  )1918سپتامبر 

، به چـاپ رسـيد، مفـتش        »ايران« كه در روزنامه     )1127(به شماره   
  :كند ارزاق موارد زير را اعالم مي

، به استثناء بذر و ذخيـره  دولت تمام محصول گندم واليت تهران    ) 1
ساالنه زارعان و مالكـان را بـراي اسـتفاده در پايتخـت در اختيـار                

  .گيرد مي
  .يداً ممنوع است و حوالي آن شدحمل گندم از تهران) 2
  .خريد و فروش تجاري گندم مجاز نيست) 3
  .تواند گندم بخرد فقط دولت مي) 4
كساني كه مانع اجراي اقدامات مفتش ارزاق گردند و از مقررات           ) 5

اي كه از سـوي        بنا به احكام جداگانه    ،مربوط به ارزاق تبعيت نكنند    
  . مجازات خواهند شد،شود كابينه صادر مي

ترين بخـش آن بـه        ات به تفصيل ذكر شده است و مهم       جزئيات مقرر 
  :اين شرح است

طور كه در اعالميه قبلي ذكر شده است، اگر كسي سعي كنـد              همان
آن گنـدم و     گندم و جو خارج كند، در صورتي كه           واليت تهران  از

 به ايـن منظـور    .  باشد، ضبط خواهد شد    جو مربوط به واليت تهران    
نيروي مخصوصي براي جلوگيري از خروج گندم و جـو از واليـت      

حمل و نقل گندم و جو در داخل واليت،         .  تدارك شده است   تهران
 دارند   كساني كه خانه  . مثالً براي كاشت، محدوديتي نخواهد داشت     
اند،    گندم و جو خريده    و پيش از انتشار اين اعالميه از اطراف تهران        
عقرب 1 (1918 اكتبر 14فرصت دارند گندم و جو خود را تا قبل از          

در صورتي كه آنها قبل از اين زمان گنـدم          .  بياورند به تهران ) 1337
 نخواهند داشـت و دولـت آن را          حمل خود را نياورند، ديگر اجازه    

توانند گندم و جـو الزم بـراي مـصرف     اما مالكان مي  . خواهد خريد 
 بياورند مشروط بر آنكـه مطـابق بـا قاعـده            ساالنه خود را به تهران    
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معمول، قبالً از اداره ارزاق مجوز گرفتـه باشـند و پـس از بررسـي            
آن افـرادي   . هايشان ببرنـد    اداره مذكور، گندم و جو خود را به خانه        

 تهيه كنند   تهرانخواهند گندم و جو خود را خارج از واليت            كه مي 
خود را بـه    ) مجوز بارگيري (منوط به آنكه بارنامه     آزاد خواهند بود،    

انـد،    امضاء رئيس ماليه محلي كه از آن جو و گندم خريداري كـرده            
دريافت كرده باشند تا به اين ترتيب نشان داده شود كه بار مـذكور              
در بيرون واليت خريداري شده است؛ و بنا به قـانون مالكـان بايـد               

جوزهاي اداره تفتيش ارزاق را پيش از آوردن گندم يا جو خود به             م
  . بگيرند،تهران

ـ    «: در ادامه اعالميه آمده است     احتكـار و خريـد و      وي كـه    گنـدم و ج
 مالكان غله دو ماه از تاريخ       ».از سوي دولت ضبط خواهد شد      ،فروش شود 

 محـل نگهـداري غلـه    اين اعالميه فرصت داشتند تا دولت را از مقـدار و         
 مأموران دولـت بـه زور غلـه         ،پس از انقضاي اين زمان    «: خود آگاه سازند  

 در ايـن    ». خواهنـد كـرد     ضـبط  براي تأمين نيازهاي عمـومي    را  مورد نياز   
اگر آن افرادي كه قبل از انتشار اين اعالميـه          «: اعالميه همچنين آمده است   

رزاق مراجعه كرده و مأموران     اند، شخصاً به اداره ا      غله خود را پنهان ساخته    
. شـد مسئول امور ارزاق را درباره غله خود مطلع سازند، مؤاخذه نخواهنـد             

 يعنـي آن    ».درباره غله آنها مطابق با مقررات اين اعالميه رفتار خواهد شـد           
اين اعالميه تهديدي هـم     . شد  غله به زور و با قيمت دولتي خريداري مي        

ش كنند با اقدامات مـأموران دولتـي در       تمام كساني كه تال   «: بر داشـت   در
نظارت بر انبارهاي غله در هر مكاني مخالفت ورزند، به عنوان كساني تلقي             

ارزاق توزيـع    و عليـه تـسهيل       سـرپيچي خواهند شد كه از قوانين دولتـي        
اند؛ و بنابراين مطابق بند چهارم تصميم كابينه در تـاريخ             عمومي اقدام كرده  

 تهديـد نهـايي     ». مجازات خواهند شـد    )1127(اره   به شم  1918 سپتامبر   21
عالوه بر مجازات قطعي تمام كساني كـه مـستقيماً بـا            «: متوجه مالكان بود  

اند، دولت مالكان غله و مباشران محلي را كـه   اقدامات دولت مخالفت كرده 
  ». جريمه خواهد كرد،نندبزها دامن  به مخالفت
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ها را نتوانست     ي انگليسي اين مقررات كمبود واقعي ناشي از خريدها       
 مقصود اصلي از اين مقررات آن بود كه  كهرسد به نظر مي. از ميان بردارد

. نشان داده شـود   مسبب قحطي   سازي مالكان و تاجران       و ذخيره » احتكار«
نه به قدرتي كه    ها، وفادارا    با دور كردن اتهام از انگليسي      الدوله  كابينه وثوق 

تـرين تـراژدي      الپوشاني بزرگ . داشته بود، خدمت كرد   ورده و نگه  او را آ  
  . خيلي پيش از اين آغاز شده بود،ايران
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  ششمفصل 
  

  محروم ساختن ايران از پول
  

پس از آغاز جنگ اوضاع مالي دولت ايران به سرعت رو به وخامـت              
، از تـأثير جنـگ بـر        1914 اكتبـر    7 در گزارشي به تـاريخ       كالدول. گذارد

. در وضعيت بـدي اسـتاز نظر ماليايران« : نويـسد منابع مالي دولت مي
 عـوارض صـادرات و واردات راحاصـل ازجنگ اروپا تمام درآمـدهاي

به هر حـال.  دولت ورشكست شده است كهشود ميگفتهمتوقف ساخته و
ي اين مسئله خواهـدبه زودي مجلسي كه در آستانه تشكيل است راهي برا

منبع درآمد اصلي «: نويـسد  از درآمدهاي گمركي ايران مي كالدول 1».يافت
درآمدهاي شمال براي پرداخت. ايران همواره درآمدهاي گمركي بوده است

شد و درآمدهاي جنوب نيز به طور مشابه بـراي ضبط مياقساط وام روسيه
. يافـــت اختـــصاص مـــيهـــاي دولتـــي و غيردولتـــي انگلـــستانخـت وامپردا

هـاي اجبـارياين پرداخـتدرآمدهاي گمركي همواره چنان بود كه براي
ماند كه عمده آن از گمركات شمال حدودميباقيكافي بود و مقداري هم

ي آمـد كـه ايـن مقـدار بـرا پوند استرلينگ در سال به دست مي000/150

                                             
1- Caldwell, dispatch 11, 891. 51/191, October 7, 1914. 

HistoryBook.ir



166  قحطي بزرگ

از زمـان آغـاز جنـگ و. رسـيدهاي عمومي داخلي به مـصرف مـيهزينه
 درآمدهاي گمركي شمال تقريبًا بـه هـيچخصوصًا پس از فروپاشي روسيه

»1.رسيده است و بدين ترتيب آن درآمد مازاد هم البته از ميان رفتـه اسـت
 بـه نقـل از منبعـي        1915 مـارس    2 در شماره    »ين ساينس مانيتور  تكريس«

البتـه«: كنـد ناشناس در لندن نكاتي را درباره اوضاع مالي ايران ذكـر مـي
تا آنجا كه به دولـت مربـوط... مشكل اصلي ايران مسئله بزرگ مالي است

تر رعايـتها نيست، بلكه مسئله بزرگآوري مالياتاست، مسئله فقط جمع
 درباره ايـن مقالـه كالـدول       ».آوري استنه آنها پس از جمععدالت در هزي

غرضي و درستي اين اظهارات بهبايد بيفزايم كه درباره بي«: دارداظهار مـي
 و روسيه  هاي انگليس ، دولت1915در ژانويه   2.»كردطور كلي بايد ترديد

ـ            به منظور كمك    آن  ، بحـران مـالي    ر به دولت ايـران بـراي فـائق آمـدن ب
  .مالي كذايي را برقرار ساختند» مهلت«

  
  استمهال

 بـه ايـن شـكل شـرح         1915 اسـتمهال را در اوايـل        برقـراري ساوثرد
نظـرهـاي ايـران زيـرخانـه بـسياري از گمـرك،در آغاز جنگ«: دهد  مي

شدند و قرار بود بخشي از درآمـدهاي اداره مي و انگليسهاي روسدولت
هايي كه دولت ايـران از دولوامو سودجمع شده براي بازپرداخت اقساط

                                             
1- Caldwell, Quarterly Report No. 1, 891. 00/1072, November 1, 1918. 

2- Caldwell, dispatch 53 and enclosures, 891. 00/838, April 7, 1915 7در » ارشاد«، نشريه 
 حاضرند يك سوم درآمد سال جاري را منـوط بـهمردم اصفهان«: دهد خبر مي1915فوريه

ا بـه پرداخت كنند، اما حاضر نيـستند ايـن وجـه رانتصاب وليعهد به عنوان والي آذربايجان
 با اشاره به پذيرفته نـشدن اسـكناس و كمبـودكالدول» .داري بدهندمسئولين بلژيكي خزانه

با وجـود آنكـه مجلـس قـانون مـورد«: اندازدجدي نقره، نگاهي هم به اوضاع اقتصادي مي
يرفتن اسكناس از بانك را تـصويب مبني بر جرم تلقي كردن و نپذدرخواست بانك انگليس
از طرف ديگـر، طـال هـم. شوندها به ارزش كامل خود معامله نميكرده است، اين اسكناس

هـا هـمبه همين خـاطر حتـي بـراي سـفارتخانه. شود، نقره هم بسيار كمياب استپيدا نمي
 .Caldwell, dispatch 65, 891. 00/840, May 19, 1915».ها مشكل استپرداخت هزينه
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وقتي جنگ بخش عمده تجارت.  مورد استفاده قرار گيرد،يادشده گرفته بود
وضاع ماليايران را متوقف ساخت و به دنبال آن درآمد دولت كاسته شد، ا

انگلستان و روسـيه تـصميم گرفتنـد در. تر از معمول شد بحرانيدر تهران
هـا را بـه تعويـقبا اعالم استمهال، بازپرداخـت اقـساط وام1915ژانويه

پـس از   » .انداخته و مبالغ مربوط به آن را در اختيار دولت ايران قرار دهنـد
به وجـود   »  مالي هيأت«ش كردند يك    ها تال ها و انگليسياستمهال، روس

لكن براي اطمينان از اينكه اين پول«:دهدگونه شرح مي اين ساوثرد .آورند
براي مصارف دولتي هزينه شود و نه غير آن، آن چنان كه در برخي مـوارد

 تـصميميس و انگلـروانه جيب مسئوالن شده بـود، دول روسورخ داده
1».مالي براي كنترل مصارف اين پول منصوب كنند هيأت گرفتند كه در

  

: شـود هـا مـي در قضيه ارزش قـران درگيـر مهلـت پرداخـتكالدول
اسباب گوناگوني در به وجـود آمـدن ايـن شـرايط بـه شـدت-محرمانه«

 قادر نيست ديون خود را بپـردازد ودولت ايران كه. است دخيل،غيرعادي
هـاي نماينـدگي روس وت توانسته است با كمك هيأ،مهلت خواسته است

پونـد) 000/30(هـزارهايي براي اسـتقراض ماهانـه سـيانگليس به توافق
گفتـه.  كه يك مؤسسه انگليسي است، برسداسترلينگ از بانك شاهي ايران

بانك كه عمًال انحصار امتيازهاي بـانكي ايـران را در اختيـار اين،شودمي
هنگامي كـه مـذاكرات. كنددارد، نرخ برابري ارزها را خودسرانه تعيين مي

براي وام با هر نرخي در جريان بود، دولت ايران مايـل بـه اسـتقراض بـه
دهنده بر پوند استرلينگ اصـرار داشـت و ايـنتومان بود، در حالي كه وام

كند با عنايت به اين واقعيت كه درستعا كه بانك خود نرخ را تنظيم مياد
 كاهش ارزش پوند استرلينگ انگليس،هاي ماهانه به دولتپيش از پرداخت

شد، رنگ بيشتري بـه خـوديافت و ارزش تومان در برابر آن افزوده ميمي
  ».فترگمي

از ديگـر سـو، بانـك«:دهـد گونه پايان ميشته خود را اين نو كالدول

                                             
1- Southard, dispatch 2, 891. 00/1015, September 2, 1918. 
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 حضور شمار زيـادي از نيروهـاي روس در ايـران، هزينـه               كه مدعي است 
اي در حدود يك ميليون روبل در پي دارد كه ارزش پوند اسـترلينگ                ماهانه

 اگر شمار نيروهاي    ،هاد شده است  نرا بسيار كاهش داده است و چنانچه پيش       
 يا چهل هزار تن برسد، جاي شگفتي نخواهد بـود اگـر             ر هزا روس به سي  

بـه همـين    تا پايان جنگ فعلـي در اروپـا          بيشتر كاهش يابد و      ،نرخ برابري 
هـر رقـم طـال، از       ترين شكل قضيه آنجاست كه         نامعمول .شكل باقي بماند  

، به طرز چشمگيري زير قيمت است و رايج نيست و ايـن  جمله طالي ايران 
1».ره و اسكناس ارزش مبادله بيشتري دارنددر حالي است كه نق

  

هـاي ناشـي از        پرداخـت  ،اين امر نيز روشن است كه از همـان آغـاز          
آوري   ها نـامنظم بـود و وجـوهي كـه جمـع             از سوي انگليسي  » استمهال«

با «: دهد    گونه شرح مي     اين كالدول. رسيد  شد به دست دولت ايران نمي       مي
 در آن زمـان، طـي قـراردادي بـا            انجام شده با بانك شاهي ايران      هماهنگي

ها در شعب آن بانك گـرد آمـده و              هاي جنوب، بنا بود اين وام       خانه  گمرك
از آنجا كه دولت ايران مبالغ هنگفتي بـه ايـن           .  منتقل گردند  نهايتاً به تهران  

دار پول گرد آمده از سوي بانك ضبط شده و بـه            بانك بدهكار بود، اين مق    
، به هر شكل، تمام ديوني      ]1918در  [حاال  . شد  دولت ايران تحويل داده نمي    

اند و وجوه مـازاد         اي وجود ندارد، پرداخته شده      كه درباره آنها ديگر مسئله    
اما . اند  اش قرار گرفته    بر آنها آزاد شده و در اختيار دولت براي امور داخلي          

نظـر    كه درباره ماهيـت آنهـا اخـتالف       هاي هنگفت ديگري نيز هست        هيبد
بانك همچنان مدعي اسـت كـه ايـن وجـوه بايـد بـه خـاطر                 . وجود دارد 

 1915ها و غارت شـعب ايـن بانـك در جنـوب در             ها و بسته شدن     راهزني
هـا نارضـايتي در       هـا و فعاليـت جنگلـي        هنگامي كه در اثر تهـاجم تـرك       

 و  ، تبريـز  ، همـدان  كرمانـشاه (رب و شمال ايـران      ژاندارمري و سپس در غ    
به هرحال، ايـن ادعاهـا تـا        .  پرداخت گردند   به بانك  باال گرفته بود  ) رشت

                                             
1- Caldwell, dispatch 269, 891. 515/1, January 6, 1917. 
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  1».شوند پايان جنگ مسكوت نگه داشته مي
  

  تالش براي گرفتن وام از آمريكا
ان محروم از درآمد، حتي به اين فكـر افتـاد كـه جـواهرات               دولت اير 

هـاي    دولت ايران داراي مجموعـه بزرگـي از سـنگ         «: سلطنتي را بفروشد  
باارزش، بيش از همه مرواريد و البته الماس، ياقوت، ياقوت كبود و زمـرد              

 ها ايراني. شود   دالر تخمين زده مي    000/000/30است كه ارزش آنها بالغ بر       
سخن از  .  به فروش برسانند   د كه اين جواهرات را در اياالت متحده       اميدوارن

 قـرار   2».ماليات بر درآمد و نيز ماليات جنگي بر بسياري از كاالها نيز هست            
دولت ايران براي گريـز     . گيري شود   شد قضيه جواهرات يك سال بعد پي      
 تـالش كـرد در ازاي بـه          انگلـيس   و از اوضاع مالي وخيم و كنترل روس      

 ، كالــدول1915 ســپتامبر 10در .  وام بگيــرد،وثيقــه گــذاردن جــواهرات
 دولت ايران اميد دارد يـك وام ده تـا           -محرمانه«: كند  گونه تلگراف مي    اين

 شـماري از    ،شـود   گفتـه مـي   . بيست ميليون دالري فوري بـه دسـت آورد        
اي اروپايي درگير جنـگ تمايـل خـود را بـراي اعطـاي وام اعـالم                 هدرتق

 كه اين پول را از اياالت متحـده         دهد  ترجيح مي لكن دولت ايران    . اند  داشته
دولت ايران داراي جواهراتي چون مرواريد، الماس، زمرد        .  تهيه كند  آمريكا

 ارزش اقالم مشابه آنها سـي و         كه هدد    صورت اخير نشان مي   . و غيره است  
بـه  ] ايـن جـواهرات را    [مايل اسـت    ] دولت ايران . [است] دالر[پنج ميليون   

 شايسته توجـه    ،موضوع.  بفروشد لزومعنوان وثيقه بگذارد و يا در صورت        
دولت ايران طـي  . گيري شود سر و صدا و محرمانه پي     جدي است و بايد بي    

انداز يك وام دولتي       درباره چشم  ]آمريكا[تلگرافي نظر وزارت امور خارجه      
 موضـوع مـورد     ، در چهاردهم سـپتامبر    3».يا خصوصي را جويا شده است     

                                             
1- Caldwell, Quarterly Report No.1, 891. 00/1072, November 1, 1918. 

2- Caldwell, dispatch 11, 891. 51/191, October 7, 1914. 

3 -.  Caldwell, telegram, 891. 51/193, September 10, 1915. 



  قحطي بزرگ

 

170

. داري قـرار گرفـت و در اول اكتبـر، اف          توجه وزارت بازرگاني و خزانـه     
منـدي     عالقـه   نيويـورك  2 و كمپـاني    از مؤسسه بانكي ردموند    1براون. كيو

، 1915 سـپتامبر    21 در گزارشي بـه تـاريخ        كالدول. دده  خود را نشان مي   
اي بـا      جلـسه  1915در نهم سپتامبر    «: آورد  جزئيات بيشتري در اين باره مي     

ــي  ــضور اعل ــاب   ح ــاه، ارب ــضرت ش ــسروح ــس كيخ ــيس مجل ، و 3 رئ
وزير تشكيل شد و بحث درباره افزايش وجوه براي            نخست الممالك  مستوفي

سپس اين سه نفر توافق     . هاي جاري دولت ايران صورت گرفت       تأمين هزينه 
ـ هاي ها و مساعدت نمودند كه پيش از پذيرش وام   ر  پيشنهاد شده از سوي ه

سـر و     مسئله استقراض را بايد بـي     ،  هاي درگير جنگ در اروپا      يك از طرف  
دولت آمريكا و تأمين كنندگان مـالي آمريكـايي         با  از طريق اين گروه     صدا  

وزيـر از مـن        و نخـست   پس از همين نشست، مـرا فراخواندنـد       . تمام كرد 
  كالدول ».نمبه وزارت خارجه يا دولت خود تلگراف ك       موضوع را   خواست  

هاي خاص اروپـايي كـه        نظر به اوضاع و روابط با برخي قدرت       «: افزايد  مي
سر و صـدا      ترديد از آنها مطلع است، آنها به شدت مايلند كه بي            وزارت بي 

: نويـسد   ره جـواهرات مـي     دربـا   كالدول ». تأمين كنند  اين وام را از آمريكا    
هاي قيمتي     رفت شامل انواع گوناگوني از سنگ      نجواهراتي كه از آنها سخ    «

ايـن  . انـد   ام پيش از اين متعلق به يكي از شاهان بـوده            است كه من دريافته   
يك كارشـناس   . اند  گذاري كرده   برداري و ارزش    جواهرات را اخيراً صورت   

اسـت، امـا بـه نظـر          اظهار كرده  تومان را ميليون  و پنج     فرانسوي بهاي سي  
رسد اين قيمتي است كه اين كارشناس، خود مايل به خريد آنهاسـت و                مي

: نويـسد    او در پايان مي    .»ها بسيار فراتر از اين مقدار است        ارزش اين سنگ  
را به وثيقـه    ] جواهرات[اگر وثيقه، مورد نظر باشد، پذيرفتني است كه اين          «

چنانچـه  . نزديـك بـه قيمـت واقعـي فروخـت       پذيرفت يا آنها را به قيمتي       
                                             

1-.F. Q. Brown. 

2-.Redmond and Company. 

آمده است؛ ارباب كيخسرو رئيس كارپردازي مجلس بود نـه رئـيس مجلـس               در متن چنين   -3
  )ويراستار(
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از . گذاري پرسودي در انتظار است  جواهرات به فروش رود، فرصت سرمايه     
  1».من خواسته شد كه موضوع را علني نكنيم

دولـت ايـران    «: كنـد   گونه تلگـراف مـي       اين ، كالدول 1915 اكتبر   4در  
2».صبرانه منتظر پاسخ است بي

  

: كنـد   اينگونه تلگـراف مـي  زدهم اكتبر وزارت خارجه به كالدول     در يا 
 و   از مؤسسه بانكي ردموند    كيو براون . دهم سپتامبر شما اف   ] تلگراف[پيرو  «

معـين كنيـد    . بـاره وام ايـران اسـت       خواهان اطالعات در   كمپاني نيويورك 
گيرد و    اكنون وثيقه كجاست، در صورت موافقت با وام در كجا قرار مي             هم

  كالدول 1915 اكتبر   23 در   3».تواند آن را ارزيابي كند      چگونه كارشناس مي  
ـ     . اوامر شما را دريافت كردم    «: دهد  گونه پاسخ مي    اين ت درباره وام بـه دول

 بيشتر مرواريد است، اما مقداري الماس و موارد ديگر نيز           ،ايران، جواهرات 
. شـود    نگهـداري مـي    اكنون در خزانه دولتـي در تهـران            هم  كه وجود دارد 

كند ارزيابي پس از حـصول توافـق دربـاره تمـام                وزير پيشنهاد مي    نخست
مبلـغ وام، ده    . ردجزئيات توسط كارشناسان طرفين در اينجا صـورت پـذي         

ميليون، سي ساله با سود سـاالنه؛ و اصـل پـول در سـي قـسط مـستهلك                   
. تواند در هر مكان يـا كـشور قابـل اعتمـاد قـرار گيـرد                 وثيقه مي . شود  مي
  پـنج هفتـه بعـد، كالـدول        4».تواند جواهرات را انتخاب كنـد       دهنده مي   وام
صبرانه در انتظـار   ت كه مقامات دولت ايران بي    الزم به ذكر اس   «: نويـسد   مي

 اين وام بـه طـور كلـي          كه رسد  به نظر مي  .  هستند پاسخ روشني از آمريكا   
  سپس كالـدول   ».ترديد به طور كامل تأمين است       وثيقه بي . پذير است   امكان

مــن اخيــراً از «: ازدپــرد بــه ارائــه اطالعــات دربــاره ايــن جــواهرات مــي
كه متعلق به دولت ايران     (وزير شنيدم كه او ارزش اين جواهرات را           نخست

بيشتر ايـن   . داند  پنجاه تا شصت ميليون دالر مي     ) و نه خاندان سلطنتي است    
                                             

1- Caldwell, dispatch 92, 891. 51/197, September 21, 1915. 

2- Caldwell, telegram, 891. 51/194, October 4, 1915. 

3- Lansing to Caldwell, instruction, 891. 51/195, October 11, 1915. 

4- Caldwell, telegram 21, 891. 51/196, October 23, 1915. 
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جواهرات مرواريد هستند لكن تعدادي الماس، ياقوت، زمرد و ياقوت كبود           
 و انـدكي     واهرات حدود دويـست   تمام اين ج  . نيز در ميان آنها وجود دارد     

ن آايـن جـواهرات از      . انـد    آورده شده  قبل توسط دولت ايران از هند     سال  
طـور كـه در       همان... اند  هاي سلطنتي به دقت نگهداري شده       زمان در خزانه  

 بودم، ارزش اين جواهرات را حـدود چهـار    گزارش پيشين خود ذكر كرده  
 دالر به اينجا    000/5زينه   ه كه با ( فرانسوي،   يا پنج سال قبل يك كارشناس     

 ميليون دالر ارزيابي كرد؛ لكن عليرغم عالقه وافري كه وي بـراي      سي) آمد
خريد آنها به اين قيمت نشان داد، مقامـات معتقـد بودنـد كـه ارزش ايـن                  

  ...جواهرات نادر و باستاني بسيار فراتر از بهاي ارزيابي شده است
ه ارزش اين جـواهرات توسـط دو كارشـناس          پيشنهاد من اين است ك    

 بـه انتخـاب و    يكي به انتخاب و هزينه وام دهنده و ديگـري           . ارزيابي شود 
هزينه دولت ايران؛ اما اگر نتيجه ارزيابي جواهرات به اين انجاميد كه بـراي              

كند، دولت ايران تمام هزينه ارزيابي را پرداخـت           تأمين اين وام كفايت نمي    
دربردارنـدة ارزش، عيـار،     به تفـصيل    ام كه     هرستي كرده من تقاضاي ف  . دنك

وزير هنوز نتوانسته چنين  وزن، شكل و اندازه اين جواهرات باشد اما نخست   
: پـردازد    همچنين به بحث درباره موضـوع وام مـي          كالدول ».فهرستي بيابد 

 يا وثيقه بگذارند بلكه     را گرو ] جواهرات[خواهند تمام اين      البته ايشان نمي  «
كند گـرو      دالري كفايت مي   000/000/10تنها آن مقدار كه براي تأمين وام        

كننـد كـه بـه ازاي يـك دالر ارزش             شود و آنهـا پيـشنهاد مـي         گذاشته مي 
من شخصاً ترديد دارم كـه ايـن        . جواهرات هفتاد و پنج سنت حاصل گردد      

وزير نيـز ايـن را        ه نخست وام بر مبناي چنين تفاوت اندكي تأمين گردد و ب         
ام كه وثيقه كافي در ازاي مقدار  با اين حال، من بر اين عقيده. ام اعالم داشته

همچنين از طريق همـين مقامـات       ... شود  جواهرات گرو گرفته شده داده مي     
ايراني آگاهي يافتم كه دست كم سه قدرت اروپايي ديگر نيز براي پرداخت             

توانـد ضـرورت و    ترديـد مـي   ن وزارتخانه بـي  اند، لك   اين وام پيشنهاد داده   
بهتر آن  . خردورزي ايران در رد كمك پيشنهادي آنها را در اين زمان دريابد           

سـر و صـدا بـه         ها پنهان مانده و بي      است كه اين موضوع از چشم روزنامه      
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افق است كه   اين كار نيز قابل تو    «: نويسد   در پايان مي    كالدول ».انجام برسد 
 يا جاي ديگر    جواهرات مورد وثيقه توسط يك شركت مسئول در نيويورك        

تقاضـا دارم چنانچـه تمـايلي بـراي بحـث           . در مكاني امن نگهداري شوند    
درباره چنين وامي وجود دارد اين موضوع مورد توجه فوري و جدي قـرار              

و پـس از چنـد مكاتبـه        در پايان از اين ماجرا چيزي حاصل نشد          1».گيرد
، 1916 ژانويـه    14اي بـه تـاريخ        در نامه . هدف، موضوع كنار نهاده شد      بي

ــي ــورتر. ئ ــاني در  2ســي پ ــسئول در وزارت بازرگ ــاني م ــأمور بازرگ ، م
اي از شـركت هـريس، فـوربز و      دهـد كـه نماينـده         ، اطـالع مـي    نيويورك

واكـر بـه    . انـد    به اين معامله عالقه نـشان داده       4 آقاي بنت واكر   و 3كمپاني
 قـدري بـه ايـن    شركت هريس، فوربز و كمپـاني   « :پورتر اطالع داده است   

آقـاي  . اند موضوع انديشيده و تا حدودي به انجام اين كار عالقه نشان داده           
الزامـاً وثيقـه در     بايـد    ، اظهار داشته كه در اعطاي وام در برابر وثيقـه          واكر

پذير باشد،    اگر اين كار امكان   .  در اياالت متحده قرار گيرد     معتمددست يك   
توان وام پرداخت       در آن صورت در ازاي جواهرات آورده شده از ايران مي          

مند   دار عالقه   هاي بانك    عالقه داشتند كه روشن كنند طرف      آقاي واكر ... كرد
تعهـد بـه    ماند، لكـن      به اين طرح، با وجود آنكه تمايل خود را ابراز داشته          

  5.»وام نيستند] پرداخت[
  

   براي  و انگليسيههاي ماهانه و درخواست روس پرداخت
  » ماليكميسيون«تشكيل 

گير تجارت خارجي در اثر جنگ، درآمدهاي گمركـي           ا كاهش چشم  ب
به دولت ايـران بـه      » استمهال«هاي ناشي از      آنچنان ناچيز شد كه پرداخت    

                                             
1- Caldwell, dispatch 99, 891. 51/898, October 28, 1915. 

2- Mc Murray. 

3- E. C. Porter. 

4- Bennett Walker. 

5- Porter to E. E Partt, letter, 891. 51/199, January 14, 1916. 
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طور كه گفته شـد، مبـالغي كـه از           عالوه بر اين، همان   . كلي ناكافي گرديد  
 لكيـت انگلـيس    كـه در ما    آمد از سوي بانك شاهي ايـران         گرد مي  گمرك

 هاي انگلـيس    طور كه اشاره شد، دولت     در نتيجه، همان  . شد  بود، ضبط مي  
 دولت ايـران  به پوند 000/30 براي تأمين يك وام ماهانه به مبلغ    و روسيه 

ايش زافزون بر اين، به خاطر كاهش شديد ارزش پوند و اف        . توافق نمودند 
ت قيمتها، اين مقدار به كلي براي بـرآوردن نيازهـاي دولـت ايـران               هنگف

: پـردازد    در گزارشي به اوضاع وخيم مالي و سياسي مي         كفري. ناكافي بود 
ام، افتخار دارم تا به عرض برسانم، دولت      طور كه تاكنون اشاره داشته     همان«

بـرد و اگـر منـابع مـالي           سر مي در اينجا در شرايط مالي بسيار ناگواري به         
 نباشد، اين دولت قادر بـه        و روسيه  هاي انگليس   تأمين شده از سوي دولت    

رسد كشور ايران به جايي رسيده        اداره امور خود نيست؛ در واقع به نظر مي        
 بماند و نتيجه اصلي     ،پا است كه ديگر قادر نيست بدون كمك خارجي سر        

 اندكي بعـد،    1».وضعيت، اوضاع آشفته در بخش بزرگي از كشور است        اين  
، 1916 مـي    10در   . متوقـف شـده بـود       و روسـيه   هاي انگلـيس    پرداخت
 كميسيونمنابع مالي ايران در كنترل «: نويـسد   در تلگرافي چنين مي  كالدول

 2». و يـك ايرانـي قـرار گرفـت         نگليسي، يك روس  بودجه مشتمل بر يك ا    
 در  كالـدول  . اعالم اين امر پيش از موعد انجـام گرفتـه اسـت            ،معلوم شد 

كميسيون « براي ايجاد يك      و روسيه  گزارشي به موضوع تقاضاي انگليس    
رسـد در كابينـه       به نظر مي  «: پـردازد   ين باره مي  و مقاومت ايران در ا    » مالي

 بـود، تـوافقي   هـاي روسـيه    كه مشتاقانه متمايل به سياسـت    قبلي سپهساالر 
محتاطانه انجام گرفته بود مبني بر اينكه تمام منابع مـالي ايـران در اختيـار                

از  4، آقـاي مودلـه    ]از انگلستان  [3اي مشتمل بر آقاي هيوسنز      كميته پنج نفره  

                                             
1- Caffery, dispatch 242, 591.00/894, October 13, 1916. 

2- Caldwell, telegram, 891. 51/200, May 10, 1916. 

3- Husons. 

4-. Modele 
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 قـرار   و دو ايراني به انتخاب سفارت روسيه       از بلژيك  1، آقاي هينسنز  روسيه
 از بانـك    ي محلي، آقاي مودلـه     از كاركنان بانك انگليس    آقاي هيوسنز . گيرد

: افزايـد    مـي  كالدول ». و آقاي هينسنز مديركل گمركات ايران هستند       روسيه
پيش از آنكه اين اقدام به قانون تبديل شود، ضروري اسـت كـه عينـاً بـه                  «

ايـن اقـدام بـه      . رسـد وزير، شاه و سپس تصويب مجلـس ب         امضاي نخست 
ارجـه يـا شـاه آن را امـضا     خامـا وزيـر   . وزير رسيده است    امضاي نخست 

هـا     روس».اي براي تصويب آن نداشـته اسـت   اند و مجلس نيز جلسه  نكرده
را هـا بـه دولـت ايـران           ها پرداخت     ها و روس     و انگليسي  آوردند  ميفشار  

 موضوع اصرار دارد به حدي كـه         براين دولت روسيه «: متوقف كرده بودند  
موجب آزردگي شماري از اعضاي كابينه فعلي شده است كه طي چند روز             

هـزار    اين در حالي است كه وام ماهانه سـي        . اند  اخير پيوسته در جلسه بوده    
پوند استرلينگ به دولت ايران طي چهار ماه گذشته و يا از زمـان اسـتعفاي                

: نويـسد    در پايـان مـي      كالـدول  ».، مسدود شده اسـت    كابينه آخر سپهساالر  
خواه ايران از آن هراس دارند كه قرار دادن كنترل              برخي از رجال مشروطه   «

تيـر  توانـد        مـي  ،منابع مالي دولتشان در دست يك قدرت خارجي مهـاجم         
  2».به استقالل ايران باشدخالص 

  
  هاي ماهانه ، پاسخ ايران و تعليق پرداخت و روسيهيادداشت انگليس

 در ايـران يادداشـت       و روسـيه   ، سفيران انگلـيس   1917 ژانويه   23در  
نزديـك  « بـا    كالدول.  فرستادند الدوله  وزير ايران، وثوق    مشتركي به نخست  

  :كند اي از آن ارائه مي  ترجمه،خواندن آن» به اولتيماتوم
نامه مـورخ شـشم اوت        با وجود آنكه پنج ماه و نيم از انعقاد توافق         

حضرت شاه از يك سـو و نماينـدگان           هاي اعلي   گذشته ميان دولت  
گذشته است، دولت پادشاهي ديگر، سوي  از  و روسيهبريتانياي كبير 

                                             
1- Heynssens. 

2- Caldwell, dispatch 270, 891. 51/202, January 10, 1917. 
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ايران تاكنون از عمل به مفاد قـرارداد يادشـده مبنـي بـر گـسترش                
  .باز زده است اختيارات و حقوق قانوني كميسيون مالي مشترك سر

اكنون، پرداخت دويـست هـزار تومـان ماهانـه، طبعـاً بـه تـشكيل            
 با حساب و كتابي      و انگليس  كميسيون بستگي دارد؛ دولتهاي روس    

كه دارند، در موضعي نيستند كه اين كمـك ماهانـه را مـستقيماً در               
هاي اول و دوم كـه قـسط          اختيار دولت ايران قرار دهند، مگر قسط      

هاي ناشـي از اسـتمهال،         از درآمد گردآمده از دريافتي     ،تر  دوم پيش 
  .كسر شده و بناست از محل اعتبار گفته شده جبران گردد

 و  هاي بريتانياي كبيـر     ر سو، دولت ايران آگاه است كه دولت       از ديگ 
نيـاز بـراي اجـراي        براي تجديد سازمان كادر اداري مـورد       روسيه

در چنين وضـعيتي، سـفراي       .اند  توافق يادشده، به تفاهم دست يافته     
كنندگان اين نامـه، افتخـار دارنـد بـه            ، امضا  و روسيه  بريتانياي كبير 

اول فوريه آينده و يـا پـيش از          عالي اطالع دهند كه اگر در      حضرت
آن، دولت ايران اقدامات الزم را براي افزايش اختيارات كميـسيون           

هايـشان،    مالي مشترك مطابق با توافق يادشده به عمل نياورد، دولت         
هـاي     اقساط كمـك    كه دانند  متعهد نمي به سهم خود، ديگر خود را       

ماهانه مربوط به توافقي را كه اسنادش در ششم اوت مبادله گرديد،            
هاي ماهانه تنها از روزي پرداخت خواهد         پرداخت كنند و اين كمك    

شد كه كميسيون مالي مشترك رسماً بر اسـاس توافـق شـشم اوت              
، 1917اگر دولـت ايـران پـس از اول فوريـه             .تشكيل شود گذشته  

همچنان از اجراي توافقات به عمل آمده خودداري كنـد، دو سـفير             
  .هاي خود براي اقدامات بعدي اطالع خواهند داد موارد را به دولت

  3 ، 2اتر. ان] امضاء            [1مارلينگ. چارلز ام] امضاء[

                                             
1-. Charles M. Marling. 

2- N. Etter. 
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 ژانويـه   31 در    و روسـيه   در يادداشتي به سفراي انگلـيس      الدوله  وثوق
به گـزارش   .  دولت ايران اولتيماتوم را رد كرده است        كه ، اعالم كرد  1917

وزير و وزير خارجـه       اي از پاسخ نخست      ترجمه مفتخراً به پيوست  «: كالدول
تعيـين   بـراي     و روسـيه   هاي انگلـيس    اد سفرا و دولت   ايران را در رد پيشنه    

شايسته توجـه   «: افزايد   مي  كالدول ».دارم مي ارسال   كميسيون مالي مشترك،  
كند كه او از موضوع       است كه در بند دوم اين پاسخ، وزير به دقت ذكر مي           

 بـه   اي كه از سوي سفارت پادشاهي روسـيه         سخهاز طريق ن  » توافق پيشين «
 هـيچ بخـشي از مكاتبـه         كه شود  گفته مي . دستش رسيده آگاهي يافته است    

 در بخـشي    1». خارجه ايران وجود ندارد     ي از آن در وزارت    ا  هاصلي يا نسخ  
مربوط  (مزبورپس از آگاهي از فحواي يادداشت       «: از اين پاسخ آمده است    

 به دستم   اي كه از سوي سفارت پادشاهي روسيه        از نسخه ) 1916 اوت   6به  
 آنها را پيـشنهادهايي     كه شخص سپهساالر   -رسيد و پس از بررسي مفاد آن      

كنند كه بر اساس ضـروريات قـانون اساسـي مملكـت، بايـد بـه                    تلقي مي 
 در طول مذاكرات چند ماه گذشته      - برسند تصويب مجلس نمايندگان و سنا    

عالي را شفاهاً به نظر دولت خويش در اين باره جلب كـردم               توجه حضرت 
عـالي را بـه ايـن مـذاكرات ارجـاع            و از اين رو در اين باره نظر حضرت        

  ».دهم  مي
نيز تـالش   ] موضوع از سوي ايران   [در اين پاسخ در تلطيف قضيه رد        

هاي دوسـتانه     براي توصيه ] ايران [روشن است كه دولت پادشاهي    «: شود  مي
اي   ارائه شده از سوي دو دولت براي بهبود دستگاه مالي بـه نحـو شايـسته               

در تأييد اين نظـرات، دولـت ايـران بـه دخيـل كـردن               . ارزش قائل است  
ن اروپايي نظر دارد و به ايشان اختيارات كافي خواهد داد تا براي             صامتخص

 دسـتگاه اداري    ،كـاران    بـراي طلـب    هـاي الزم    اداره امور مالي و ضـمانت     
نظـر بـا      نيازي به ذكر نيست كه دولت من در تبادل        . كارآمدي را پي بريزند   

 دربـاره انتخـاب كـشور سـومي كـه            و بريتانيـاي كبيـر     هاي روسيه   دولت
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  ».متخصصان را تجهيز كند، كوتاهي نخواهد كرد
امتنـاع دولـت ايـران از       «: نويـسد    در شرح بيشتر موضوع مـي      كالدول

اجراي شرط مذكور در توافق ششم اوت، ظاهراً مبتني بر اين واقعيت است             
را  وزير امـور خارجـه وقـت ايـران           ينويس قرارداد يادشده امضا     كه پيش 
ن نرسيده بود و نيز مطابق قـانو       هم، و به اطالع و امضاي شاه ايران         نداشت

جاي ترديد اسـت كـه آيـا        . از سوي مجلس ايران هرگز تصويب نشده بود       
ـ  تل كابينه فعلي ايران، با وجود آنكـه طرفـدار روسـيه           گـردد، ايـن      ي مـي  ق

گويـد،    وزير مـي    نخست«: افزايد   مي  كالدول ».پذيرد يا خير    ها را مي      خواسته
 جمهور اياالت متحـده     ه وافر و لذت بسيار نطق رئيس      كابينه و مردم با عالق    

ها پيـشنهاد او را مبنـي    اند و دوست دارند ببينند همه ملت       را خوانده  در سنا 
آغاز نقل قول   [بنابراين  . اند  بر اينكه بايد دكترين مونرو را برگزينند، پذيرفته       

 نبايد به دنبال گسترش قلمـرو يـا قـدرت           ، هيچ ملتي  ]جمهور  از پيام رئيس  
 -كوچك و بزرگ-ها  خود بر هر كشور يا ملت ديگري باشد، بلكه همه ملت

پايان نقل قـول از     [بايد آزاد باشند تا بدون گير و بند و هراس، توسعه يابند             
جمهـور    بسياري از ايرانيان باور و اميد دارند كه رئـيس         ]. جمهور  پيام رئيس 

  1».جمله، ايران را در نظر داشته استهنگام اداي اين 
  

   و مقاومت در برابر كميسيون مالي2هارالوز يادداشت معين
بـه  «: افزايد  ، مي  و روسيه   در گزارشي درباره يادداشت انگليس     كالدول

ها يا توضيحاتي را        ضوع من در اينجا برخي يادداشت     منظور روشن شدن مو   
) ارهالـوز   شاهزاده معـين  (از كاركنان وزارت خارجه ايران       كه از سوي يكي   

كنم و در عين آنكه قصد ندارم درباره همه           برايم ارسال شده است، ذكر مي     
گونـه درك شـود     يا آنكه اين   اي ابراز دارم و      عقيده ،گويد  مواردي كه او مي   

                                             
1- Caldwell, telegram, 891. 00/900, January 1917. 
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كه تمام اتهامات و مطالب وارده از طرف ايشان را تأييد و تصديق نمـايم،               
 مـردي از هـر جهـت        ارهالـوز    به نظر من معين    ،دانم كه اضافه كنم     الزم مي 

تـرين ايرانيـان      پرسـت   مطمئن و قابل اعتماد است و يكي از بهترين و ميهن          
وزير، وزيـر خارجـه و         است كه نخست   او پسر شاهزاده عالءالسلطنه   . است

، نيـز   ارهالـوز    بـرادر معـين    ؛سـت اي در اينجا داشـته ا       چندين سمت كابينه  
البتـه ايـن نظـرات بـه كلـي       .  اسـت   فعلـي ايـران در انگلـيس       وزيرمختار

اين «: نويسد   مي ارهالوز  ، معين 1916 اوت   6نامه     درباره توافق  1».اند  مانهمحر
) وزير وقت نخست (توافق يا قرارداد كه يك طرف آن سپهساالراصطالح  ه  ب

 ؛ايـران  به قدرت رسيد، از سوي دولت و ملت          است كه تنها با فشار روسيه     
بدون اطالع  .  است انجام شده مخفيانه  ] توافق[اين  . تكذيب و رد شده است    

شاه و برخالف قانون اساسي؛ عالوه بر ايـن، وزارت خارجـه هـم وسـيله                
 به دولت ايران بـست، و نـه بـه           توان  نه مي اين را    .تماس قرار نگرفته است   

 ».گيـرد   ر مي ملت ايران كه استقالل و تماميتش بدين وسيله مورد تعرض قرا          
قـضيه گـسترش    «: نويـسد   مـي » كميـسيون مـالي   «او درباره بـه اصـطالح       

اختيارات اين كميسيون مالي مشترك در حكم اعطاي اختيارات ديكتاتوري          
به نحوي است كه عمالً تمام شعب حكومت را به دست مشتي افراد نااليق              

ايـران از   .  هـستند   و انگلـيس    روسـيه  ،نفـوذ آن   سپارد كه دو عضو بـا       مي
ورشكستگي بسيار به دور است و هرگز در اداي تعهـداتش خلـف وعـده               

 تـا حـد زيـادي متـأثر از          ايـران مشكالت مالي موقت فعلـي      . نكرده است 
. هاي خارجي و در عقبة دور، تأثيرات جنگ در اروپاست       و توطئه  ها  دخالت

د هيچ كـشوري تـاكنون نـشده        گونه لگدمال شود كه شاي      چرا بايد ايران آن   
ها بـر آن   انگيزي با تهديدها و اولتيماتوم بار و نفرت است و چنين اقدام زيان    

گيـري از     ، بـا بهـره     و انگلـستان   و حاال، بار ديگر، روسـيه     ... تحميل گردد؟ 
جـاد  اوضاع غيرطبيعي و نامعمول پيش آمده در اثر اين جنگ، بـه دنبـال اي              

شان هستند تا بـه تهديـد مـا را وادار             فشار مالي و استفاده از نيروي نظامي      
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كنـد و علنـاً        آن را توجيـه نمـي      ،چيـز    كنند تن به شرايطي دهيم كه هـيچ       
ترين حقوق ما و موجوديت ما به عنوان يـك كـشور مـستقل را بـه                   مقدس

هـاي    دولتكنند كه از حقوق  گاه از ديگر سو، تظاهر مي  آن. گيرند  سخره مي 
با اين همه، به    . كنند  ها حمايت مي    تر و اصول ملت     تر و ملل ضعيف     كوچك
 آنها شتاب بسياري دارند تا پيش از آنكه كنفرانس صلح بـه   كهرسد نظر مي 

ما فرصت دهد صداي خود را در دفاع از منافعمان، بـا كمـك و حمايـت                 
 مسئله ايران را ميان خود حـل   ،م بلند كني   بزرگوار آمريكا   ملت جمهور  رئيس
هـاي بيـشتر       درباره تهديد بـه خـودداري از پرداخـت         ارهالوز   معين .»كنند
اين شايد به معناي قطع منـابع و نگـه داشـتن منـابع ناشـي از                 «: نويسد  مي

 ،اگرچه اين اقدام بزرگ نيز آلوده به عدم مـشروعيت اسـت           .  است استمهال
كن قرارداد استمهال نيز يك معامله آشكار است و ارتباطي هم بـه توافـق               ل

ششم اوت ندارد و پيش از هر بحثي دربـاره كميـسيون مـالي مـشترك يـا                  
يـا  ( اسـتمهال     كه است الزم به ذكر  . گسترش اختيارات آن، رخ داده است     

از سوي دولـت    ) تعليق موقت پرداخت سود وام و اندوخته استهالك بدهي        
 متأسفانه و به ناگزير، در پي سقوط جدي درآمدهاي گمركي و ديگر              ايران،

هاي ناشي از      و گسترش درگيري   درآمدها رخ داد كه در اثر جنگ در اروپا        
هـاي مكـرر مـا،       طرفي آن، عليـرغم اعتـراض       آن به خاك ايران و نقض بي      

 سـاختن   هاي محروم   ترين راه   سپس او به افشاي يكي از مهم       ».حاصل شد 
در اثر جنگ، تقاضا براي پـول ايـران         . پردازد  دولت ايران از درآمدش مي    

پيش از جنگ   . افزايش يافت و منجر به افزايش شديد ارزش قران گرديد         
هـا بـه      هـا و روس     بخشي از درآمدهاي گمركي ايران از سـوي انگليـسي         

 بر اساس توافـق اسـتمهال،     . شد  هايشان دريافت مي    عنوان بازپرداخت وام  
ها   با اين همه، انگليسي   . بنا بود مبلغ گردآمده به دولت ايران تحويل گردد        

ها به اسـتفاده از نـرخ برابـري ارز پـيش از جنـگ بـراي انتقـال                       و روس 
:  به دولت ايران ادامـه دادنـد       استمهالدرآمدهاي گمركي، بر اساس توافق      

 و بانك يرانبانك انگليسي شاهي ا(با اين همه، با وجود آنكه اين دو بانك «
اي از درآمـدهاي مـا را، آن          از اين طريق نسبت بـسنده     ) استقراضي روسيه 
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كردنـد،    رفـت، بـه تومـان دريافـت مـي           گونه كه به طور طبيعي انتظار مي      
در . خودسرانه تصميم گرفتند پول ما را به پوند اسـترلينگ پرداخـت كننـد             

اكنـون مـا بـه جـاي          چنان كاهش يافت كـه هـم        مين زمان نرخ تبادل آن    ه
 عالوه بر   ».كنيم   تومان دريافت مي   000/80 تومان در هر ماه، تنها       000/200

هـا در دوران      اين با تورم افسارگسيخته و افزايش هنگفـت سـطح قيمـت           
 »هـيچ « تومـان در مـاه، عمـالً بـه           000/80جنگ، قدرت خريد اين مبلغ      

اين مسئله در   . گرفت  ايران از نظر مالي در تنگنا قرار مي       . ته بود كاهش ياف 
بـاالخره بـا تأسـيس      . گيـرد   اينجا با جزئيات بيشتري مورد بحث قرار مي       

سـاماندهي  «: شـود   پليس جنوب ايران و نيروي جديد قزاق، مشاهده مـي         
مجدد اين نيروهاي دولتي به معناي تقسيم ايران و واگـذاري تمـام قـدرت               

  1».هاست ها و در جنوب به انگليسي  ر شمال به روسنظامي د
، درباره دسيسه خارجي    1917 فوريه   26 در گزارشي به تاريخ      كالدول

ترديد آگاه است كـه احتمـاالً هـيچ كـشوري در              وزارتخانه بي «: نويسد  مي
ترديـد  . ستنيها     حكومت وابسته به سفارتخانه    گرفتارجهان به اندازه ايران     

وزير در ايران     دوران تصدي من در اين سمت حتي يك نخست        در  دارم كه   
. ها  مگر به درخواست و تقاضاي جدي برخي سفارتخانه؛منصوب شده باشد

هـا منـصوب      حتي واليان واليات تقريباً به طور كامل از طريـق سـفارتخانه           
هـا   البتـه ايـن فعاليـت    «: كند   معرفي مي   عناصر اصلي را    كالدول ».شوند  مي

 است، هـر چنـد اخيـراً         و روسيه  هاي انگليس   معموالً منحصر به سفارتخانه   
شـايد نيـاز بـه گفـتن        . اند  ها نيز فعاليت خود را آغاز كرده        ديگر سفارتخانه 

ارهـا  گونـه ك     همواره از شـركت جـستن در ايـن          نباشد كه اين سفارتخانه   
هاي   هاي سفارتخانه    سپس به بيان تالش     كالدول ».خودداري ورزيده است  

پردازد و در جريان اين توضيحات وضعيت          در اين باره مي     و ايتاليا  اسپانيا
هنگـامي كـه مـسئله پـذيرش يـا رد           «: كند  سياسي را به خوبي روشن مي     

نويس كنترل مالي براي بررسي در كابينه ايـران مطـرح شـد، سـفراي                 شپي
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 براي پذيرش آن به همان شكل به شدت فشار آوردنـد و              و روسيه  انگليس
كردند؛ حتـي سـفير    هاي متفق نيز در اين باره تالش مي   سفيران ديگر قدرت  

وزيـر توصـيه كنـد شـرايط مـذكور در        نخـست وطلب شد تا بـه    ا د اسپانيا
به تبع آن، احـساسات ملـي تـا         . پذيرد؛ امري كه محقق نشد    بنويس را     پيش

 كه  خان حدودي برانگيخته شد و چند روز پيش، يك ايراني به نام اسماعيل           
مسئول انبار غله دولتي بوده و از خبرچينـان مخفـي اداره شـرقي سـفارت                

شد، هنگام عبور از خيابان به قتل رسيد و ضـاربان او               محسوب مي  انگليس
ننـده بـسياري از     ك  اداره مـذكور اساسـاً ديكتـه      . انـد     هنوز شناسايي نـشده   

هاي سياسي زيانبـار در       هاست و ايرانيان اين اداره را در پي فعاليت          انتصاب
خبر رسيد كه سـفير  «: گويد ها مي  او از ايتاليايي  ».دانند    امور داخلي خود مي   

، به شـدت اصـرار داشـته اسـت كـه دولـت ايـران                1، كنت آريوابنه  ايتاليا
وزيـر    نويس كنترل مالي را بپذيرد و هنگـامي كـه از واكـنش نخـست                پيش

ـ        گردد، بر ميز نخست     درباره اين مسئله ناخشنود مي     د وزيـر كوبيـده و تهدي
كند كه پرچم خود را پايين كشيده و روابط ديپلماتيك بـا ايـران را بـه                   مي

اين همان سـفيري اسـت كـه بهـار گذشـته سـفير              . كلي قطع خواهد كرد   
چنـد روز قبـل     ...  را به دوئـل دعـوت كـرد        ، سر چارلز مارلينگ   ستانلانگ

هاي تهديدآميز ناشناسي دريافـت كردنـد          هر دو نامه    و اسپانيا  سفيران ايتاليا 
هاي ناخواسـته داوطلبانـه مـضر بـه        اگر به ارائه توصيه،گفت  كه به آنها مي   

 فقيـد دچـار خواهنـد       خـان   مصالح ايران ادامه دهند، به سرنوشت اسماعيل      
2».شد

  

ايـن كميـسيون    «:  هيچ نوع اعمال قدرتي نكرد     در ابتدا كميسيون مالي   
 ، وابسته بازرگاني سفارت انگليس     در تهران  مركب بود از مدير بانك روسيه     

دولت ايران اين كميسيون را . ، رئيس بلژيكي گمركات و دو ايرانيدر تهران 
ود تلقي كرده و معلوم است كه كميـسيون مـالي عمـالً             ناقض حاكميت خ  

                                             
1- Count Arrivabene. 

2- Caldwell, dispatch 282, 891. 00/902, February 26, 1917. 
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،  بـا بـروز انقـالب روسـيه        ».هرگز قدرت خود را بـه كـار نگرفتـه اسـت           
دولت ايـران تـا   «: نويسد  ميساوثرد. ندها فشار بيشتري وارد كرد      انگليسي

كرد و در ايـن هنگـام    استفاده مي از اين پول ،اندكي بيش از يك سال پيش  
 كميسيون مالي بايد اختيارات متناسب خـود را         كرد، اعالم   سفارت انگليس 
كابينه وقت ايران از پذيرش آن وجـه تحـت ايـن شـرايط              . به دست بگيرد  

خودداري ورزيد و از آن هنگام دولت ايران از هيچ پـولي اسـتفاده نكـرده                
ايرانيان دمكـرات تنـدروتر در ايـن        «: كند   همچنين ذكر مي    ساوثرد ».است

 و   مگر گـامي مـستقيم از سـوي انگلـستان          ؛بينند  كميسيون مالي چيزي نمي   
 با  ».اند   براي كنترل كامل امور مالي كشور و از اين بابت بسيار آزرده            روسيه

رود كابينه    گمان مي «:  اوضاع متفاوت خواهد بود    الدوله  وقكابينه جديد وث  
پذيرد و تا آنجـا كـه          احتماالً كنترل كميسيون مالي را مي      الدوله  فعلي وثوق 

 انباشته شده براي تـأمين دولـت         پولي را كه در بانكهاي تهران      ،دانم  من مي 
  1».ار خواهد گرفتايران به ك

  
  ضبط درآمدهاي نفتي

 سوي دولـت انگلـيس     محاصره مالي ايران با ضبط درآمدهاي نفتي از       
 ، شركت نفـت انگلـيس و ايـران        1901 در   طبق قرارداد دارسي  . كامل شد 

 به عالوه دولت ؛ ايران پرداخت كنداز كل سود خود را به    % 16متعهد بود   
ايـران در  بنـابراين دولـت   . شركت را در اختيار داشت % 10ايران مالكيت   

 1913از . كـرد   يك چهارم سود شركت را دريافت مـي    بايست  مجموع مي 
 سـود شـركت نفـت انگلـيس و           به توليد نفت به سرعت افزايش يافت و      

هـاي    ارقام ذكر شـده در گـزارش      . افزوده شد ا سرعتي بيشتر     حتي ب  ايران
 شـركت    سرشار دهنده ميزان سود     نشان مالي شركت نفت انگليس و ايران     

 1952 در    درباره شركت نفت انگليس و ايران      گزارش بانك جهاني  . است
  : موارد افشاكننده زير را دربر دارد

                                             
1- Southard, dispatch 2, 891.00/1051, September 2, 1918. 
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عليرغم ارسال سوخت ارزان نفتي بـه نيـروي دريـايي و سـودهاي              
هاي شـركت سـود       هاي فرعي، حساب     شده به سوي شركت    رسرازي
 هيـأت   اين مـوارد در گـزارش رئـيس       . بر دارند  توجهي را در    قابل

  : مشهود است1وي رينچارلز گ مديره، سر
 000/000/6 نزديـك بـه      1919 مـارس    31مازاد دارايي ما در پايان      ) 1

  .پوند است
 بـراي    شـركت نفـت انگلـيس و ايـران         921-23هاي مالي     در سال ) 2

  . پوند هزينه كرده است000/000/32تأسيسات زيربنايي 
 پوند  000/000/19 از محل درآمدها     1923-1924هاي مالي     بين سال ) 3

 پوند هم صرف پرداخت سود      000/500/9هاي كالن و      صرف هزينه 
  2.سهام و منافع شده است

 بايـست   ، روشـن اسـت كـه ايـران مـي          بنابراين طبق قـرارداد دارسـي     
 از آن خود    1913-1919هاي    ها پوند از درآمدهاي نفتي را در سال         ميليون

 و ايـران در     شركت نفت انگلـيس    «:قت كنيد به اين شرح د   . كرده است   مي
 هـاي   پرداخت پوند داشته است؛     000/000/6ي بالغ بر    »دارايي مازاد  «1919

بـالغ بـر    مبلغـي   و نيز پرداخـت سـود سـهام         » درآمدها«كالن آن از محل     
شده است كه در مجموع سود گزارش شده           پوند را شامل مي    000/000/28

طور كه ايـن ارقـام        همان. دهد   پوند را نشان مي    000/000/34لغ بر   رقمي با 
م، سـهم عادالنـه ايـران،    ا هدهند و من در جاي ديگر هم نـشان داد   نشان مي 

شـده و   » سـرازير «بدون در نظر گرفتن سود هنگفتي كه به شركتهاي فرعي           
، دسـت كـم     تأمين شده براي نيروي دريايي انگلستان     » سوخت ارزان نفتي  «

هـاي    اما رقم واقعي پرداخـت شـده در سـال         .  پوند بوده است   000/000/8
 گويد  مي كه   ساوثردنظر   برخالف   3. پوند بود  000/325 تنها   1914 و   1913

                                             
1- Sir Charles Greenway. 

2- Majd, Great Britain and Reza Shah, p 244. 

3- Majd, Ibid, p 245. 
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 ايـن درآمـد      كه از درآمدهاي نفتي ضبط شد، بايد گفت      » بخشي« تنها   كه
ران  ايـ  1915-1919هـاي     طي سـال  .  به كلي مسدود گرديد    1915پس از   

 ، يا به طور متوسط سـاالنه      ) دالر 000/000/40( ميليون پوند    8 ستباي  مي
ايـن مبلـغ پـنج برابـر        . كرد  دريافت مي )  ميليون دالر  10( پوند   دو ميليون 

.  بـوده اسـت    1917-1919هـاي      به ايران در سال    هاي آمريكا   هزينه كمك 
هـا ايرانـي از قحطـي         ندر زماني كـه ميليـو       كه دهد  آمار و ارقام نشان مي    

ها به طور غيرقانوني پرداخت درآمدهاي نفتي به دولت           اند، انگليسي   مرده
ها ايراني در صورت پرداخـت          قطعاً جان ميليون  . اند  ايران را مسدود كرده   

ايـن بـه    . يافـت   ها به دولت ايران، نجـات مـي         اين پول از سوي انگليسي    
  .ي جنايت عليه بشريت استامعن

گونـه    ها براي ضبط درآمدهاي نفتي ايران را اين          بهانه انگليسي  ساوثرد
هاي رسـيده از مـأموران آلمـاني و           ، بنابر گزارش  1915در  «: دهد  شرح مي 

 تحريـك شـده و بـا تهديـد     ]خوزسـتان  [، ايالت ايرانـي عربـستان   عثماني
هـاي    ت يافته و موفق شدند چـاه      أخل ايران، جر   به پيشروي به دا    ها    عثماني

.  تخريب كننـد   را  نفت خام به پااليشگاه آبادان      انتقال شركت و خطوط لوله   
 كه  ] دالر 000/000/2[ پوند   000/400شركت خسارت خود را رقم درشت       

دانستند، تخمين زده و دولـت ايـران را مـسئول آن              برخي فراتر از واقع مي    
االمتياز مسدود     اين خسارات، پرداخت بخشي از حق      جبرانبراي  . دتلقي كر 

  را تأمين كننده اصـلي سـرمايه       چون ايرانيان نيروي دريايي انگلستان    شد و   
دانستند، تـصور      مي شركت و بالطبع شركت را تحت كنترل دولت انگلستان        

 گـزارش  .» كردن ايران اسـت اذيتبراي كردند اين اقدام نيز راه ديگري    مي
  كـه  دهـد   پردازيم، نشان مـي      كه در اينجا به آن مي      1952 در   بانك جهاني 

 پونـد   000/20ها و خطوط لوله حـدود         خسارت واقعي وارد شده به چاه     
عالوه بـراين،   . شد  االمتياز ايران را شامل مي      بوده كه بخش ناچيزي از حق     

 ها به دولت ايران، شركت نفت انگليس و ايـران           ف پرداخت به هنگام توق  
شركت براي نگهباني   «: دهد  گونه شرح مي     اين ساوثرد. در حال توسعه بود   

 كنار در   ]آبادان[نيز پااليشگاه نفت     و    خاك ايران  هاي خود در داخل     از چاه 
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كار شركت بـراي    . كرد   از نيروهاي انگليسي و هندي استفاده مي       العرب  شط
 و  النهرين  نيروي اعزامي به بين   مورد نياز   ، بنزين و گازوئيل     سفيدتأمين نفت   

و خاور نزديك به طـرز       در خاور    ديگر نيروهاي نظامي امپراتوري انگلستان    
 گـسترش  شركت به سرعت در حـال      عمليات. گيري افزايش يافته بود     چشم

تـرين    هز، يكي از تـا    1917 در ژوئيه    است و بنا به گزارش كنسولگري عدن      
شركت نفت انگليس   ...  در عدن است   احداث پااليشگاه شواهد گسترش آن    

آالتي را براي حفاري بـه نزديكـي خـانقين منتقـل               به تازگي ماشين   و ايران 
گاه در دست   شكرده است و نفت توليد شده در آنجا احتماالً با لوله به پاالي            

االمتياز احتمالي دولت ايـران        در ارتباط با حق    .شود   منتقل مي  احداث بغداد 
ر داشت كه ظرفيت دو خـط  اين نكته را در نظدر طول چند سال آينده بايد     

 كشيده شده، بالغ بر      آبادان هاي نفتي و پااليشگاه     اي كه اخيراً بين ميدان      لوله
 جـاي شـگفتي نيـست كـه         .» خواهد بـود   سه ميليون تن نفت خام در سال      

گـذاري     سرمايه ه ك يكي از مسئولين شركت به من گفت      «: افزايد   مي ساوثرد
اكنـون     پوند در اين شـركت، هـم       000/000/3اوليه نيروي دريايي به مقدار      

  1». پوند دارد000/000/8ارزشي در حدود 
، در گزارش   1915 -1920هاي    درباره توقيف درآمدهاي نفتي در سال     

فشار تا پيش از آغاز اعمال      «: گونه آمده است     اين  بانك جهاني  1952سال  
 نقـش چنـداني ايفـا       ، دولـت انگلـستان    شركت براي اصالح امتياز دارسي    

اين اقـدام   . االمتياز ايران بود    نخستين اقدام آن توقف پرداخت حق     . كرد  نمي
هـاي همـسايه در خرابكـاري در          بر اين مبنا انجام گرفت كه يكي از دولت        

كه خـسارت واقعـي بـه       نبا وجود آ  .  داشته است  يخطوط لوله نقش محرك   
االمتياز را    پرداخت حق  ،به بهانه اين حوادث    دالر نرسيد، شركت     000/100

 دالر براي جبـران     000/000/2به مدت پنج سال متوقف كرد و حتي مدعي          
تأكيـد از مـتن     ( ايران تنها     كه  امتياز آمده است   )14(در ماده   . خسارت شد 
فاظت از اموال شركت و جـان كاركنـان شـركت           متعهد به ح  ) اصلي است 

                                             
1- Southard, dispatch 2, 891. 00/1015, September 2, 1918. 
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بوده و درباره زيان يا خسارت ناشي از حـوادث خـارج از كنتـرل خـود،                 
هـا ايـن بـود كـه          دليل ديگر ارائه شده براي توقف پرداخت      . مسئول نيست 

ها در  پرداخت كه چاه هايي مي االمتياز را به مالكان زمين حق% 3بايد   شركت  
قيمـت   صاحب امتياز بايد      كه  امتياز آمده بود   )3(ه  در ماد . شد  ميا حفر   جآن

هاي شخصي تصرف شده براي حفاري را بـه مالكـان آنهـا               يا معوض زمين  
  1.»بدهد
  

   به دست دولت انگلستانكنترل شركت نفت انگليس و ايران
  و شركت نفت انگليس و ايـران       طه ميان دولت انگلستان    به راب  ساوثرد
شـركت نفـت    . كند و بايد روشن باشد كه اين دو، يكـي بودنـد             اشاره مي 

را » شركت«سهام   بود كه دو سوم       بازوي دولت انگلستان   انگليس و ايران  
، در  1919 دسـامبر    2، در   شركت نفت انگليس و ايـران     . در دست داشت  

كـرده و توجـه     اعـالم افـزايش سـرمايه       اجراي بخشي از توسـعه خـود،        
كنـسول  . كنـد  نويسان را به سهام ممتاز جديداالنتشار خود جلب مي      پذيره

 ضمن ارسال يك نسخه از اين آگهي بـه وزارت           2» اسكينر رابرت« آمريكا
 بـه   1909 شركت از     كه كند   رسماً اعالم مي   اعالميهاين  «: نويسد  خارجه مي 

 اين  بر طبق . منظور اخذ امتياز اعطايي از سوي پادشاه ايران فعال شده است          
 فروش نفت، گـاز     امتياز تمام حقوق مربوط به اكتشاف و استخراج، حمل و         

بـه جـز پـنج اسـتان        ( در سراسر پادشاهي ايـران       موم معدني طبيعي، قير و    
 بـه ايـن     1901 مي   28به مدت شصت سال از      ) شمالي مجاور درياي خزر   
 ،عالوه بر اين  «: آورد   در پايان چنين مي     اسكينر ».شركت واگذار شده است   

 سـهام عـادي بـه ارزش        000/000/2،  1914 است در سـال      در آگهي آمده  
 پونـد و  1  هـر سـهم   پوند، هزار سـهام ممتـاز بـه ارزش   1اسمي هر سهم  

سـود و منـافع    منتشر شده و بـدين وسـيله      اوراق قرضه  پوند نيز    000/199

                                             
1- Majd, Great Britain and Reza Shah.p 243. 

2- Robert Skinner. 
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شود كه شركت نفت انگليس       بنابراين روشن مي  . شركت تضمين شده است   
  1». است همان دولت انگلستان عمالً با مسئوليت محدود،و ايران
  كـه   نمود  در مجلس اعالم    وزير دارايي انگلستان   ،1919 دسامبر   3در  

 سهم ديگر خريداري كند تا كنترل 000/000/3 قصد دارد دولت انگلستان 
 اظهارات او را اسكينر   .  انگليس و ايران حفظ كند     خود را بر شركت نفت    

حـضرت در حـال       دولـت اعلـي   : آقاي چمبرلن «: كند  گونه گزارش مي    اين
 سـهم عـادي     000/000/3 پونـدي از     يـك  سهم عادي    000/000/2حاضر  

در اختيار دارد و پذيرفتـه اسـت در همـان            را   شركت نفت انگليس و ايران    
 يـك  سـهام عـادي      000/000/3نسبت سرمايه كل سهام عادي براي خريد        

 از هر سهم بالفاصـله پرداخـت خواهـد          2 شيلينگ يكپوندي اقدام كند كه     
 000/000/2مانده در هر سـهم بـراي           شيلينگ باقي  19قرار شده است    . شد

 سهم باقي مانده تا     000/000/1بهاي  . سهم در مدت كوتاهي پرداخت گردد     
هاي احتياطي بـراي تـأمين مـالي وجـه            توافق. شود  چند سال پرداخت نمي   

                                             
1- Skinner, dispatch 8856, 891. 6363/8, December 2, 1919. 

 با شركت نفت انگليس و  قرارداد انگلستان « و با عنوان     1914 ژوئن   26در گزارشي به تاريخ     
  در لنـدن ، معـاون و جانـشين سركنـسول آمريكـا     » براي تأمين سوخت نيروي دريـايي      ايران

اخيراً وارد قـراردادي بـا شـركت         ستاندولت انگل رساند كه،     مفتخراً به اطالع مي   « :نويسد  مي
 شده است تا سوخت موردنياز نيروي دريـايي را در حـد تـوان توليـد                 نفت انگليس و ايران   

ايـن قـرارداد كـه اخيـراً از سـوي           «: در اين گزارش در ادامه آمده است      » .شركت، تأمين كند  
اي بـالغ بـر    گـي از نماينـدگان مجلـس عـوام تأييـد شـده اسـت، هزينـه        اكثريت بـسيار بزر  

فرمانده كل نيروي دريـايي، در توضـيح ايـن قـرارداد، اظهـار              .  دالر دربر دارد   300/706/10
ــه،   ــت كـ ــركت و  866/737/9داشـ ــهام شـ ــه 433/968 دالر در سـ  دالر در اوراق قرضـ

 650/486. اص خواهـد يافـت    گذاري به اقساط اختص     كل سرمايه . گذاري خواهد شد    سرمايه
دالر بالدرنگ به ايجاد سهام كافي براي دولت اختصاص خواهد يافت تا شرايط الزم بـراي                

وي در پايـان چنـين      » .رأي دادن و انتصاب دو عضو هيأت مديره براي دولت فـراهم شـود             
اواخر تماماً در خاك ايران قرار داشت،        تا اين    امالك شركت نفت انگليس و ايران     «: آورد  مي

رسد با تنظيم مجدد خطوط مـرزي كـه اخيـراً صـورت گرفـت بخـشي از آن                     اما به نظر مي   
 قرار گرفته استاكنون در حوزه حاكميت عثماني  هم

٭
.«  

 .Wescott, dispatch, 841. 3472/3, June 26, 1914 ٭
 . پوند20/1 معادل واحد پول انگلستان -2
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اي به     سهم انجام گرفته و در قالب اليحه       000/000/2 شيلينگ   19مربوط به   
  1».سرعت به مجلس ارائه خواهد شد

 اسـتفاده از منـابع     يحـة  ال مجلس عوام انگلستان  ،  1919  دسامبر 11در  
. كـرد را تـصويب     عمومي براي خريد سهام شركت نفت انگليس و ايران        

 آقـاي   .آيد   گزيده آن در پي مي      كه  نقل كرده است   متن كامل آن را اسكينر    
اين اليحه « :آورد اتش چنين مـي داري در اظهار ، معاون مالي خزانه  بالدوين

 1914) اخذ سرمايه ( مطرح گردد، متمم قانون      تصويبكه بناست براي اين     
 كـه بـا ايـن    نمايندگان محتـرم  است و درباره شركت نفت انگليس و ايران  

 كه در آن، اين اليحـه تـصويب گرديـد، بـه      راقانون آشنا هستند، شرايطي   
اين امر مربوط به زماني بود كه ميـدان نفتـي ايـران در حـال                .  دارند خاطر

. نيز عمالً رو به گسترش بـود      زمان، استفاده از نفت       توسعه بود و به طور هم     
 يكـي از    ،وزارت درياداري نيز بسيار مشتاق بـود كـه در صـورت امكـان             

 كار كند، بلكه    هاي نفتي جهان، نه تنها با سرمايه انگلستان         ترين ميدان   بزرگ
گذاري كافي در اين زمينه و بالطبع كـسب            از طريق سرمايه   دولت انگلستان 
تحت آن  . گيري، عمالً كنترل شركت را در دست داشته باشد          قدرت تصميم 
ـ ...  اخذ شـد   2 پوند از صندوق اولدسينكينگ    000/200/2شرايط مبلغ    ا دو  م

دانـيم كـه ايـن        ما مي . دانستيم    دانيم كه مشخصاً در آن زمان نمي        چيز را مي  
. انـرژي نفتـي اسـت     آن  آينـده از    دانيم كـه      ميدان نفتي بزرگي است و مي     

مـن اميـدهاي    .  تـاكنون موفـق بـوده اسـت        ركت نفت انگليس و ايـران     ش
كـار آنچنـان    . ر روزهاي دور به يـاد دارم      ترين طرفداران آن را د      پرحرارت

اند حجم سرمايه خود را به مقـدار            پيشرفت كرده است كه آنها مجبور شده      
 ،اي كه در اين هنگام مطرح گرديـد         قابل توجهي افزايش دهند و البته مسئله      

كرد تـا      اقدام مي  گذاري  اي از سرمايه    بايد براي ميزان تازه     اين بود كه دولت     
نده را همچنان در اختيار داشته باشد و يا آنكه موقعيت خـود             كن سهم كنترل 

                                             
1- Skinner, dispatch 8856, 891. 6363/9, December 5, 1919. 

2- Old Sinking Fund. 
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را از دست داده و خطر در اختيار گرفتن سهام از سوي افراد گونـاگون بـا                 
بايد موقعيتي را كه بـه دسـت           منافع گوناگون را بپذيرد و به اين ترتيب آيا        

رگز  من ه  ،داديم؟ البته جداي از اين      آورده و حفظ كرده بوديم، از دست مي       
گذاري وجوه عمومي در اين شركت به         از جمله كساني نيستم كه از سرمايه      

صرف كسب درآمد و يا تنها به خاطر سياسـت طرفـداري كـنم، بلكـه بـه              
، ايـن شـركت   گذاري در هر بخـشي از         كنم كه سرمايه    مجلس يادآوري مي  

 ،نماينـدگان محتـرم ممكـن اسـت بپرسـند         ... كاري به شدت پرسود است    
 من بسيار متأسفم كه اين كار بايـد         ؟ اين اليحه چيست   تصويباضطرار در   

با شتاب صورت گيرد، لكن توجه مجلس را به پاسخ داده شده بـه پرسـش        
در سوم ماه جـاري دربـاره       ) 1سرگرد بارنز  (نماينده محترم نيوكاسل ايست   

 سهم   افزايش و اينكه درخواست براي   كنم      قصد دولت در اين باره جلب مي      
كنم آگهي ده روز پـيش منتـشر          گمان مي . بايد بالفاصله ارسال گردد     دولت  

 را، ولو به هـر       افزايش سرمايه   بودم تا درخواست رسمي    مواظب و من    هشد
 مـورد   ، مگر آنكه سياست پيشنهاد شده ما بـه مجلـس          ؛ارسال نكنيم مقدار،  

  ».تأييد قرار بگيرد
ها پيش لرد     اينكه سال «:  به اين شرح است    2بانبري. افتوضيحات سر   

 سهام خريد و اينكه دولت ليبـرال آن         سوئزكانال   فقيد در شركت     3بكنزفيلد
، كـامالً حقيقـت      در برابر آن مقاومت كردند     دستونزمان، و بويژه آقاي گال    

دارد، اما آن مقاومت اشتباه بود، زيرا اوالً خريد آن سـهام از نظـر تجـاري                 
سـر  منجر به كنترل كشوري بـزرگ در        و ثانياً   آميز بود     كاري بسيار موفقيت  
  ». شدراه ما به سوي هند

:  بيـان شـد    4ريـز . دي. اظهارات افشاكننده ديگري نيز توسط سر جي      
در آن زمـان    . آورم   به خوبي به يـاد مـي       ، رخ داد  1914 كه در     را من آنچه «

                                             
1- Barnes. 

2- Sir F. Banbury. 

3- Lord Beaconsfield. 

4- Sir J. D. Rees. 
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تأمين سوخت براي نيروي دريايي، يك مسئله بزرگ در عرصـه امپراتـوري             
، لكـن در جريـان گـامي كـه در           هدف، مسئله مالي و كسب پول نبود      . بود

 ،ه شـد  راستاي اهداف نيروي دريايي و نيز يك امپراتـوري بـزرگ برداشـت            
 به گمان .هايش، اتفاقاً سود كالني از آن برد     دولت نيز برخالف اكثر عمليات    

دهندگان انگليسي   ، زيرا ماليات  قابل سرزنش و محكوميت نبود    من اين اقدام    
 گذاري نفوذ غالـب     اين سرمايه چون  ... از اين عمليات عايدي بسيار داشتند     

گذشـته از تجـارت بـا ايـران، ايـن           . آورد در ايران به ارمغـان        را انگليس
  1». استترين حلقه ميان كشور مادر و امپراتوري ما در هندوستان مهم

هـاي نفتـي آمريكـايي قـرار           به دقت زيرنظر شركت    تحوالت در لندن  
ـ . لا،  1920 فوريه   6در  . داشت رد اويـل    از شـركت اسـتاندا     تومـاس . يت
اي به وزير خارجه نوشته و در آن آخرين آگهـي شـركت               ، نامه يسنيوجر

اش سخن گفتيم، ضميمه كرده و         را كه پيشتر درباره    نفت انگليس و ايران   
هـي پيوسـت   رسـد كـه آگ    به نظر مـي    طور  اين«: كند  گونه اظهارنظر مي    اين

، همـراه بـا فـرم       درباره افزايش سـرمايه شـركت نفـت انگلـيس و ايـران            
، ممكن است نافع باشد، لكن بـه هـر صـورت ايـن       سهام بيشتر  درخواست

 نويـسنده سـپس در بنـد بعـدي          ».اقدام بايد در وزارت خارجه ثبت گردد      
، خود، بيشتر سهام را همراه بـا قـدرت رأي در            دولت انگلستان «: افزايد  مي

شركتي كه حقوق فراگير نفتي     .  در اختيار دارد   ايران و   انگليسشركت نفت   
هاي مرزي در ساحل جنـوبي         استان استثنايرا در سراسر پادشاهي ايران به       

/5اين امتياز   .  در دست دارد   خزر
عالوه گيرد و     پادشاهي ايران را دربر مي     4

 انحصار كشيدن خطوط لوله نفتي نيز در ضمن حقوق شـركت قـرار              ،بر آن 
  2».دارد

 از سوي   ايران و   انگليس درباره كنترل و مالكيت شركت نفت        ساوثرد
ها به داشتن منابع نفـت        انگليسيها با تمايل        ايراني «:افزايد   مي دولت بريتانيا 

                                             
1- Skiner, dispatch 8907, 891. 6363/10, December 3, 1919. 

2- Thomas to Secretery of State, letter and enclosure, 891. 6363/11, February 6, 1920. 
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مستقل در ايران كامالً آشنا هستند؛ و در گزارشي كه اخيـراً شـركت نفـت                
قولي از يك سخنراني منـصوب بـه           منتشر ساخته است نقل    ايران و   انگليس

ز سـوي نيـروي      آمده كه در آن به تأمين مـالي ايـن شـركت ا             1ود جرج يل
وزير و كابينه كه كنترل شركت نفـت        «: اشاره شده است  ] انگلستان[دريايي  

وسـيله منبـع مهـم        تضمين كردند و بـدين    ] براي بريتانيا [ را   انگليس و ايران  
ـ            ت، فـارغ از هرگونـه   تأمين كااليي را كه براي حيات ملي ما ضـروري اس

خـارجي ديگـر، فـراهم آوردنـد، خـدمتي بزرگتـر از             ] هـاي   قدرت[سلطه  
قـول را     قـسمتي از ايـن نقـل      . »...و  ] انـد   به اين مملكت كرده    [2ديسرائيلي

انـد تـا    ها كدام عبارت را بهانه قرار داده ام تا نشان دهم ايراني  برجسته كرده 
ها قـصد دارنـد آن بخـش از جنـوب ايـران را كـه                  انگليسي  كه ادعا كنند 

چاههاي نفت در آن قرار دارد، همچون خاك خود براي هميـشه در كنتـرل         
  3.»بگيرند و يا صاحب شوند

  
   تورم وحشتناك؛1917يز ياوضاع اقتصادي در پا

 به وزارت خارجه نوشته است كه ديگر        ، كالدول 1917 سپتامبر   24در  
: دو دليـل وجـود داشـت      .  زندگي كند  قادر نبوده با حقوق خود در تهران      

هـا از زمـان آغـاز جنـگ؛ و دوم افـزايش               نخست افزايش هنگفت قيمت   
 سنت، در شرايطي كـه وزارت خارجـه         19ارزش برابري قران به نزديك      

از آنجـا   . كرد   سنت پيش از جنگ استفاده مي      75/8همچنان از همان نرخ     
 دريافتي او بـه     مبلغ ؛ اما كرد   حقوق خود را به دالر دريافت مي       ه كالدول ك

پـيش از آن او بـه ازاي هـر دالر           . يافت  قران به كمتر از نصف كاهش مي      
اكنون او بـه ازاي هـر دالر پـنج قـران            . كرد   قران دريافت مي   5/11تقريباً  

ها به شكل هنگفتـي افـزايش يافتـه           عالوه بر اين، قيمت   . كرد  دريافت مي 

                                             
1- Liyod George. 

2- Disraeli. 

3- Southard, dispatch 2, 891.00/1015, September 1918. 
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در ايـران عمـالً از معيـار نقـره          «: دهد    گونه شرح مي    او اوضاع را اين   . بود
 جنگ ارزش نقره را بـه قـران تـا حـدود دو برابـر ارزش             .شود  استفاده مي 

معمول آن افزايش داده است، اما قدرت خريـد قـران، بـه خـاطر افـزايش                
 هنگـام   قدرت خريد آن بـه    % 25 حدود   هولناك ارزش تمام كاالها، تنها در     

: اي دارد به هزينة بـاالي زنـدگي          او اشاره  ».ورود من در سه سال پيش بود      
 را نيـز دربـر گرفتـه     آمريكا،با آنكه گراني و افزايش قيمت      كه بگويمبايد  «

است، سطح قيمت تمام مواد غذايي، لباس و ديگر مايحتـاجي كـه مـا در                 
 در  ها  كنيم، به طور متوسط سه تا ده برابر قيمت همين كاال            ه مي اينجا استفاد 

براي مثال، شكر هر پوند يك دالر است؛ يك جعبه ده           .  است اياالت متحده 
 3 دالر؛ چـاي هـر پونـد حـدود     5/3 دالر؛ قهوه هر پوند  25/1سنتي سودا   

يــشتر كاالهــا بــراي ب...  دالر و 20دالر؛ يــك جفــت كفــش پــنج دالري 
هاي مشابهي برقرار است و كيفيت همانها هم آن قدر پايين است كـه                قيمت

حتي قيمت مـواد غـذايي      . كنند  افراد عادي در منزل هم از آنها استفاده نمي        
  كالـدول  ».شوند به شكل هنگفتي افزايش يافته اسـت         كه در اينجا توليد مي    

تبادل ارز بـه  جديد زايش حقوق و نيز استفاده از نرخ  افخواستاردر ادامه  
  1.شود جاي نرخ پيش از جنگ مي

، دربـاره هزينـه بـاالي       1917 نـوامبر    8 در گزارشي به تـاريخ       كالدول
هزينه زندگي در   «: نويسد  زندگي و تورم و افزايش روز به روز قيمتها، مي         

از آغـاز جنـگ و      . يابـد   كردني افـزايش مـي     به شكلي بـاورن    هر روز  جااين
خصوصاً دو سال گذشته كه طي آن عمالً تمام واردات متوقف شده اسـت،              

اكنون به شش تا ده  قيمتها هم« :افزايـد   او مي».وضع به اين منوال بوده است 
 مسئله ديگـر عـالوه بـر تـورم،          ».برابر قيمتهاي پيش از جنگ رسيده است      

ارزش برابري پول ايـران دو برابـر شـده       «: دافزايش ارزش اسمي قران بـو     
 از  ؛است و عالوه بر آن قيمت كاالها به شكل هنگفتي افزايش يافتـه اسـت              

                                             
1- Caldwell to William Phillips. Letter and enclosure, 123 C 122/52, September 24, 

1917. 



  قحطي بزرگ

 

194

در را  اين رو براي ما غيرعملي و غيرممكن است كه در اينجا حقوق خـود               
هاي شخصي خـود را بـه پـول محلـي              دريافت كنيم و سپس حواله     آمريكا

پذير است كـه ارزش پولـشان         شي كه در كشورهايي امكان    رو. تبديل كنيم 
اين موضوع صـرفاً بـه خـاطر        «: نويسد   او در پايان مي    ».كاهش يافته است  

  1».ذكر شدهاي اينجا   وزارتخانه از برخي مشكالت و سختيآگاهي
  

  مشكالت مالي پس از انقالب روسيه
 پايــان يافتــه بــود و ســيههــاي رو پــس از انقــالب روســيه، پرداخــت

هاي خـود بـه ايـران را           پرداخت -طور كه گفته شد     همان -ها نيز   انگليسي
: دهـد      توضـيح مـي    كالـدول . درست در هنگام آغاز قحطي كاهش دادنـد       

 ماهانـه حـدود      و انگلـستان   هـاي روسـيه     پيش از فروپاشي روسيه، دولت    «
، از زمان انقالب روسيه   . پرداختند  هزار پوند استرلينگ به دولت ايران مي        سي

برعهده داشته اسـت؛ اگرچـه      ] به تنهايي  [ها را دولت انگلستان     اين پرداخت 
مانـد و در بيـشتر مواقـع هـم كـاهش              همين هم گاه متوقف و معلـق مـي        

اي از ايـن توقـف    ، نمونـه  ژانويـه 28 رعـد  روزنامـه    2». داشت يمگيرچش
 وزارت خارجه از بانك شاهنشاهي ايـران « :پرداختها را گزارش كرده است 

د ران درآمـد مـازا    ي ا ]دولت [ خواسته است تا اجازه دهند     و سفارت انگليس  
. شود، دريافت كنـد      تومان مي  000/900گمركات سال گذشته را كه بالغ بر        

بدهي دولت ايران   حساب   پاسخ داده است كه اين مبلغ به         بانك شاهنشاهي 
ها از آن بـسيار آزرده          موضوعي كه ايراني   3». شده است  منظور به انگلستان 

رخ برابري پيش از جنگ در معامالت با دولـت ايـران            شدند، استفاده از ن   
طور كه گفته  همان. در هنگامي بود كه ارزش قران بسيار افزايش يافته بود         

به هر شكل، در زمان     .  پوند دريافت كند   000/30شد، بنا بود ايران ماهانه      

                                             
 .1917 نوامبر 8، 123 سي 53/122، 340، گزارش  كالدول-1

2- Caldwell, Quarterly Report No. 1/891. 00/1072, November 1, 1918. 

3- Caldwell, dispatch (unnumbered) and enclosures, 891. 10/962, February 2, 1918. 
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 قران به ازاي هر پونـد در نظـر   60عقد قرارداد، نرخ برابري قران ـ پوند،  
 قران به ازاي    25در دوران جنگ، ارزش قران در برابر پوند به          . شدگرفته  

هـا، بـا آنكـه درآمـدهاي          بـا ايـن همـه انگليـسي       . هر پوند افزايش يافت   
 پوند را   000/360 همان   ،كردند  آوري مي   گمركات جنوب را به قران جمع     

وقتي دولت ايران پوندهاي كـاهش ارزش يافتـه         . دادند  به دولت ايران مي   
داشت،  روخت، يك دوم مقدار قراني را كه پيش از اين دريافت ميف را مي

 هنگامي كه دولت ايران استرلينگ دريافـت شـده          ؛ يعني آورد  به دست مي  
كرد، به جاي دريافت نزديـك   در اين برهه را فروخته و به قران تبديل مي   

، گفتنـد   ميها      ايراني. آورد   تومان به دست مي    000/80 تومان،   000/200به  
 پونـد دريافـت     000/60 افزايش ارزش قران و كاهش ارزش پوند، بايد          با

ها به لحاظ فنـي در موضـع درسـت قـرار داشـتند                اگرچه انگليسي . كنند
، لكن در زماني كه قحطـي       ) پوند در ماه بود    000/30تعهد آنها پرداخت    (

هـا ايرانـي را كـشته اسـت، ايـن            كشور را دربرگرفتـه و ميليـون       ،ويرانگر
. هـا بـوده اسـت       رحمانه از سـوي انگليـسي       العاده بي   قدامي فوق برخورد ا 

 به شدت    نيز  تومان 000/80عالوه بر اين با تورم بسيار باال، قدرت خريد          
هـا در كنـار اشـغال         ايرانـي   كـه  كنـد    گزارش مي  ساوثرد. از ميان رفته بود   

هـا    هاي انگليسي   ، بيش از همه از تالش     نظامي ايران و پليس جنوب ايران     
براي به دست آوردن كنترل كامل مالي بر ايران، و استفاده از نرخ برابـري      

  1.پيش از جنگ در مبادالت خود با دولت ايران آزرده بودند
هـا بـراي    ، انگليـسي 1918 در اوت الدولـه  با انتصاب كابينه دوم وثوق 

. نـد  تومـان را آغـاز كرد      000/350 و حفظ كابينه پرداخت ماهانه       حمايت
اي   اكنون دولت انگلستان تقريباً هرماه مـساعده          هم«: كند   گزارش مي  كالدول

دهد تا نيازهاي جاري دولتي خود را برآورده            در اختيار دولت ايران قرار مي     
اي پرداخت نشده است؛ اما       هيچ مساعده توجهي    در فاصله زماني قابل   . سازد

. ها تا پايان جنگ مبلغ زيـادي خواهـد شـد            كل بدهي ناشي از اين مساعده     

                                             
1- Southard, dispatch 2, 891.00/1051, September 2, 1918. 
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ها هنوز مشخص نيست، امـا تـا پايـان جنـگ              بهره و سررسيد اين مساعده    
هـاي   مساعده«: كنـد   شش ماه بعد وايت گزارش مي      1.»مشخص خواهد شد  

 به كابينه فعلي به مبلغ سيصد و پنجـاه هـزار تومـان              ماهانه دولت انگلستان  
 آنها  بازپرداختادامه دارد، اما هيچ برنامه مشخصي براي        )  تومان 000/350(

 سه مـاه بعـد وايـت        2».و يا سود ناشي از آنها تاكنون صورت نگرفته است         
ماليه ايران در «:  اوضاع مالي دولت بسيار بهبود يافته است كند گزارش مي

ترين   منابع كافي براي ضروري،گيزترين وضعيت قرار داشت و خزانه   ان  اسف
 آماده و مايـل بـه       دولت انگلستان . نيازهاي روزانه دولت در اختيار نداشت     
 قـدرت را بـه      1918 در اوت    الدوله  كمك بود و از هنگامي كه كابينه وثوق       

 ماهانه سيصد و پنجاه هزار تومان مـساعده بـه           دست گرفته است، انگلستان   
تـا سـقوط كابينـه      » هـا   مـساعده « ايـن    3.دولت ايران پرداخت كرده اسـت     

هـاي ماهانـه بـه        عالوه بر پرداخت  .  ادامه يافت  1920 در ژوئن    الدوله  وثوق
كنـد     افشا مـي   كالدول» . بهبود يافته بود    نيز ، اوضاع مالي  الدوله  كابينه وثوق 

هـا     طور مشخص، انگليسي   به. هاي دولت ايران كاهش يافته بود       كه هزينه 
هـاي آن را پرداخـت         را به دست گرفتـه بودنـد و هزينـه          كنترل قزاقخانه 

 :دهـد  او شرح مي. دكردند و ژاندارمري ايران نيز به كلي منحل شده بو  مي
دولت ايران عالوه بر دريافت مازاد درآمد گمركات جنوب، همانطور كـه            «

 دريافـت   هاي خاصي را به طور ماهانه از دولت انگلستان          گفته شد مساعده  
هاي دولتي آنها با توجه به اينكه شمار نيروهاي           عالوه بر اين، هزينه   . كرد  مي

ز سه هزار نفر نسبت به هشت هزار نفر پيشين، كـاهش            ژاندارمري به كمتر ا   
شود، بسيار     تأمين مالي مي   اكنون از سوي انگلستان      نيز هم  وج قزاق فيافته و   

بـه ايـن ترتيـب    «: كند گيري مي   گونه نتيجه    اين  كالدول ».كاهش يافته است  
 است كه تا زمان ادامه جنگ قادر به تأمين نيازهـاي آنـي              ايران در موقعيتي  

                                             
1- Caldwell, Quarterly Report 1, 891.00/1072, November 1, 1918. 
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تواند تا اين حد مطلوب       پس از جنگ موقعيت آن به سختي مي       . خود هست 
قدرت شاه نابود شده است و هيچ چيز هم جاي          «: افزايد   مي  كالدول ».باشد

  1».آن را نگرفته است
  

  ضعف دولت ايران
ترين قحطي تاريخ     روم از منابع مالي، در برابر ويرانگ      دولت ايران محر  

. توانست بكنـد    اين دولت هيچ اعمال قدرتي نمي     . اين كشور، درمانده بود   
براي بيشتر ناظران روشن است كـه ايـران         «: دهد  گونه شرح مي     اين ساوثرد

قدرت شاه  . تدر حال حاضر كشوري بدون يك دولت واقعي يا كارآمد اس          
اش تا آنجا كه شواهد عملي در نظـر باشـند، ظـاهراً در خـارج از                   و كابينه 

 خـود را بـدون كمـك        ،شود و بخش بزرگي از كـشور        تهران احساس نمي  
 اعـزام  حاكمان واليات مختلف كـه از تهـران       . كند  دولت مركزي اداره مي   

كـرده و    روتمند و تحصيل  شوند، به واسطه وجهه خود به عنوان افرادي ث          مي
تفاوتي مردم به امور سياسي قادر هستند سازمان حكومتي را در حـد               نيز بي 
ها حفظ كنند كه البته بخش عمـده آن بـه صـورت غلـه                   آوري ماليات   جمع

 يها را به انبارهاي غله دولت       است و مردم در بسياري موارد حسب عادت آن        
عالقه وافري به مـسائل سياسـي       تهران   طبقه ارباب حكومت در   ... آورند  مي

 اما دولت آنها كه نه ارتشي دارد و نه اعتبـاري، در             الملل دارند،   ايران و بين  
هايي كه كمترين برخوردي با سياست كشورهاي اروپايي داراي منافع            زمينه

  2».گونه قدرت واقعي نيست هيچ در ايران داشته باشد، قادر به اعمالسياسي 
  

   در ايرانامدادرساني آمريكا
توجهي به قربانيان قحطي       آمريكايي كمك قابل   بشردوستانهمؤسسات  

ــد  ــام دادن ــران انج ــايي . اي ــاني آمريك ــاره امدادرس ــات درب ــا از  اطالع ه
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، كالـدول   1918 آوريـل    17در  . هاي مبادلـه شـده روشـن اسـت          تلگراف
 كـه   دولت ايران از من درخواست كـرده اسـت        «: زند  گونه تلگراف مي    اين

 يك ميليون تومان به ايران وام خواهد         آيا اياالت متحده آمريكا    ،تحقيق كنم 
؛ كل ايـن  ) نزديك به دو ميليون دالر است   مبلغبه نرخ تبادل فعلي اين      (داد  
 بناست به طور گسترده براي برطرف كردن قحطي و زيرنظر شخص من  مبلغ

صادقانه بايد مشغوليت ذهني جدي     «: افزايد   مي ول كالد ».به كار گرفته شود   
خود را درباره اين درخواست اظهار دارم، در صورت امكـان، موافقـت در              

تواند اوضاع دهشتناك فعلي را       بود و مي  خواهد  ترين اقدام     اين باره، انساني  
ترين تأثير را بر جاي تواند از نظر سياسي مفيد  مي،عالوه بر آن. بهبود بخشد

 آوريل خـود    7 تلگراف   پيرو«: نويسد   دو روز بعد او اينگونه مي      1».بگذارد
كنم دولت اياالت     درباره موضوع وام درخواست شده براي ايران، گمان مي        

 بازپرداخت احتماالً از    وثيقه. بايد اين اقدام را به مصلحت تلقي كند           متحده
ت درآمدهاي فرضي گمركات تأمين گرديده و يا اگر شما وثيقه           طريق درياف 

شخصي را ترجيح دهيد، دولت ايران راغب است جواهرات باارزش خـود            
، وزارت خارجـه دسـتوري بـراي        1918 مـي    اول در   2».را وثيقه بگـذارد   

  :كند كه به اين شرح است  ارسال ميكالدول
 امور خارجه را در اين باره مطلـع سـاخته و بـا        توانيد وزير   شما مي 

  : كنيداعالماجازه ايشان موارد زير را 
هايي از ايـران دربـاره         با نگراني بسيار گزارش    دولت اياالت متحده  

اكنـون نيـز       است؛ و هم   كردهمردم اين كشور دريافت     زدگي    قحطي
، وامي به مبلـغ يـك        در تهران  دولت ايران از طريق سفارت آمريكا     

  .ميليون تومان براي مقابله با قحطي درخواست نموده است
داند كه     پرداخت وام را تنها براي كشورهايي مجاز مي        قوانين آمريكا 

 هستند، لذا براي رعايـت ايـن قـوانين دولـت      درگير جنگ با آلمان   
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هاي خيريه را تشويق كرده است تـا جـايي كـه امكـان دارد         انجمن
وام الزامـاً تعهـد     . براي بهبود اوضـاع نـاگوار ايـران كمـك كننـد           

  مبلـغ  ، تاكنون با وجود اين، مردم آمريكا    . بازپرداخت را در پي دارد    
 و مبـالغ    انـد   كرده ارسال    و تهران   دالر مستقيماً به تبريز    173/037/2

 ارسال شده است و     تفليسطريق  ديگري نيز به شمال غرب ايران از        
اند يك تا دو ميليون دالر ديگر نيز طي سال جـاري پرداخـت                آماده
اي از طـرف ايـاالت    در نتيجه ايران در حـال دريافـت هديـه     . كنند

هاي امدادي است كه بسيار بيشتر از  در هزينه به منظور صرف متحده
 آن را درخواسـت كـرده       ،يك ميليون توماني است كه در قالب وام       

 حـاكي   ،اند   براي امداد ايران انجام داده     كمكي كه مردم آمريكا   . بود
  1.ها با مردم ايران در ايام رنج و سختي است دردي آمريكايي از هم

گونـه    هاي انجام گرفته در مركز ايران ايـن         رساني   درباره كمك  كالدول
هاي زيـر را دربـاره اقـدامات          ، ارقام و داده   مفتخراً اطالعات «: دهد  خبر مي 

، بـه پيوسـت ارسـال       رساني در حال انجام در سراسـر مركـز ايـران            كمك
امدادرسـاني  هاي موسوم به كميتـه        اين اقدامات به مديريت كميته    . دارد    مي

ايران متشكل از ميسيونرهاي آمريكـايي مقـيم و ايرانيـان سرشـناس انجـام       
تمـام  ... گيرد كه امضاكننده اين نامه افتخار دارد رئيس آن كميتـه باشـد              مي

 رساني در اين بخش از ايران از آمريكـا          منابع مالي دريافت شده براي كمك     
رصد و سي و پنج هزار دالر رسيده است         ارسال شده و تاكنون به مبلغ چها      

  شايـسته . شـود    بيش از اين نيز دريافت مي       از اين پس    كه و ترديدي نيست  
در آنجا .  در تهران هزينه شده است  مبلغتوجه است كه بيش از نيمي از اين         

كار مشابهي نيز بـه كمـك       . شوند  هزار نفر در هر هفته اطعام مي        بيش از سي  
 و  ، رشـت  ، قـزوين  ، كرمانـشاه  ، همـدان  ر مـشهد  ميسيونرهاي آمريكـايي د   

 ،در دو شـهر نخـستين كـه نامـشان رفـت           .  در حال انجام است    آباد  سلطان
چيزي در حدود نه هزار نفر روزانه اطعام        . رساني كامالً گسترده است     كمك
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كميتـه امدادرسـاني    «كميته ما در اينجا نـام       «: افزايـد    مي  كالدول ».شوند  يم
 به نُه مركز توزيع تقسيم شده است و از پول           تهران.  را برگزيده است   »ايران

دربـاره  . شـود   برنج و مواد غذايي توزيع مـي ،مربوط به آنجا، با ارائه كوپن 
با وجود  . ها قبالً با دقت تحقيق شده است        ودن دارندگان اين كوپن   نيازمند ب 

 اين واقعيت كه اين كميته در حال اطعام حدود سـي هـزار نفـر در تهـران                 
 حدود هفتاد و پنج هزار نفـر ديگـر          ،دهند  اطمينان نشان مي    است، آمار قابل  

ها را  ي است كه كمكتنها در اين شهر وجود دارند كه نيازشان همانند آنهاي 
 ايـن   ».ميرنـد   كنند و بسياري از اين نيازمندان در اثر قحطي مـي            دريافت مي 

سي و پنج هزار نفر اطعام شـوند و هفتـاد و            . استآور    حقيقتاً بهت شمار  
اين به معناي آن اسـت      . داشته باشند پنج هزار نفر ديگر در نياز مبرم قرار         

در هـر   «: افزايـد    مـي  كالـدول . اند   گرسنه بوده  كه يك سوم جمعيت تهران    
، پرس و جوكنندگان ما     ها  صداقتي تقريباً عمومي شرقي      بي صورت، به خاطر  

 كميته را گزارش    هاي  از كمك هاي پياپي     موارد متعدد شيادي و سوءاستفاده    
ها با اقـدامات        رساني آمريكايي   عت كمك  در مقايسه وس   كالدول ».كنند  مي

ترديد از جزئيات      بي ]آمريكا[ خارجه   وزارت«: نويسد  ها مي   جزئي انگليسي 
 سه سال گذشته در شمال غرب ايران كـه بـيش از             دررساني گسترده     كمك

ـ          دو ميليون دالر آمريكا    . ت، آگـاهي دارد    در آنجا كمك و هزينـه شـده اس
 بـا اسـتخدام كـارگر بـراي          و همـدان   مقامات نظامي انگليس در كرمانشاه    

 يـك   كننـد و در تهـران        امدادرساني مـي   ،هاي منتهي به بغداد     احداث جاده 
 اسـت، لكـن   كرده    انجمن انگليسي، روزانه حدود يك هزار نفر را اطعام مي         

 انجـام   هايي كه با پول دريـافتي از آمريكـا          رساني  سواي اين اقدام و كمك    
 تا  .به اين مردمي كه به شدت نيازمندند، كمكهاي كمي شده است          گيرد،    مي

هـيچ نـوع اقـدام      ) هـا   انگليـسي (ها    است از سوي خارجي    جايي كه معلوم  
، ، يـزد  هايي چون كاشـان     كانهاي جنوبي ايران، در م      رساني در بخش    كمك
در اين مناطق شرايط شبيه همـاني       . گيرد   و غيره، صورت نمي    ، شيراز كرمان

اين امكـان   «: افزايد   همچنين مي   كالدول ». حكمفرماست است كه در تهران   
ها مصرف كرد،      را در اين مكان    ها  رد كه بتوان منابع مالي آمريكايي     وجود دا 
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زيرا با وجود نبود افراد آمريكايي در اين مناطق، شمار زيادي از نيروهـا و               
كمي براي استفاده   امكان  .  انگليسي حضور دارند   اتباعميسيونرها، مقامات و    

  1.»جود دارداز افراد محلي ايراني قابل اعتماد و كارآمد در اين كار و
 بـه شـكل ناخوشـايندي بـه عنـوان جـواني            ، احمدشاه 1918 در سال 

 مشخـصاً بـه ذكـر برخـورد         سـاوثرد . سنگدل و حريص شهره شده بـود      
 و قـضيه حـق فـروش غلـه در بحبوحـه             اي درباره احمدشاه    منزجركننده
انـدازه    شناسـند جـواني بـي       ه ايران را كساني كه مي     شا«: پردازد  قحطي مي 

 او   كه گويند   صميمي و هوادارانش مي    نكنند و دوستا    دوست معرفي مي    پول
به اين نظر رسيده است كه احتماالً آخرين پادشاه ايران خواهد بود و از اين    

 تا جاي ممكن پول جمـع        بايد از دست برود،   تاج و تخت      آنكه رو پيش از  
اي از ميل شاه به كسب ثروت آن هـم بـه هـر شـكل                  كر نمونه براي ذ . كند

پردازم كه يك بار محرمانه  اي در اين باره مي     ممكن، من به ذكر مجدد نمونه     

                                             
1- Caldwell, dispatch 390, 891. 48/111, May 21, 1918. 

البتـه قحطـي و     «: كنـد    را هم توصيف مي     كار امدادرساني براي قحطي در كرمانشاه      ٭ساوثرد
، مانع حركت آسان و پيـشرفت نيروهـاي نظـامي بـود و بـا                فقر در مسير دو سوي كرمانشاه     

هايي براي بهبود اوضاع صورت گرفت؛ نظير اطعام          گام ي دولت انگلستان  استفاده از منابع مال   
سـازي و ايجـاد سـرپناه بـراي           مردم گرسنه، پرداخت دستمزد به كارگران مورد نياز براي راه         

هـاي اخيـر ناشـي از خـروج نيروهـاي روس از اطـراف خـزر،                   كساني كه در اثر ويرانگري    
 و همـسرش را بـراي امدادرسـاني و    اسـتيد . اف.  همكاري دبليواوثردس» .اند  خانمان شده   بي

 و  اسـتيد . اف. من دريافتم كه آقاي دبليو    «: كند  گونه توصيف مي    هاي نظامي اين    ساخت جاده 
 هـستند، بـراي      مأمور به خدمت در كرمانشاه     همسرش دكتر استيد كه ميسيونرهاي آمريكايي     

 به خاطر آشنايي كـافي بـا شـرايط منطقـه و     اند و آقاي استيد   كمك به اين كار داوطلب شده     
سـازي و     دانش عملي خود درباره كارهاي عمراني، توانست بر بخش بسيار زيادي از كار راه             

 نظارت داشته باشـد كـه    براي كارگران و قربانيان قحطي در ناحيه كرمانشاه       ها    ساخت سرپناه 
 به اين منظور انجـام      اين طرحها با استفاده از وجوه اختصاص يافته از سوي دولت انگلستان           

ها در طول  اني را كه توسط انگليسي، مسئوليت بسياري از كودكهمسرش دكتر استيد. گرفتند
آوري شده بودند، بر عهده گرفت و توانست توانمندي و سالمت را به شماري از                 جاده جمع 

  ٭٭».آنها بازگرداند

 .Southard, dispatch 9, 391. 116/134, September 5, 1918 ٭

٭٭
 Caldwell, dispatch 390, 891. 48/111, May 21, 1918. 
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او سياسـتمدار و بازرگـان بـسيار        .  بـرايم گفـت    ارباب كيخـسرو شـاهرخ    
 در كتاب خـود او را تنهـا مـرد           اي در تهران است كه آقاي شوستر        برجسته

در  و بـار گنـدمش را         قضيه احمدشـاه    ساوثرد ».شريف ايران دانسته است   
يكـي  ] ارباب كيخسرو [اين مرد   «: كند  گونه توصيف مي    اينضمن ماجرايي   

 است كه در زمستان گذشته ارقام درشـتي         مداد تهران از اعضاي كميسيون ا   
 كميتـه    او مأمور بود براي اين    . ها را هزينه كرد       هاي مالي آمريكايي    از كمك 

از اين رو بـا     . توجهي گندم دارد    دانست كه شاه حجم قابل      گندم بخرد و مي   
  كهگفتمباشر . مباشر شاه تماس گرفت و موضوع را از او پرس و جو كرد    

يك تومان برابـر    (فروشد    شاه مقداري گندم دارد كه خرواري نود تومان مي        
).  پونـد اسـت   650 دالر، مطابق با نرخ تبادل فعلي است و يـك خـروار              2

 چند خروار را به اين قيمت خواهد خريـد و بعـداً              كه  گفت آقاي كيخسرو 
اندكي بعد نماينده شـاه تمـاس   . هد آورد خوا راهمراه با اسناد فروش، پول 

 شاه را مالقات كرده و او اكنون تصميم گرفته است ايـن              كه گرفت و گفت  
كـه از      با علم به ايـن     آقاي كيخسرو .  تومان بفروشد  95ها را خرواري      گندم

هيـه كنـد، بـاز هـم         گندم ت  تواند براي مردم گرسنه تهران      جاي ديگري نمي  
باالخره پيش از ورود او به كاخ براي عقـد قـرارداد، بـار ديگـر                . پذيرفت

 شاه درباره موضوع بيشتر تأمل       كه گويد  نماينده شاه با او تماس گرفته و مي       
 تومان كمتـر نفروشـد و       100 خرواري   راها    كرده و تصميم گرفته كه گندم     

اين گندم براي تغذيـه رعايـاي   دانست كه بنا بود   شاه در تمام اين مدت مي 
. خرد  گرسنه خود او به مصرف برسد و احتماالً كميته آن را به هر قيمتي مي              

 به كاخ وارد شد دريافت كه شاه تصميم گرفته          باالخره هنگامي كه كيخسرو   
است كه اصالً گندم خود را نفروشد و تـرجيح داده اسـت صـبر كنـد تـا                   

 ايـن قـضيه در      1».تـوجهي بـاالتر بـرود       ها به مقدار قابل     كه قيمت هنگامي  
 در آتـش    تهـران «: نويـسد   او مـي  .  نيز آمده اسـت    خاطرات عميدي نوري  

 در آن   محصول اطراف تهـران   . زده بودند   سوخت و مردم وحشت     قحطي مي 

                                             
1- Southard, dispatch, 891.00/1048, September 3, 1918. 
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گندم خرواري دويـست  . كردند ت كار ميها به ندر سال اندك بود و نانوايي 
دانستند كه احمد شاه محصول گندم خود را انبار كرده              تومان بود و همه مي    

 نـام نهـاده     »احمد كاسب «مردم او را    . فروشد  و خرواري دويست تومان مي    
  1».بودند
  

  ها  و كمك امدادي آمريكايي؛ قحطييهوديان ايران
هـاي    ، دبير كميته مشترك توزيع كمك     ، آلبرت لوكاس  1918 مي   7در  

ها براي صدمه ديـدگان يهـودي جنـگ، بـراي وزارت خارجـه                امريكايي
در . كند   دريافت شده از ايران نقل مي      دو تلگرام اي نوشته و در آن از         نامه

از پنجاه هزار يهودي ايرانـي، پـانزده        «:  آمده است   نخست از تهران   تلگرام
:  آمـده اسـت     و در ديگري از همدان     » لطفاً كمك كنيد   اند،  ر نفر گرسنه  هزا

نـان    لطفاً به ده هزار اسرائيلي بي     . به جامعه ما رحم كنيد    . قحطي وحشتناك «
 درباره وضـعيت يهوديـان ايـران از وزارت خارجـه             لوكاس ».كمك كنيد 

 در واكنش به دستور وزارت خارجه در دهـم           كالدول 2. كرده بود  استعالم
 سي   را شمار يهوديان نيازمند در ايران    «: دهد  مي، در سيزدهم مي پاسخ مي     

 كه احتماالً بيست و پنج درصـد آنهـا          توان برآورد كرد    ميتا چهل هزار نفر     
 ژوئـن   18 در گزارشي به تاريخ       كالدول 3».برند  در گرسنگي حاد به سر مي     

بـه توزيـع    » هـا بـراي يهوديـان ايـران         كمك آمريكايي « و با عنوان     1918
 دالر ارسال شده از سوي يهوديان آمريكا براي كمك به يهوديان            000/15

 وزارتخانـه را    60 تلگرام شماره    ،كنم مي تأكيد   مفتخراً«: كند  ايران اشاره مي  
رساني يهـود كـه پـانزده         ه يك كميته كمك   به تاريخ بيست و نهم مي دربار      

اختصاص داده و به اين جانـب بـراي هزينـه آن        )  دالر 000/15(هزار دالر   
در اين رابطه در موعد چهارم، مبلـغ        . ام  اختيارات داده است، دريافت كرده    

                                             
1- Amidi Nouri, Diaries of a Journalist, p 37. 

2- Lucas to Secretery of State, Letter, 891. 48/45, May 7, 1918. 

3- Caldwell, telegram, 891. 48/48, May 13, 1918. 
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 به نرخ شـش و يـك هـشتم          پانزده هزار دالر ياد شده به بانك شاهي ايران        
قران براي هر دالر، به طور تلگرافي فروخته شده است و هزينه تماس از آن  

 ،به اين ترتيب رقم دقيـق معـادل ايـن پـانزده هـزار دالر              . كسر شده است  
قران ) 475/91( نود و يك هزار و چهارصد و هفتاد و پنج            :ست از  ا عبارت

 ». اخذ شـده، مـشهود اسـت       مذكوركه در برگه حواله پيوست كه از بانك         
 دسـتور   در اجـراي  «: پردازد   مي مبلغ به نحوه استفاده از اين       سپس كالدول 

 از يهوديان برجـسته جوامـع يهـودي         اي   پانزده نفره   تلگرافي يادشده كميته  
رساني يهود سازمان يافـت و ايـن جانـب             تشكيل شد و كميته كمك     تهران

 طبـق  پانزده هزار دالر ياد شـده        تبديل ژوئن كار    در پنجم . مسئول آن شدم  
 تحويـل داده شـد كـه يـك         »خداداد. ب« انجام گرفت و به      ،رسيد پيوست 

 تهراني است و طبق مقـررات از سـوي كميتـه يادشـده بـه عنـوان                  صرّاف
قـران در   ) 000/30(هزار     سي مبلغاز اين پول،    . دار انتخاب شده است     خزانه
از . شده، و بقيه به نقاط نيازمندتر ايران ارسـال گرديـده اسـت             هزينه   تهران

محل اين سي هزار قران به چيزي در حدود ششـصد خـانواده نيازمنـد در                
 ، كالـدول  1918 سپتامبر   7 در گزارشي به تاريخ      1». شده است  كمك تهران

 ،رسـاند   مفتخراً به اطالع مي   «: كند  ، گزارش مي  ار دالر ديگر  ده هز از انتقال   
اين تلگرام خبـر از     .  دريافت شد  1918 اوت   10 به تاريخ    74تلگرام شماره   

رسـاني    دانم نام ديگرش كميته كمـك       كه مي  (كميته مشترك توزيع فيالدلفيا   
   اختيـار وزارت    دالر در  000/10ايـن كميتـه     . دهد  مي) وديان آمريكاست هي
 قرار داده است تا به يهوديان نيازمند ايران بـا امـضا و مـسئوليت                ]خارجه[

 ».اين اقدام در آينده نزديك صورت خواهـد گرفـت         . جانب كمك شود    اين
 اين   كه معتقدم«: افزايد   دالر نخست نيز مي    000/15 درباره مصرف    كالدول

ادي هزينه شده است و مقـدار بـسيار زيـادي از آن             پول خردمندانه و اقتص   
كميتـه  . صرف بهبود شرايط بسيار ناگوار زمستان و بهار گذشته شده اسـت           

 رياسـت افتخـاري آن را       ،جانـب    كه اين  رساني يهوديان تهران    محلي كمك 

                                             
1- Caldwell, dispatch 404, 591. 48/106, Juan 14, 1918. 
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برعهده دارم، مايل است مراتب سـپاس صـادقانه خـود را ابـراز داشـته و                 
 در  1». دارد اظهاردهندگان به دو منبع مالي يادشده          از اعانه   را دقدرداني خو 

 نحوه تبديل و استفاده از ايـن        ، كالدول 1918 نوامبر   25گزارشي به تاريخ    
 اكتبر  31خ  به تاري را   خود   29 تلگرام شماره    مايلم«: دهد  مبلغ را توضيح مي   

الـذكر بـه       مبلغ ده هزار دالر فوق     ،دهد   مي خانه اطالع تأييد كنم كه به وزارت    
 فروخته شده است و به تقاضاي وي وزارتخانه عين مبلغ           اهللا اصفهاني     حبيب

از ايـن   ...  واريز نموده است    نيويورك 2را به حساب او در نشنال سيتي بنك       
ايـن  . و ششصد و پنجاه تومان به كميته محلي واگـذار شـد       مبلغ، پنج هزار    

اكنـون مـشغول         تشكيل شده اسـت و هـم       كميته از يهوديان برجسته تهران    
طور كه پانزده هزار دالر اهدايي از سوي همين           توزيع اين مبلغ است، همان    

 در پايـان     كالـدول  ».كميته مشترك توزيع را در بهار گذشته توزيع كردنـد         
 مايلند مراتب بيشترين سپاس خود را بـه وزارت          يهوديان تهران « :نويسد  مي

بنده .  بزرگشان، ابراز دارندخارجه و نيز فرستندگان اين وجوه به پاس لطف 
تـوجهي    افزايم كه اين وجوه به خوبي توزيع شده و حجم قابـل              مي شخصاً

، كميتـه توزيـع   1919 بـاالخره در دسـامبر     3». اسـت  كـرده كاال را تـأمين     
دهد    دالر را در اختيار وزارت خارجه قرار مي        ده هزار  نهايي   مبلغمشترك  

تا به ايران انتقال يافته و براي كمك به يهوديـان مـستمند مـورد اسـتفاده                 
ها، اين  طه با اين توصيهدر راب«: كند گونه گزارش مي  اينكالدول. قرار گيرد

 قران به ازاي هر دالر به اينجا انتقال يافته اسـت  5مبلغ امروز با نرخ برابري    
 گـارانتي و امروز به وزارتخانه تلگرام كردم كه ايـن مبلـغ را بـه شـركت                 

ر، يگانگان، يك   خريدا.  به حساب يگانگان واريز كنند      در نيويورك  4تراست
ام  شركت پارسي در اينجاست و با فروش خصوصي به آنهـا، مـن توانـسته            

كـرد،    در اينجـا پرداخـت مـي       كه بانك شـاهي    مبلغيهزار دالر بيش از     دو
                                             

1- Caldwell, dispatch 440, 891. 48/120, September 7, 1918. 

2- National City Bank. 

3- Caldwell, dispatch 465, 891. 48/131, November 25, 1918. 

4- Guaranti Trust Company. 
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اي از رسيد دريافت شـده از كميتـه محلـي             به پيوست نسخه  . دريافت كنم 
 كه اين وجه براي توزيع در ميان فقرا بـه آن واگـذار              توزيع يهوديان تهران  

  1».شده، آمده است
  

  ايران در جستجوي كمك آمريكا
كشي و تنگناي سياسي و مـالي كـشورشان روبـرو          ها كه با نسل       ايراني

 سـاوثرد . ندد رو آور   به آمريكا  ،مالي بودند، براي دريافت كمك سياسي و     
 احساس را نسبت بـه     بهترينبه طور كلي ظاهراً ايرانيان همواره       «: نويسد  مي

 امـا هنگـامي كـه كـشورمان بـه عنـوان يكـي از                ؛اند   داشته اياالت متحده 
ت ايرانيان از اين     وارد جنگ شد، به خاطر نفر       و انگلستان  پيمانان روسيه   هم

 و  روسـيه  به    با پيوستن اياالت متحده     اين احساس پديد آمد كه     دو كشور، 
ايرانيان از دست   پيشين خود را نزد     ، تا حد زيادي جايگاه و اعتبار        انگلستان

اهم آمده بود و بـه      هاي دشمن فر    چي  البته اين گرايش از سوي تبليغات     . داد
و ايرانـي   رهـاي تنـد     شكلي زيركانه و پنهاني در ميـان برخـي از دمكـرات           

خوشـبختانه  . گيري بود   احساسي نزديك به ناخرسندي واقعي در حال شكل       
 و مـن بـاور دارم كـه         توطئه ناكام ماند و اين احساس دوامي پيـدا نكـرد          

  اياالت متحـده   اكنون ديگر هيچ احساسي از ناخرسندي واقعي نسبت به            هم
در واقع  . ها يا سياستمداران برجسته ايراني وجود ندارد        نزد هيچ يك از مقام    

 حكايت از تقويت نگاهي دارد كـه        ،گيري است   احساسي كه در حال شكل    
 تواند ايران را كمك كند تـا در         داند كه مي     را تنها قدرتي مي    اياالت متحده 

كنفرانس صلح حضور داشته باشد و اين چيزي است كه ايرانيان به عنـوان              
دانند كـه در اثـر        تنها اميد خود براي جبران تمام يا بخشي از خساراتي مي          

تـوان    به درسـتي مـي    ... تهاجم قدرتهاي متخاصم به كشورشان وارد گرديد      
 ران دولت پرستان ايران كه نگ      تنها انديشه غالب در ميان تمام ميهن        كه گفت

 كشور خود هستند، آن است كه شايد بتوانند روابـط دوسـتانه بـا تمـام                 و

                                             
1- Caldwell, dispatch 571, 891. 48/194, May 4, 1920. 
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هاي متخاصم را حفظ كرده و جايگاهي در كنفرانس بزرگ صلح بـه               قدرت
پـذير     امكـان  دست آورند و اين امر دست كم با بهره از نفوذ اياالت متحده            

 با حضور آنهـا      و انگلستان  ه روسيه كنند ك   بيشتر ايرانيان احساس مي   . است
هـا بـر      در كنفرانس صلح مخالفت خواهند كرد و چنانچه كنتـرل انگليـسي           

هاي حقيقي دولـت       احتماالً از بيان خواسته    ، دوام يابد  كابينه فعلي در تهران   
  1».ايران در اين باب ممانعت خواهد شد

آمريكايي براي امدادرساني در امر قحطي       هيأت   ، يك 1918در نوامبر   
گونـه     نحوه استقبال از آنهـا را در ايـران ايـن           وارد ايران شده بود و وايت     

ايرانيان از تمام طبقات احساسات بسيار دوستانه خـود را     «: كند  توصيف مي 
 خوشـامدگويي بـسيار پرشـور و         بـا  ها  كايي و آمري  نسبت به اياالت متحده   

آمريكايي امدادرساني به ايران بـه رياسـت         هيأت   صميمانه خرد و كالن به    
 كـه در اول نـوامبر وارد        ، رئيس دانشگاه شـيكاگو    2جادسون. پي. اچدكتر  
همه در اداي احترام با يكـديگر       .  دادند ترين شكل نشان     مهيج شد، به    تهران

طـي اقامـت يـك ماهـه خـود بارهـا بـا          هيـأت    اعضاي. كردند  رقابت مي 
نخستين ضيافت شامي كـه تـاكنون       . ديدار كردند ] شاه ايران [حضرت    اعلي

 اعـضاي  به افتخـار     ،ها در ساختمان مجلس برگزار شده است        براي خارجي 
اتاق بازرگاني و بسياري از     .  انجام گرفت   از سوي نمايندگان تهران    وهيأت  
در خود انگيختگـي    . ها و افراد ديگر به بهترين شكل پذيرايي كردند          سازمان

طـور كـه در    همـان «: افزايد  مي وايت ».توان ترديد كرد    پذيرايي از آنها نمي   
ه خود نسبت بـه     گزارش سه ماه قبل ذكر شد، ايرانيان به خاطر نفرت ديرين          

، عالقه چنـداني     و خصومت تازه ايجاد شده خود نسبت به انگلستان         روسيه
. كرد   اوضاع فرق مي   ، اما درباره آمريكا   ».به متفقين در دوران جنگ نداشتند     

ان اعتمـاد بـسياري بـه       اير«: نويسد   مي وايت درباره روابط ايران و آمريكا     
دهنـده در كنفـرانس          و يـاري   پشتيبان دارد و به آن به عنوان        اياالت متحده 

                                             
1- Southard, dispatch 2, 891.00/1015, September 2, 1918. 
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  قحطي بزرگ

 

208

تـر     روشن براي آنكه موضع ايران براي دولت و ملت آمريكا        . نگرد    صلح مي 
  به اياالت متحـده    الملك  تي به سرپرستي مؤتمن   أگردد، تصميم گرفته شد هي    

هنوز انجام نگرفته است لكـن     هيأت   هماهنگي دقيق درباره اين   . اعزام گردد 
ويـژه   هيـأت    1». آغـاز گـردد    ]مقدمات آن  [رود كه بتواند به زودي      اميد مي 

 بـه ايـن شـكل آمـده         داليل آن در گزارش بعدي وايت     . هرگز اعزام نشد  
تـوان گفـت كـه ايـن       تقريباً به يقين مـي  كه رسد  اكنون به نظر مي   «: سـت ا

مـورد اشـاره در   ت ايراني أ بوده است كه مانع از اعزام هي    سفارت انگلستان 
خواسته     اين سفارتخانه نمي  .  شده است  به اياالت متحده  ماه قبلي     گزارش سه 

 و احساسات بـه نفـع ايـران تحريـك           يغاتي در آمريكا  است در اين باره تبل    
ظـاهراً  .  بر همـه در آنجـا روشـن گـردد          پيشيش از   بو قضيه ايران    بشود  

 مايل است ايرانيان براي كمك و ياري تنها رو به سوي او داشـته               انگلستان
، يك بازرگـان    به كيخسرو شاهرخ   حقيقت آن است كه سفير انگليس     . باشند

 تنها كشوري است كه واقعاً دارد بـه         برجسته زرتشتي گفته است، انگلستان    
 وي بايد در هر داد و ستدي كه          كه كند و اظهار داشته است      ايران كمك مي  

 كـاري كـه     هـر  از   اين امر را به ياد داشته باشد و       ،  دهد  در خارج انجام مي   
درست در همان زمان امكانـات  .  باشد خودداري ورزد  مغاير منافع انگلستان  

 گمـان   سفر از وي سلب شد؛ ظاهراً تنها به اين خاطر كه سفارت انگلـستان             
 اين مأموريت   كم   برود يا دست   بناست او به داليل سياسي به آمريكا       كرد  مي

  2». مالي براي دولت ايران بياوردمستشارنجا يك آرا داشته باشد كه از 
 مالي  مستشار درباره اصالحات مالي آمريكايي و استخدام يك         ساوثرد

 بـسياري از     كـه  در اين رابطه شايـسته ذكـر اسـت        «: نويسد  آمريكايي، مي 
ام بر لزوم اصالح جامع نظام مالي    ا گفتگو كرده  هاي ايراني كه من با آنه       مقام

اند و از اينكه آقاي شوستر نتوانـست          ايران در تمام شعب آن تأكيد ورزيده      
برنامه فعلي . اند كار خود را پس از آغاز به انجام برساند، اظهار تأسف كرده     

                                             
1- White, Quarterly Report No. 2, 891.00/1088, January 10, 1919. 
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 اكنون اين است كه شرايط را بـراي تـصدي ايـن كـار از سـوي                  ،ايرانيان
مالي آمريكايي فراهم كنند و بنـده از سـوي برخـي از اعـضاي                مستشاران

كابينه فعلي مستقيماً آگاهي يافتم كه وزرا انتظار دارند اين كار بـسيار زود              
، ديگـر    با از ميدان بـه در شـدن روسـيه          كنند  ميآنها احساس   . انجام گيرد 

با توجه به نگـاه     .  تكرار نخواهد شد   در كار نيست و ماجراي شوستر     مانعي  
 نـسبت بـه دولـت        در تهران  اختيارگونه سفارت انگلستان    مالكانه و صاحب  

 و اصـوالً    آمريكـا  مـالي    مستـشاران هـا بـا       ايران، من معتقدم كه انگليـسي     
   ». مخالفندغيرانگليسي
 ،رسـد   بـه نظـر مـي     «: نويـسد   گونه مـي     از مشاهدات خود اين    ساوثرد

 ساماندهي دوباره و تصفيه نظام مـالي آن         ،نخستين گام براي بازسازي ايران    
هاي اهل    توجهي از مقام       شمار قابل  ،طور كه پيشتر نيز گفته شد       است و همان  
 ». به جد مشغول بررسي موضوع هستند،تر هستند خواه   كه وطن  فن در تهران  

 مالي آمريكايي كه در مستشار، از آقاي شوستر«: افزايد   مي او درباره شوستر  
شود و او باعث شده است بسياري از          ايران بود، به خوبي و با عالقه ياد مي        

از سـوي   . ها قائل باشند    دي براي توانايي آمريكايي   ايرانيان احترام بسيار زيا   
 با نفوذ هستند، دچار     ها كه در عرصه سياسي تهران        بختياري ،گويند  ديگر مي 

 آمريكـايي    زيرا آقاي شوستر   ؛اند  ها شده   نفرت مدام نسبت به تمام آمريكايي     
فتن و بـه طـور كلـي        مان حق حـساب گـر     مورد عالقه آنان را كه ه     بساط  

  1.»بود، تقريباً از ميان برداشتچپاول دولت و ملت 
از زمـان  «:  نيز به موضوع مشاوران مالي آمريكايي پرداخته است  وايت

 همـه   ،رسد  شود و به نظر مي       ايران بيشتر فكر مي    يپايان جنگ، درباره احيا   
 و استفاده از مـشاوران و كارشناسـان فنـي           ناخودآگاه براي دريافت كمك   

روابط ايـاالت  . اند   كرده براي ياري رساندن به بازسازي كشور رو به آمريكا        
طلبي   ترين شكل را داشته و به دور از منفعت           با ايران همواره دوستانه    متحده

بـه نظـر    . اي نزد ايرانيان دارد     العاده  وجهه فوق  بوده است؛ از اين رو آمريكا     
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 تـري بـا ايـاالت متحـده         رسد كه همه مشتاقند باز هم روابط صـميمانه          مي
 ،اي كه با حضور بازرگانـان برجـسته تهـران      ريزي شود و من در جلسه       پايه

نـد  انـد تـالش كن   چندي پيش در بازار برگزار شد دريافتم كه تصميم گرفته      
  1». گسترش دهندروابط تجاري خود را با آمريكا

، ايران اميـدوار شـد جايگـاهي در كنفـرانس           باالخره، با كمك آمريكا   
صلح يافته و براي جبران خـسارات وارد شـده در دوران جنـگ اقـدامي                

 پيمان  خواهد تا حد امكان از      اكنون با پايان جنگ، ايران مي     «: صورت گيرد 
اي با حضور     به اين منظور در ماه نوامبر جلسه      . صلح براي خود سهمي ببرد    

هـشت اولويـت    بر سر   وزير تشكيل و      تمام وزيران سابق به رياست نخست     
اعزامي براي كنفرانس صلح از سوي شاه انتخاب         هيأت   .شدياد شده توافق    

هـا اعـزام       دسامبر براي به دست آوردن اين خواسته       17شد و به سرعت در      
 حتي در صـورت نيـافتن اجـازه حـضور سـاير             ،ايران معتقد است  . گرديد

طرف، اين كشور حق دارد در كنفرانس صلح حـضور داشـته          كشورهاي بي 
هاي بيگانه گونـاگون      باشد؛ زيرا اين كشور در جريان جنگ از سوي ارتش         

 ههاي روسي   ارتش.  آسيب فراوان ديده است    ،اند  كه به قلمرو آن يورش برده     
هاي متعـدد خـود در خـاك ايـران           نشيني  ها و عقب    روي   در پيش  و عثماني 

اند و ايران اكنـون خواهـان جبـران خـسارات             خسارت بسياري وارد كرده   
هايي است مبني بر اينكـه ديگـر در آينـده چنـين               وارده و دريافت تضمين   
 در ايـران آغـاز       و آمريكا  ليسعصر رقابت انگ   2».اتفاقاتي رخ نخواهد داد   

  .شده بود
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  هفتمفصل 
  

   و آغاز الپوشانيدعاوي ايران در ورساي
  

، وزيـر خارجـه، و ميـرزا        ، مـشاورالممالك  در كنفرانس صلح ورساي   
، ، وزير سابق فالحت و محمـدعلي فروغـي ذكاءالملـك          ءخان عال     ينحس

 در  فرانسيس وايت . كردند  ايران را سرپرستي مي    هيأت   وزير سابق عدليه،  
كـرده اسـت زيـرا       اظهار نگراني زيادي  بحث درباره برنامه اين مأموريت      

شـدند و     هر دو به شدت ضدانگليسي شناخته مـي        ء و عال  مشاورالممالك
 1. ناگزير و به زيان ايران بود      ها در ورساي    در نظر او، درگيري با انگليسي     

                                             
1- White, telegram 84, 764. 72119/3396, January 9, 1919. 

ال ايران طـي چنـد سـ      «: آورد  گونه مي    در پايان تلگرام طوالني و بسيار جالب خود اين         وايت
گذشته از همسايگان خود لطمه بسيار ديده است و اكنون تنها بخت اين كشور براي دوبـاره                 

بايـد از حمايـت       براي اين كار بـه هـر حـال ايـن كـشور              . روي پا ايستادن فرا رسيده است     
ذيرفتن  در پ  بنابراين با نظر به موضع سرد دولت فرانسه       . مند باشد     خارجي، مثالً متفقين، بهره   

هيأتي ايراني در كنفرانس صلح و گزارش نامطلوب ارسـال شـده بـه ايـن دولـت از سـوي                     
 در كنفرانس مسائل ايران  و اين واقعيت كه مارلينگ درباره مشاورالممالك وزيرمختار فرانسه 

 خـان   متنفر است و به همين نسبت حـسين       ] عالء[خان      د و وي از حسين     حضور دار  در لندن 
كنم كه    ترديد گزارشي نامطلوب از وي ارائه خواهد كرد، گمان مي           بي] مارلينگ[نيز از او، و     

اكنون كار    به هر حال هم   . ت از بداقبالي ايران دارد    حكاي] با اين تركيب  [انتخاب چنين هيأتي    
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 اينكه چه كـسي در    .  نادرست بوده است   ،كرد  نچه او گمان مي    آ معلوم شد 
 ،1919در مـارس    . كـرد    هيچ تفاوتي ايجاد نمـي     ،داشت  حضور مي أت  هي

اي بـه    صـفحه 14 ي سـند ،ايراني اعزامي به كنفرانس صلح ورساي هيأت  
دعـاوي ايـران خطـاب بـه كنفـرانس          « بـا عنـوان       مشاورالممالك يامضا

 يك نسخه از اين سند را ارائه        وايت.  ارائه كرد  »مقدماتي صلح در پاريس   
 ضـميمه آن    ،كرده و نظرات او نيز در يك گزارش طوالني و بسيار جالب           

 ضمن ارائه يك نسخه از اين سند بـه وزارت خارجـه              وايت 1.شده است 
ه از دعـاوي ايـران كـه        دانم، اين نـسخ     تا جايي كه من مي    «: دارد  اظهار مي 

.  كه به ايران وارد شـده اسـت         است اي  ضميمه است، نخستين و تنها نسخه     
كابينه فعلي اين دعاوي را تا زماني كه من اين نسخه را به برخي از               اعضاي  

هاي قبلي از احزاب      آنها همانند اعضاي كابينه   . آنها نشان دادم، نديده بودند    
 ايراني در پاريس هيأت  امتعادل از سوي  مختلف، واقعاً از طرح اين دعاوي ن      

 ، كامالً واضح است كه هدف از اين سند مضحك         ».زده شده بودند    شگفت
ايـران بـوده    عدول از مواضع و به خطر انداختن دعاوي واقعي و موجـه             

 آن بوده اسـت كـه بـا ارائـه تلفيقـي از انبـوهي اكاذيـب و                   ،هدف. است
ايران، آن را از اعتبـار سـاقط        ] به حق [شكايات  ها و       تحريفات با خواسته  

و اين امر به نحو احسن بـه انجـام          .  را تضعيف كنند   ايرانكرده و موضع    
به عالوه هـدف ايـن سـند        . ايران هيچ نصيبي از اين كنفرانس نبرد      . رسيد

 نـام بـرده شـده        در اين سند به ندرت از انگلـستان        ؛ها بود   تبرئه انگليسي 
  .تاس

من در جاي ديگر به تفصيل به اهـداف سياسـي و نظـامي ايـن سـند                  
 اين سند شرحي كامالً تحريف شـده و         ، همين بس كه بگويم    2.ام  پرداخته

                                                                                      
هاي آمريكايي اين امكان وجود دارد كـه          انجام شده است و من اطمينان دارم كه براي هيأت         

هاي آنها كمك كرده و ايشان را براي حـل و فـصل رضـايتمندانه مـسئله                     به پيشبرد خواسته  
 ».ايران راهنمايي كنند

1- White, dispatch 517 and enclosure, 763. 72119/6653, January 16, 1919. 

2- Majd, Persia in World War I, Chapter 13. 
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ارائـه   جنگ جهاني اول     نادرست از رويدادهاي نظامي در ايران در جريان       
ها به    حمالت انگليسي به  در اين سند از منظر رويدادهاي نظامي،        . كند  مي
 اي هم به پليس جنوب ايـران   هيچ اشاره . نشده است ن حتي اشاره هم     ايرا

 1907قـرارداد   » لغـو  «،خواسـته اصـولي سياسـي ايـن سـند         . نشده است 
ه قـ منط«و يـك    » هـاي نفـوذ     حوزه« است كه ايران را به        و روسيه  انگليس

 و سـقوط     انقـالب روسـيه    كـه پـس از      با ايـن  . تقسيم كرده بود  » طرف بي
طـور    و همـين    و روسـيه    ميان انگليس  1907 تزاري، قرارداد اوت     روسيه
سيم ايـران، عمـالً      ميان اين دو براي تق     1915ي مارس   نامه فوق سرّ    توافق

 بـا اشـغال تمـام خـاك          انگلـستان  ،لغو و موضوعيت آن از ميان رفته بود       
هاي نفتي را دربر داشت، و        طرف كه ميدان    ايران، از جمله منطقه سابقاً بي     

 را احيـاء    1907، قصد نداشت قـرارداد      نيز منطقه سابقاً حوزه نفوذ روسيه     
خود نيز   و   بازگردد اجازه دهد كه به ايران       وجب آن به روسيه   كرده و به م   

  واقعـاً 1907 لغـو قـرارداد   اصل درخواست. هاي نفتي را تخليه كند  ميدان
جاي شگفتي هم نيست كه انگلستان به سرعت و         . براي رد گم كردن بود    

ه همين نـسبت دعـاوي ارضـي        ب.  را پذيرفت  1907قرارداد  » لغو «،با ميل 
 شـرق   تمـام كردسـتان   ] بازگـشت : [ بـود  امعنـ   مضحك ايران، محال و بي    

، از   و جنوب دربنـد؛ تقريبـاً تمـام مـاوراء خـزر            ، تمام ماوراء قفقاز   فرات
 به يك درياچه    تبديل درياي خزر  ، و به اين ترتيب      جمله تمام تركمنستان  

در مقابـل، از    . ايراني و عمالً دو برابـر كـردن وسـعت جغرافيـايي ايـران             
 در ، ناحيه سليمانيهدعاوي حقيقتاً مشروع ايران درباره جزاير خليج فارس      

 هـيچ ذكـري بـه ميـان          و نخجوان   چون سرخس  ، و شهرهايي  النهرين  بين
طور كه وايت اشاره كرده اسـت، ايـن دعـاوي ارضـي              همان. نيامده است 

همـراه  . نامعقول تنها به تضعيف و عدول از دعاوي حقيقي ايران انجاميد          
  .ه شد ريختبا اين سند مضحك، تقاضاهاي مشروع ايران نيز به رود سن

  
  تظلمات اقتصادي اظهار شده ايران

سندي كه ايـران بـه كنفـرانس        حد مندرج در      تحريفات و نادرستي بي   
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در . گيـرد    تظلمات و دعاوي اقتصادي را هم دربـر مـي           ارائه كرد،  ورساي
موافقتنامـة  «: اين سند درباره شكايات تجاري و بازرگاني ايران آمده است         

 دو هـدف را     ، منعقد شـده اسـت      ميان ايران و روسيه    1901 كه در    يگمرك
 ، جلوگيري از صـدور كاالهـاي ايرانـي و ديگـري           ،كرده كه يكي    دنبال مي 

:  در ادامه آمده اسـت ».ممانعت از تجارت ايران با ديگر كشورها بوده است        
هـا    وس دچار ركود شده است و ر      روز به روز   صنعت ايران    به همين سبب  «

در اجراي سياست خود مبني بر انزواي ايران تـا جـايي كـه حتـي اجـازه                  
. انـد    ترانزيت كند، موفق شـده     نداشته باشد كاالهاي خود را از طريق قفقاز       

چنان براي تجارت خارجي ايران مضر اسـت كـه            آخرين تعرفه گمركي آن   
از ايـن رو،    . ند كاالهاي انگليسي اعمال ك     نتوانست آن را در مورد     انگلستان

اي مقرر ساخت تا وضعيت را      با دولت ايران، تعرفه تازه     در اقدامي هماهنگ  
اكنون، دولت ايران در تأييد       به هر حال، هم   .  اصالح كند  مطابق نظر انگليس  

، مبنـي بـر     ]جمهور آمريكا   رئيس [آقاي ويلسون ] اعالم شده از سوي   [اصول  
 بازنگري در   مشتاقدرهاي باز و رفتار يكسان براي تمام كشورها در ايران،           

هاي تجاري با كشورهاي خارجي، بر مبناي          خود و عقد پيمان    يتعرفه گمرك 
اي به اين واقعيات       در اينجا مطلقاً هيچ اشاره     .»آزادي اقتصادي ايران است   

 با اعمال نرخ برابري ارز پيش از جنگ در دوران           اننشده است كه انگلست   
جنگ، ايران را از درآمدهاي گمركي خود محروم ساخته است و يا مـانع              

كـه پيـشتر    شـده اسـت      و ايـاالت متحـده       النهرين  از تجارت ايران با بين    
  .مستنداتش ذكر شد

هاي منـدرج در   كاري ها را بيان كرده و به ذكر اشتباه        هم تعرف  نظا ،وايت
 كه به  روسيه1901من بر اين باورم كه قرارداد تجاري «: پردازد اين متن مي

 تجـارت  تقويـت ، اگرچه اساساً بـا هـدف   اشارة متن به آن است  طور كلي   
انديـشه قـرار دارد كـه بـا          منعقد شده است لكن در چارچوب اين         روسيه

 و اعمال حقوق گمركي باالتر روي كاالهايي كه به طور كلـي از انگلـستان       
اين قرارداد از اين    .  را متضرر كند    تجارت انگلستان  ،شوند  اقمارش وارد مي  

 هـاي   تعرفـه . كرد  شد، به آن كمك مي      نظر كه باعث افزايش درآمد ايران مي      
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  بـا روسـيه     صرفاً بر مبناي قرارداد تركمانچـاي      ،گمركي بسيار پائين گذشته   
 اعمـال   »الـوداد   ملـة كـا «وضع شده بود و براي ديگر كشورها با قيد دولت           

 ما اين قرارداد را اصالح كرد، اين اقد       بنابراين هنگامي كه روسيه   . گرديد  مي
روي اصالح تعرفه اعمال شده بر تمام كاالهاي خارجي تـأثير گذاشـت و              

 مجبور شد براي جلـوگيري از افـزايش مجـدد تعرفـه كاالهـاي               انگلستان
 بـه    آن هـاي سـوم بـدون اطـالع         اي كه طـرف     انگليسي بر اساس اصالحيه   

 بپردازد  1903 فوريه   9اند، به مذاكره درباره قرارداد تجاري         تصويب رسانده 
و بازرگانان خود را مطمئن سازد كه با آنها دست كم همان رفتار ناشـي از                

  براي انگلستان  1901آنچه كه در قرارداد     . شد خواهد    روسيه 1901قرارداد  
 بلكه تأثير منفي آن بر منـافع        ؛بوداهميت داشت، مضر بودن آن براي ايران ن       

  ». بودتجاري انگلستان
 بـه ايـران      و روسيه  انگليس» يادداشت«ديگر شكايت بزرگ اقتصادي     

، ايـاالت  آلمـان (هـا    است كه در آن ايران از اعطاي امتياز به ديگر قـدرت   
بـا از صـحنه     . شد   و روسيه منع مي    بدون تأييد انگلستان  )  و فرانسه  متحده

.  اين يادداشت نيز لغو شده بـود       1907به در شدن روسيه، همانند قرارداد       
 و  هـاي روسـيه      دولـت  1910در  «:  آمـده اسـت    1919با اين حال در سند      

آور درباره اخذ وام از كشورهاي خـارجي بـه ايـران               شرطي الزام  انگلستان
 مغاير با تحميل كردند مبني بر آنكه ايران نبايد هيچ امتيازي كه ممكن است             

ها يا افراد تبعة       باشد، به ديگر قدرت     دولت منافع سياسي و راهبردي اين دو     
 آشـكارا بـا اسـتقالل سياسـي و          ،ايـن شـرط   از آنجا كه    . آنها واگذار كند  

با اين همه، ايـن     . اقتصادي ايران منافات داشت، دولت ايران آن را رد كرد         
  ».اند دو قدرت دست از دعاوي خود در اين باره برنداشته

ما پيش  «: شوند  ماندگي ايران مقصر شناخته مي      ها به خاطر عقب     روس
انـد توسـعه اقتـصادي      كـرده ها پيوسته تالش   از اين اشاره كرديم كه روس     

بر اساس همين نگاه،    . ايران را زير نظر داشته و تمام منابع آن را كنترل كنند           
فت لاين مخا . آهن در اين كشور مخالفت ورزيده است         با احداث راه   روسيه

از آن جهت تأثيرگذاري بيشتري دارد كه ايران به تنهايي و بدون همكـاري              
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ه مواردي چون سرمايه، مواد و كمك فني، قادر بـه ايجـاد             ها دربار   خارجي
 تا آنجا پيش رفته است كـه از         در اين راستا، روسيه   . آهن نيست   دستگاه راه 

. انـد   كند كه هرگز مورد استفاده قرار نگرفتـه         دولت ايران امتيازاتي طلب مي    
تفاوت نبـوده اسـت و در          باره بي   نيز به سهم خود، در اين      دولت انگلستان 

. جنوب ايران به همان شكل عمل كرده است كه رقيـبش در شـمال ايـران               
آهـن مانـده اسـت و از         نتيجه آن است كه ايـران تـا بـه امـروز بـدون راه              

 دربـاره موضـوع     ».ترين وسايل توسعه اقتصادي خود محروم است        ضروري
ترديـد ايـران      بـي «: نويـسد   گونه مي    اين ، وايت شكايات ايران عليه روسيه   
 ديده است؛    روسيه » نه كس دهد   ،نه خود خورد  «لطمات هنگفتي از سياست     

به ويژه در اخذ امتيازاتي كه تنها هدفشان استثمار و محروم ساختن ديگران             
  ».صادي استاز درآمد و نگه داشتن ايران در وضعيت دائمي وابستگي اقت

با افـزودن   ها،    جا عليه روس   ب همين طرح شكايت درست و    اما سپس   
در ژوئيه  . ثمر ماند   ها بي    كذب درباره امتيازهاي روس    تاًبرخي موارد عمد  

 حكمي صادر كرده بود كـه در آن         السلطنه بختياري   ، دولت صمصام  1918
 در 1. لغو شده بود و افراد تبعه روسيهروسيهتمام امتيازات واگذار شده به  

، ]امتيـازات [، به هنگام بحث درباره اين حكـم الغـاي            ورساي 1919سند  
كاري آورده شده كه از آن ميان          كذب و از روي اشتباه     تاًبرخي موارد عمد  

  در روسـيه به تحريك دولـت كرنـسكي  توان به اين ادعا كه اين حكم     مي
: افزايـد   وايت در تشريح اين مورد كذب مـي       . صادر شده است اشاره كرد    

در . كننده است  به واقع گمراه   ، آمده 2اي كه در پاراگراف دوم صفحه         جمله«
دولت ايران   ، پس از سقوط حكومت گذشته روسيه       كه اين جمله آمده است   

هاي اعـالم شـده از سـوي دولـت ليبـرال              ها و ضمانت    وجه به اعالميه  با ت 
ها و امتيازهاي منعقد شده ميان ايران و          جانشين تزاريسم، قراردادها و پيمان    

ست كـه الغـاي     ا اين جمله به اين معن     ». استبدادي را لغو كرده است     روسيه
 به آنها، از سوي ايـران       ها و امتيازهاي واگذار شده        تمام قراردادهاي روس  

                                             
1- Majd, Persia in World War I, Chapter 6. 
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 است كه از سوي اياالت متحـده        انجام گرفته  در توافق با دولت كرنسكي    
. اما چنين نبـوده اسـت     . هاي اروپايي به رسميت شناخته شد       و اكثر دولت  

 لغو شد كه بيش از هشت مـاه از          1918ها و امتيازات در ژوئيه        اين پيمان 
، به اصطالح سفير ها گذشته بود و آقاي براوين      درت رسيدن بلشويك  به ق 

 كه دولت ايـران بـا او در حـال مـذاكره بـود،                بلشويكي در تهران   روسيه
در حـالي كـه دولـت       . احتماالً تا حد زيادي مسئول اين اقدام بوده اسـت         

نمايندگي منـصوب رژيـم      هيأت   كرد، همچنان    مذاكره مي  ايران با براوين  
شناخت و اگر      به رسميت مي   گذشته را به عنوان نمايندگان رسمي روسيه      

 با دولت بلشويكي رابطه داشت، اين دولـت         چه كاردار ايران در پتروگراد    
ينكه چرا در سـند     فهميدن ا . هرگز از سوي ايران به رسميت شناخته نشد       

هاي درست ايران درهم      كننده و غيرحقيقي با خواسته        ورساي موارد گمراه  
هاي ايران براي      بنا بوده است ادعاها و خواسته      ؛آميخته شده سخت نيست   

اين اقـدام   .  شوند قطها و قحطي ناشي از جنگ از اعتبار سا          جبران خرابي 
  .بخشي از الپوشاني تمام و كمال قحطي بزرگ بود

، ايران از سـرمايه     1910 و يادداشت    1907 در قرارداد     كه شود  ادعا مي 
ايران كه مجبور شده است به مفـاد قـرارداد   «:  محروم شده است فناوريو  

 خـارجي و     هـاي جـذب سـرمايه        تن دهد، از راه    1910 و يادداشت    1907
 عـالوه بـر   . اقتصادي خود محروم شده است    ابتكار عمل براي توسعه منابع      

هاي خارجي يا توابع آنها، با شرايطي كامالً در تـضاد     اين، سالهاست قدرت  
 از  ،با منافع اقتصادي ايران و حتي اغلب مخالف قانون اساسي ايـن كـشور             

در واقـع   ... انـد    برده  امتيازات صنعتي، تجاري و كشاورزي دولت ايران بهره       
سعه منابع اقتصادي خود نيازمند سـرمايه و ابـزارآالت          دولت ايران براي تو   

ها تا حد ممكن بـه        خارجي است تا به واسطه همكاري مالي و فني خارجي         
ها ارائه شده     سود دست يابد؛ اما اكثر امتيازاتي كه تاكنون از سوي خارجي          

 بـه پيـشرفت    اسـت    و از اين رو نتوانـسته      استدربرگيرنده اهداف سياسي    
براي اينكه كشور بتواند منابع اقتصادي خـود را         . ن كمك كند  اقتصادي ايرا 

 تمام امتيازات موجود بازنگري شده و        كه توسعه دهد، اكيداً ضروري است    
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 جـاي  ». از آنها حذف گـردد استمواردي كه مضر به منافع اقتصادي ايران   
ايـران، نـه ذكـري از       » هاي اقتـصادي    مصيبت«شگفتي است كه در طومار      

از نفت به شركت نفت انگلـيس و ايـران شـده اسـت و نـه                 واگذاري امتي 
 در پرداخت درآمدهاي نفتي ايران طي پنج سال گذشته          كوتاهي انگلستان 

 ميليون دالر كه بسيار بيشتر از بودجه ساالنه دولت ايران بوده            40به مبلغ   
  .است
  

  داليل ادعا شده درباره قحطي
ورساي، بحث  ارائه شده به كنفرانس     سند  ترين جنبه     از نظر ما، جالب   

 با ارجاع مختصري بـه      سنداين  . اين سند درباره قحطي و داليل آن است       
با وجود آنكـه    «: شود  شروع مي » اش  جمعيت تلف شده  « ايران و    خسارات

كـشورهايي كـه از سـوي       طرف بوده است، در مقايسه با          بي يايران كشور 
خسارت جنگـي بيـشتري ديـده       ،  شدند  يكي از طرفين متخاصم حمايت مي     

موضع اين كشور به عنوان كشوري كه مـورد تهـاجم قـرار گرفتـه،               . است
اياالتش ويران شده و جمعيتش تلف شده به طور مشابه و به درسـتي ايـن                

 امـا   ».طلب غرامت و خسارت كند     از كشورهاي متخاصم  دهد كه     حق را مي  
 در ادامـه     سـند   اين .شود  ديگر اشاره نمي  » جمعيت تلف شده  «به موضوع   

 نقض شده  نخست از سوي روسيه،طرفي اين كشور در واقع بي «: افزايـد   مي
براي توضيح بهتر موضع ايران،     ... و سپس از سوي ديگر كشورهاي همسايه      

هـاي     قدرت  مختصراً مرور شود تا ثابت گردد كه چگونه        ،تاريخالزم است   
انـد و     خود با ايران منحرف شده    خارجي از راه عدالت و انصاف در روابط         

 در دو ». در راسـتاي اهـداف آنهـا قربـاني شـده اسـت         ايرانچگونه منافع   
] عثماني [ و تركيه  طرفي ايران از سوي روسيه      پاراگراف بعدي به نقض بي    

 نخـستين   پرداخته شده است و در آنها به كلي اين واقعيت كـه انگلـستان             
 ناديـده   ، نقـض كـرد    1914طرفي ايـران را در نـوامبر          كشوري بود كه بي   

 هنگـامي اسـت كـه نيروهـاي انگليـسي           1914نـوامبر   . گرفته شده است  
بـه اشـغال خـود    ) خوزسـتان  (هاي نفتي ايران را در ايالت عربستان   ميدان
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  1.درآورده بودند
 در اياالت غربي ايران ويراني بـه بـار          ها    عثمانيها و     روسجنگ ميان   

، بـدين ترتيـب ايـاالت همـدان       «:  آمده اسـت   در سند ورساي  . آورده بود 
ترين مناطق ايران  لترين و پرمحصو  كه غني و آذربايجان  ، كردستان كرمانشاه

 تبـديل   هـا     عثمـاني هـا و        هاي نبرد ميـان روس      دهند، به ميدان    را تشكيل مي  
 اين مناطق را غارت كرده، سوزانده و در آنهـا كـشتار كـرده و                آنها .ندشد

شهرها و روستاها بمبـاران شـده،   . اند  مرتكب تصرف به عنف و تجاوز شده      
 هيزم تخريب شده، هزاران زن      ها براي تسهيل عمليات نظامي و تأمين        جنگل

هايشان به دنبال پناهگاه در دشت و كوه رانده شـده و در               و كودك از خانه   
تـرين     كـه يكـي از ثروتمنـد       اروميـه . اند    آنجا در اثر سرما و گرسنگي مرده      

هـر بـار كـه      .  است، چند بار غـارت و سـوزانده شـد          شهرهاي آذربايجان 
اند، افـسران     اي را به تصرف درآورده       منطقه ،وهاي يكي از طرفين درگير    نير

 خواهي  اي كه از باج     نيروي پيروز بدترين رفتار آزاردهنده را نسبت به سكنه        
 ».انـد  نشسته جان به در برده بودنـد، روا داشـته           نيروهاي عقب  وحشيگري و

ان گسترش   تخريب به ديگر مناطق اير      و تنها غرب ايران ويران نشده بود     
نه تنها در مناطقي كه ميدان معركه و جنگ بودند بلكه حتـي در              « :يافته بود 

اماكني كه نيروهاي استقرار يافته هيچ دشمني هم در برابرشان نبوده، مـردم             
 و اصفهان، سـربازان      مثالً در اياالت خراسان    ؛اند  از ستم سربازان لطمه ديده    

 امـوال   هـاي روس    ، مقـام  در اصـفهان  . اند   سوء رفتار داشته   ، با سكنه  روس
 ،اند؛ در ايالت خراسـان       مصادره كرده  سرشناسان را به نفع پادشاهي روسيه     

 خود ويران كرده و در همه جا سـكنه           ها را با توپخانه      خانه هاي روس   قزاق
اند تا پول كاغذي آنها را كه بـه شـدت از ارزش آن كاسـته                  را ناچار كرده  

ها حتي در هنگام خروج خود از ايران ويراني به             روس ».شده بود، بپذيرند  
، هنگـامي كـه تـصميم       پس از تغيير حكومت در روسـيه      «: اند  همراه داشته 

 انضباط خـود را     خروج از ايران اتخاذ شد، توحش نيروهاي روس كه همه         

                                             
1- Majd, Persia in World War I, Chapter 3. 
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شهرها، قصبات، روسـتاها، مـزارع و در        . از دست داده بودند افزايش يافت     
رسيد، ويران شده و چيزي بر جـاي          واقع هر چيزي كه پاي آنها به آنجا مي        

 خود اعتراف كردند     غارت شدند و افسران روس      و قزوين  همدان. ماند  نمي
هـا      روس«:  در ادامـه آمـده اسـت       ».انـد   ر به كنترل افراد خود نبـوده      كه قاد 

آنكه خود راضي به وارد آمدن اين همه خسارت به ايران باشـند، باعـث               بي
 كـه از ظلـم      1آنها در ميـان ايـالت جلـو       . اند  هاي ديگري هم شده     بدبختي
اين ايالت كه   . ع كردند  بودند، سالح توزي   آمده گريخته و به ايران      ها  عثماني
 تـشويق شـدند؛ و   هـا  عثمـاني ها تجهيزشان كرده بودند، به جنگ بـا      روس

. هنگامي كه جنگ را آغاز كردند، خود را در ميان بـدترين فجـايع يافتنـد               
سالح كننـد،     ها پيش از ترك خاك ايران، به جاي آنكه جلوها را خلع             روس

ه توپ و شماري افسر براي       به آنها دادند؛ و سي قبض      يباز هم سالح بيشتر   
هـاي    ها توانستند به ويرانگري   بنابراين، جلو . آموزش آنها، به جاي گذاشتند    

 و ديگر نقاط ادامه داده و هزاران تن از سـكنه، از             ، سلماس خود در اروميه  
 ورسـاي بـه     سـند   بـار ديگـر    .»2جمله رهبران روحاني را به قتل برسـانند       

اي بـراي     اين تحوالت بالفاصـله بهانـه     «: برد  دروغگويي و تحريف پناه مي    
 تعرضـات   بـه  بازگـشته و ها مهيا كرد تا براي آخرين بار به آذربايجان        ترك
طـور كـه در پـژوهش          همان ».بپردازندبخت   اي عليه آن سرزمين نگون      تازه

 و نيـز    1916 به غـرب ايـران در        ها  مانيعثام، تعرضات     ديگري شرح داده  
تهـاجم  و  ) 1916در  (ها به غرب ايـران           در واكنش به تهاجم روس     1918

اين موضوع چنـدان    . رخ داده است  ) 1918در  (ها به غرب ايران       انگليسي

                                             
 و مرز ايران، اچه وان و در مناطق اطراف دريساكن در خاك عثماني) آسوريان(به آشوريان  -1

  )ويراستار. (گفتند مي» جلو «در عثماني
  : نگاه كنيد به) هاجلو(ها  ها و جنايات آشوري درباره ويرانگري -2

 622 تا   619، تهران، چاپ هشتم، صص      ، احمد كسروي  تاريخ هجده ساله آذربايجان   . الف
  .764 تا 734و 

، پاورقي  1347، تهران،   الدين فتاحي   ، به كوشش فتح   خان گرمرودي   سفرنامة ميرزا فتاح  . ب
  )راستاروي. (1063 تا 1054صص 
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ها بـا يـورش بـه         انگليسي.  نداشته است  هاي ايالت جلو    دخلي به فعاليت  
 ناچـار بـود بـراي       عثمـاني  را تهديد كردنـد، و       عثمانيغرب ايران، شرق    

 1.ها به آنجـا وارد شـود         به دست انگليسي   جلوگيري از سقوط آذربايجان   
يك دليل اصلي قحطي    «  كه استعالوه بر تخريب ايران، اين سند مدعي        

ي قحطي بزرگي كه سال گذشـته       يكي از داليل اصل   «: را يافته است  » بزرگ
ايران را دربر گرفت و موجب از دست رفتن جان هزاران مستمند شد، دقيقاً              

قـوت  . هايي است كه آنها مرتكب شدند       وتقساحضور نيروهاي خارجي و     
هاي خونبـار بـه       هايي كه درگيري    در ايالت .  نان است  ،روزانه بيشتر ايرانيان  

د يـا از بذرپاشـي و شـخم زدن          وقوع پيوسته، كشاورزان يـا هـالك شـدن        
گاوها و بذرشان براي تغذيه نيروهـاي خـارجي در          . هايشان منع شدند    زمين

مطلقاً هيچ اشـاره مـستقيمي بـه        در اين سند     ».ندا همان نقطه مصادره شده   
ها و صدور مواد غذايي به دست آنها          خريد مواد غذايي به دست انگليسي     

جالب آن است كه در حالي كه ذكري از         .  است نشده  و گيالن  از خراسان 
اگرچـه  «: شـوند   ها مقصر قحطي شناخته مـي       شود، آلماني   ها نمي   انگليسي

 همسايه ايـران نيـست، لكـن بخـش بزرگـي از مـسئوليت بـدبختي                 آلمان
 تجاوز تحريك كرد و      را به  ها    عثماني،  آلمان. گريبانگير ايران برعهده اوست   

مأمورانش در همه جا دسيسه كردند، تخم فساد پراكندنـد و بـه مـشكالت               
  ».سياسي دامن زدند

ها آشكارا    بار ديگر، انگليسي  . شود  سپس درخواست غرامت مطرح مي    
 خساراتي كه ايران در جريان جنگ متحمـل شـده        ،به طور خالصه  «: غايبند

 ؛هـا    ناشـي از كارهـاي روس      خـسارات : شـود   است به سه گروه تقسيم مي     
 ». مـسئول آنهاسـت    ها؛ و مواردي كه آلمان      خسارات ناشي از كارهاي ترك    

 و  وارد شده به ايران در اثر اقـدامات روسـيه         » خسارات«در اين فهرست    
  جريـان جنـگ   مرگ هزاران ايراني كـه در       «: گونه آمده است     اين ها  عثماني

 دليل ديگـر بـراي جبـران        ».ند  ا   جان باخته   خارجي در ايران   هاي  ميان ارتش 

                                             
1- Majd, Persia in World War I, Chapter 12, 13. 
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مصادره انبارهاي آذوقـه؛ ضـبط و       «: ها  عثماني و   خسارت از سوي روسيه   
تخريب حجم زيادي غله و شمار زيادي دام كه به ترتيب براي غذاي مردم              

گرفـت، باعـث ويرانـي زراعـت و           و كار كشاورزي مورد استفاده قرار مي      
 مـدعا   ، بـا ذكـر ايـن مـوارد        ». شده اسـت   اه    وقف كشت و زرع در زمين     ت

ها تن برنج ايـران را در بـاكو           ، ميليون مقامات روس «: شود  ميهم  نامعقول  
 بـا توجـه     ».بدون آنكه بهاي آن تاكنون پرداخته شده باشد، مصادره كردند         

هزار تـن     يصدهزار تا س    به اينكه كل برداشت برنج گيالن حداكثر دويست       
ـ   آشكارا بي » ها تن برنج ايران     ميليون«بوده است، اشاره به       بـود و بـه      امعن

الذكر اظهارات زيـر   دعاوي فوق. عمد براي تضعيف موضع ايران ذكر شد    
خساراتي كه در جريان جنگ مستقيماً بـه  «:  در پي داشترا از سوي وايت  

محابـاي همـه      ها در تخريب بي       ارهاي روس ايران وارد شد، جدي بوده و ك      
، كه من شخـصاً بـه        به قزوين  چيز در مسير حركت ارتششان از قصرشيرين      

بر اسـاس  [ براي آنكه ايران ،شان تضمين بدهم توانم درباره چشم ديدم و مي   
، اسـت ي   كـامالً كـاف    ،دادخواستي بسيار قوي براي غرامت ارائه كنـد       ] آنها
آنكه اظهاراتي چنين گمراه كننده و نادرست نظير آنچـه كـه در دعـاوي                 بي

 با ،طور كه قبالً گفته شد همان«: افزايد  او مي».دفعلي وجود دارد، مطرح شو   
،  از آذربايجان  مالحظه تعهد ايران به اين كه به شرط خروج نيروهاي روس          

 متوسل بـه زور خواهـد شـد، آن          طرفي خود، عليه عثماني    براي دفاع از بي   
كشور در مجموع اقدامي مـشروع و شـرافتمندانه بـراي پايبنـدي بـه ايـن                 

براي تعيين ميزان غرامت خسارات وارده، فقط يك        . تعهدش به عمل نياورد   
  »...گيري دارد ياب صالحيت تصميم كميسيون حقيقت

: آور اسـت     خود به شكلي خاص رعـب      يادعاي بعدي در سند ورسا    
ها توماني دولت ايران براي كاهش تـأثير قحطـي كـه بخـش                هزينه ميليون «

 دولت ايران كه از     ».زيادي از آن در اثر عمليات نظامي به وجود آمده است          
هرگونه منبع مالي محروم بوده، در وضعيتي نبوده اسـت كـه بـراي رفـع                

از برخي از اظهارات دلگداز اين واقعيتي است كه . لي خرج كند قحطي پو 
، به عالوه، ادعاي صرف آن حجم هنگفت پول براي          توان فهميد    مي وايت
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 پـس   .ها نفر بـوده اسـت       رفع قحطي، تلويحاً به معناي حفظ جان ميليون       
ـ   مردم ايران از ميـان رفتـه      «چگونه است كه بخش زيادي از        روشـن  » د؟ان

 وفادارانه بـه    الدوله  دولت وثوق . بوداست كه الپوشاني از پيش آغاز شده        
. ها ـ خـدمت كـرد    قدرتي كه آن را برپا كرد و حفظ كرد ـ يعني انگليسي 

بـراي  . اسـت برخي از دعاوي ايران آشكارا ناپـذيرفتني        «: نويسد   مي وايت
موجـب آن شـده      كه گفته شده روسيه   ايران  چهارم از خسارات    مثال مورد   

ها توماني از سـوي دولـت ايـران بـراي كـاهش               ، يعني هزينه ميليون   است
عواقب قحطي كه عمده آن به خاطر عمليات نظامي به وجـود آمـده بـود،                

ايرانيان ثروتمند از اعضاي كابينه و حتي بـاالتر، در          . عجيب و غريب است   
ال گذشته با احتكار غله خود و امتناع از فروش آن به مردم گرسنه با اين                س

 كننـد،  ترهدف كه قيمت گزاف آن را باز هم باالتر ببرند تا خود را ثروتمند             
به قحطي دامن زدند و اين اقدام آنها به بهاي مرگ هزاران تن از هموطنـان                

تصاب مفـتش ارزاق   ان با قحطي هبراي مقابل نخستين اقدام   . خودشان انجاميد 
 بود و پس از آن حتي برخـي از اعـضاي كابينـه و               1918بلژيكي در پاييز    

 در اقدامات الزم براي جلوگيري از بازگشت قحطي، تا جـايي            رتبگان  عالي
 در اين بهار دولت چند هزار توماني بـراي          .كه ممكن بود كارشكني كردند    

 هزينه كرد و چند هزار تومان ديگر نيز از كارهاي امدادرساني در آذربايجان
دانـيم، ايـن      اما، تا جايي كه مـي     . هاي ايراني به همين منظور گرد آورد        مقام

اقدامات تمام كاري است كه دولت در اين باره به انجام رسـانده اسـت و                
 ،ها توماني از سـوي دولـت ايـران            هاي ميليون    سخن از هزينه    كه بايد گفت 

  ».ننده استك  دست كم گمراه

ايران، همانطور كه پيـشتر     «: كند  گيري مي   گونه نتيجه    در پايان اين   وايت
ترديد در جريان جنگ و نيـز پـيش از آن آسـيب               نيز اعالم داشته است، بي    

رسد تنهـا فرصـت بـراي سـامان دادن آن و              ديده است و اكنون به نظر مي      
ه به آن وارد شده است فـراهم آمـده           براي صدمه بزرگي ك    غرامتدريافت  

است و بسياري از دعاوي مطرح شده از سـوي ايـران در اوراق پيوسـت،                
تواننـد اميـد داشـته         و همه خيرخواهان، تنها مي     استحقيقتاً كامالً درست    
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هاي مشروع خود غرامت كـافي دريافـت           باشند كه اين كشور براي خواسته     
بايـد بـا       كه اين دعاوي مـشروع       اما در عين حال جاي تأسف است      . نمايد

 بخـت بسياري از موارد نامتعادل تركيب گردد تا تقريباً در نهايت تبعـيض،             
 بـر بـاد     اش  واقعـي اين كشور براي اجراي عدالت درباره نيازها و حقـوق           

  1».رود
  

                                             
1- White, dispatch 517 and enclosures, 763. 72119/6653, July 16, 1919. 
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, 65, 62, 61, 59, 58, 57 /هارومي
66 ,67 ,68 ,88 ,92 ,94 ,104 ,

105, 108 ,219 ,220  
  182, 181 /ااسپاني

  146 /لتانبواس
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  .620 /هاعتمادالدول
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  33 /نافغانستا

  133, 25 /ساقيانوس اطل
  34 /رالسالوادو
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  186 ,28 /يامتيازنامه دارس

  62 /)اي در تبريز محله (زاميرخي
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  104, 45 /يانزل
, 130, 27, 22, 16 /هانقالب روسي
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, 21, 20, 19, 18 ,17 ,16 /نانگلستا

22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27, 28, 29 ,
33 ,45 ,53, 55, 66, 72, 78, 86, 
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175, 176, 177, 178, 179, 181, 
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201 ,206 ,207 ,208, 210, 212 ,
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  34 /زاهوا
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  93, 91, 90, 89 /نبارير، جوليا
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  47 /رشول

, 79, 78, 77, 76, 70, 23 /زشيرا
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  90 /رشيندل
  

  ص ـ ط
  189 /گصندوق اولدسينكين

  135)/هكو(طبل 
  102 /نطهرا

  
  ع

, 79, 45, 34, 23, 22, 16 /يعثمان
88 ,98 ,99 ,120 ,126 ,128 ,130 ,

154 ,188 ,210 ,218 ,220 ,221 ,
222  

  186, 51 /نعد
  135 /قعرا
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  ق
  145 /نقائ
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101  
  
  ك
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  128 /نكازرو
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39 ,42 ,44 ,45 ,47 ,48 ,49 ,50, 
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149 ,150 ,153 ,154 ,158 ,159 ,
160 ,165 ,166 ,167 ,168 ,169 ,
170 ,171 ,172 ,173 ,174 ,175 ,
177 ,178 ,181 ,192 ,193 ,194 ,
195 ,196 ,197 ,198 ,199 ,200 ,
203 ,204 ,205  
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  135)/كلنل(كپرز 
  76, 75 /نكرباليي حسي

, 127, 108, 102, 58, 42 /نكردستا
213 ,219  
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, 129, 94, 92, 33, 22/نكرما
155 ,200  

, 92, 72, 48, 43, 42 /كرمانشاه
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94 ,98 ,103 ,104 ,105 ,108 ,
110 ,111 ,114 ,120 ,128 ,132 ,
135 ,168 ,199 ,200 ,201 ,219  

  217, 216 /يكرنسك
تور ــانيــس مـــن ساينــيتريســك
  166)/روزنامه(

  220, 62, 32 /د، احمكسروي
, 98, 36, 35, 34 /نكفري، جفرسو

174  
  34 /اكلمبي

  62)/روزنامه(كليد نجات 
  171, 170 /ككمپاني نيويور

  124)/كاپيتان(كمپل 
  60, 47 /اكميته امداد آمريك

  59 /زكميته امداد مسلمانان قفقا
  51 /يكنتاك
, 211, 29 /يح ورساـس صلـكنفران
212 ,214 ,216 ,219 ,222  

  132, 128)/كلنل(كنيون 
  34 /اكوب

  142)/كلنل(كيورث 
  

  گ
  102 /لهتگراند

  190 /نگالدستو
  145 /دگنابا
  102 /هگنج
  147, 146 /دگول

, 121, 109, 73, 24, 23/نگيال
138 ,142 ,143 ,221  
  95, 94, 92, 91, 88 /رگيلبا

  135)/ژنرال(گيلمان 
  184 /زگينوي، سرچارل

  
  ل

  91 /نلرد كرز
  211, 191, 188, 137, 70 /نلند

  143 /نلنكرا
  34 /الوئيزيان

  203 /تلوكاس، آلبر
  
  م

  208 /كالملمؤتمن
  171, 170 /دمؤسسه بانكي ردمون

  136, 135)/ژنرال(مارشال، ويليام 
 ,182 ,176/ما. چارلزسرمارلينگ، 

211  
  142, 141, 68 /نمازندرا

  23)/ژنرال(مالسون 
، 80 ،76، 75، 64 /المبرتليتور، وم

160  
  147, 145)/سرلشكر(ماليسون 

  79 /يمجتهد محالتي، شيخ مرتض
  189)/انگلستان(مجلس عوام 

  62)/كدخداي اميرخيز(محمدخان 
  154, 94 /)خرمشهر (همحمر
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234  قحطي بزرگ

  61)/ميدان(مديسون 
  23 /همراغ

  62 /ماي، صفي حسام نظامراغه
  69 /يمرنارد بلژيك

  113 /دمرن
  69, 32 /مستوفي، عبداهللا

  170 /كالممالفيمستو
  212, 211 /كمشاورالممال

, 69, 48, 47, 41, 33, 23/دمشه
70 ,72 ,92 ,94 ,105 ,144 ,147 ,

199  
  34, 33 /رمص

معين
�

  عال، حسينالوزاره
  31 /لمغو

  141, 125, 115 /لمنجي
  152 /يمندل

  136)/كلنل(موئنز 
  132)/ژنرال(مود 
  175, 174 /همودل

  138)/كشيش(ا . موري، چارلز
, 90 ,31 ,19 /تس اسميموري، واال

94, 151  
  59 /لموص

  160, 80, 75 /تموليتور، المبر
  58 /دمهابا
  127, 94/هميان

  93 /يميرزاده عشق
  18 /فميروشنيك

  ن
, 136 /نقلي خاالدوله، ميرزا علينبيل
137  

  213 /ننخجوا
  205 /كنشنال سيتي بن

  78 /سنورپرفور
  100 /دنهاون

  17، 53 /سنيروي هيس ـ هي
  129 /زري ني

  94 /رنيشابو
  190 /تنيوكاسل ايس

, 173, 148, 60, 48, 47 /كنيويور
205  

  70)/نشريه(يرايست  ني
  
  و

  136 /نواشنگت
  173 /تواكر، بن

, 68, 67, 51, 50 /سوايت، فرانسي
69 ,81 ,106 ,128 ,131 ,135 ,

150 ,207 ,208 ,209 ,211 ,212 ,
214 ,216 ,222 ,223  

  60 /س الي.وايلدر، پي
, 177, 175, 163, 143 /هالدولوثوق
183 ,195 ,196 ,223  

, 57 ,32 ,25 /اوزارت خارجه آمريك
121 ,137, 169 ,200  

  90 /نوزارت خارجه انگلستا
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235  فهرست اعالم

, 137, 136 /نراـارجه ايــوزارت خ
143  
  116)/رود(ولگا 

  33 /اويرجيني
  48, 47 /زويكري، چارل

  214)/جمهور آمريكارئيس(ويلسون 
  
   ه

  94 /يس. هارت، چارلز
, 151, 109/)كنسول(، اسكار هايزر
152 ,155  
  105 /يهشتر
, 66, 55, 51, 48, 47, 46 /نهمدا
67 ,69 ,70 ,88 ,92 ,94 ,98 ,100 ,

102 ,103 ,104 ,105 ,107 ,108 ,
111 ,114 ,115 ,116 ,117 ,118 ,
123 ,124 ,125 ,128 ,133 ,134 ,
135 ,139 ,157 ,158 ,168 ,199 ,
200 ,203 ,219 ,220  

 دهن
�

  هندوستان
, 72, 45 ,33 ,26, 25/نهندوستا

97, 122, 130, 133, 145, 147 ,
151 ,154, 156, 157 ,172 ,190, 
191  
  51 /گ كنهنگ
  116)/قوم(هون 

  16 /سهيأت سايك
  116)/قوم(هياطله 

  175 /زهينسن
  175, 174 /زهيوسن
  

  ي
  200 ,112, 94, 92, 89/ يزد
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