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صفحه 6
چهار شنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ 

۱6 محرم ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۱۰

عیاشی پر دردسر
در سال 1346ش، ضمن اشاره 
به روابط عاشــقانه سپهبد کیا با 
تغییر  »مهین درودیــان« درباره 
رفتار و عصبانیت شــدید او آمده 

است :
»طبــق اظهار فریــدون کیا، 
اخیراً ســپهبد کیا اخالق بســیار 
تندی پیــدا کــرده و فوق العاده 
عصبانی می باشــد، به طوری که 
چند روز قبل بــا درودیان،]برادر 
مهین درودیان[ کارمند ساختمان 
کیا، مشاجره لفظی شدیدی نموده 
و مورد توهین شدید درودیان قرار 

گرفته است.«269 
و حــدود 5 ماه بعد، در مورد 
ارتبــاط او بــا مهیــن درودیان، 

نوشته اند :
اکثــر  در  کیــا  »ســپهبد 
مســافرت های خود به خارج، به 
کشور فرانســه برای دیدن خانم 
درودیــان که ظاهراً بــا او ازدواج 

کرده، می رود.«270 
و چهــار ماه بعد از آن نیز، در 
نوشــته ای ضمن آنکــه نام خانم 
درودیــان را »پروانه« اعالم کرد، 

گزارش گردید :
»در زمانــی که ســپهبد کیا 
بازداشت شده بود، ماشین نویس و 
سکرتری به نام پروانه درودیان در 
اختیار داشته، که حالیه برادر وی 

قصد دارد که قریباً به مسافرت خارج 
از کشــور برود و اخیراً نیز نامبرده با 
همسرش )مادر مهندس فریدون کیا( 
بدرفتاری شدیدی را شروع نموده، 
به طــوری که فریــدون قصد دارد 
زندگی جداگانه ای برای مشــارالیها 

ترتیب دهد. 
ســپهبد کیا ظــرف چند ماهه 
اخیر بــا بانوئی نســبتاً زیبا روابط 
نزدیک برقرار ساخته و بعضی اوقات 
بانوی مزبور به ساختمان کیا مراجعه 
و بــا ســپهبد مالقات هایــی انجام 

می دهد.«272 
که به نظر می رسد به علت همین 
مسئله، بین پدر و پسر اختالفاتی نیز 

بروز نمود :
»اخیــراً بین مهنــدس کیا با 
حاجعلی  بازنشسته  سپهبد  پدرش 
کیا اختالفاتی بروز کرده و مهندس 
کیــا تصمیم دارد محــل کار خود 
را از ســاختمان کیا به خیابان ویال 
منتقل و به طور مســتقل مشغول 

کار شود.«273 
از دیگر خصلت های سپهبد کیا، 
عالقه  فراوان به ثروت اندوزی است. 
ایــن عالقه به میزانی اســت که در 
گزارش مورخه سال 1344ش درباره 

آن نوشته اند :
»در موقع فوت پدر خویش، مبلغ 
زیادی از ثروت پدر خویش را به نفع 

نمی باشد، برای او نوشته، به تدین و 
نماز خواندن او  اشاره نموده : 

»چند روزی است که به مشهد 
آمده مشــغول زیارت هستم. چون 
تیمســار خیلی متقی و بــا ایمان 
و عالقه منــد به مقدســات مذهبی 
هســتید، در موقع تشــرف به حرم 
مطهر، قیافــه پاک و جذابتان]را[ با 
آن وضعی که در دانشــکده مشغول 
نماز بودید، می بینــم و نایب الزیاره 

می شوم.« 
و همچنین رفتن به زیارت امام 
رضا علیه السالم در ایام لیالی قدر ماه 
مبارک رمضان سال 1342ش نیز از 

این مقوله است.275 
باوجود این زمینه های ســنتِی 
مذهبی، او که تربیت شــده  دوران 
رضاخان بود، نســبت به روحانیت و 
احکام و آداِب اسالم سیاسی نه تنها 
توجهی نداشت که نگاهِ خصمانه اش 
نیز متوجه آن بود؛ که بخشی از این 
نگاه در فصل حاجعلی کیا و بهاییت، 

قید گردیده است. 
نگاهِ او به اســالم، همان نگاهی 

که تویش ابوعلی سینا آمد... بعد 
هم که ایران گرفتار مغول شــد... 
مغول ها واقعاً معناً به زبان فارسی 
و ادبیات فارســی خیلی خدمت 

کردند.«276 
امــام  نهضــت  بــا شــروِع 
خمینــی)ره( در جریان مخالفت 
با الیحــه انجمن هــای ایالتی و 
والیتی، زمانی که در جلسه منزل 
ســخنرانی حجت االسالم  از  وی 
و المسلمین فلســفی )ره( درباره 
مخالفت با این الیحه ســخن به 
میان آمد، ضمن توهین به ایشان 
گفت :»مسئول کلیه عقب  ماندگی 
کشــور ما، متوجه ایــن آخوند ها 

است «277
تربیت در دوران دین ستیزی 
رضاخــان از یــک ســو و حضور 
خصوصاً  اروپــا،  در  طوالنی مدت 
دوران حضور در کشور سوئد، از وی 
انسانی با باورهای غربی ساخته بود 

که خود درباره آن می گفت :
»اگر من دارای صفات خوبی 
باشم، در نتیجه اقامت 12 ساله در 
آن کشور است که همه مردم کشور 
ســوئد با خیانت و دروغ و دزدی 

مخالف می باشند.« 278
 ، لیــل د همیــن  بــه 
سرخوردگی های دوران دین ستیزی 
رضاخانــی و مخالفت با حوزه های 
دینی و روحانیت را با بیانی به ظاهر 
منطقی مطرح می کرد و می گفت :

»علــت اصلــی عقب  ماندگی 
مردم ایران این است که از لحاظ 
مذهب و تربیت و اخالق به شدت 
ضعیــف و عقب مانده اســت و از 
لحاظ بی اعتقادی و بی ایمانی مردم 
به مذهب، گنــاه اصلی به گردن 
پیشــوایان مذهبــی و روحانیون 
است که هم خودشان فاقد اعتقاد 
کامل به مذهب بوده و هســتند و 
هم مسائل بدون منطق را به عنوان 
دستورات مذهبی بین مردم ایران 

تبلیغ کرده اند.«279 

*گزارش ساواک در باره سپهبد کیا: »در موقع فوت پدر خویش، مبلغ زیادی از ثروت 
پدر خویش را به نفع خود ضبط نموده و چون حق برادران خویش را به نفع خود به 
ثبت رسانیده بود، اختالفاتی میان وی با برادران به وجود، که هنوز هم ادامه دارد.«

بزرگ ترین نسل کشی سده بیستم میالدی

حاجعلی کیا و سازمان کوک به روایت اسناد ساواک - ۲۵

خود ضبط نموده و چون حق برادران 
خویش را به نفع خود به ثبت رسانیده 
بود، اختالفاتی میان وی با برادران به 

وجود، که هنوز هم ادامه دارد.«274 
اعتقادات مذهبی

نــام »حاجی« در  دلیل وجوِد 
ابتدای اسِم ســپهبد کیا، تولد وی 
در روز عید قربان بود و نه حضور در 
مراســم حج؛ که به رسم مألوف در 
آن دوران صورت گرفت. انتخاب ناِم 
»علی« نیز نشانگر روحیات مذهبی 
خانــواده ی وی بود؛ کمــا اینکه در 
نامه ای که در تاریخ 1335/4/22ش، 
در  وی  همکالســی های  از  یکــی 
دانشکده افسری، که نامش مشخص 

* دکتر مجد در باره قحطی ایران چنین می نویسد: »...یافته هاي من در این زمینه واقعاً شگفت انگیز است و در داوري تاریخي 
ما تحول بزرگي ایجاد خواهد کرد. بزرگ ترین فاجعه نسل کشي قرن بیستم در کشور ما، ایران، اتفاق افتاده است...«

*طبق اســناد آمریکایي، در سال 1914 جمعیت ایران بیســت میلیون نفر بود که در سال 1919 به یازده میلیون نفر کاهش 
یافت. توجه بفرمایید. یعني حدود 8 الي ده میلیون نفر از مردم ایران از گرسنگي و بیماري هاي ناشي از کمبود مواد غذایي و 

سوءتغذیه مردند.

اســت که در مکتب ناسیونالیستی 
پهلــوی مورد ترویج قــرار گرفت و 
حضور اســالم در ایــران، به عنواِن 
»حمله اعــراب به ایــران« مطرح 

گردید. وی در این مورد می گوید :
»ایــراِن ما نزدیک چهارده قرن 
است تقریباً، گرفتار حمله عرب شد... 
عرب ها آمدند ایران را گرفتند، با زور 
شمشیر... استعداد ایرانی طوری بود 
که در نهصد ســالی که عرب توِی 
ســر ما می زد و ما مجبور بودیم که 
اصاًل تمام زبــان و همه چیزمان را 
هــم ول کنیم، برویــم دنبال عربی 
و فــالن و این ها، ایرانی ها به قدری 
در این قسمت پیشرفت کرده بودند 

۳نگاهی مستند به خسارات اشغالگران در جنگ جهانی دوم به ایران

تصویری با عنوان » روس ها دراصفهان« چاپ شده
 در هفته نامه فرانسوی لوپتی مورخ ۲۳ آوریل 191۶

همزمان با این تغییر و تحول در تهران نیروهاي انگلیسي که 
جنوب کشور را به اشغال خود درآورده بودند، در صفحات جنوبی 
کشور پیشروی کرده و در نیمه ي اول سال 1916 میالدی، ایران 
عمالً تحت اشغال قواي سه  کشور بیگانه قرار گرفت: روس ها قسمت 
شرقي آذربایجان و گیالن و مناطق وسیعي را که شامل قسمت 
اعظم استان مرکزي کنوني وقم و کاشان و نطنز و بخشي از استان 
اصفهان مي شد اشغال کرده بودند و عثماني ها آذربایجان غربي و 
کردستان و کرمانشاه و همدان و بروجرد را تحت سلطه  خود گرفته 

بودند. بخش مهمي از صفحات جنوب نیز در اشــغال انگلیسي ها 
بود و حکومت مرکزي که فقط تهران را در اختیار داشــت عماًل 
تابع و مجري سیاست روس و انگلیس، یعني متفقین آن روز بود.
با آنکه ایــران از کانون اصلي جنگ یعني اروپا فاصله زیادي 
داشت، ولي به یکي از میدانهاي جنگ تبدیل شده بود. ایران در 
آن زمان با انقالب مشروطیت مرحله جدیدي از تاریخ خود را آغاز 
کرده بود. انقالبیون صدر مشــروطه در تالش براي آزادي کشور، 
قطع دست بیگانگان و احیاء استقالل و تمامیت ارضي و حاکمیت 
ملي کشور بودند. اما عملکرد قواي بیگانه و هجوم آنها به شهرهاي 
شــمالي، جنوبي و غربي کشور، راه هرگونه دستیابي به استقالل 
و ثبات را از ایران سد کرده بود. در این میان وجود شخصیتها و 
رجالي که هر کدام از آبشخور یکي از قدرت هاي مداخله گر تغذیه 
مي شدند، بلّیه مضاعفي بود که حاکمیت ملي، تمامیت ارضي و 

استقالل مردم ایران را نشانه گرفته بود.
اما مصیبت فقط حضور بیگانه در خاک کشورمان نبود. جنگ 
و این اشغال، تورم و گراني هم با خودش آورد. فقط ظرف 2 سال 
قیمت گندم 11 برابر شــد و مردم ایران که تا آن موقع برنج را 
غذایي پست مي دانستند، همه برنج خور شدند که قیمتي نصف 
گندم داشت. گراني ها به قحطي منجر شد و قحطي به بیماري. 
قحطي فقط براي ایراني ها نبود. نیروهاي روســي و انگلیسي 
مســتقر در ایران هم نیاز به غذا داشــتند. انگلیسي ها تمام غله 
تولیدي کشــاورزان را می بردند و روس ها، به روش خودشان، با 
زور از مردم آذوقه مي گرفتند. دکتر محمد قلی مجد )محقق و 
پژوهشگر تاریخ و استاد دانشگاه پنسیلوانیا در آمریکا( در کتابی 

در رابطه با ایران در سال هاي 1914 تا 1921 هنوز محرمانه اند 
و تا 50 سال بعد، یعني سال 2053 منتشر نخواهند شد.

بزرگ ترین نسل کشي سده بیستم میالدي 
تاریخ دو سده اخیر ایران سرشار از حوادث مهمي است که به 
دلیل فقر تاریخنگاري معاصر مســکوت یا ناشناخته مانده است. 
تاکنون درباره قحطي بزرگ سال هاي 1919-1917 میالدي در 
ایران اطالعات چندانی افشاء نشده و اهمیت و جایگاه بزرگ این 
حادثه در تعیین سرنوشت جامعه ایران، به ویژه صعود دیکتاتوري 

پهلوي، شناخته نشده است. 
اما دکتر محمد قلی مجد، اســتاد دانشگاه پنسیلوانیا آمریکا، 
بر اســاس اسناد غني موجود در مرکز اسناد ملّي ایاالت متحده 
آمریکا )نارا(، تصویري هولناک از ایران در ســال هاي جنگ اّول 

جهاني و پس از آن به دست داده است.
 اسناد علني شده دولت آمریکا درباره دوره تاریخي فوق، که در 
کتاب »قحطي بزرگ و نسل کشي در ایران، 1919-1917« دکتر 
مجد براي نخســتین بار عرضه گردید، ثابت مي کند، بزرگ ترین 

نسل کشي سده بیستم میالدي در ایران رخ داد و ایران بزرگ ترین 
قربانــي جنگ اّول جهاني بود. طبق تحقیق دکتر مجد، در طول 
ســال هاي 1919-1917 بین هشــت تا ده میلیون نفر از مردم 
ایران در اثر قحطي یا بیماري هاي ناشي از کمبود مواد غذایي و 
سوءتغذیه از میان رفتند و جمعیت ایران به شدت کاهش یافت.
محمدقلي مجد به بررسي علل این قحطي نیز پرداخته و دولت 
انگلیس را به عنوان عامل و مســبب اصلي این نسل کشي بزرگ 
تاریخ شناســانده است. قحطي در زماني رخ داد که ایران در زیر 
سلطه ارتش اشغال گر انگلیس بود. در آن زمان، ایران تأمین کننده 
اصلي مواد غذایي و لوازم مورد نیاز ارتش بریتانیا در منطقه به شمار 
مي رفت و بخش مهمي از محصوالت کشــاورزي ایران به وسیله 
ارتش انگلیس و پیمانکاران آن خریداري مي شــد. این سیاست 
سبب کاهش شدید مواد غذایي در ایران شد. عجیب تر اینجاست 
کــه ارتش انگلیس مانــع از واردات مواد غذایي از بین النهرین و 
هند و حتي از ایاالت متحده آمریکا به ایران مي شد. در حالي که 
در بین النهریــن )عراق( و هند وفور غله وجود داشــت، در میانه 
این دو سرزمین، ایران از کمبود غله در رنج بود. در این سال ها، 
دولت انگلســتان ایران را از درآمدهاي نفتــي خود نیز محروم 
کرد و به طور خالصــه، به تعبیر دکتر مجد، بریتانیا از قحطي و 
 نسل کشــي در ایران به عنوان ابزاري براي سلطه بر سرزمین ما

 بهره برد. 
عجیب اینجاســت که به رغم گذشت سال ها، تاکنون درباره 
این قحطي بزرگ و شگفت انگیز و تأثیر آن در سرنوشت تاریخي 
ایران پژوهشي منتشر نشده و این حادثه عظیم به کلي مسکوت 
مانده و به یکي از رازهاي بزرگ سده بیستم بدل شده بود. قحطي 
بزرگ ســال هاي 1919-1917 در ایران را مي توان »هلوکاست 
واقعي« دانست. بي تردید، شناخت این حادثه دهشتناک بر نگرش 
پژوهشگراني که درباره علل عقب ماندگي ایران در سده بیستم و 
ریشه هاي صعود دیکتاتوري پهلوي و پیامدهاي آن کار مي کنند، 

تأثیر عمیق بر جاي خواهد نهاد. 
دکتر مجد در این باره چنین می نویسد: 

»...یافته هاي من در این زمینه واقعاً شــگفت انگیز است و در 
داوري تاریخي ما تحول بزرگــي ایجاد خواهد کرد. بزرگ ترین 
 فاجعــه نسل کشــي قرن بیســتم در کشــور ما، ایــران، اتفاق 

افتاده است...« 
طبق اســناد آمریکایي، در سال 1914 جمعیت ایران بیست 
میلیون نفر بود که در ســال 1919 به یازده میلیون نفر کاهش 
یافت. توجه بفرمایید. یعني حدود 8 الي ده میلیون نفر از مردم 
ایران از گرســنگي و بیماري هاي ناشــي از کمبود مواد غذایي و 
سوءتغذیه مردند. در اســناد آمریکایي مدارک مستندي دربارۀ 
این تراژدي بزرگ انساني وجود دارد. چهل درصد از مردم ایران 

طي دو سه سال قلع و قمع و نابود شدند. 
اما از آنجا که بحث این سلسله مقاالت به اشغال ایران در طول 
جنگ دوم جهانی اختصــاص دارد و مباحث مصائب و رنج های 
ایران طی جنگ جهانی اول پیش از این در مجموعه مقاالتی در 
همین صفحه مورد بررسی و تجلیل قرار گرفته و عالقه مندان نیز 
می توانند برای اطالعات بیشــتر و دستیابی به اسناد مختلف در 
این باب، به اصل کتاب »قحطی بزرگ« دکتر مجد از انتشــارات 
موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی مراجعه نمایند، از همین 
روی بــه همین مختصر درباره ایران در دوران جنگ جهانی اول 
بســنده کرده و به سراغ جنگ جهانی دوم و موقعیت و وضعیت 
میهن مان در طی آن جنگ و مصائب اشــغال 5-4 ســاله ایران 

توسط متفقین می پردازیم.

در ساختمان کیا و نزد کیا مشغول 
کار است و پروانه درودیان، سپهبد 
کیا را تهدید کرده که اســرارش را 
فاش خواهد ســاخت و لذا سپهبد 
کیا ناچار او را به عقد خود درآورده 
و در حال حاضر پروانه درودیان با 
خرج کیا در فرانســه اقامت دارد و 
هر چند ماه، سپهبد برای دیدن او 

به فرانسه می رود.«271 
در همیــن ایــام بــود کــه 
بدرفتاری های او با همسرش، مریم 
کیا، که به نظر می رســد به دلیل 
گســترش و توســعه عیاشی های 

اوست، آغاز گردید :
»طبق اطالع، سپهبد کیا نیز 

*پروانه درودیان، سپهبد کیا را تهدید کرده که 
اسرارش را فاش خواهد ساخت و لذا سپهبد کیا 
ناچار او را به عقد خود درآورده و در حال حاضر 
پروانه درودیان با خرج کیا در فرانسه اقامت دارد.

 دیپلماسی قاجاری
محتاج کمک آمریکایی 

در 14 ســپتامبر 1915، موضوع بــه آگاهی اداره بازرگانی و 
خزانه داری رســانده شــد و در 1 اکتبر 1915، اف. کیو. براون از 
مؤسسه بانکی ردموند و کمپانی در نیویورک3 عالقمندی خود را 
در این باره نشــان داد. کالدول در گزارشی با تاریخ 21 سپتامبر 

1915، جزئیات بیشتری در این باره به دست می  دهد: 
نهم سپتامبر 1915 جلسه  ای با حضور اعلیحضرت، شاه؛ ارباب 
کیخسرو، رئیس مجلس ایران؛ مســتوفی الممالک، رئیس الوزراء 
تشکیل شد و درباره تأمین وجه مورد نیاز برای هزینه های   جاری 
دولت ایران مذاکره شد. آنگاه میان سه فرد یادشده توافق شد که 
پیش از پذیرفتن وام های   پیشنهادی هر یک از قدرت های   متخاصم 
در اروپا، می  باید موضوع بی ســر وصدا از طریق این سفارتخانه با 
دولت آمریکا و مؤسسات مالی آمریکایی مطرح گردد. پس از این 
جلسه، رئیس الوزراء مرا فراخوانده و خواست که موضوع را به وزارت 

خارجه تلگراف کنم.
کالــدول می  افزاید: »به خاطر شــرایط و روابطی که با برخی 
قدرت های   اروپایی وجود دارد و آن وزارتخانه به خوبی از آن آگاه 
اســت، آنها بسیار ترجیح می  دهند که این وام را بی سر و صدا از 

آمریکا بگیرند.« کالدول درباره جواهرات می  نویسد: 
جواهراتی که ذکرشــان رفت مشــتمل بر انــواع مختلفی از 
سنگ های   قیمتی است که می  دانم قباًل متعلق به یکی از شاهان 
بوده  است. یک خبره فرانسوی اخیراً این جواهرات را سیاهه برداری 
و ســی و پنج میلیون تومان ارزش گذاری کرده اســت، اما گمان 
می  رود از آنجا که این خبره مایل بوده آنها را به قیمت یادشــده 

بخرد، ارزش این سنگ ها   می  باید بسیار بیشتر باشد. 
او در پایان می  نویسد: 

اگر وثیقه الزم است، می  توان توافق کرد که این ها   را به عنوان 
وثیقه برداشت و یا به قیمتی نزدیک به قیمت واقعی فروخت. اگر 
فروخته شــوند، بخت یک سرمایه گذاری کالن در انتظار خریدار 

آنهاست. از من خواسته شد موضوع را علنی نکنم.
در 4 اکتبر 1915، کالدول چنین تلگراف می  کند: »دولت ایران 
مشتاقانه منتظر پاسخ است.«در 11 اکتبر 1915، وزارت خارجه 

آمریکا به کالدول پاسخ می  دهد: 
پیرو تلگرام دهم سپتامبر شما اف. کیو. براون از مؤسسه بانکی 
ردمونــد و کمپانی در نیویورک خواهان اطالعات درباره وام ایران 
است. معین کنید هم اکنون وثیقه پیشنهادی کجاست، در صورت 
موافقــت با وام در کجا قرار می گیرد و چگونه یک خبره می تواند 

آن را بررسی کند. 
در 23 اکتبر 1915 کالدول پاسخ می  دهد: 

دســتورات شما دریافت شد. درباره وام دولت ایران، به عرض 
می  رسانم جواهرات بیشتر مروارید و تعدادی الماس و غیره است. 

آنها اکنون در خزانه دولت در تهران هستند. رئیس الوزراء پیشنهاد 
کرد کار ارزیابی توسط افراد خبره بعد از آنکه جزئیات کامل مورد 
توافق قرار گرفت در اینجا انجام گیرد. اعتبارات ده میلیون، سی ساله 
با سود ساالنه و اصل و فرع در سی قسط پرداخت گردد. وثیقه را 
می  توان در هر مکان یا کشور مورد توافق سپرد. وام دهنده می  تواند 

جواهرات را انتخاب کند. 
کالدول در گزارشی در 28 اکتبر 1915 می  نویسد: 

باید اظهار دارم دولت ایران مشــتاقانه منتظر پاسخ روشنی از 
آمریکاســت. به نظر می  رسد پرداخت این وام کاماًل عملی است. 

بی تردید وثیقه بسنده است. 
سپس کالدول اطالعاتی درباره جواهرات به دست می  دهد: 

اخیراً از رئیس الوزراء شنیدم این جواهرات )که از نظر او متعلق 

به دولت ایران و نه خاندان سلطنتی است( پنجاه تا شصت میلیون 
دالر می  ارزد. بیشــتر این جواهرات مروارید اســت لکن تعدادی 
المــاس، یاقوت، زمرد و یاقوت کبود نیز در میان آنها وجود دارد. 
دولت ایران تمام این جواهرات را حدود صد سال قبل و یا قدری 
بیشتر، از هند آورده است. این جواهرات از آن زمان در خزانه های 
سلطنتی به دقت نگهداری شــده اند... همان طور که در گزارش 
پیشــین خود ذکر کرده بودم، ارزش این جواهرات را حدود چهار 
یا پنج ســال قبل یک خبره فرانســوی )که با هزینه 5000 دالر 
به اینجا آمد(، سی میلیون دالر ارزیابی کرد؛ لکن علیرغم عالقه 
وافری که وی برای خرید آنها به این قیمت نشــان داد، مقامات 
معتقد بودند که ارزش این جواهرات نادر و باســتانی بسیار فراتر 

تأمین گردد و به رئیس الوزراء نیز این موضوع را اعالم داشته ام. با 
این حال، من بر این عقیده  ام که این مقدار جواهرات برای وثیقه 
کافی اســت... همچنین از طریق همین مقامــات ایرانی آگاهی 
یافتم که دست کم سه قدرت اروپایی دیگر نیز برای پرداخت این 
وام پیشنهاد داده  اند، لکن وزارتخانه بی تردید می  تواند ضرورت و 
خردورزی ایران در رد کمک پیشنهادی آنها را در این زمان دریابد. 
بهتر آن اســت که این موضوع از چشم روزنامه ها پنهان مانده و 

بی سر و صدا به انجام برسد. 
کالدول در پایان می  نویسد: 

بر ایــن کار نیز می  توان توافق کرد کــه جواهراتی که وثیقه 
گذاشته می شود، توسط یک شرکت مسئول در نیویورک یا جای 
دیگر در مکانی امن نگهداری شــوند. تقاضا دارم چنانچه تمایلی 

برای بحث درباره چنین وامی وجود دارد این موضوع مورد توجه 
فوری و جدی قرار گیرد.

در پایان از این ماجرا چیزی حاصل نشد و پس از چند مکاتبه 
بی ثمر، موضوع کنار نهاده شد. در نامه  ای با تاریخ 14 ژانویه 1916، 
ئی. ســی. پورتر، مأمور بخش بازرگانی در شعبه وزارت بازرگانی 
آمریکا در نیویورک اطالع می  دهد که نماینده  ای از شرکت هریس، 
فوربز و کمپانی، به نام آقای بنت واکر به این معامله عالقه نشان 

داده است. واکر به پورتر اطالع داده است: 
شرکت هریس، فوربز و کمپانی قدری به این موضوع اندیشیده 
و تا حدودی به انجام این کار عالقه نشان داده اند. آقای واکر اظهار 
داشته که در اعطای وام در برابر وثیقه، باید الزاماً وثیقه در دست 
یــک معتمد در ایاالت متحده قرار گیرد. اگر این کار امکان پذیر 
باشد، در آن صورت در ازای جواهرات آورده شده از ایران می توان 
وام پرداخت کرد... آقای واکر عالقه داشــتند که روشــن کنند 
طرف های بانک دار عالقه منــد به این طرح، با وجود آنکه تمایل 

خود را ابراز داشته اند، لکن متعهد به پرداخت وام نیستند.
دو سال بعد در اوج قحطی، دولت ایران مستأصل از دست های 
  خالی، بار دیگر تالش می  کند از آمریکا پول قرض کند. در 7 آوریل 

1918، کالدول تلگراف می  زند: 
دولت ایران از من درخواست کرده است تحقیق کنم آیا ایاالت 
متحده آمریکا یک میلیون تومان به ایران وام خواهد داد )به نرخ 
تبادل فعلی این مبلغ نزدیک به دو میلیون دالر اســت(؛ کل این 
مبلغ بناســت به طور گسترده برای برطرف کردن قحطی و زیر 

نظر شخص من به کار گرفته شود. 
کالدول می  افزاید: 

صادقانــه باید مشــغولیت ذهنی جدی خــود را درباره این 
درخواســت اظهار دارم، در صورت امــکان، موافقت در این باره، 
انســانی ترین اقدام خواهد بود و می تواند اوضاع دهشتناک فعلی 
را بهبود بخشــد. عالوه بر آن، می  تواند از نظر سیاسی مفیدترین 

تأثیر را بر جای بگذارد. 
دو روز بعد او این گونه می  نویسد: 

پیرو تلگراف 7 آوریل خود درباره موضوع وام درخواست شده 
بــرای ایران، گمان می کنم دولت ایاالت متحده باید این اقدام را 
به مصلحت تلقی کند. وثیقه بازپرداخت احتماالً از طریق دریافت 
درآمدهــای فرضی گمرکات تأمین گردیده و یا اگر شــما وثیقه 

شخصی را ترجیح دهید، دولت ایران راغب است جواهرات ارزشمند 
خود را وثیقه بگذارد. 

در اول می 1918، وزارت خارجه دستوری برای کالدول ارسال 
می کند که به این شرح است:

شــما می  توانید وزیر امور خارجه ]ایران[ را در این باره مطلع 
ساخته و با اجازه ایشان موارد زیر را اعالم کنید:

دولت ایاالت متحده با نگرانی بسیار گزارش هایی از ایران درباره 
قحطی زدگی مردم این کشور دریافت کرده است و هم اکنون نیز 
دولت ایران از طریق سفارت آمریکا در تهران، وامی به مبلغ یک 

میلیون تومان برای مقابله با قحطی درخواست نموده است.
قوانین آمریــکا پرداخت وام را تنها برای کشــورهایی مجاز 
می داندکه درگیر با آلمان هســتند، لــذا برای رعایت این قوانین 

دولت انجمن های خیریه راتشویق کرده است تا جایی که امکان 
دارد بــرای بهبود اوضاع ناگوار ایران کمک کنند. وام الزاماً تعهد 
بازپرداخت را در پی دارد. با وجود این، مردم آمریکا تاکنون مبلغ 
2037173/48 دالر مستقیماً به تبریز و تهران ارسال کرده اند و 
مبالغ دیگری نیز به شــمال غرب ایران از طریق تفلیس ارســال 
شــده است و آماده اند یک تا دو میلیون دالر دیگر نیز طی سال 
جاری پرداخت کنند. در نتیجه ایران در حال دریافت هدیه ای از 
طرف ایاالت متحده به منظور صرف در هزینه های امدادی است 
که بسیار بیشتر از یک میلیون تومانی است که در قالب وام، آن 
را درخواســت کرده بود. کمکی که مردم آمریکا برای امداد ایران 
انجام داده اند حاکی از همدردی آمریکایی ها با مردم ایران در ایام 

وام ها را به تعویق انداخته و مبالغ مربوط به آن را در اختیار دولت 
ایران قرار دهند. 

پس از برقراری مهلت، روس ها   و انگلیسی ها   تالش کردند یک 
»کمیسیون مالی« به وجود آورند. ساثرد این گونه شرح می دهد: 
لکن برای اطمینان از این که پول برای مصارف واقعی دولتی 
هزینه شود و نه غیر آن، آنچنانکه در برخی موارد رخ داده و روانه 
جیب کسانی شود که مسئول هزینه کردن آن هستند، دولت های 
  روسیه و انگلیس تصمیم گرفتند یک کمیسیون مالی برای کنترل 

مصارف این پول منصوب کنند.
کالدول در گزارش 1 نوامبر 1918 اطالعات بیشــتری درباره 

درآمدهای گمرکی به دست می  دهد: 
منبع درآمد اصلی ایران همواره درآمدهای گمرکی بوده است. 
درآمدهای شمال برای پرداخت اقساط وام روسیه ضبط می شد و 
درآمدهای جنوب نیز به طور مشابه برای پرداخت وام های دولتی 
و غیردولتی انگلیس اختصاص می یافت. درآمدهای گمرکی همواره 
چنــان بود که برای جبران تعهدات کافی بود و مقداری هم باقی 
می مانــد که عمده آن از گمرکات شــمال حدود 150000 پوند 

استرلینگ در سال به دست می آمد که این مقدار برای هزینه های 
عمومی داخلی به مصرف می رسید. از زمان آغاز جنگ و خصوصاً 
پس از فروپاشی روسیه درآمدهای گمرکی شمال تقریباً به هیچ 
رســیده اســت و بدین ترتیب آن درآمد مازاد هم البته از میان 

رفته است. 
کالــدول می  افزاید که درآمد گمــرکات جنوب نامنظم بود و 
دولت ایران برای به دست آوردن آن پول مشکل داشت. او توضیح 
می  دهد: باهماهنگی انجام شده با بانک شاهی ایران در آن زمان، 
طی قراردادی با گمرکات جنوب، بنا بود این وام ها در شــعب آن 
بانــک گردآمده و نهایتاً به تهران منتقل گردند. از آنجا که دولت 
ایــران مبالغ هنگفتی به این بانک بدهکار بــود، این مقدار پول 
گردآمده از ســوی بانک ضبط شده و به دولت ایران تحویل داده 
نمی شــد. حاال ]در 1918[، به هر شکل، تمام دیونی که درباره 
آنها دیگر مسئله ای وجود ندارد، پرداخته شده و پول های مازاد بر 
آنها آزاد شده و در اختیار دولت، برای امور داخلی اش قرار گرفته 
است. اما بدهی های   هنگفت دیگری نیز هست که درباره ماهیت 
آنها اختالف نظر وجود دارد. بانک همچنان مدعی اســت که این 
پول ها باید برای جبران راهزنی ها   و بسته شدن و غارت شعب این 
بانک در جنوب در 1915 به بانک پرداخت شــود. در آن هنگام 
در اثر تهاجم ترک ها   و فعالیت جنگلی ها، نارضایتی در ژاندارمری 
و ســپس در غرب و شــمال ایران )کرمانشــاه، همدان، تبریز و 
 رشت( باال گرفته بود. اما این دعاوی تا پایان جنگ مسکوت نگه 

داشته می شود.

به نام »قحطی بزرگ« که نتیجه سال های سال مطالعه و تحقیق 
در متون و اسناد مختلف تاریخی از جمله اسناد وزارت امورخارجه 
آمریکا است، نشان داده که نتیجه قحطی سال های 1917 تا 1919 
از بین رفتن حدود نیمی از جمعیت وقت ایران بوده و این بیشتر 

به یک نسل کشی شباهت دارد. 
دکتر مجد در کتابش اثبات می کند که این نسل کشي فجیع 
به خاطر خرید کل غله ایران توسط انگلیسي ها بوده است. اما در 
سال 2003 وزارت دفاع انگلیس اعالم کرد اسناد نظامي انگلیس 

جان الرنسی کالدول وزیر مختار آمریکا در ایرانمستوفی الممالک رئیس الوزرا احمد شاه قاجار

کالدول می   نویسد: »به خاطر شرایط و 
روابطی که با برخی قدرت های   اروپایی 

وجود دارد ایرانی ها بسیار ترجیح 
می  دهند که این وام را بی سر و صدا از 

آمریکا بگیرند.«

رنج و سختی است.
تعیین »مهلت بازپرداخت«

در 15 ژانویه 1915، دولت های   روســیه و انگلیس به منظور 
کمک بــه دولت ایران برای حل بحــران مالی خود یک »مهلت 
بازپرداخت« مالی تعیین کردند. ســاثرد در گزارشــی با تاریخ 2 
ســپتامبر 1918، تعیین »مهلت بازپرداخت« در اوایل 1915 را 

توضیح می  دهد: 
در آغاز جنگ بسیاری از گمرکات ایران تحت نظارت دولت های 
  روسیه و انگلیس و قرار بود بخشی از درآمدهای جمع شده برای 
بازپرداخت اقساط و سود وام هایی که دولت ایران از دول یادشده 
گرفته بود، مورد استفاده قرار گیرد. وقتی جنگ بخش عمده تجارت 
ایران را متوقف ســاخت و به دنبال آن درآمد دولت کاســته شد، 
اوضاع مالی در تهران بحرانی تر از معمول شــد. بریتانیا و روسیه 
از ژانویه 1915 تصمیم گرفتند با دادن مهلت، بازپرداخت اقساط 

از بهای ارزیابی شــده است... پیشنهاد من این است که ارزش این 
جواهرات توسط دو کارشناس خبره ارزیابی شود. یکی به انتخاب 
و هزینــه وام دهنده و دیگری به انتخاب و هزینه دولت ایران؛ اما 
اگر نتیجه ارزیابــی جواهرات به این انجامید که برای تأمین این 
وام کفایــت نمی  کند، دولت ایران تمام هزینه ارزیابی را پرداخت 
کند. من تقاضای فهرستی کرده  ام که به تفصیل دربردارندۀ ارزش، 
عیار، وزن، شکل و اندازه این جواهرات باشد اما رئیس الوزراء هنوز 

نتوانسته چنین سیاهه  ای بیابد.
کالدول همچنین به بحث درباره موضوع وام می  پردازد: 

البته ایشان نمی  خواهند تمام این ]جواهرات[ را گرو یا وثیقه 
بگذارند بلکه تنها آن مقدار که برای تأمین وام 10000000دالری 
کفایت می  کند گرو گذاشته می  شود و آنها پیشنهاد می  کنند که به 
ازای یک دالر ارزش جواهرات هفتاد و پنج ســنت دریافت گردد. 
من شــخصاً تردید دارم که این وام بر مبنای چنین تفاوت اندکی 

 فرانسوی اخیراً این جواهرات را 
سیاهه برداری و سی و پنج میلیون تومان 
ارزش گذاری کرده است، اما گمان می  رود 

از آنجا که  این فرد مایل بوده آنها را به 
قیمت یادشده بخرد، ارزش این سنگ ها 

  می  باید بسیار بیشتر باشد. 


