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کمبود مواد غذایی همراه تورم 1000 درصد
دولت ایران به موجب تعهدی که در پیمان ســه گانه داشت، 
تمام وســائل حمل ونقــل زمینی و راه آهن خــود را در اختیار 
متفقین قــرار داد. بنابراین کامیون ها و واگن های قطار که برای 
حمل محموله هــای ایران از بنادر به نقاط دیگر به کار می رفت، 
همه برای رســاندن مواد غذایی و مهمات به شــوروی بســیج 
شــده بود. 19تا قبل از شهریور 1941/1320 میالدی ، 4 هزار 
دســتگاه کامیون برای رفع نیازهای ایران موجود بود اما بعد از 
 اشــغال کشور، 600 دســتگاه را ماموران شوروی مصادره کرده 
و انگلیســی ها نیز 2 هزار دســتگاه از کامیون های ایران را برای 
 حمل ونقــل مهمــات و مواد از جنوب به شــمال ایران تصاحب 

کردند.99
به دلیل همین کمبود وسایل حمل ونقل بود که حتی مقادیری 

آردهای ارسالی انگلیس مملو از شیشه است
نامه زیر که از جانب اداره مستشاری برای نخست وزیر ارسال 
شده، حکایت از آن دارد که آردهای ارسالی از سوی انگلیس به 
ایــران برای کاهش قحطی و جبران اندکی از هزاران تن گندمی 
که از ایران به غارت بردند، مملو از خرده شیشــه بوده و همین 
موضوع مستشــاران خارجی را نیز به فریاد درآورده اســت. نامه 
زیر ســند دیگری از مظلومیت ملت ایران در طی روزگار اشغال 
توســط ارتش های متفقین است که عالوه بر خانه و کاشانه حتی 
آذوقه شان را به غارت برده و به جایش خرده شیشه و فضوالت 
حیوانات برای این مردم ارمغان آوردند. آنچه که فقط شایســته 

خودشان بوده و هست.
سند:

وزارت خوارو بار – اداره مستشاری 

آنها  اشاره شده است. 
انگلســتان به منظور گسترش کنترل خود بر محصوالت ایران، به 
ویژه غله، گابلز، سرکنسول خود در مشهد را به تهران فراخواند و وی 
را به عنوان مشــاور سفارت انگلیس در امور غله به کار گمارد. یکی از 
توصیه های گابلز این بود که در هریک از کنسولگری های انگلستان در 
ایران، مامورانی مخصوص گماشته شوند تا بر جریان کاشت، برداشت 

و جمع آوری گندم نظارت داشته باشند.
حتی وقتی دولت انگلیس در اقدامی نمایشی سعی می کند، 
مقادیری غله به ایران وارد کند، سفیر ایاالت متحده در گزارشی 

راجع به این اقدام می نویسد: 
»... احساس می شود که دولت انگلستان عمدا نمی خواهد از 

قحطی و گرسنگی در ایران جلوگیری به عمل آورد..«109

فعالیت های ســازمان کوک به 
صورت غیرمنســجم ادامه یافت و 
سرلشکر فضل اهلل همایونی در سال 
1350ش، در نامه ای به محمدرضا 
پهلوی، ضمــن »تبریک و تهنیت 
عبیدانه« هشــتم خرداد ماه سال 
1331ش، که مصادف با نوزدهمین 
سال تأسیس رسمی سازمان کوک 

بود، نوشت: 
کوک  ســربازان  »اعلیحضرتا! 
مفتخرند به پیروی از منویات رهبر 
عالیقــدر خود، با تالش خســتگی 
 ناپذیــر، هدف های انقالب شــاه و 
مردم که از برکت ثمرات آن، کشور 
به پیشرفت های درخشان کم  نظیری 
نائل آمده اســت، قدم برداشته؛ در 
امور و خدمات عام المنفعه پیشقدم 
بوده، غرور ملی و احساســات شاه 
دوستی و میهن پرستی هم میهنان 

را تقویت می نمایند. 
اینک افتخــار دارد کــه آمار 
و بیالن یک ســاله ســازمان را به 

شرفعرض برساند. 
1. تعداد سربازان کوک، معادل 
4182 نفر زن و مرد می باشــد، که 
252 کمیته از آنها تشکیل و مرتباً 
گزارشاتشان به ستاد سازمان جهت 

اقدام واصل می گردد. 
2. تعــداد 573 فقره اطالعیه 
تنظیــم از طریق اداره دوم ســتاد 
بزرگ ارتشــتاران به عرض رسیده 
و مورد اقدام قرار گرفته. اینک 56 
برگ فهرســت بیالن سال 49 را از 

و در نهایت، پس از گذشت حدود 
یک دهه از برکناری سپهبد حاجعلی 
کیــا از ریاســت اداره دوم ارتــش و 
ســازمان کوک و کش و قوس هایی 
که در جریان ادامه ی فعالیت سازمان 
کوک در شــکل و شــمایل نیروی 
مقاومت ملی و سازمان امور اجتماعی 
ارتش وجود داشت، اداره دوم اطالعات 
و ضداطالعات ارتــش در نامه ای به 

تیمسار همایونی نوشت:
»به فرمان مبــارک اعلیحضرت 
همایــون شاهنشــاه آریامهر بزرگ 
از  امور اجتماعی  ارتشتاران، سازمان 
تاریخ 52/4/14 منحل گردیده است. 
در امتثــال اوامــر ذات مبارک 
شاهانه، خواهشمند است مقرر فرمایید 
مســئولین امر برابر دستورالعمل زیر 
اقدام و از نتیجه این اداره را آگاه سازند. 
1. درباره پرسنل زیر امر به شرح 

زیر اقدام  گردد: 
الــف. افســران، درجــه داران و 
سربازان شــاغل در تاریخ 52/5/1 به 
واحدهــای مربوطه اعــزام و خود را 

معرفی نمایند. 
ب. فرمان جهان مطاع همایونی 
به افسران و درجه داران بازنشسته در 

سازمان ابالغ شود. 
پ. صورت اســامی و مشخصات 
کامل کارمندان غیرارتشی استخدامی 
تا تاریخ 52/4/25 به اداره دوم ارسال، 
تا در صورتی که واجد شــرایط بودند 

ترتیب انتقال آنها داده شود. 
ت. آن عــده از خبردهندگان که 

سرانجامیکسازمانبیمصرف
حاجعلی کیا و سازمان کوک به روایت اسناد ساواک - بخش پایانی

ب. حمل وســائل باید تا پایان 
وقــت اداری روز 52/5/31 پایــان 

پذیرد.«
و بر اســاس این اعالم انحالل، 
اداره کل ســوم ســاواک، طــی 

بخشنامه ای سراسری اعالم کرد:
»به فرمان مبارک اعلیحضرت 
همایون شاهنشــاه آریامهر بزرگ 
ارتشــتاران، سازمان امور اجتماعی 
)سازمان کوک( از تاریخ 52/4/14 
منحل گردیده اســت و اداره دوم 
اطالعــات و ضداطالعــات، طــی 
دستورالعملی به سرلشکر بازنشسته 
همایونی ابالغ نموده تا کلیه اسناد و 
مدارک موجود در سازمان مرکزی 
)تهران( طی صورت جلسه ای به اداره 
دوم )ضداطالعات( تحویل داده شود 
و به تمام کمیته های تابعه تلگرافی 
ابالغ گردد که اسناد و مدارک خود 
را تــا 52/4/28 با صورتجلســه به 
ساواک محل تحویل و در صورتی که 
در محل، ساواک وجود نداشته باشد، 
به طوری به تهران ارســال نمایند 
که در تاریخ 52/5/1 به آن سازمان 
رسیده و به اداره دوم تحویل شود.«
سرهنگ جهانگیری که در این 
زمان رئیس ســازمان ضداطالعات 
ارتش بود، در رابطه با علِت انحالل 

این سازمان گفت:
»این سازمان قرار بود به نفع 
ارتش اطالعاتی کسب نماید. پس 
از مدت های زیاد، چون اطالعات 
مکتسبه به وســیله این سازمان، 
هیچگونه استفاده اطالعاتی برای 
ارتش نداشــته است؛ روی همین 
اصل گزارش شرفعرضی تهیه شد 
تا این سازمان اطالعات خود را در 
اختیار ساواک بگذارد و به هیچوجه 
اداره دوم استدعای انحالل سازمان 
کوک را ننمود، لیکن شاهنشــاه 
آریامهــر در شــرفعرضی مزبور، 
امر و مقرر فرمودند این ســازمان 

منحل شود.«
و سرلشکر فضل اهلل همایونی که 
سال ها به همراه سپهبد کیا و پس 
از او در ســازمان کوک به فعالیت 
مشــغول بود، به عنواِن مســئول 
»حفاظت و مراقبت و امنیت« حزب 

ایران نوین به کار گرفته شد.

وجه اداره دوم استدعای انحالل سازمان کوک را ننمود *  به هیچ 
 لیکن شاهنشاه آریامهر امر و مقرر فرمودند 

این سازمان منحل شود.

* اداره کل سوم 
ساواک، طی بخشنامه ای 

سراسری اعالم کرد: 
به فرمان مبارک 

اعلیحضرت همایون 
شاهنشاه آریامهر بزرگ 
ارتشتاران، سازمان امور 
اجتماعی )سازمان کوک( 
از تاریخ 52/4/14 منحل 

گردیده است.

به نظر می رســد اخبار و یا اطالعات 
آنها از نظر ســاواک قابل بهره برداری 
اســت، در لیســت جداگانه ای ثبت 
و تا تاریــخ 52/4/25 بــه این اداره 
ارسال دارند تا در صورت لزوم ترتیب 
همکاری آنها با ســاواک داده شــود. 
در مورد بقیه خبردهندگان، ترتیبی 
اتخــاذ گــردد کــه از اول مردادماه 
 ســال جاری با آنها قطع رابطه شود.  

2. اسناد و مدارک: 
الــف. کلیــه اســناد و مدارک 
موجــود در ســازمان مرکــزی طی 

صفحه ۶
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

۶ ربیع االول ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۴۹

* سفیر ایاالت متحده در گزارشی می نویسد: 
»... احساس می شود که دولت انگلستان عمدا 

نمی خواهد از قحطی و گرسنگی
 در ایران جلوگیری به عمل آورد..«

* مقدار چشمگیر غله موجود در شعبه های 
اداره غله که کامیون های دولتی باید حمل 

می کردند، به علت تعهد دولت برای واگذاری 
کامیون ها به متفقین در انبارها ماند 

و شپش گرفت.

تصاحب مایحتاج عمومی مردم ایران و حمل آن برای قوای 
اشغالگر از طریق مصادره کامیون های دولتی؛ با این کار موجودی 

سیلوی تهران که در آن سال ها ۶4000 تن گنجایش داشت در 
روزهای ۸ آبان و 25 آذر 1۳21 به ترتیب به 200 و ۳00 تن رسید

ب. ســاختمان سازمان در تاریخ 
52/5/1 تخلیه و به صاحبش مسترد 
و مال االجاره آن برابر قبوض موجود 

پرداخت گردد. 
4. ترتیب حمل و نقل وســایل و 

اسناد و پرونده ها: 
الــف. دو خــودرو ریــو از یگان 
موتــوری اداره دوم حاضر خواهد بود 
تا در صورت آماده شدن وسایل، اسناد، 
پرونده ها برابر تقاضای سرگرد شریف 
به آن ســازمان حرکت و وسایل را به 

اداره دوم حمل نماید. 

دولتانگلستانعمدًانمیخواهدازقحطیدرایرانجلوگیریکند

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

گزارش سفیر آمریکا در توصیف اقدامات انگلستان

گندم که برای حمل به شهرها و روستاهای ایران در نظر گرفته 
می شــد، در انبارها مانده و بعضا دچار آفت می گردید. از جمله 
مقدار چشمگیر غله موجود در شعبه های اداره غله که کامیون های 
دولتــی باید حمل می کردند، به علت تعهد دولت برای واگذاری 
کامیون ها به متفقین و حمل ونقل کاالهای روسی، در انبارها ماند 
و شــپش گرفت.100 از این گذشته متفقین بسیاری از کامیون ها 
و بارکش های غیر دولتی را که در دســت مردم ایران بود و با آن 

امرار معاش می کردند، مصادره کردند.101
راه آهن سراســری ایران نیز که هزینه آن را عمدتا از محل 
مالیات برچای و قند و شکر و با تحمیل رنج ها و فشارهای بسیار، 
برمردم تامین کردند 102 ، در این ســالها به طور کامل در اختیار 
متفقین بود. آنها از راه آهن برای ارسال تجهیزات جنگی و مواد 

غذایی به شوروی استفاده می کردند.103 
کمبود مواد غذایی همــراه با تورمی در حدود 1000 درصد 
که در اثر اتخاذ سیاســت پولی قوای اشغالگر به وجود آمده بود، 
قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داد و در نتیجه هزاران نفر 
در سراسر کشور دچار گرسنگی شدند. اوضاع تا آخر سال 1942 
میالدی )1321 هجری شمســی( بازهم وخیم تر شد تا آنجا که 
در دســامبر 1942 )آذر 1321( باالخره مردم در تهران بر علیه 

کمبود خواربار دست به راهپیمایی اعتراض زدند.104
در آن زمان، خوراک اصلی مردم ایران نان بود و برای طبقات 
پایین جامعه قــوت الیموت، اما ازدحام جمعیت برابر نانوایی ها، 
صورت اســف انگیزی به خود گرفته بود و مرگ و میر ناشــی از 
گرسنگی و بی غذایی روز به روز افزایش می یافت. 105 در زمستان 
1320 برابر با 1942 میالدی در بندر ریگ چنان قحطی شیوع 
یافت که اهالی برای رهایی از گرســنگی، ملخ های هجوم آورده 
را می گرفتند و بعد از پخت می خوردند.106 در همین زمان در بم 
قحطی کامل حکمفرما بود و نه تنها بذری برای زراعت نبود بلکه 
عده ای از گرسنگی جان دادند، این در حالی بود که بین بم و زابل 
بــه عنوان یکی از انبارهای غله ایران، فاصله چندانی نبود. 107در 
تبریز، مرکز غله خیزترین استان کشور در زمستان 1943/1321 
میالدی چنان قحطی و گرسنگی رواج یافت که نانوایی ها به جای 

نان به مردم سیب زمینی تحویل می دادند. 108

تاریخ از 1321/10/1
شماره 642

جناب آقای نخست وزیر 
با تاسف بسیار به استحضار خاطر مبارک می رساند که از قرار 
گزارش ریاست امور سیلوها، آرد متعلق به انگلیس که از بصره برای 
ما حمل شده است، مملو از شیشه می باشد. در صدد اقدامات الزم 

برای پس دادن آرد مزبور به ارتش انگلیس می باشیم.
با تقدیم احترامات فائقه 

ج.پ.شریدان 
مستشار وزارت خواروبار110 

نان هایی که مخلوطی از آرد و خاک اره بودند
براساس اسناد موجود در آرشیوهای مجلس شورای اسالمی، 
نمونه هایــی از نان های آن دوره وجــود دارد که مردم ضمیمه 
شکواییه های خودشان برای مجلس می فرستادند. در این نمونه ها 
مالحظه می شــود که بیش از 70 درصد نان ها را خرده چوب و 
خاک اره تشکیل می دهد. نانواها حتی جو هم در اختیار نداشتند 
که به مردم بدهند. بیش از 60 تا 70 درصد خاک چوب را با آرد 
جو قاطی می کردند و به عنوان نان در اختیار مردم قرار می دادند 

که نمونه های این نان ها در آرشیو مجلس موجود است.111
ســیف اهلل وحید نیا، از شــاهدان عینی جنگ جهانی دوم از 

مشاهدات خود در جریان قحطی نان چنین نقل می کند:
... من خودم به یاد دارم در همان ایام، ســفری که به تهران 
کــردم، دکان های نانوایی غلغله بود و نانی که به مردم می دادند، 
مخلوطــی بــود از آرد و خاک اره و از این قبیل چیزها که وقتی 
خشک می شد، از سختی درست به یک آجر تبدیل می گشت و 

چه بسا اگر آدم آن را می خورد، دچار مرض می شد...112

نقش متفقین در ایجاد کمبود مواد غذایی
اســناد متعدد برجای مانده از دوره زمانی جنگ جهانی دوم، 
هــر یک به نحوی حاکی از شــکایت از متفقین و نقش آنها در 
ایجاد کمبود در شــهرهای مختلف اســت که به تعدادی از آنها  

اشاره می کنیم:
در مهرماه 1321 شاهد نگارش گزارشی به نخست وزیر درباره 
دخالت انگلیسی ها در کلیه امور شهرها از جمله امر نان کرند که 
موجب کمبود نان در شهر شده است و تقاضای جلوگیری از این 

روند هستیم.
در ســند دیگری وزیر کشــاورزی در نامــه ای محرمانه به 
نخســت وزیر درباره خرید گوسفند توسط انگلیسی ها و ضرورت 

جلوگیری از آن سخن گفت. 
در گزارشــی از فرماندار قم به نخســت وزیر نیز به مشکالت 
ناشی از حضور نیروهای انگلیسی در شهر، کمبود آذوقه، بدمستی 
سربازان انگلیسی و رعایت نکردن سنت ها و شعائر مذهبی توسط 

صورت جلسه ای به ســرگرد شریف، 
نماینــده اداره دوم )ضداطالعــات( 

تحویل داده شود. 
ب. بــه تمام کمیته هــای تابعه 
تلگرافی ابالغ گردد که اسناد و مدارک 
خود را تا 52/4/28 با صورت جلسه به 
ساواک محل تحویل داده و در صورتی 
که در محل، ســاواک وجود نداشته 
باشد، طوری به تهران ارسال نمایند که 
در تاریخ 52/5/1 به آن سازمان رسیده 

و به نماینده اداره دوم تحویل شود. 
و  سررشــته داری  وســایل   .3

مهندسی: 
اقالم سررشــته داری  کلیه  الف. 
و مهندســی که مربوط به اداره دوم 
می باشد، طی لیست موجود با تنظیم 
صورت جلســه به سررشته داری اداره 
دوم با حضور افســر مربوطه به انبار 
تحویل گردد و چنانچه اقالمی مربوط 
به اداره دوم نیست، به قسمت مربوطه 

تحویل شود. 

لحاظ انور مبارک می گذراند. 
اکنــون از پیشــگاه ملوکانه به 
منظور اجرای مــاده 23 آیین نامه 
سازمان، نسبت به تشویق سربازان 
فعال و عالقمند که بیشتر مساعی 
و کوشش خود را نسبت به آرمان ها 
و هدف های مؤثر ســازمان به کار 
برده انــد، اســتدعا دارد در صورت 
اراده سنیه ملوکانه، اسامی 25 نفر 
آنان در ســطح کشــور را به عرض 
مبارک برســاند تا به دریافت نشان 

مباهی گردند.«

تالش انگلستان برای انکار نقش خود در قحطی ایران

همهمقصرندجزانگلیس

* با وجود آنکه قحطی در تمام نقاط ایران 
بیداد می  کند، بلشویك ها   از ایران ارزاق طلب 
می  کنند و تهدید می  کنند در صورت برآورده 

نشدن خواسته هایشان دست به اقدامات 
خشونت آمیز خواهند زد.

* انگلیسی ها   در حالی که اصرار بر افشای 
سوءرفتار روس ها   دارند، بر پنهان ساختن 
سهم خود نیز می  کوشند. کالدول به نقل از 

مطبوعات ایران در تاریخ 21 سپتامبر 1917 به 
توصیف غارت و ضبط ارزاق به دست پلیس 

جنوب در روستاهای یزد می  پردازد.

* روشن است که روس ها   تنها مقصر نیستند. 
از آغاز، انگلیسی ها   جریانی را هدایت کردند 

تا تقصیر را متوجه روس ها   کرده
 و خود را تبرئه کنند.

در 23 دســامبر 1917، وزیر خارجه ایران یادداشت اعتراضی 
به نمایندگی روســیه ارسال کرده و نسخه  ای هم به کالدول داده 
اســت. در نسخه  ای که برای کالدول ارســال شده، وزیر خارجه، 

عالءالسلطنه می  نویسد: 
» مایلم توجه شما را به خسارت وارده به ایران و سکنه آن در 
اثر حضور این نیروهای خارجی جلب نمایم و نیز اشــاره کنم که 
دولت ایران، ایشان را مســبب و مسئول این اتفاقات و خسارات 
حادث شــده می داند.« یادداشتی که به نمایندگی روسیه ارسال 
شده حاکی از شکایت نسبت به »ذخیره غذا برای سربازان است«: 
»همــان طور که به خوبی مطلعید، به منظور حفظ بی طرفی من 
مکــرراً به آن عالیجناب اطالع داده ام، خصوصاً درباره خســارات 
اخیر که در اثر ماندگاری ارتش روســیه در این کشور برای ایران 
و ایرانیان حادث شده است؛ جنایات بی حد و حساب؛ غارت هایی 
که روزمره واقع می شــوند؛ ذخیره و احتکار ارزاق برای قشون در 
زمانی که آن ارزاق به شدت مورد نیاز مردم است؛ و حتی تعرض 
به زنان؛ که همه این موارد هرجا که قشون روس حضور داشته اند 
  اتفاق افتاده اســت، از جمله: ارومیه، خوی، سلماس، ساوجبالغ، 

قزوین، همدان، کرمانشاه، کردستان و غیره و غیره. 
این یادداشت این گونه پایان می  گیرد: 

من خصوصاً در نامه نهم شوال گذشته خود ذکر کردم که این 
واهمه وجود دارد که مردم علیه ستم روس ها قیام کنند و دولت 
متبوع من نمی تواند در برابر احساســات مردم بایستد. هم اکنون 
اطالع یافتم که سکنه آستارا برای دفاع از خود مسلح شده اند. اگر 
چه دولت ایران می تواند مانع دخالت های فردی این مردم گردد، 
اما اطمینان کامل دارد چنانچه نمایندگی روســیه یا آنهایی که 
مسئول امور قشون روسیه هستند اقدامات مؤثرتری برای توقف 
تعرضات سربازان و قشــون خود به عمل نیاوردند، جلوگیری از 
حوادثی که در پی خواهد آمد، فراتر از توان دولت من خواهد بود. 
به این خاطر من بار دیگر از شــما تقاضا می کنم به سرعت با من 
همکاری کنید تا به این وقایع پایان داده و شرایط برای بازگشت 
قشــون روســیه از ایران فراهم گردد، و اال دولت ایران خود را در 
قبال هر پیام بدی که با انگیزه های مردمی حادث شــود مسئول 
نمی داند و همان طور که از آغاز جنگ مکرراً به شما یادآوری شده 
اســت، متجاوزین مسئول تمام خسارات مادی و بنیادی وارده به 

ایران و مردم ایران هستند.
متن یادداشــت دیگری )بدون تاریخ( از سوی دولت ایران به 

نمایندگی روسیه، چنین است: 
بــا وجود آنکه قحطــی در تمام نقاط ایران بیــداد می  کند، 
بلشویک ها   از ایران ارزاق طلب می  کنند و تهدید می  کنند در صورت 
برآورده نشدن خواسته هایشان دســت به اقدامات خشونت آمیز 

خواهند زد.
تالش برای مقصر شمردن روس ها

تردیدی نیســت که روس ها   مسئول خساراتی که غرب ایران 
را در بر گرفت و همین طور قحطی و لطمات ناشی از آن بودند. 

از والیات مرزی ایران به بغداد بازگشته است، ضمیمه می  کنم.« 
اگرچه هایزر از این فرد نام نمی برد، اما روشن است که دوست او 
یک مقام انگلیسی است. متن کامل این گزارش با عنوان »اوضاع 

ایران« به این شرح است: 
دوستی که اخیراً از کرمانشاه ایران بازگشته است، اوضاع زیر را 
که چند ماهی است آن نواحی را دربر گرفته، گزارش کرده است.

در پی اشغال پیاپی ترک ها   و روس ها   در سال گذشته، کشاورزی 
صورت نگرفته است. از یک سو رفتار ناهنجار مهاجمان که مردم 

را مجبور می  کنند پول کاغذی بی ارزش آنها را اســتفاده کنند و 
از ســوی دیگر نبود ارزاق، اوضاعی را در کرمانشاه به وجود آورده 
اســت که در تاریخ آن ســال های دور بی سابقه است. سربازان و 
حتی افســران چنان رعب و وحشتی به وجود آورده اند که اغلب 
دکاندارهای فروشنده ارزاق به محض دیدن آنها، در دکان هایشان را 
می بندند. گرسنگی به حدی رسیده است که هر روز چندین جسد 
را نه تنها از خیابان های کرمانشاه، بلکه تمام شهرهای این ناحیه 
جمع آوری می کنند. از آنجا که کاالها را هم تنها از طریق زمینی و 
مسیر عماره و پشتکوه و آن هم با صرف هزینه های بسیار سنگین 

و نامعمول می توان وارد کرد، اوضاع تجارت نیز بسیار بد است.
ورود انگلیســی ها بهبود چشمگیری در اوضاع مردم بیچاره به 
ارمغان آورد. در گام اول شمار زیادی از مردم فقیر از سوی انگلیسی ها 
برای کار در ســاخت و ساز جاده ها و فعالیت های نظامی فراخوانده 
شدند. از این رو، جاده های کوهستانی و صعب العبور میان خانقین 
و کرمانشاه به شرایط مطلوبی رسیده، به نحوی که وسایل موتوری 
در هــر اندازه می توانند از آنها عبور و مرور نمایند. همچنین دولت 
انگلیس مجوز صدور حجم قابل توجهی غله را به ایران صادر کرده 
است که تا حد زیادی اوضاع را بهبود بخشیده و از دیگر سو جاده 
بغداد- کرمانشاه را برای تجارت باز کرده است. در حال حاضر تنها 
صدور چای، شکر، قهوه و دیگر اقالم محدود و مشخص ]به ایران[ 

ممنوع است؛ اما انتظار می  رود این محدودیت نیز برطرف گردد.
به نظر می رسد برداشت امسال خوب باشد و همه چیز حکایت از 
آن دارد که سال خوبی برای استان های   مرزی ایران پیش رو باشد.

تالش برای مقصر دانســتن روس ها محــدود به گزارش های 
دیپلماتیک نیست. داناهو درباره قحطی در همدان می  نویسد: 

یکــی از دالیل مؤثر در قحطی همــدان رفتار نامعقول ارتش 
روســیه به هنگام اشغال این منطقه است. آنها محصول در حال 
رشد گندم و جو را تخریب کرده و غله ای را هم که نمی توانستند 
مصرف کنند یا ببرند، بی دلیل نابود کردند. محصول همدان حدوداً 
تا هفته اول ژوئیه برای برداشت آماده نیست. از این رو در ماه می، 
انگلیسی ها حدود نود روز با مشکل تغذیه جمعیتی گرسنه روبرو 
بودند. آنها مجبور نبودند چنین کنند اما شــفقت و تدبیر دست 

به دســت هم داد تا ضرورت مبارزه با اهریمن کمبود غذا که به 
سرعت از جمعیت می کاست، رخ نماید.

داناهــو در توصیف اوضاع در طول راه شــش مایلی کرند تا 
کرمانشاه می  نویسد: 

ترک ها   و روس ها   زمین ها   را به کلی لخت کرده  اند و اکنون این 
مناطق در آستانه قحطی قرار دارند.

او می  افزاید: 
میان روش های این مهاجمان پیاپی، شباهت های فراوانی وجود 
دارد. آنها بی آنکه پولی بدهند بی شرمانه آنچه می خواستند تصرف 
می کردند و آنچه را هم که نمی توانســتند مصرف کنند یا ببرند، 
تخریب می کردند. چون بذری وجود نداشته است الجرم چیزی 
هم کاشته نشده است. بسیاری از زارعان از ترس جان گریخته اند؛ 
آنهایــی که در این منطقه جنگ زده مانده اند از گرســنگی رو به 
مرگند. مزرعه ای که به خاطر حاصلخیزی اش مورد توجه اســت 
متروک و وامانده افتاده اســت؛ از آغاز توفان جنگ، هیچ شخمی 
به آن زده نشــده و شــیارهای خالی افتاده آن گاه به گاه پتوق 
کالغ های ســرگردانی می شود که مذبوحانه تالش می کنند قوت 

الیموتی به دست آورند.
جالب است که سایکس مدعی است قحطی حقیقتاً به خاطر 

اعمال روس ها به هنگام خروج از ایران به وجود آمده است: 
روس ها   پیش از ترک سنگرهای شان مهمات و تجهیزات خود 
را به ترک ها   فروخته و ســپس راهی شمال می  شدند و بر سر راه 
خود برای تأمین غذا و سوخت خانه ها   را غارت و ویران می  کردند. 

از آنجا که ترک ها   در مارس 1917 ایران را ترک گفته  اند، سخت 
می  توان دریافت که چگونه روس ها   تجهیزات و ســالح خود را به 
آنها فروخته اند. سایکس آنگاه از نامه  ای یاد می  کند که از دوستی 

در تبریز دریافت داشته است. دوست او می  نویسد: 
هزاران ســرباز روس هنگام عبور از اینجا، تفنگ ها، مهمات، 
ذخایر، اســب ها   و در واقع هر چیزی که به پول تبدیل می  شــد 
را فروختند. اســب ها   به چند شــلینگ فروخته می  شــدند، اما 
قیمــت علوفه چنان هول انگیز باال بود که چارپایان را جای تحفه 

می  پذیرفتند. 
سایکس سپس درباره قحطی چنین می  آورد: 

قطعاً غرب و شــمال غرب ایران تاوان سنگینی برای ناتوانی 
دولت خود پرداخته اند. اوضاع قحطی تمام کشور را که از ارزاق و 

دام تهی شده دربر گرفته است.
جای شگفتی نیست که انگلیسی ها   در حالی که اصرار بر افشای 
سوءرفتار روس ها   دارند، بر پنهان ساختن سهم خود نیز می  کوشند. 
کالدول به نقل از مطبوعات ایران در تاریخ 21 سپتامبر 1917 به 
توصیف غارت و ضبط ارزاق به دست پلیس جنوب در روستاهای 

یزد می  پردازد: 
از یزد راپورت داده شده که چند روز قبل افراد پلیس جنوب 
دهــی را محاصره کرده، در آن تیراندازی کرده و ضمن غارت ده، 
سه تن را به اسارت برده اند. اکنون چهارصد خانوار ده در نیاز مبرم 

به نان به سر می  برند.
رفتار نیروهای انگلیســی در  آباده فارس نیز بهتر از این نبود. 
کالــدول به نقــل از مطبوعات ایــران در 28 اوت 1918 چنین 

گزارش می  دهد: 
نامه هایی که اخیراً از جنوب رسیده حاکی از آن است که 1500 
ســواره نظام هندی به آباده وارد شده اند و ظاهراً در آنجا خواهند 
ماند. گفته می شود که ایشان اموال زیادی را در روستاها و نواحی 

اطراف مصادره و ضبط کرده اند.
تالش برای مقصر شمردن دمکرات های   ایران

به ادعای انگلیسی ها، پس از روس ها، دمکرات های   ایران و مالکان، 
مقصرترین ها   در ایجاد قحطی بودند. شــدت خصومت انگلیسی ها 
  نسبت به دمکرات های   ایران را می  توان از اظهارات داناهو دریافت: 

دمکرات ها   مدعی اند   که طبقه روشــنفکر شــمال شرق ایران 
هســتند. مهارت سیاسی آنها، اعالم گسترده شــعار ایران برای 
ایرانیان، برچیدن دست دخالت تمام خارجی ها   از امور ایران و پایان 
دادن به نفوذ روسیه و انگلیس بود. اما نفرت شدید و فعالیت های 
  سیاســی آنها اساساً متوجه انگلیســی ها   بود... آن چنان که من 
دریافته  ام اکثریت قابل توجهی از دمکرات ها   پول را بر میهن پرستی 
ترجیح می  دادند و برای  شان لیره ترک یا قطعه اسکناس 20 مارکی، 

جذابیتی اغواکننده دارد.
داناهو در آوریل 1918 در صحبتی با حاکم مرند از مرگ شمار 
زیادی از روســتائیان به دلیل قحطی اظهار تأسف کرده است. اما 

به نظر این انگلیسی: 
او خود هیچ کاری برای کاستن از خرابی های   قحطی در منطقه 
خود انجام نداده اســت، و به نظاره مرگ سکنه بدبخت ایستاده، 
بی آنکه انگشــتی برای یاری آنها تکان دهد. روش او نمونه  ای بود 
از رفتار حاکمان این سرزمین گرسنه. حاکم، خود یک مالک بود 
و احتمــاالً همانند دیگر هم طبقه های   خود که من بعداً آنها را در 
کرمانشاه و همدان دیدم، انبوهی غله را پنهان ساخته بود و منتظر 
روزی بود که کمیساریای انگلیس، برای سیر کردن ایرانیان گرسنه، 
بیاید و با قیمت های تورمی آن انبوه غله را بخرد و به این ترتیب 
گروهی مال اندوز و محتکر و بی شرف را پولدارتر کند... در اینجا، 
همانند دیگر نقاطی که در سفرم به ایران دیدم، به شکلی دردناک 
تحت تأثیر بی رحمی و بی تفاوتی اسفناکی قرار گرفتم که ایرانیان 
نسبت به رنج هم وطنان خود روا می داشتند. آنها به کسی که در 
حال مرگ است دست کمک نمی دادند و مردگان بیشتر به امان 
سگ ها   و الشخورها سپرده می  شدند تا آن که کسی دردسر دفن 

آنها را به خود ندهد.

فقرا و بیماران جذامی سال قحطی در آذربایجان

تلگراف گروهی از مردم بوشهر مبنی بر اعالم نارضایتی 
نسبت به حمالت دولت های روسیه و انگلستان به شهرهای ایران

می  دانیم تعداد نیروهای روس در پرشــمارترین برهه در تابستان 
1916، 100000 نفر در ایران بود و تا تابســتان 1917، 75000 
سرباز روس در غرب ایران بودند. تا مارس 1918 آنها رفته بودند، اما 
قحطی درست تا 1919 ادامه یافت. دلیل قحطی مرگبار در شمال 
خراســان که هیچ جنگی در آن رخ نداد چه بود؟ چرا در جنوب 
ایران که در 16-1915 در اشــغال انگلیسی ها   بود، قحطی وجود 
داشت. می  دانیم برداشت سال 1918 یکی از بهترین برداشت های 
ثبت شــده است. چرا قحطی تا برداشت سال 1919 ادامه یافت؟ 

چرا گیالن در تابســتان 1918 که به اشغال انگلیسی ها درآمد، 
دچار قحطی شــد؟ چرا در آن مناطق از ایران که در همسایگی 
بین النهرین قرار داشــت و همجواز مناطق تحت سلطه انگلیس 
بود و غله کافی هم در آنجا یافت می شــد، قحطی وجود داشت؟ 
و به طور مشــابه، چرا در ناحیه شرقی ایران که در اشغال نظامی 
انگلیسی ها   و در همسایگی هند تحت سلطه آنها که در آنجا هم 
غله کافی موجود بوده، قحطی وجود داشــت؟ روشــن است که 
روس ها   تنها مقصر نیستند. از آغاز، انگلیسی ها   جریانی را هدایت 
کردند تا تقصیر را متوجه روس ها   کرده و خود را تبرئه کنند. برای 
مثال، گزارشی که کنسول آمریکا در بغداد تهیه کرده، گویای این 
موضوع اســت. کنسول اسکار هایزر در گزارش 11 ژوئن 1918، 
می  نویسد: »افتخار دارم نسخه  ای از گزارش فردی را که به تازگی 


