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گزارش وزارت دادگستری در خرداد ۱۳۲۲: پس از 
واقعه شهریور ۱۳۲0 و ورود نیروی متفقین به خاک 
را مرتکب  نیروهای مزبــور، جرائمی  افراد  ایران، 

شدند که بیشتر آنها قتل عمد و غیر عمد است. 

نکته ای که در این قتل و کشــتارها وجود 
دارد، این است که در اغلب موارد سربازان 
ارتش هــای کشورهای اشــغالگر، به دلیل 
افراط در خوردن مســکرات و مشــروبات 
الکلی، مســت بوده و یا حیــن رانندگی 
از ســرعت باالیــی برخــوردار بوده اند.

در بررســی تبعات جنگ جهانی دوم، نکته حائز اهمیت این 
است که در آرشیوهای مختلف داخلی و خارجی، تعداد بیشتری 
اسناد نسبت به جنگ جهانی اول موجود است. به ویژه اینکه این 
اسناد، ابعاد بیشتری از فاجعه و تبعات  اشغال را که برای مدت ها 
در ایران حضور داشــته، نشان می دهد. در آرشیو مجلس شورای 
اسالمی که در آن زمان به نام آرشیو مجلس شورای ملی شناخته 
می شد این موضوع هویداست. آرشیو مجلس، عمدتا دربرگیرنده 

عرائض و شکواییه های مردمی هست که از اقصی نقاط کشور برای 
مجلس ارسال می گردید تا به مشکالت آنها رسیدگی شود. به ویژه 
اینکه ابعاد پنهان و ناگفته های این فاجعه و لطماتی که برای سراسر 
کشور در بر داشته را می شود از البالی این اسناد بیرون کشید. 
از همین روی در بررســی تبعات جنگ جهانی دوم )برخالف 
جنگ جهانی اول( مجموع اسناد قابل توجهی در اختیار است که 
عمدتا در آرشیوهای سیاسی و نظامی ما موجود نیست. موضوعاتی 
مثل تبعات فرهنگی، اجتماعی و حتی روانی جنگ جهانی دوم 
که در چندسال اخیر بازیابی گردیده و عمده این اسناد هنوز در 
منابع و کتبی که پیرامون جنگ جهانی دوم منتشــر شده، مورد 
اســتفاده قرار نگرفته است. در ســال های اخیر بیش از دو سه 
میلیون از این اسناد شناسایی شده که بسیاری از آنها، مسائل و 
مشــکالتی که برای ملت ایران در طول جنگ جهانی دوم به بار 
آمد را نشان می دهد. در زیر به برخی از این اسناد اشاره می شود که 
صریح ترین مکتوبات حکایت کننده رنج ملتی در بند و تحت اشغال 

به شمار می آیند.
برخی از عرائض و شکایات مردمی 

مربوط به جنگ جهانی دوم:
در چند سند زیر، شاکیان از خساراتی که اشغالگران و ارتش های 
متفقین به کسب و کار و اماکن اشتغال آنها زده و اموال شان را به 

غارت برده اند، شکایت می کنند:
به کلی بیچاره شده ام

سند:
کمیسیون عرائض

24/3/22
ریاست محترم مجلس شورای ملی دام بقائه

محترما معروض می دارد در پیــرو عریضه تقدیمی راجع به 
خسارات وارده از طرف سربازان نیروی نظامی انگلستان به اینجانب 
ابراهیم اسماعیل پور که به کلی... بیچاره گردیده ام ، از وزارت امور 
خارجه پاسخ رسیده که مشغول تحقیقات می باشیم ، در صورتی که 
پرونده امر در اداره فرمانداری تهران مشهود است و دلیل بر صدق 
عرایض حقیر است. احتراما استدعا از آستان مبارک که اولین پناه 
بیچارگان است، می نماید ، امر مقرر فرمایید هرچه زودتر رسیدگی 
و احقاق حق فرموده...که از پریشانی نجات یافته و دعا گو باشم. 
نشانی: تهران ، سرگذر ری- قهوه خانه سید آقا کشمیری – ابراهیم 

که ارتش و نیروهای متفقین به مردم عادی، کســبه، بازرگانان و 
اهالی کوچه و بازار وارد آوردند، با اتومبیل های خود، آنان را زیر 
گرفته یا به طرف شان شلیک کرده و یا به انحاء مختلف این افراد 
را به قتل رســاندند. بســیاری از این اسناد که به صورت عریضه 
و شکایت تنظیم شده، هیچ گاه مورد رسیدگی قرار نگرفت و در 
آرشیو مجلس شورای ملی، وزارت کشور و یا نهادها و ارگان های 

دیگر باقی ماند.
در آرشیوهای مختلف، آمار گوناگونی از این قتل ها و کشتارها 

و همچنین مرگ و میری که از قَِبل جنگ جهانی دوم برای ملت 
ما به ارمغان آمد ارائه شــده که رقم هایی بیش از 5 تا 6 میلیون 
نفر تلفات را نشان می دهد. از البالی این اسناد که اخیرا بازیابی 
شده، ابعاد گوناگونی از لطمات و خساراتی که به مردم وارد شده 
هم به صورت مشخص و مستند ارائه گردیده است که از میان آنها 
یک از  به طور مشخص،به مواردی اشاره می شود که تقریبا در هیچ 

منابع و اسناد دیگر ذکر نشده است: 

متفقین جرائمی شامل قتل عمد 
و غیر عمد مرتکب شدند

سند:
 وزارت دادگســتری – اداره حقوقی – 1 خرداد سال 1322- 

ریاست هیئت وزیران
... پس از واقعه شهریور 1320 و ورود نیروی متفقین به خاک 
ایران، افراد نیروهای مزبور، جرائمی را مرتکب شــدند که بیشتر 
آنها قتل عمد و غیر عمد است. وزارت دادگستری از طریق وزارت 
امور خارجه اقدامات الزم برای تســلیم متهمین به دادگاه صالح 
نموده است ولی نسبت به عده زیادی از پرونده ها که فهرست آن 
به پیوست تقدیم می گردد، به اخذ نتیجه مثبتی موفق نگردیده 
و نسبت به بقیه نیز مکاتبه با وزارتخانه نامبرده ادامه دارد. چون 
بزه هایی که از ناحیه افراد نیروهای متفقین واقع می شــود، رو به 
ازدیاد اســت و بیم آن می رود که حقوق افراد ایرانی در معرض 
تضییع قرار گیرد، مراتب را به استحضار خاطر عالی می رساند که 
مقرر فرمایید اقدام جدی تری در تهیه وســائل تعقیب متهمین 

معمول دارند.
از طرف وزیر دادگستری 
بخشــی از همین شکواییه ها و عریضه های مردم توسط برخی 
مقامات دولتی از جمله معاون سیاسی وزیر کشور، رئیس امنیه کل 
کشور، وزیر کشور و... منعکس شده که خود از اعتبار اسنادی بیشتری 
برخوردار است. نکته ای که در این قتل و کشتارها وجود دارد، این 
اســت که در اغلب موارد سربازان ارتش های کشورهای اشغالگر، به 
دلیل افراط در خوردن مسکرات و مشروبات الکلی، مست بوده و یا 

حین رانندگی از سرعت باالیی برخوردار بوده اند.

متن سوال در این اعالمیه به شرح 
زیر است:

»محضر مقدس اســاتید بزرگ و 
مدرســین عالی مقام و فضالی حوزه 

علمیه قم، دامت برکاتهم
    محترمــاً به عرض می رســاند، 
رحلت حضــرت آیت اهلل العظمی آقای 
حکیم قدس سره موجب تأسف عمیق 
گردید. استدعا می شــود نظریه خود 
را درباره مرجــع تقلیدی که مقلدین 
معظم له الزم اســت بــه  وی مراجعه 
نمایند به طور مشــخص و با قاطعیت 

بیان فرمایید.«
آیت اهلل جنتی در پاسخ نوشتند:

»بسم اهلل الرحمن الرحیم
موضوع مرجعیــت عامه مطلبی 
است که با تمام شئون مادی و معنوی 
ملت اسالم سر و کار دارد. کیان اسالم 
و کلیه حیثیات ملل اسالمی همیشه 
وابســته به روشــن بینی و قاطعیت و 
علم و تقــوای مراجع تقلید بوده و در 
این زمان که اســالم عزیز از همه ادوار 
بیشتر به رهبر واجد شرایطی محتاج 
است، مرجعیت عامه حضرت آیت اهلل 
قابل  العالی  الخمینی مدظله  العظمی 
هیچ گونه تردید و مناقشــه ای نیست.

احمد جنتی 1349/3/16«
     انتشــار این پرســش و پاسخ، 
بازتاب وسیعی در سطح جامعه داشت. 
به همین دلیل رژیم  بالفاصله در صدد 
دستگیری و تبعید صادرکنندگان آن 
بر آمد. در ســند زیر بــه این موضوع 

اشاره شده است:
»روز جاری اعالمیه ای تحت عنوان 
نظریه اساتید بزرگ و حجج اسالم حوزه 
مقدسه علمیه قم درباره مرجعیت عامه 
حضرت آیت العظمی خمینی فتوکپی 
شده به دست آمده که ربانی شیرازی، 
نوری،  منتظری، حسین  حســینعلی 
محمد موحدی فاضل، غالمرضا صلواتی، 
علی مشــکینی، ابوالقاســم خزعلی، 
نعمت اهلل صالحی، شــاه آبادی، ابراهیم 
امینی، یحیی انصاری شیرازی، احمد 
جنتی هر یک با دست خطی مرجعیت 
خمینــی را ذیل آن تأییــد نموده اند. 
بــا توجه به امریــه معطوفی که مقرر 
گردیده نسبت به دستگیری منتظری 
و ربانی اقدام شــود. نظریه عالی را در 

مورد دستگیری دیگر امضاء کنندگان 
سریعاً ابالغ فرمایند.«

ساواک در اولین اقدام آیت اهلل شیخ 
عبدالرحیم ربانی شــیرازی و آیت اهلل 
شیخ حسینعلی منتظری را دستگیر و 
روانه زندان کرد و به ساواک قم در مورد 
سایر امضاءکنندگان اعالمیه دستور داد: 
 »در مــورد افــرادی کــه در قم 
دستگیر شده اند و همچنین اشخاصی 
کــه ذیل طومــار را امضــاء کرده اند 
کمیســیون امنیــت اجتماعی محل 
تشــکیل و به زابل تبعیــد و نتیجه را 

اعالم دارند.«
ســاواک مرکز مدت تبعید افراد 
دستگیر شده را سه سال تعیین کرد.52 
آیت اهلل جنتی برای اینکه دستگیر نشود 
قم را ترک کرد، اما پس از ســه ماه با 
شروع سال تحصیلی به حوزه علمیه قم 
بازگشت و ساواک کوشید تا با تهدید 
و تطمیع وی را وادار به همکاری کند.

دســتگیری یکی از فرزنــدان آیت اهلل 
جنتی به جرم فروش رساله های حضرت 
امام)ره(، موقعیت مناسبی برای ساواک 
قم بود که  ایشان را احضار و در مورد 

همکاری با وی مذاکره کند:
»در اجــرای امر، نامبــرده باال به 
نحو غیر محســوس به ساواک احضار 
و تذکرات الزم به وی داده شــد ضمن 
مذاکرات مختلف در مسائل مربوط به 
روحانیت و وجهه و شخصیت مشارالیه 

در حوزه، نامبرده اظهار داشت متأسفانه 
تفاهم در بین نیســت از جمله مسأله 
اتهام فرزند خــود را عنوان و افزود که 
بــه نظر من او جرمی نداشــته که در 
خور این همه عقوبت باشــد. بر اساس 
بهانه های جوانــی و نادانی و یا انتفاع 
مادی به رساله فروشی اقدام کرده که 
با توجه به عدم پیشینه سوء می بایستی 
در اولین وحله عوارض عمل خالف وی 
به او تفهیم و باالخره الزم بود بر اساس 

تفاهم به وی گوشزد می شد که منبعد 
مرتکب این اعمال نشود و این حق را هم 
شاید داشته. ... به استحضار می رساند 

مشــارالیه در حال حاضر از وضعی که 
جهت فرزندش ایجاد شده بسیار ناراحت 
و با روحیه فعلی به هیچ وجه آمادگی 

همکاری در وی مشهود نیست.«
تبعید آیت اهلل جنتی

پــس از مواضع آیت اهلل جنتی در 
خصوص مرجعیت امام)ره( و بی نتیجه 
بودن تالش های ســاواک برای جلب 
همکاری وی، بازداشت ایشان حتمی 
شده بود. دستگیری تعدادی از اعضای 
سازمان مجاهدین خلق)منافقین( در 
زمستان 1350 و صدور احکام اعدام و 
زندان برای 69 نفر از آنان باعث شد تا 
آیت اهلل جنتی به همراه »آیت اهلل مهدی 
ربانی املشــی«، »آیت اهلل محمدعلی 
گرامــی« و »آیت اهلل محمد یزدی« به 
منزل مراجع قــم مراجعه و در صدد 
تعطیلی کالس های درس حوزه علمیه 

قم بر آیند. 
و طالب  مدرســین  »عده ای]از[ 

ناراحــت حــوزه جهت همــدردی با 
متحصنین  محکومیــن،  خانواده های 
در منــزل شــریعتمداری، به مراجع 
مراجعه و مصراً خواستار تعطیل درس 
حــوزه گردیده اند. لذا مراتب ظهر روز 
51/2/20 تلفناً به آقای جوان اطالع و 
پیشنهاد شده که چهار نفر از محرکین 
اصلی به اسامی محمدعلی گرامی فرزند 
عباس ـ احمد جنتی فرزند هاشــم ـ 
محمدمهدی ربانی فرزند ابوالمکارم ـ 

محمد یزدی فرزند علی که هر یک در 
آن اداره کل نیز سوابقی دارند دستگیر و 
بقیه وسیله شهربانی به تواتر به ساواک 

احضار گردند کــه در نتیجه منجر به 
متواری شدن آنان از منطقه خواهد شد 
و در صورت مراجعه نیز با دادن تذکر 
و اخذ تعهد در این زمینه آزاد گردند.

به این ترتیب با موافقت ســاواک 
مرکز آیــت اهلل جنتی به همراه آیت اهلل 
شیخ مهدی ربانی املشی، شیخ محمد 
گرامی و شــیخ محمد یزدی، شــبانه 
دستگیر و مستقیماً به زندان قزل قلعه 
تهران منتقل شدند و تحت بازجوئی قرار 
گرفتند.56 آیت اهلل جنتی پس از یک ماه 
بازداشت در تاریخ 1351/3/23 از زندان 
آزاد شــد. در تاریخ 1351/12/9 وی را 
مجدداً به اتهام ارتباط با آقای عزت اهلل 
شــاهی، معروف به مطهری دســتگیر 
کردنــد و در زندان کمیته مشــترک 
ضد خرابــکاری مرکز تحت بازجوئی و 
شکنجه های روحی و روانی قرار دادند. 
ایشان در این خصوص در مصاحبه ای با 

هفته نامه پیام انقالب گفته اند:
»مــدت 20 روز مــرا در کمیته 
نگه داشــتند. در کمیته مرا شکنجه 
جسمی نمی دادند. فکر می کنم بخاطر 
ضعــف بدنی من بــود و اینطور حس 
می کردند که ممکن است من طاقتش 
را نداشــته باشــم و برای آنها اسباب 
زحمت بشــود. ولی شکنجه های آنها 
روحی بود و کسانی را که می خواستند 
شکنجه بدهند در مجاورت من شکنجه 
می دادند و من بســیاری از شــبها در 
نیمه های شــب صدای شالق و صدای 
ناله و شیون شکنجه شدگان را به وضوح 

می شنیدم.«
     آیــت اهلل جنتــی در تاریــخ 
1351/12/28 پس از بیســت روز از 
زندان آزاد و بنا به دســتور ســاواک 
مرکز مورد کنترل و مراقبت شــدید 

قرار گرفت.

دفـاع از مرجعیت عامه امـام )ره(

۷بررسی کارنامه مبارزاتی آیت اهلل جنتی از البه الی اسناد ساواک

پس از مواضع آیت اهلل جنتی در خصوص 
مرجعیت امام)ره( و بی نتیجه بودن 

تالش های ساواک برای جلب همکاری وی، 
بازداشت ایشان حتمی شده بود.

 آیت اهلل جنتی پس از یک ماه بازداشت در 
تاریخ ۱۳5۱/۳/۲۳ از زندان آزاد شد. در 
تاریخ ۱۳5۱/۱۲/9 وی را مجدداً به اتهام 
ارتباط با آقای عزت اهلل شاهی، معروف به 

مطهری دستگیر کردند.

صفحه 6
شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷

۲۳ ربیع االول ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰6۲

اسماعیل پور 20 خرداد 1324 هجری شمسی150
یک عده از قشون ارتش انگلیس 
وارد قهوه خانه اینجانب شدند...

سند:
دبیرخانه 24/2/1

ریاست محترم مجلس شورای ملی
محترما با نهایت سپاســگزاری ، مع االســف با کمال انکسار 

و مظلومیــت معروض می دارد – چه اینکه فدوی محمد ابراهیم 
اسماعیل پور دارنده ورقه شناسنامه شماره 2590 ساکن همدان 
در هشت ماه قبل در همدان محل شمس آباد قهوه خانه مفتوح 
نموده بودم ، با آن به امورات و زندگانی خود و 9 سر عائله را فراهم 
می نمودم تا اینکه در شب، یک عده از قشون ارتش انگلیس وارد 
قهوه خانه اینجانب شــده بدون مقدمه آنچه اثاثیه داشتم تقریبا 
میزان مبلغ 31000 ریال بود، آتش زدند و خســارت کلی زدند. 
ناچارا قضیه را به قنســولگری گزارش، رسیدگی و اقدام نمودند، 
صدق عرایضم محرز گردید. از طرف قنســولگری اظهار داشتند 
که قضیه مربوط به فرمانداری محل است. چند عریضه راجع به 
بیچارگی خود و 9 سر عائله ام به اداره فرمانداری تقدیم، در چهار 
ماه قبل به وسیله شــهربانی قضیه تحت رسیدگی قرار گرفت و 
تعدی که خارج از طاقت به حقیر وارد شده بود، صدق آن محرز 
گردید و از طرف فرمانداری میزان خسارت معلوم ولی تا به کنون 
فرمانداری تقدیم نموده ام که تاکنون رسیدگی و  چند عریضه به 

اقدامی ننموده اند و پرونده سابقه در فرمانداری مشهود است. 
استدعا از آستان مبارک که اولین پناه بیچارگان...مقرر فرمایید 
پرونده فدوی را بخواهید در اطراف دادرسی فرموده، خسارت حقیر 
را وصول فرموده که از اســتیصال نجات یافته و دعاگو باشم. در 

انتظار رسیدگی می باشم. 
آدرس همدان – ســرگذر بخشی – توســط رضا خدا بخش 

قناد – ابراهیم اسماعیل پور 20 / 2 / 1324 151
قتل اتباع ایرانی توسط قوای متفقین

مجموعه ای دیگر از اسناد موجود، اختصاص دارد به خساراتی 

حقـوق بشـر متفقیـن
۳۰    نگاهی مستند به خسارات اشغالگران در جنگ جهانی دوم به ایران

 انگلیسی ها عماًل 
بر اوضاع مسلط 

بودند. آنها بر مردم 
همدان مسلط 

شده بودند، اما نه 
با شمشیر و افسار 
ترک ها که پیش از 
آنها بودند، بلکه با 
اتخاذ راه جدید؛ 
معجزه قرص های

 نان و ماهی.

هر جا انگلیس بود، قحطی هم بود

 از دهاتی که پانصد خانه و یک هزار خانوار 
داشته اند، اکنون ویرانه ای مانده است. حتی 
در و پنجره ها را برای هیزم یا ساختن مواضع 

دفاعی برده اند. در مناطقی که محصول 
کافی وجود داشت، امروز یک گاو زنده پیدا 

نمی شود. اوضاع در فارس با خشکسالی، 
آفت و شورش های داخلی و ناآرامی های 

قومی بدتر شده است.

قحطی در فارس به روشنی نشان می  دهد 
روس ها   تنها مقصران قحطی در ایران 

نبودند. در فارس هیچ سرباز روس یا ترک 
وجود نداشت. این منطقه از مارس-آوریل 

۱9۱6 در اشغال نظامی انگلیسی ها   بود.

داناهو همچنین می  خواهد باور کنیم که قحطی، فاجعه  ای است 
که دمکرات ها   به بار آورده اند: 

برخی از مردم که با دمکرات ها   هم عقیده نیستند که به جای آن 
که گندم انباشته شده توزیع شود، فقرا باید گرسنگی بکشند، به 
قصد آگاه ساختن حکومت بی لیاقت و ضعیف تهران به تلگرافخانه 

رفتند تا آنها را از حقیقت اوضاع مطلع سازند. 
او مدعی است: 

اما دمکرات هــا   هیچ کدام از این ها   را انجــام نمی  دهند؛ این 
کارها می  تواند طرح های   به دقت طراحی شــده آنها   را برای پولدار 
شدن به بهای گوشت و خون هم وطنانشان، ناکام گذارد... گزارش 
شده که حجم قابل توجهی گندم در خانه های شخصی انبار شده 
است و ضروری است، اقداماتی جدی علیه این محتکران صورت 
گیرد... با یک حیله جنگی غله داران ترغیب شــدند بخشــی از 
انبارهای احتکارشده خود را بیرون بریزند. با تلگرام هایی که عمداً 
و آشــکارا میان بغداد و همدان رد و بدل شد، وانمود شد که قرار 
اســت مقدار زیادی گندم از بین النهرین برسد؛ به همین خاطر 
محتکرین همدان به بازار شتافتند و به سرعت به نرخ رو به کاهش 
روز کاالی خــود را فروختند، تا این که بار دیگر قیمت گندم به 
 حدود قیمت عادی رســید؛ و در نتیجه مرغ گندم از دام احتکار 

جست.
در همدان اوضاع در ستاد دنسترویل بسیار حساس بود. پس 
از آن که در اوایل 1918، جنگلی ها   دنسترویل را از رشت بیرون 
راندند، او در همدان مســتقر شد. در آنجا او در »میان جماعتی 
کمابیش دشمن قرار داشت که حدود 70000 نفر می شدند. یک 
چهارم آنها ترک بودند یا ریشه یا تمایالت ترکی داشتند، بقیه هم 
فارس بودند و اندکی هم یهودی و ارمنی... روزگاری همدان کانون 
جاسوســی عثمانی ها   و دسیسه چینی ایرانی ها   بود. کوچک خان، 
انجمن رو به مرگ دمکرات ها، بازاریان و غله کاران را تا حد زیادی 
به فعالیت های   ضدانگلیســی واداشــته بود. جنگلی ها   همچنان 
جاده منجیل تا دریای خزر را در دســت داشــتند. دمکرات های 
  همدان »میهن پرستان خالصی« بودند که خوش خیاالنه در برخی 
قهوه خانه های   محلی که در آنها آزادی سیاســی وجود داشــت، 
سخن گفته و انگلیسی ها   را لعن و نفرین کرده و آنها را مزاحم های 
  اهریمنی و شــیطان صفت می  خواندند و از خدا می خواستند که 
خواسته هایشان را برآورده ساخته و از ظلم انگلیسی ها رهایی شان 
بخشــد. ضمناً آنها در جلساتی پنهانی گرد هم می  آمدند و برای 
افزایــش بهای غله تصمیم می  گرفتند که به معنای درآمد جالب 
توجه برای آنها بود. ارزاق به انگلیسی ها   داده نمی  شد مگر به نرخی 
بســیار گزاف؛ اوضاع به نفع سودجویان بود و آنها هم بی رحم  تر 
شدند و بنا بود فقرای همدان از گرسنگی بمیرند و قربانی آزمندی 
و بی تفاوتی ایرانیان شوند. جزواتی که لحنی آتشین داشته و امضای 
تشکیالت اصلی دمکرات ها   را پای خود داشت در خیابان ها   توزیع 
شد و از روی آنها قربانیان قحطی پیش از مرگ خود از همه چیز 
خبردار شــدند که این انگلیسی ها   بوده اند   که آنها را تعمداً تا حد 
مرگ گرسنگی می دادند تا این متجاوزین بی ریشه آسان تر تمام 
خاک ایران را به دســت گیرند... کوچک خان حکمی داده است و 
در آن خبر از وقت کشی عده  ای داده است و گفته است دنسترویل 
باید بدون تأخیر به جهنم کفار واصل شود... من همواره شکیبایی و 
بخشندگی شگفت انگیز دنسترویل را در آن هنگام که او با تشکیالت 
دمکرات ها روبرو شــد، ستوده و می ستایم. آنها به چیزی کمتر از 
محو او و نیرویش از همدان، نخست با کاری کارستان و اگر نشد 
با گرســنگی، راضی نبودند. آنها دائماً جماعت را به قیام و تمام 
کردن کار ما تحریک می  کردند. اما مردم گرسنه اشتیاق چندانی 
برای خونریزی نداشــتند و با وجــود آن که به خاطر کمبود غذا 
زنده ماندن برای اهالی همدان بسیار سخت بود، اما آنها عجله  ای 
نداشــتند تا روزگار غمبار خود را با سپردن خود به سرنیزه های 
  انگلیسی ها   کوتاه  تر کنند. هون ها یا ترک ها   این وضعیت غیرقابل 
تحمل را با آویختن اجساد دمکرات های   آن منطقه از تیر چراغ های 
  خیابان های   همدان پایان داده بودند؛ اما دنسترویل از انجام هرگونه 

به خاطر افزایش حجم پــول در گردش و کمیابی نان، بهای 
آن باز هم افزایش یافت. عالوه بر این پرداخت دستمزد به مردان، 

تضمین نمی کرد که آن پول به زنان و کودکان می  رسد زیرا:
مردان ایرانی همیشــه خود را برای خرید نان برای بســتگان 
گرسنه خود به دردسر نمی اندازند و ترجیح می دهند درآمد خود 

را در یک میگساری شبانه در یک شیره کش خانه به باد دهند. 
»راه حل« آن بود که دستمزد کارگران بخشی نقد )به هر کارگر 

روزانه 2 قران( و بخشــی به صورت غذا پرداخت شود. نزدیک به 
2000 کارگر به این شکل روزانه تغذیه می  شدند. با توجه به این 
نکته که جمعیت همدان هفتاد هزار نفر بوده است و از این میان 
15000 نفر در آســتانه قحطی قرار داشته  اند، تغذیه 2000 نفر 
و به عبارتی کمتر از 4-3٪ درصد جمعیت را به ســختی می  توان 

»برطرف سازی قحطی« دانست. 
بسیار روشن است که انگلیسی ها از قحطی و اقدامات محدود 
ضدقحطی خود برای تضعیف دمکرات ها در همدان بهره برده اند. 

داناهو می  نویسد: 
این که انگلیســی های   مزاحم و منفور، شکم های   خالی مردم 
را به رایگان پر کنند، ابداً مایه خشــنودی آنها ]دمکرات ها[ نبود. 
در چنین شرایطی از آنها انتظار نمی  رفت که دست به قیام بزنند 
و دست به دست دمکرات ها   بدهند و عالوه بر این اگر این توزیع 
رایگان غذا متوقف نمی  شد، برای تراست گندم و قیمت های   تورمی 
غله روزگار بدی از راه می  رسید. از این رو آنها مشغول کار شدند و 
اعالن هایی صادر و پخش کردند که در آن با اشاره به این که آش 
انگلیســی ها   به شدت مسموم است، به فقرا نسبت به خوردن آن 
هشدار داده شده بود. این بخشی از به قول آنها »توطئه مخفیانه« 
برای کشتن همدانی هایی بود که هنوز به دام قحطی نیفتاده بودند.

داناهو در ادامه می  آورد: 
این که زارع معمولی ایرانی فردی بی اهمیت و ساده لوح است، 
یک قاعده اســت؛ اما این بار دمکرات ها خطا کردند و اصرار آنها 
حتی برای ایرانیان خوش باور نیز بیش از اندازه بود. مردم  گرسنه 
می آمدند و می خوردند. در روز دوم و روزهای بعد، آنها هزار هزار 
می آمدند. برای جلوگیری از هجوم آنها به مراکز توزیع و بردن هرچه 
که می شد برد، به موانع و سربازان مسلح نیاز بود؛ و برخالف امید 
و انتظار همه دمکرات های خوب، حتی یک نفر در اثر مسمومیت 
جان نباخت. این آخرین ضربه کاری به حیثیت نهضت دمکرات 

بود. آبروی آنها نزد مردم رفت.
داناهو مدعی است دمکرات ها   از خشم ریش خود را می  کندند و 
گریبان خود را می  دریدند و با تأسف و تأثر فریاد می  کشیدند: »ای 
وای، امروز چه خاکی بر سرمان شد!« نویسنده در ادامه به تشریح 

واکنش افرادی که ظاهراً دمکرات بوده اند   می  پردازد: 

دهات بستند و به حسابشــان نیاوردند. آنها برای منفعت طلبی، 
در قربانی کردن هزاران رعیت بی گناه تأمل نکردند. دیدن اجساد 
آنها که مرده بودند و داشــتند می  مردند در خیابان ها   و در مقابل 
مســاجد، تکان شــان نداد. آنها تنها در فکر منفعت خود بودند. 
نتیجه آن که قیمت گندم از 150 به 200 تومان رسید و قطحی 
بدتر شــد. هرج و مرج حاکم شد و مقام ها   تنها در فکر سود خود 
بودند. اداره  ای برای خبازی ها   وجود داشــت و شعب آن در شهر 
 دایر بودند اما برای هیچ، و مسئولین آن مشغول تحریک و توطئه 

بودند.
قحطی در فارس

همان طور که پیش تر گفته شد، قحطی در فارس جدی تر بود. 
حاکم  فارس، شاهزاده عبدالحسین فرمانفرما، در گفتاری درباره 
قحطی و اتخاذ تدابیری برای برطرف کردن آن در شــیراز، دلیل 

قحطی را نزاع و جنگ داخلی و نیز عوامل طبیعی چون خشکسالی 
و آفت می داند. در بخشی از گفتار او چنین آمده است: 

برادران من! می خواهم بگویم که این مشــقت و مصیبت، این 
کمبود و قحطی و خشکســالی، محدود به شیراز نیست. بلکه در 
تمام ایران قحطی اســت و قیمت ها باالست. این چیزی است که 
هر کسی که با دیگر نقاط کشور تماس دارد، آن را می داند. اما به 
دالیل روشــن، این قضیه در شیراز و فارس وخیم تر است. هجوم 
ملخ در چند سال گذشته، نابسامانی، شورش و جنگ های داخلی، 
همگی به شــدت به کشت و تولید غذا لطمه زده اند. برای مثال، 
جنگ میان دو تیره مختلف قشــقایی یا طوایف خمسه آغاز شده 
است. یکی گاوهای دیگری را ضبط می کند، در همان حال دیگری 
اموال دشمن خود را ضبط می کند. در پاسخ، یکی محصول دیگری 
را خراب می کند و در عوض او هم محصول او را به آتش می کشد. 
این داستان ادامه داشته است تا آنکه خود را در چنین مخمصه ای 
می یابیم. شــاید چند نفری، سه یا چهار نفر و نه بیشتر، آن قدر 
قدرت داشته اند که از اموال و محصول خود محافظت کنند. اما به 

تصویری از درد و رنج مردم گرفتار قحطی که مرگ نزدیکانشان رابه نظاره می نشستند

نمایی از پلکان تخت جمشید در استان فارس که سال ۱900 میالدی توسط آنتوان سورگین )عکاس ایرانی- گرجی( 
گرفته شده است

اقدام اساسی معذور بود.«
کمک برای قحطی به سبک انگلیسی عبارت بود از »کارگران 
جاده ساز«، گروه هایی   که انگلیسی ها   آنها را برای جاده سازی به کار 
گرفته بودند و به هر کارگر در ازای کار روزانه 4 قران می  دادند. در 
آغاز 3000 نفر به کار گرفته شدند. به این منظور یک بودجه روزانه 
400 پوندی از سوی انگلیسی ها   اختصاص یافته بود. آنها معتقد 
بودند »این مبلغ به خوبی تنگنای حاکم را برطرف می  کند.« اما 

نویسنده بالفاصله می  افزاید: 
ما روی شخصیت آزمند، خودخواه و بی مقدار ایرانی ها   حسابی 
باز نکردیم... هیچ یک از ایرانی ها   نمی  توانند دستان خود را از مال 

مردم برای مدتی طوالنی دور نگه دارند. 

امــا آنها به راه خود ادامه دادند و یازده ســاعت تالش کردند 
تا عواقب شکستی را که اخالقاً نصیبشان شده بود، جبران کنند. 
کوچک خان، »رابین هــود« جنگل های خزر، در دفاع از اظهارات 
دمکرات ها و به امید احتمال بی اعتبار ســاختن اقدام انگلیسی ها 
در برطرف سازی قحطی، پنجاه بار قاطر برنج به همدان فرستاد تا 
به نفع فقرا فروخته شــود. اما مأموران کوچک]خان[ آن محموله 
برنج را بدون پرداخت وجهی به زارعانش که در »منطقه امن« او 
زندگی می کردند، ضبط کرده بودند. از این رو او می توانســت به 

بازی شادمانه سرقت از پیتر ایران به نفع پل ایران بپردازد.
نویسنده در پایان نتیجه می گیرد:

ایــن ترفند بســیار ضعیف بود. همدان فریــب آن را نخورد. 
انگلیسی ها عماًل بر اوضاع مسلط بودند. آنها بر مردم همدان مسلط 
شده بودند، اما نه با شمشیر و افسار ترک ها که پیش از آنها بودند، 

بلکه با اتخاذ راه جدید؛ معجزه قرص های نان و ماهی.
تالش برای مقصر شــمردن ایرانیــان بی حاصل نبود و برخی 
روزنامه ها   همین خــط را دنبال کردند. برای مثال، رعد 3 اکتبر 

1919 )شماره 147( از دالیل قحطی اخیر می  نویسد: 
تنها دلیل قحطی فساد و بی تفاوتی ارباب قدرت است. آنها برای 
کســب منفعت از کمبود در حمل غله، از دربار به شهر ها   تأخیر 
کردند؛ آنها چشــم خود را بر دله دزدی های   اربابان و پیشــکاران 

ازای هر چهار نفری که موفق به این کار شده اند، یکصد نفر دیگر 
شاهد غارت و تخریب اموال خود بوده اند. در کرمانشاه، عماًل همه 
بلوکات ویران شده اند. از دهاتی که پانصد خانه و یک هزار خانوار 
داشته اند، اکنون ویرانه ای مانده است. حتی در و پنجره ها را برای 
هیزم یا ســاختن مواضع دفاعی برده اند. در مناطقی که محصول 
کافی وجود داشــت، امروز یک گاو زنده پیدا نمی شود. اوضاع در 
فارس با خشکســالی، آفت و شــورش های داخلی و ناآرامی های 

قومی بدتر شده است.
قحطی در فارس به روشنی نشان می  دهد روس ها   تنها مقصران 
قحطی در ایران نبودند. در فارس هیچ سرباز روس یا ترک وجود 
نداشــت. این منطقه از مارس-آوریل 1916 در اشــغال نظامی 
انگلیســی ها   بود. نقش خرید   ارزاق از ســوی انگلیسی ها   در این 

قحطی برای بسیاری از معاصرین پنهان مانده است.

در اعالمیه آیت اهلل جنتی و سایر علما و فضالی حوزه قم مطرح شد:

نامه وزارت دادگستری به ریاست هیئت وزیران که خواستار رسیدگی 
به جرائم نیروهای اشغالگر در ایران می شود مورخ ۱ خرداد ۱۳۲۲


