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تصرف ابنیه و اماکن عمومی توسط ارتش بیگانه
از البالی اسنادی که در آرشیو مجلس شورای اسالمی موجود 
است، به اسنادی برمی خوریم که نشان می دهد عمدتاً قوای روس 
و انگلیس در شــمال کشور، اماکن و ابنیه هایی را تصرف کرده و 
ســال های طوالنی شاید برخی از این ابنیه ها در اختیار آنها بوده 
 اما متاسفانه برخالف عرف که مال االجاره پرداخت کنند و حتی 
خســارت مالک آن امالک را جبران نمایند، این امالک عالوه  بر 
اینکه تخریب شده، در برخی موارد اقدام به آتش زدن آنها کرده اند.

تصــرف خانه ها و منازل مردم عالوه  بــر مغازه ها و دکاکین 
آنها، از دیگر اعمال اشغالگرانه متفقین در هنگام  اشغال ایران بود. 
خانه های بسیاری از مردم طی جنگ جهانی دوم به  اشغال سربازان 

را  ایران کلیه غالت  ارتش های اشغالگر در   *
به سرعت و با زور سرنیزه و بعضا با پرداخت 
حداقــل بهای ممکن، تصاحــب می کردند.

* نیروهــای متفقین ملزم شــده بودند که 
خــوراک و آذوقــه ارتش خودشــان را از 
کشــورهای خود تهیه بکنند و هیچ فشاری 
را به دیگر کشورها مثل ایران تحمیل نکنند. 
اما این مســئله محقق نشد و آنها از آذوقه و 
مواد غذایی که در ایران بود، استفاده کردند.

ارسال آذوقه مردم ایران 
برای ارتش های اشغالگر

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

برای مردم بوجود آورد، باعث بروز قحطی هایی در مناطق مختلف 
کشــور به ویژه غرب کشور شد که هنوز آمار و ارقام مشخصی از 
قتل و تلفات نفوس مردم در این قحطی ها وجود ندارد. همانطور 
که اشاره شد، ارقام بیش از 5 یا 6 میلیون نفر را نشان می دهد که 

عمده این مرگ و میرها ناشی از صدمات معیشتی است.
نسرین نگاهبان، کارشناس اسناد تاریخی درباره تامین آذوقه 

متفقین از ذخائر و انبارهای مردم ایران می گوید:
»... براساس بند هفتم قرارداد اتحاد سه گانه، نیروهای متفقین 
ملزم شده بودند که در واقع خوراک و آذوقه ارتش خودشان را از 
کشورهای خود تهیه بکنند و هیچ فشاری را به دیگر کشورها مثل 
ایران تحمیل نکنند. اما این مسئله محقق نشد و آنها از آذوقه و 

مواد غذایی که در ایران بود، استفاده کردند...«۸5
البته روشن به نظر می رسید که تامین غذای ارتش یکصد هزار 

5 تا 6 میلیون نفر 
تلفات قحطی جنگ جهانی دوم در ایران

متفقین در شــهرهای بزرگ مثل تهران، اصفهان،کرمانشاه و 
خراسان انبارهای گندم داشتند که مملو از گندم بود و گندم های 
کشاورزان را در آن سالها به چند برابر قیمت خریداری کرده و در 
آن انبارها انباشته می کردند تا به عنوان عقبه ای که برای جنگ 
در نظر گرفته بودند، هم در جبهه روسیه و هم در عراق و بصره 
استفاده کنند. از این طریق باعث لطمات و صدمات جبران ناپذیری 
به مردم ایران شدند که عالوه بر کمبود نان و مشکالت تغذیه ای که 

چندان  کیا  سپهبد  موفقیت 
دوامی نداشت و دو رفیق دیرینه ای 
که همراه با هم سازمان کوک را 
سازماندهی کرده و اینک به رقیِب 
یکدیگر تبدیل شده بودند، هر دو 
از کار برکنار گردیدند. ســپهبد 
عزیزاهلل کمال جانشین سپهبد کیا 
و سرلشکر پاکروان نیز جانشین 

تیمور بختیار گردید. 
پــس از گذشــت مدتی از 
ایــن عزل و نصب هــا، به »کلیه 

ساواک ها« دستور داده شد:
»چنانچه در حوزه استحفاظی 
آن ساواک تشکیالتی از سازمان 
سری کوک موجود است، دستور 
فرمایند اطالعات مشــروحه زیر 
را به نحو کاماًل غیرمحسوس در 
مورد آن سازمان تهیه و حداکثر 
تا پانزدهم آذرماه به این اداره کل 

اعالم نماید. 
1. تاریخ تشــکیل و شــروع 
فعالیت آن. 2. ســازمان مذکور 
تحــت رهبری چه کســی اداره 
می شود. 3. تعیین تعداد اعضای 
ســازمان مذکــور و بیوگرافی و 
مشخصات کامل هر یک از آنان. 
4. گرداننــدگان ســازمان مورد 
بحث از چه طبقه ای و وابســته 
به کدام حزب و جمعیت و دسته 
می باشــند. 5. چگونگی و نحوه 
فعالیت این ســازمان. 6. سازمان 
فوق الذکر در هر ماه چند جلسه 
تشکیل می دهد و جلسات آن به 
طور علنــی یا پنهانی و محرمانه 
صــورت می گیرد. 7. آیــا اتباع 
بیگانه نیز با این ســازمان ارتباط 
دارند در صورت تأیید تابع کدام 
کشور و دارای چه شغل و سمتی 
می باشند. ۸. سازمان مورد بحث 
در بین چه طبقه ای بیشتر نفوذ 
نموده است. 9. طرز فکر و نظریه 
مردم نسبت به ســازمان مزبور. 
10. چــه تعــدادی از اعضــای 
سازمان کوک دارای سالح مجاز 

می باشند.« 
پاسخ ساواک شهرستان های 
مختلف و حتی ساواک تهران، به 
این بخشنامه، یکی از نکات قابل 
توجــه در فعالیت های ســازمان 

کوک و نشــانگر رفتــار پیچیده و 
سازمان یافته و سّری آن می باشد:

»نظریات ساواکها: 
1. زاهــدان، بــه کلــی اظهار 
بی اطالعی نموده است و توضیحات 
بیشتری خواسته.2. تهران. موضوع 
را بی سابقه قلمداد کرده. 3. اصفهان، 
اطالعــات بیشــتری در این مورد 
خواسته اســت. 4. اراک، از وجود 
چنین تشکیالتی در آن شهرستان 
اظهار بی اطالعی نموده اســت. 5. 
ساواک گرگان، طی نامه ای مشروح، 
سوابق تشکیل سازمان کوک را در 
آن شهرستان اعالم و اسامی اعضاء 
را به ضمیمه بیوگرافی آنها ارسال 
داشته است. 6. ســاواک لرستان، 
موارد خواســته شــده را ارســال 
نموده. 7. ساواک فارس، مشروحاً 
جواب های الزم را فرستاده است، ۸. 
ساواک مهاباد، در مورد تشکیالت 
سازمان کوک، تا آنجایی که تحقیق 
گردیده است، اصوالً سازمانی به این 

نام شناخته نشده است.« 
ســاواک در این موقعیت، در 
تالش بــود تا به هــر نحو ممکن 

یک رقابت دو سر باخت
حاجعلی کیا و سازمان کوک به روایت اسناد ساواک - ۴۳

و این درحالی بود که سازمان 
کوک، به دلیل اقدامات ســپهبد 
کیا و دخالت های فراوانی که در 
امور مختلف کشوری و لشکری 
داشت، در نزد بسیاری از مطلعین 

منفور شده بود:
»طرفداران سپهبد بازنشسته 
حاجیعلی کیا برای ارعاب قضات 
دادگستری شــهرت داده اند که 
نامبرده کاندیدای نخست وزیری 
است و شبکه ای که به نام )کوک( 
در وزارتخانه ها و موسسات دولتی 
تشــکیل داده، طبق نقشه و نظر 
مقام ســلطنت بــوده و نامبرده 
و اعضــاء کوک با شــخص خود 
شاهنشــاه مربوط می باشــند و 
انتشار این شایعات موجب شده 
اکثــر قضات دادگســتری،  که 
مخصوصاً طبقه جوان آن، دربار 
را حامی و پشتیبان افرادی نظیر 
تیمسار ســپهبد کیا دانسته و با 
نظر بدبینی و انتقاد نســبت به 

دربار بنگرند.  
و پس از گذشــت حدود یک 
سال از ماجرای دستگیری و عزل 
ســپهبد کیا از ریاست اداره دوم 
ارتش و سازمان کوک، در فروردین 

ماه سال 1342ش گفته شد:
خسروی  ابراهیم  »سرهنگ 

* نفوذ در سازمان کوک به منظور بهره گیری از »کلیه اخباری که جمع آوری 
می نمایند« در بخشنامه ای سراسری در دستور کار ساواک قرار داشت.

*  دو رفیق دیرینه ای که همراه با هم سازمان کوک را سازماندهی 
کرده و اینک به رقیِب یکدیگر تبدیل شده بودند، هر دو از 
کار برکنار گردیدند. سپهبد عزیزاهلل کمال جانشین سپهبد 
کیا و سرلشــکر پاکروان نیز جانشین تیمور بختیار گردید. 

از »ارجاع مشــاغل حســاس در 
وزارتخانه هــا به اعضای ســازمان 
به  نماید23و  پیشــگیری  کوک« 
همین دلیل در کمیسیونی که به 
منظور »بررســی و نحوه آموزش 
گروه های ضربت ســازمان نیروی 
مقاومت ملی« در رکن سوم نیروی 
زمینی ارتش تشکیل شد، تیمسار 
آیرملو که معاون داخلی ساواک بود، 
ضمن پرداختن به موضوِع »دقت در 
تعیین صالحیت افراد شرکت  کننده 
در این ســازمان«، در مورد »توجه 
کامل در مورد تعیین کادر رهبری 
سازمان« و »مبادله اطالعاتی بین 
ســاواک و سازمان« سخن گفت و 
پس از اینکه گزارش این کمیسیون 
برای سلســله مراتب اداری ارسال 

صفحه ۶
شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷

۲ ربیع االول ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۴۵

گردید، تصمیم گرفته شد »سه جلد 
پرونده های کوک و سازمان نیروی 
مقاومت ملی« برای اقدامات بعدی 
»تحویل بخش 314« اداره کل سوم 

ساواک داده شود.  
و از آن پــس، جلســاتی برای 
تبادل اطالعات و بررســی مسائل 
اطالعاتــی در روزهای دوشــنبه 
»با شرکت سرلشــکر همایونی و 
ســرتیپ حاتمیــان و نمایندگان 
شهربانی، ژاندارمری، سازمان امنیت 
و اداره دوم در ســازمان کــوک« 
تشــکیل گردید. و ایــن درحالی 
بود کــه نفوذ در ســازمان کوک 
به منظــور بهره گیــری از »کلیه 
اخباری که جمع آوری می نمایند« 
در بخشــنامه ای سراسری نیز در 

دستور کار ساواک قرار داشت. 
انحــالِل  اعــالِم  از  پــس  و 
ســازمان کوک در مرداد ماه سال 
1352ش توسط محمدرضا پهلوی، 
»مشخصات افراد وابسته به سازمان 
کوک« در اختیار ساواک قرار داده 
شد تا »پس از بررسی، در صورتی 

که در اهداف ساواک مفید بودند، 
به عنوان همکار افتخاری از وجود 

آنان استفاده شود.« 
افول فعالیت ها 

و انحالل سازمان کوک
با دستگیری سپهبد حاجعلی 
کیــا در اردیبهشــت ماه ســال 
1340ش، شایعات متعددی مبنی 
بر اقدامات خرابکارانه و اعتراض آمیز 
اعضای سازمان کوک در حمایت از 
او صورت گرفــت که هیچ یک به 

حقیقت نپیوست.
در ایــن موقع، اداره ســازمان 
کــوک بــه سرلشــکر همایونی و 
ســرهنگ خســروی که هر دو از 
نزدیکان سپهبد کیا بودند، واگذار 

گردید. 

ارتش های متجاوز درآمد و ســاکنانش اخراج شدند در حالی که 
هیچ ملجاء و منبع رسیدگی نبود تا این افراد برای بدست آوردن 
مــال و اموال خود به آن مراجعه و دادخواهی نمایند. ســند زیر 
نشانگر تصرف برخی خانه های مردم در بندر شاهپور و همچنین 

اداره بهداری آن شهر است.
اشغال بهداری و خانه های مردم شاهپور توسط ارتش سرخ

سند:
وزارت دارایی
قسمت مالی

شماره 4331۸
تاریخ 1321/11/11

وزارت کشور 
چندی پیش اداره دارایی مالی و اقتصادی شهرســتان خوی 
گزارش داده بود که ارتش ســرخ در شــاهپور قسمت زیادی از 
خانه های مردم را  اشغال و عمارت سابق بهداری آنحا را که خالصه 
دولتی است و اخیرا خالی بوده، بدون مراجعه و مذاکره با دارایی 
محل، برای ســکونت افراد ارتش ضبط کرده اند. مراتب به وزارت 
امور خارجه نوشته شد به طوری که مرقوم می فرمایند با نماینده 

سفارت کبرای شوروی مذاکره به عمل آمده و...۸2
قحطی 

وقتی قوای روس و انگلیس و آمریکا وارد خاک ایران شــدند، 
در تهران و سایر شهرهای ایران برای خود، محل استقرار بوجود 
آوردند. بسیاری از ادارات و سربازخانه ها و بیمارستان ها در اختیار 
آنها قرار گرفت و غذا و خوراک خود را از شهرهای مختلف ایران 
تامیــن کردند. در واقع قوت و غذای مردم ایران برای تغذیه آنها 

اختصاص یافت.
از همین روی دو ماه بیشتر طول نکشید که ایران دچار کمبود 
مواد غذایی شد. گرانی سرسام آور، سراسر مملکت را در بر گرفت 
به طوری که در ســال های 1321 و 1322 عده زیادی از مردم 

نفری  اشغالگران و نیز یکصد هزار آواره لهستانی که از زندان های 
روسیه آزاد شده و به ایران کوچ داده شده بودند، از طریق واردات 
مواد غذایی غیر ممکن بود. چرا که مضاف بر مشکالت حمل ونقل 
و فقدان تعداد کافی کشتی های باری برای حمل خوار و بار مورد 
نیاز از اقصی نقاط دنیا به خاک ایران، مسئله اساسی همانا عدم 
دسترسی متفقین به مواد غذایی کافی برای صدور به ایران بود.۸6 
از همین روی تامین غذای ارتش های  اشــغالگر و همچنین 
مهاجران لهســتانی برگردن ملت فقیر و تحت اشغال ایران افتاد 
که خود با مشــکالت بســیار و کمبود غذا دســت و پنجه نرم 
می کرد. ارتش های اشــغالگر در ایران کلیه غالت را به سرعت و 
 با زور ســرنیزه و بعضا با پرداخت حداقل بهای ممکن، تصاحب 

می کردند. ۸7
گزارش رئیس اداره بندر انزلی )بندر پهلوی ســابق( در تاریخ 
1321/5/21 درباره غارت غالت ایران توسط  اشغالگران و مهاجرین 

می نویسد:
»... از اوایل ســال جاری به واسطه ورود مهاجرین لهستانی 
و وجــود نیروی بیگانه در بنــدر پهلوی اوضاع خوار و بار به طور 
تصاعدی ترقی کرده، مخصوصا برنج که قوت اهالی است، از چند 
روز پیش روز به روز مشکل و میزان بهای آن از خرواری 20 من 
شاه 400 ریال، به ۸00 ریال ترقی کرده و از همه سخت تر، در 
این ایام میزان عرضه آن بر میزان تقاضا رو به نقصان گذاشــته، 
به طوری که فعال با بهای خرواری 20 من شاه ۸00 ریال هم به 
دســت نمی آید... اخیرا به مناسبت ورود مهاجرین لهستان که از 
تاریخ 1321/5/20 اولین کشتی آنان وارد گردید، به قیمت کلیه 
مایحتاج زندگانی خاصه خوار و بار به مراتب افزوده شده و دکاکین 
عالف ها که تا چند روز پیش مملو از برنج های مختلفه بود، به کلی 

خالی و معلوم نیست ناگهان فروخته و یا احتکار کرده اند...« ۸۸

براثر فقر مردند و همه روزه در خیابان های شــهرها، شاهدان و 
رهگذران، عده ای را می دیدند که از بیماری جان می دهند و این 

وضع تا پایان جنگ در ایران ادامه داشت.
مرحوم حجت االســالم والمســلمین علی دوانی، محقق و از 

شاهدان عینی جنگ دوم جهانی در این باره می گوید:
»... ما در آن سن و سال کم می دیدیم که مملکت مان به دست 
بیگانه افتاده. شب ها که می رفتیم و می دیدیم کامیون های میوه را 
می برند برای سربازان انگلیسی و هندی، درون مان آتش می گرفت. 
ظرف دو سه روز قحطی شد. به طوری که برای گرفتن آب لوله 
کشی جان مردم به خطر می افتاد. در آن موقع، آب لوله کشی در 
شهر نبود و در منطقه شرکت نفت، در هر چهارراه یا سه راهی، 

در گزارش های یک طرفه افسران آمریکایی و انگلیسی مشاهده می شود:

پرداختن به روس ها برای تبرئه انگلیسی ها

* کالدول درباره گستره قحطی در پاییز 
1917 این طور شرح می  دهد: »حضور شمار 
زیادی از نیروهای خارجی در ایران را دست 

کم سبب بخشی از اوضاع نابسامان 
جاری می  دانند.«

*فرانسیس وایت نیز در گزارش خود 
درباره قحطی در غرب ایران تقصیر را متوجه 
روس ها   می  داند: به نظر می رسد که مشکلی 

نیست مگر رفتار روس ها در تمام مناطق تحت 
اشغالشان در ایران که به سرزنش شدنی ترین 

شکل رفتار کرده اند.

* کفری در 
گزارشی با تاریخ 
17 اکتبر 1916، 
اوضاع وخیم 

کمبود ارزاق و 
گندم را به گردن 
روس ها   و   ترک ها 

  می  اندازد.

متفقین آذوقه و مواد غذایی مردم ایران را برای نیروهای خود 
ارسال می کردند و با این کار قحطی و گرسنگی را 

در شهرهای ایران رقم می زدند

گزارش های   دیگر از سوء رفتار روس ها
معاصران، ارتش های   خارجی اشغالگر ایران را درباره قحطی 
بسیار مقصر می  شــمارند. کفری در گزارشی با تاریخ 17 اکتبر 
1916، اوضاع وخیم کمبود ارزاق و گندم را به گردن روس ها   و 

  ترک ها   می  اندازد: 
در ســال های   عادی دولت درصد بزرگــی از مالیات ها   را از 
گندم دریافت می  کند، اما امسال مالیات بسیار اندکی گرد آمده 
است؛ و نیز، مناطق اصلی تأمین کننده غله، یعنی نواحی همدان، 
سلطان آباد و کرمانشاه در اشغال عثمانی است و از این رو به هیچ 

وجه امکان دریافت گندم یا جو از آن مناطق وجود ندارد.
او همچنین می  افزاید: 

ارتش های   روسیه و عثمانی مقدار قابل توجهی غله را ذخیره 
کرده انــد   و این خود دلیل دیگری برای بروز کمبود در بازار غله 

شده است.
طبیعت نیز ســهم خود را داشته است: »عالوه بر این دالیل، 
بخش بزرگی از گندمی که در همسایگی تهران به دست می  آید 
با حمله آفت خسارت دیده و محصول بسیار اندک بوده است.« 
در نتیجه: »ماحصل همه این ها   نان اندک و قیمت های سرسام آور 
بوده اســت.« نمونه  ای از غارت عثمانی ها   و روس ها، تاراج پیاپی 
شــهر دولت آباد به دست این دو ارتش است. کشیش جرج اف. 
زوکلر اعمال ارتش عثمانی را پس از اشغال دوباره دولت آباد در 

فوریه 1917 چنین شرح می  دهد: 
علیرغــم این واقعیت که به هر حال انضباط عثمانی ها   عالی 
بود، آنها برای خالصــی مردم از مصیبت هیچ کاری نکردند. از 
همان ابتدا، احتکار و ذخیره غله ای را که دستشان به آن می  رسید 
آغــاز کردند و آنهــا را از اینجا بردند. بخش بزرگی از این کار به 
نام »کمک« برای رسیدن به هدف، به مردم تحمیل می شد. در 
جاهایی که گفته می  شد مردم گرایش های   ضد عثمانی داشتند، 
هرچه الزم بود تصرف می  شد. در انبارهای مزارع را می  شکستند 
و بــدون کمترین توجهی به نظر مالک آنها را تخلیه می  کردند. 
با انبارهای کاه و علوفه نیز به همین شــکل برخورد می  شد. در 
روستاها لباس ها   و جوراب های   پشمی را مصادره می  کردند. پول 
بی ارزش عثمانی ها   به نرخ شناور در گردش بود و هنگام فروش 
مجدد به کمتر از نصف بهای اولیه خریده می  شد تا فشار مضاعفی 
بر دوش مردم باشد. از تمام بارهایی که از نقطه ای به نقطه دیگر 
می رفت مالیات های سنگین اخذ می شد. سراسر کشور به شدت 
خالی شده بود و اگر آنها اندکی دیگر می  ماندند، مصیبتی هولناک 

این منطقه را دربر می  گرفت.
زوکلر پس از خروج ترک ها، از غارت بازار به دســت روس ها 

  هم گزارش می  دهد.
روس هــا   در مازندران و گیــالن نیز خرابی به بــار آوردند. 
عین الســلطنه می  نویسد از هر نقطه  ای که توانستند غله و برنج 
جمع آوری کردند و به روسیه حمل نمودند. دیگر این که در آمل 
آتش ســوزی مهیبی روی داد که خانه و کاشــانه مردم را ویران 
ساخت، ده هزار تن بی خانمان بیرون شهر گرسنه و عریان جمع 
شــده و منتظر کمک دولت مرکزی بودند. دویست هزار کیسه 
برنج و مقدار معتنابهی مال التجاره و اثاث البیت آنها طعمه آتش 
گردید. او می  افزاید انگلیسی ها   وعده دادند به نیروهای نظامی خود 
دستور داده اند   در این شرایط غالت ایران را جمع آوری و احتکار 
نکنند، و همچنین قول دادند در رفع بحران به دولت ایران کمک 
کنند. در تابستان 1917 کالدول سفری به شمال ایران دارد و در 
قزوین، رشت و انزلی توقف می  کند. تلگرامی که از کالدول در 6 

اوت 1917 دریافت شده چنین است: 
قشون روس در ایران بازارها و دکان های  همدان، قزوین، ارومیه 
و دیگر شهرهای ایران را غارت و چپاول کرده اند. در برخی موارد 
بازارها را آتش زده اند... دولت ایران بار دیگر خروج نیروهای روسیه 

را از ایران طلب کرده است. 
او در گزارشی در همان تاریخ جزئیات دیگری نیز ذکر می  کند: 

در هر یک از این شهرها تعداد زیادی از نیروهای روس دیده 
می  شــوند اما به نظر می  رسد که میان آنها بی نظمی حاکم است. 
هیچ سربازی به هیچ افسری سالم نمی  دهد و به طور کلی تمرد 

برقرار است.
او از یک تمرد گزارش می  کند: 

اخیراً هزار ســرباز را از باکو برای خدمت در جبهه عثمانی ها، 
میان کرمانشــاه و بغداد، اعزام کرده اند. آنها هنگامی که به رشت 
می رسند و درمی یابند که قرار است به کجا فرستاده شوند، از ادامه 
مسیر سر باز می  زنند. این تنها یکی از موارد متعدد و مشابه است.

او از غارتگری سربازان روس خبر می  دهد: 
در این رابطه من باید شــما را به تلگرام قبلی  ام ارجاع دهم و 
بیفزایم که ارزش اموالی که در جریان غارت بازارها در شهرهای 
مختلف ایران به دست سربازان روس به سرقت رفته، سوخته و یا 

تخریب شده  اند، میلیون ها   دالر است. 
کالدول گزارشی از آذربایجان با تاریخ جمعه 6 ژوئیه 1917را به 
قلم کنسول پدوک در ادامه می  آورد که در آن آمده است: »سربازان 
روس بازار شهر ارومیه را غارت کرده و به آتش کشیده اند.« پدوک 
می  افزاید که »اوضاع در شــهر »کاماًل« آشفته است« و در پایان 

می  نویسد: 
شنیده  ام نیروهای قزاق از جبهه به اینجا- ساوجبالغ - فرستاده 

شــده اند   و در باقی مانده سربازان روس، با آن که هیچ نشانی از 
بی نظمی های   جدی – آن چنان که در ارومیه وجود داشت - دیده 

نمی  شود، اما به نظر می  رسد جمعی نسبتاً آشفته هستند.10
کالدول درباره گستره قحطی در پاییز 1917 این طور شرح 
می  دهد: »حضور شمار زیادی از نیروهای خارجی در ایران را دست 
کم سبب بخشی از اوضاع نابسامان جاری می  دانند.«محمدولی خان 
سپهساالر تنکابنی، رئیس الوزرای پیشین، در یادداشت های   روزانه 

خود در 19 نوامبر 1917 می  نویسد: 

تصویری از قوای عثمانی در قصر شیرین مربوط به جنگ جهانی اول

تصویری از نیکالی باراتف فرمانده نیروهای روس تزاری در حمله به کرمانشاه در جنگ جهانی اول

پنج روز اســت از قــوس می گذرد یک قطره بــاران نیامده 
اســت خداوند رحم کند، قشــون روس بی سر و ته بی نظام ]و[ 
دیســیپلین اآلن به قدر پنجاه هزار نفر در کردســتان، همدان، 
کرمانشــاه، گروس، زنجــان، قزوین حاضر ]هســتند[ ده هزار 
هــم می گویند رشــت می آیند با این گرانــی و قحطی آنها هم 
مهمــان ناخوانده برای ما شــده اند. خیلی هــم بی نظم و نظام 
 ابــداً به حرف رئیس و صاحب منصب نیســتند و خــود را آزاد 

می دانند.
کالدول در گزارشی با تاریخ 15 ژانویه 191۸ با عنوان »اوضاع 

قحطی« می  نویسد: 
همان طور که در گزیده نامه های   پیوست مشهود است، رنج 
و بدبختی بسیار سراسر کشور را فرا گرفته است. حضور نیروهای 
بی قانون روســیه که به اراده خود تمام غله و ارزاق کرمانشــاه، 
همدان، ســلطان آباد، رشت، قزوین، مشهد، شهرها و روستاهای 

آذربایجان و دیگر نقاط کشور را غارت و مصادره کرده  اند، باعث 
شــده اســت تولیدکنندگان خرده پا محصول غله آخرین فصل 

برداشت را انبار کرده و بدین ترتیب قیمت ها   سرسام آور شوند.
پدوک در گزارش 9 ژانویه 191۸ بر نقش روس ها نیز در این 

تراژدی تأکید می  کند: 
مصادره گندم و جو و مصرف آن از ســوی نیروهای نظامی 
روس نیز به خاطر کم شــدن عرضه، تأثیر به سزایی بر قیمت ها 
داشــته اســت و آن گونه که دکتر شد از ارومیه خبر داده است، 
اقدامات نظامی، مالکان را هراسان کرده و آنها نیز غله های   خود 
را مخفی کرده اند. اخیراً نظامیان ]روس[ پا را از حد فراتر گذارده 
و بیشتر انبارهای غله، حتی انبارهای دولتی را در ناحیه مراغه به 
سمت جنوب و منطقه مهم غله خیز هشتری تا جنوب غربی تبریز 
مهــر و موم کرده اند. همه بر این باورند که این کار اقدامی اولیه 
برای انتقال بخش عمده گندم مورد نیاز این کشــور فالکت زده 
به روســیه بوده است. زیرا این مقدار بیشتر از نیاز قشون روس 

حاضر در اینجاســت و گزارش هایی توسط همکاران سرکنسول 
روسیه در اینجا، از جمله خود من و البته مقامات ایرانی به اطالع 
وی رسیده است، اما وی اظهار داشت که نمی تواند در امور ارتش 
روســیه، از جمله رفتارهای فعلی اش دخالت کند. البته واقعیت 
این است که اگر چیزی هم خارج شده باشد، مقدار اندکی بوده 
است. ممکن است با خروج نیروهای روسیه از این استان مقداری 
از این گندم برای مصرف داخلی در دســترس قرار گیرد و باقی 
آن به شهر راه پیدا کند. برای مدتی دستگاه نظامی روسیه شمار 
زیادی از گاوهای این منطقه را به منظور استفاده ارتش در جبهه 
قفقاز به آنجا برده اســت، شاید این کار برای جامعه دهقانی که 
به خوردن گوشــت عادت ندارند سودآور بوده است، زیرا غله ای 
که بنا بود این گاوها بخورند در کیسه شان می ماند و در ازای آن 
وجه نقدی دستشان را می گیرد که در شرایط عادی به دستشان 
نمی رســید. با این همه، واقعیت این اســت که این کشور دچار 

کمبود غله شده است.
روس ها   باعث ویرانی فراوان در همدان و حوالی آن شــدند. 

عین السلطنه در اوایل بهار 191۸ می  نویسد: 
بدتر از همه درویشــعلی همدانی با برادرش، پســرش، زن و 
بچه اینجا ]الموت[ آمده  اند، لوت، عریان... این آدم کاســب بود 
همه ساله متاع می  آورد، بعد پوست خریداری می  کرد. حالیه این 
قسم شده. می  گوید روس ها   تمام مال ما و اهل آبادی ما را بردند.
فرانســیس وایت نیز در گزارش خود درباره قحطی در غرب 

ایران تقصیر را متوجه روس ها   می  داند: 
به نظر می رسد که مشکلی نیست مگر رفتار روس ها در تمام 
مناطق تحت اشغالشان در ایران که به سرزنش شدنی ترین شکل 
رفتار کرده اند. تمام روستاهای میان قصرشیرین و قزوین دچار 
سرنوشت شومی شده اند که آنها هر چه به دستشان رسیده غارت 
و چپاول کرده اند. سربازان روس به جای آن که بروند در زمین ها 
و تپه های اطراف روستاها به دنبال هیزم بگردند، تیرک ها، حصارها 

و دیگر چوب ساخته های خانه ها را از جا درآورده و می سوزانند. 
از این رو در طول جاده، روســتاهای ویران و در بسیاری موارد 
بی سکنه دیده می شوند که گویی بالیی بر آنها نازل شده است. هر 
چه مردم داشته اند از آنها ربوده شده و خشک سالی سال گذشته 
نیز بر وخامت اوضاع افزوده و باعث شــده است مردم در قحطی 

و گرسنگی قرار بگیرند.
ساثرد هم درباره اشغال ایران به دست روس ها   نظر مشابهی 

دارد: 
بــه نظر می رســد در میان تمام نیروهــای مهاجم، روس ها 
بیشــترین لطمه را بــه ایرانیان وارد کرده اند. در طول مســیر 
بغــداد- خزر همچنان می توان روســتاهای متروک و خانه های 
ویرانی را دید که در اثر اشــغال روس ها به ایــن روز افتاده اند. 
هیزم بسیار اندکی در این کشور وجود دارد و گفته می شود که 
نیروهای روس چوب سقف، پنجره یا چارچوب درهای خانه ها و 
هر بخش چوبی دیگری را که در کلبه های دهقانی ایرانی به کار 
رفته است، به جای هیزم برمی دارند. با این کار، به طور طبیعی 
این خانه ها خالی از سکنه شده و در اثر برخی از این خرابی ها که 
در زمستان رخ داده است، دهقانان بی سرپناه شده اند و بسیاری 
نیز مرده اند. همچنین گفته می شود که روس ها آنچه که از غذا 
یافت می شــد برده اند و حیوانات مــردم را که برای امرار معاش 
نگهداری می شــده اند، کشته اند و تمام اندک ذخیره بذر غله در 
زمستان 17-1916 را خورده اند و به این ترتیب به طور کلی تا 
حد زیادی مسئول قحطی شدید در آن بخش از ایران در زمستان 
گذشته هستند. به نظر می رسد که روس ها در ایران بسیار بد رفتار 
کرده اند و برخورد آنها با امکانات و بیمارستان خیریه آمریکایی ها 
 در همدان در گزارش شماره هفت من با تاریخ 4 سپتامبر 191۸ 

آمده است.

افسر بازنشســته ارتش، که بعد 
از سرلشــکر همایونی مسئول و 
گرداننده سازمان کوک می باشد، 
به اعضای مؤثــر و مورد اعتماد 
آن ســازمان به طــور خصوصی 
تذکر می دهد که مدتی اســت 
هیچگونه  کیا  ســپهبد  تیمسار 
ســمت مدیریــت و رهبری در 
ســازمان مذکور ندارد و توصیه 
و دســتورات ایشان به هیچوجه 
برای اعضاء قابل اجرا نیست و به 
جای نامبرده، به فرمان شاهنشاه، 
سرلشکر همایونی مسئول سازمان 
و رابط بین شاهنشــاه و سازمان 
می باشد و البته تیمسار کیا جزو 
برادران و اعضای ســازمان باقی 

خواهد بود.«

لوله بزرگ آب قرار داده بودند و مردها و زن ها همه می آمدند و از 
آنجا، آب می بردند. بر سر گرفتن آب و خرید نان، هنگامه می شد. 
خیلی ها کشته می شدند، خیلی ها زخمی می شدند. مرد و زن لت 

و پار می شدند تا آب یا نان بگیرند...«۸3
ســومین قحطی بزرگ، قحطی سال های جنگ جهانی دوم 
است که ویرایش دوم کتاب قحطی بزرگ دکتر محمد قلی مجد 
محقق و پژوهشگر و استاد دانشگاه پنسیلوانیا با تکیه براسناد و به 
طور مفصل بدان پرداخته است. دکتر مجد تلفات قحطی جنگ 

جهانی دوم در ایران را حدود چهار میلیون نفر برآورد می کند.
فریبا فرزام ، کارشــناس مرکز اســناد ملی ایران به تنگنای 
شرایط و محدودیت های ارزاق عمومی در روزگار جنگ می پردازد:

»...در شرایطی که مردم ما در جنگ و قحطی به سر می بردند 
و مشکالت تامین مایحتاج عمومی برای ملت ایران به شدت وجود 
داشت، بایستی مایحتاج نظامی های خارجی که کشور را  اشغال 

کرده بودند و حتی ارسال کاال به روسیه تامین می گردید...«۸4


