
  سمانه صادقي
روزهايي ك�ه بر ما گذش�ت بر پيش�اني خويش 
نش�ان از س�الروز آغ�از جن�گ جهان�ي اول 
داش�ت. هم از اي�ن روي و در بازش�ناخت ابعاد 
اين روي�داد و تأثيرات آن بر ش�رايط سياس�ي 
و اقتص�ادي كش�ورمان، مق�ال ذيل را به ش�ما 
تقدي�م مي كني�م. امي�د آنك�ه تاريخ پژوهان و 
عم�وم عالقه من�دان را مفي�د و مقب�ول آي�د. 

   
  آغاز يك كابوس

ترور آرشيدوك فرانتس فرديناند وليعهد امپراطوري 
اتريش و همسرش، دوش��س هوهنبرگ، در هفت 
تيرم��اه ۱2۹3 برابر ب��ا 28 ژوئ��ن ۱۹۱۴ ميالدي 
در سارايوو توسط گاوريلو پرنس��يپ بهانه اي براي 
آغاز جنگ اول جهان��ي بود. چون به واس��طه اين 
ترور اتريش از صربس��تان تقاضا نم��ود تحقيقاتي 
در اين رابطه با ش��ركت نمايندگان اتريش صورت 
گيرد ولي دولت صربس��تان با اين مسئله مخالفت 
نمود. البته اختالفات اتريش و صربس��تان بر س��ر 
منطقه بالكان و احساس خطري كه اتريش نسبت 
به تسلط صربس��تان بر بالكان مي كرد نيز از جمله 
داليلي بود ك��ه باعث ش��د پس از رد درخواس��ت 
تحقيقات درخص��وص ترور، اتريش به صربس��تان 
اعالن جنگ نمايد. پيرو اين اعالن جنگ، روس��يه 
كه حامي صربستان بود نيز به حمايت از صربستان 
وارد جنگ ش��د. آلمان هم كه حامي اتريش بود به 
اين واسطه به جنگ ورود پيدا كرد و از خاك بلژيك 
به فرانس��ه حمله نمود. به موجب تج��اوز آلمان به 
خاك بلژيك، متحد اين كش��ور يعني بريتانيا عليه 
آلمان اعالن جنگ نم��ود. در اين زمان عثماني هم 
به حمايت از آلمان برخاست. عماًل ورود كشورها به 
عرصه اين نبرد دومينووار اتفاق افتاد. درواقع جنگ 
جهاني اول بين متحدان امپراط��وري آلمان يعني 
اتريش، مجارستان، عثماني و بلغارستان و نيروهاي 
دولت هاي متفق يعني روسيه، صربستان، فرانسه، 
بلژي��ك، بريتانيا، ايتاليا )كش��ورهاي آلمان، ايتاليا 

و اتري��ش در 2۰ مي ۱882م پيمان س��ه جانبه اي 
را ميان خ��ود منعقد كرده بودند ك��ه به موجب آن 
هريك از اين سه كشور متعهد شدند در صورتي كه 
يكي از آنان از جانب ابرقدرت هاي ديگر مورد حمله 
قرار گيرد، ديگران نيز براي دفاع در جنگ دخالت 
كنند. اين پيمان تا ش��روع جنگ جهاني اول ادامه 
يافت اما ايتاليا ب��ه خاطر اختالفاتش ب��ا اتريش و 
آلمان، به متفقين پيوست و در مي ۱۹۱۵ به اتريش 
و در اوت ۱۹۱۶ به آلمان اعالن جنگ داد(، پرتغال، 
ژاپن، روماني و از اوت ۱۹۱۷ اياالت متحده امريكا، 

يونان و تايلند درگرفت. 
  هيج�ان كاذب در كش�ورهاي دخي�ل

 در جنگ
با اعالن آغاز جنگ جهاني اول توسط دولت ها مردم 
اين كشورها كه مدت ها ناظر درگيري  دولت ها بودند 
از خوش��حالي در خيابان ها به پايكوبي پرداختند. 
جوانان آنچنان از آغاز جنگ ب��ه هيجان آمده بوده 
كه خيل عظيم��ي از آنان داوطلبان��ه به جبهه هاي 
نبرد پيوس��تند. درواقع جن��گ اول جهاني بهانه  و 
فرصتي براي به كارگيري دستاوردهاي جديد علمي 
در حوزه نظامي و پزش��كي در آغاز قرن بيستم بود. 
مثاًل براي اولين بار در اين جنگ از بمب هاي بزرگ 
استفاده ش��د، به طوري كه وقتي آلمان ها به بلژيك 
حمله كردند صداي انفجار بمب هاي آنان در لندن 
هم شنيده مي ش��د. عالوه بر آن براي نخستين بار 
گازه��اي ش��يميايي ۱۵۰ هزار ت��ن در اين جنگ 
مورد استفاده قرار گرفت كه سبب شد يك ميليون 
و 2۰۰ هزار نفر بر اثر استنش��اق آن جان خود را از 
دست بدهند. ۶۵ ميليون سرباز از 3۰ كشور در اين 
جنگ حاضر بودند كه ۱۰ ميليون نفر از آنان كشته، 
2۱ ميليون نف��ر از آنان زخمي و ح��دود ۵ ميليون 
نفر نيز مفقود شدند. همچنين از ۱2 ميليون سرباز 
روس حاضر در جنگ بيش از سه چهارمشان كشته، 

زخمي يا ناپديد شدند. 
از جمله دستاوردهاي اين جنگ جهاني اين بود كه 
چهار پادشاهي هابسبورگ در امپراطوري اتريش، 

هوهن تس��ولرن در امپراطوري آلمان، عثماني در 
امپراطوري عثماني و رومانوف در امپراطوري روسيه  
تزاري نابود شده و حكومت هاي جديدي در جهان 
متولد شدند. درواقع تزارهاي روسيه سال ۱۹۱۷ به 
خاطر انقالب كمونيستي از قدرت ساقط و از محور 
خارج  شدند. در خاورميانه هم با نابودي امپراطوري 
عثماني كشور نويني به نام »تركيه« شكل مي گيرد 
و سرپرس��تي موق��ت مناط��ق عرب نش��ين تحت 
حكومت اين كشور هم براي مدتي به دست بريتانيا 
و فرانسه مي افتد. با فروپاشي امپراطوري اتريش هم 
كشورهايي همچون چكسلواكي و يوگسالوي پديد 
آمدند و كشور لهستان با پيوند بخش هايي از خاك 
امپراطوري هاي آلمان، روسيه و اتريش استقالل از 

دست داده خود را به دست  آورد. 
  پايان يك مصاف تاريك 

مردمي كه با آغاز جنگ با خوش��حالي به خيابان ها 
ريخته بودند و براي حض��ور در جبهه ها از يكديگر 
پيشي مي گرفتند با مش��اهده چهره خشن جنگ و 
باال رفتن آمار كشته شدگان و فجايعي كه جنگ به 
بار آورده بود، فهميدند كه بحران خيلي عميق تر از 

آن چيزي بوده كه تصور مي كردند. 
با گذشت چهار سال نهايتاً آتش اين جنگ خونين 
در نتيجه حم��الت متفقين، به رهبري »مارش��ال 
فوش« فرانس��وي در ۱۱ نوامب��ر ۱۹۱8 خاموش 
شد و قراردادي در 28 ژوئن ۱۹۱۹ در كاخ ورساي 
ميان كش��ورهاي متفق به عنوان دولت هاي پيروز 
و كش��ورهاي متحد به عنوان مغلوب بس��ته ش��د 
كه به معاهده ورساي ش��هرت يافت. انحالل چهار 
امپراط��وري و تحميل غرامت ه��اي تحقيرآميز در 
معاهده ورساي نسبت به آلمان و ناديده گرفتن ژاپن 
و ايتاليا به عنوان دولت هاي متفق از دستاوردهاي 
پيروزي باعث ش��د كه گروه هاي تن��درو )پرورش 
نازيس��م در آلمان و فاشيس��م در ايتالي��ا( در اين 
كش��ورها به وجود بياي��د و جنگ جهان��ي دوم كه 
حاصل سرخوردگي ها بود درس��ت 2۱ سال و يك 
 ماه بعد يعني ۴ ش��هريور ۱32۰ به وقوع بپيوندد. 

سرهنگ ام. اچ داناهو، افسر اطالعاتي 
ارتش بريتاني�ا و خبرنگار ويژه ديلي 
كرونيكل كه ۵ آوريل ۱۹۱۸ به ايران 
وارد ش�ده در كتاب�ش »مأموريت به 
پرشيا« مي نويس�د: »اجساد مردان 
و زن�ان در معابر عموم�ي افتاده بود؛ 
پش�ته هاي چروكيده و تلنبار شده 
بشريتي فلك زده، در ميان انگشتان 
خشكيده آنها هنوز دسته اي علف كه 
از خاك بيرون كش�يده بودند ديده 
مي شد يا ريشه هايي كه از مزارع كنده 
بودند تا شكنجه مرگ از گرسنگي را 

سبك تر كنند...«

آمار تلفات ايران هيچگاه جزو آمار رسمي 
به حساب نيامد. درواقع نمايندگان ما در 
ورس�اي نتوانس�تند به خوبي از منافع 
ايران حمايت كنند. ضم�ن اينكه چون 
انگليس ج�زو فاتحين جنگ به ش�مار 
مي رف�ت مي�زان دخالت�ش را در ايران 
انكار نم�ود و همانطور كه اش�اره ش�د 
خشكس�الي را عامل وق�وع قحطي در 
ايران معرفي كرد. البته اسناد مربوط به 
جنگ جهاني اول توس�ط وزارت جنگ 
بريتانيا تا سال 20۵3 »طبقه بندي شده« 
و غيرقابل دس�تيابي اعالم ش�ده است

۹
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نظري بر مصائب جنگ جهاني اول براي ايران و ايراني ها

 قحطي بزرگ 
تاوان سنگين بي طرفي!
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  شاهد توحيدي
پالتوي��ي  كتاب ه��اي 
منتش��ره از س��وي مركز 
در  اس��المي،  نق��الب  ا
فهرست خود اثري درباره 
فرح ديب��ا دارد. هم از اين 
روي ك��ه چهره س��ازي از 
اين جماعت نگون بخت در 
اولويت رسانه هاي مثلث 
امريكا، انگليس و اسرائيل 
قرار گرفته، انتشار اينگونه 
آثار ضرورتي اجتناب ناپذير به ش��مار مي رود. در 
اين جزوه مختصر، زندگي پرفراز و نشيب واپسين 
همسر محمدرضا پهلوي مورد بازخواني قرار گرفته 
و نقاط مهم و پنهان نگه داش��ته آن، پررنگ شده 
اس��ت. ناش��ر در صدر اين اثر ديباچه اي آورده كه 

شمه اي از آن به قرار ذيل است: 
»در تاريخ، همه  علوم انس��اني حض��ور و ظهوري 
عميق دارند و مي توان با خوان��دن دقيق و عميق 
تاريخ، از تمام آن علوم بهره برد، ولي حقيقت اين 
اس��ت كه اگر تاريخ به قصد جست وجو و شناخت 
س��نن الهي مس��تتر در آن خوانده ش��ود و نه به 
قصد ش��نيدن داستان و س��رگرمي، يا اجبار نمره 
و كالس، ش��يرين ترين درس هاس��ت. ه��ر برگي 
از تاريخ، گوش��ه اي از ي��ك عبرت يا س��نت الهي 
است و از اين روس��ت كه مطالعه  سرگذشت اقوام 
پيشين، توصيه اي قرآني براي مؤمنان است و امروز 
متأسفانه نشانه هاي غيرقابل انكار فراموشي تاريخ 
كه ثمري جز تك��رار تلخ راه هاي پيموده ش��ده را 

ندارد، در جامعه  ما به چشم مي آيد. 
دوران زندگي فرح ديبا در محدوده  زماني بس��يار 
مهم و حساسي واقع شده است، از ۱3۱۷ ش يعني 
س��الي كه فرح پا به عرصه  وجود نهاد، س��ال هاي 
اوج حكومت رضاخاني در ايران اس��ت تا رفتن به 
فرانسه براي تحصيل و در نهايت، بازگشت به ايران 
و ازدواج با ش��اه در ۱338ش و ۱۹ سال شراكت با 
شاه در قدرت و ثروت. اگر دوراني را كه فرح ملكه 

پهلوي بود به دو نيم تقس��يم كنيم، مي توان گفت 
كه دوره  اول؛ فرح به عنوان شبه روشنفكري كه فكر 
مي كرد چپ گرا و متمايل به سوسياليسم است و به 
»دربار راه پيدا كرده، مطرح است، اما با غرق شدن 
در زندگي اشرافي و در پي كمرنگ شدن روزافزون 
كمونيس��م، در دهه  ۷۰ ميالدي، به غرب متمايل 
شده و به كسوت ليبرالي درآمد. در بررسي دوران 
فرح، در اوايل به نقش خاص فرح در برقراري روابط 
با بلوك شرق، شوروي و چين برخورد مي كنيم، به 
گفته  اردشير زاهدي، فرح بنيانگذار روابط ايران و 
چين و ايران و ش��وروي بود، اما كم كم و در پايان 
دهه  ۷۰ ميالدي، از شدت گرايش فرح و اطرافيانش 
به شرق كاسته ش��ده، تمايل آنان به » غرب« زياد 
مي ش��ود. در فصول انتهايي اين كت��اب، خواهيم 
خواند كه به محض اينكه كارتر، رئيس جمهور وقت 
امريكا، سياست حقوق بش��ر و فضاي باز سياسي 
را براي تجويز كرد، اين ف��رح و اطرافيانش بودند 
كه به او چراغ س��بز نش��ان دادند. هر چند با وقوع 
انقالب اسالمي و سقوط رژيم پهلوي، طومار حيات 
سياسي فرح و اطرافيانش در هم پيچيده شد، اما 
بايد پذيرفت هنوز رگه هايي از آن تغيير حركت هاي 
جنس شيطاني در بعضي احزاب و جريانات سياسي 
جامعه  امروز ايران، قابل رديابي است! داستان فرح 
تنه��ا قصه  جذاب دخت��ری فقير و يتي��م كه مثل 
داستان هاي عامه پس��ند، ناگهان ش��اهين بخت 
اقبال بر دوشش نشس��ت و به چشم هم زدني خود 
را در كاخ هاي پرزرق و برق و كنار پادش��اه يافت، 
نيست؛ داس��تان فرح تنها حكايت ملكه اي ساقط 
شده از س��رير قدرت با فراز و فرودهاي خواندني و 
داستان هايي از اين دست نيست؛ داستان فرح، در 
وراي ظاهر پرحادث��ه و رنگارنگش، قبل از هر چيز 
روايت يك سنخيتي است؛ روايتي از يك همراهي، 
همزادي و همبس��تگي پنهان بين هم��ه  اجزاي 

جريان باطل است. 
آنچه مي خواني��د، روايتي مس��تند از زندگي فرح 
ديبا است كه غالباً از نگاه و خاطره  ديگراني كه در 
اطراف فرح بودند، گردآوري ش��ده است. در پايان، 
ضمن تش��كر از مؤلف محترم، از جناب آقاي دكتر 
محمدصادق كوش��كي، مدير دفتر هنر و ادبيات، 
آقاي دكتر غالمرضا خواجه سروي، معاون پژوهشي 
و ارزياب نهايي اثر و همكاران پرتالش در مؤسسه 

فرهنگي - هنري و انتشارات قدرداني مي كنيم«. 

روايتي از حال خوش و ناخوش 
»عروس آخر«

از چپ گرايي تا شهبانوگري!
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در جنگ جهان��ي دوم هم ايران ب��ه دليل عدم 
محبوبيت حاكميت مجدداً مورد هجوم نيروهاي 

ديگر كشور ها واقع و بالفاصله اشغال شد. 
نكته جالب اينكه گاوريلو پرنسيپ عامل شروع 
اين جن��گ نهايتاً در دادگاه به 2۰ س��ال زندان 
محكوم شد اما س��ه س��ال و ۱۰ ماه بعد در اثر 
بيماري سل ناشي از شرايط بد زندان در سلول 

خود در قلعه نظامي ترزين درگذشت. 
  تراژدي يك جنگ در ايران

در س��وم اوت س��ال ۱۹۱۴ كه جن��گ جهاني 
اول آغاز ش��د احمدش��اه قاجار تازه به سن ۱8 
سالگي رسيده و تاج گذاري كرده بود و قدرت و 
اختياري نداشت لذا اوضاع داخلی كشور سامان 
نداش��ت. در آن دوران ايران با روس��يه تزاري، 
عثماني)متحد آلمان( و هند)مستعمره بريتانيا( 
همس��ايه بود و اين همس��ايگان ايران را محل 

تاخت و تاز نيروهاي خود قرار دادند. 
درنهايت به دليل اختالفات و نابس��اماني اوضاع 
داخلي، احمدشاه پس از گذشت سه ماه از آغاز 
جنگ در ۱2 ذيحجه ۱332 قمري فرمان خود 
را مبني بر اع��الن بي طرفي در جنگ خطاب به 
مس��توفي الممالك رئيس الوزرا ص��ادر كرد. در 
اين فرم��ان آمده: »نظر به اينك��ه در اين اوقات 
متأس��فانه بين دول اروپا نايره جنگ مش��تعل 
است و ممكن است اين محاربه به حدود مملكت 
ما نزديك ش��ود و نظر به اينكه روابط وداديه ما 
بحمداهلل ب��ا دول متخاصمه برقرار اس��ت براي 
اينكه عموم اهالي از نيات مقدسه ما در حفظ و 
صيانت اين روابط حسنه نسبت به دول متحاربه 
مطلع باش��ند امر و مقرر مي  فرماييم كه جناب 
مستطاب اجل اش��رف افخم اكرم مهين دستور 
معظم مس��توفي  الممالك، رئيس ال��وزرا و وزير 
داخله فرمان ملوكانه را به فرمانفرمايان و حكام 
و مأموران دولت ابالغ دارند كه دولت ما در اين 
موقع مسلك بي طرفي را اتخاذ و روابط دوستانه 
خود را با دول متخاصمه كماكان حفظ و صيانت 
مي  نمايد و به اين لحاظ مأم��وران دولت را بايد 
متوج��ه نمايند كه نباي��د وجه��اً من  الوجوه براً 
و بحراً كم��ك به همراهي يا ضدي��ت هر يك از 
دول متخاصمه نموده يا اسلحه و ادوات حربيه 
براي يك��ي از طرفين تدارك يا حم��ل كنند و 
بايد از طرفداري ب��ا هر ك��دام از دول متحاربه 
پرهيز و احتراز نموده، مس��لك بي طرفي دولت 
متبوعه خود را كاماًل رعايت نمايند و در تكميل 
حفظ بي طرف��ي و صيان��ت روابط حس��نه باز 
آنچه هيئت دولت ما مصلح��ت داند و به عرض 
برس��د در اجراي مقررات آن امر ملوكانه شرف 
صدور خواهد يافت.« در پي فرمان احمدش��اه، 
مس��توفي الممالك رئيس الوزرا نيز در تاريخ ۹ 
آبان ۱2۹3 با صدور بيانيه اي رس��ماً بي طرفي 

ايران را در جنگ بين الملل اعالم داشت. 
  بي طرفي، سياستي كه بي حاصل بود!

اهميت اعالم بي طرفي اي��ران در اين جنگ به 
قدري بود ك��ه حدود ۷۰ هزار س��رباز روس در 
اواخر س��ال ۱۹۱۴ نواحي ش��مال غربي ايران 
را در طول س��رحدات عثماني اش��غال كردند. 
نيروهاي عثماني نيز در برابر پيشروي نيروهاي 
متفقين، به خاك ايران حمله كرده و در نزديكي 
تبريز جنگي ميان آنه��ا و قواي روس در گرفت. 
به موجب اي��ن درگيري روس ها ناچار ش��دند 
اين شهر را تخليه كنند و شهر تبريز در جريان 
اين جنگ به آتش كشيده شد و مردم اين شهر 

متحمل خسارات فراواني شدند. 
در ادامه بي كفايتي دولت مركزي ايران نيروهاي 
روس پس از شكست قواي عثماني از قزوين به 
سمت تهران حركت كرده و ۱8 آبان وارد كرج 
شدند. پيشروي قشون روس به سمت تهران به 
گونه اي بود كه باعث شد دولت تصميم به انتقال 
پايتخت گيرد اما وزير مختار روس و انگليس در 
ديداري كه در 23 آبان ماه با احمدشاه داشتند 
وي را از اي��ن اقدام منصرف كردن��د. عدم ثبات 
دولت ما در آن روزگار به قدري بود كه در طول 
دوران جنگ ۱2 دولت در ايران روي كار  آمدند. 
فقدان ارتش منسجم در ايران باعث شد روس ها 
مناطق شمال و شمال غرب، انگليسي ها نواحي 
جنوب از جمله بوش��هر و بندر لنگ��ه و عثماني  
غرب كشور را به دست بگيرند، آلمان  ها هم كه 
در مناطق مختلف كشور نفوذ داشتند. هرچند 
قواي قزاق ها در كش��ور به عنوان نيروي نظامي 
حاضر بودند ولي به واس��طه  تربيت روس��ي كه 

داشتند به سمت روس ها متمايل بودند. 
  بار ديگر مقاومت ايراني

در اين دوران رئيسعلي دلواري در جنوب و ميرزا 
كوچك خان در شمال در برابر نيروهاي انگليس 
بس��يار مقاومت كردند. در س��ال ۱2۹۵ تعداد 
2۷ نفر از نمايندگان مجلس و گروهي از رجال 
سياس��ي و مردم عادي به منظور مقابله با قواي 
روس و انگليس، به طرف قم حركت كردند و در 
آن ش��هر »كميته دفاع ملي« را تشكيل دادند 
و يك هيئت چه��ار نفري را به هم��راه آيت اهلل 
مدرس ب��راي اداره امور برگزيدن��د. اين كميته 
بعد از تصرف قم به دس��ت روس ه��ا، كارش را 
در كرمانش��اه ادامه داد. حتي آيت اهلل مدرس از 
احمدش��اه هم دعوت كرد كه به ايران بازگردد 
اما احمدشاه نپذيرفت. در دوران جنگ جهاني 
اول مردم ايران در برابر نفوذ نيروهاي بيگانه به 
كشور بسيار مقاومت كردند اما در جنگ جهاني 
دوم به دليل رفتار سيستم حاكم ما شاهد چنين 

مقاومتي از سوي مردم نيستيم. 
  آغاز جنگ و كاهش صادرات نفت ايران

همه اين كشورها موقعي وارد خاك ايران شدند 
كه زمان برداش��ت محصول بود لذا آنها با ورود 
خود همه محصوالت ما را با خود به كش��ورهاي 

درگير جنگشان بردند، هرچند كه دولت انگليس 
كمبود محصوالت در ايران را به وقوع خشكسالي 
در آن س��ال ها ربط مي داد. البته از ديگر داليل 
وقوع قحطي در ايران دربار بود چون احمدش��اه 
قاجار خود از محتكران بزرگ گندم در كشور به 
ش��مار مي رفت. كمبود گندم در آن س��ال ها به 
گونه اي پيش مي رود كه در عرض دو سال قيمت 
گندم ۱۱ برابر مي شود. دامنه اختيارات بريتانيا و 
روسيه در طول دوران جنگ در ايران به اندازه اي 
بوده كه كليه وس��ايل حمل ونقل كش��ور اعم از 
بخش عمده اس��ب ها، قاطرها، ش��ترها و االغ ها 
را به عراق انتقال دادند، البته مابقي نيز به دليل 
قحطي تلف شدند. اين مسئله حمل ونقل عمومي 
ايرانيان را به قدري با محدوديت همراه كرد كه 
حتي رفت وآمد مقام��ات و كارمندان دولتي هم 

براي رسيدگي به امور با دشواري روبه رو شد. 
عالوه براين در ط��ول دوران جنگ بريتانيايي ها 
ميزان استخراج نفت ايران را از 2۰۰ هزار بشكه 
به يك ميلي��ون و 3۰۰ هزار تن رس��اندند و به 
گفته خودش��ان اگر نفت ايران نب��ود در جنگ 
پيروز نمي شدند. درواقع س��وخت كشتي هاي 
انگليس در هر دو جن��گ جهاني از معادن نفت 
ايران تأمين شد. نفت در كشور ما در حالي ميزان 
استخراجش شش برابر شد كه ۱۱ ميليون نفر در 
ايران بر اثر گرسنگي به كام مرگ افتادند. يعني 
ما هيچ سهمي از منابع نفتي مان هم نداشتيم. در 
چنين روزهايي ايران آن سال ها بدترين روزهاي 

خود را پشت سر مي گذاشت. 
    هولوكاست ايراني... 

گزارش هاي ارسالي افس��ران انگليس و وزارت 
امورخارجه امريكا به خوب��ي بازگو كننده تأثير 
ورود كش��ورهاي درگير جنگ به ايران و تاراج 
منابع و وقوع قحطي و كاهش جمعيت كشورمان 
در آن سال ها است. سرهنگ ام. اچ داناهو، افسر 
اطالعاتي ارتش بريتانيا و خبرن��گار ويژه ديلي 
كرونيكل كه ۵ آوريل ۱۹۱8 به ايران وارد شده 
در كتابش »مأموريت به پرش��يا« مي نويس��د: 
»اجس��اد مردان و زنان در معابر عمومي افتاده 
بود؛ پشته هاي چروكيده و تلنبار شده بشريتي 
فلك زده، در ميان انگشتان خشكيده آنها هنوز 
دسته اي علف كه از خاك بيرون كشيده بودند 
ديده مي ش��د يا ريش��ه هايي كه از مزارع كنده 
بودند تا ش��كنجه مرگ از گرسنگي را سبك تر 
كنند... در همدان نان، تنها قوت مس��تمندان، 
بس��يار گران ب��وده... روز شش��م م��ارس آقاي 
مك دانل كنسول بريتانيا رسماً محاسبه كرد كه 
روزانه 2۰۰ نفر از گرس��نگي مي ميرند... هشت 
زن دس��تگير ش��دند و اعتراف كردند چند بچه 
را از فرط گرسنگي كش��ته و خورده اند؛ ازجمله 
يك مادر و دختر ك��ه در حين پختن يك دختر 
هشت ساله دستگير و بعد در مقابل اداره تلگراف 

همدان سنگسار شدند.«
وزارت امور خارجه امري��كا نيز در ژانويه ۱۹۰۰ 
از هيئت نمايندگي اش در تهران مي خواهد كه 
جمعيت ايران را به واشنگتن گزارش كند. وزير 
مختار امريكا در اين رابطه پاسخ مي دهد كه در 
ايران آمار رس��مي وجود ندارد ول��ي اروپاييان 
مقيم ايران و كساني كه نظرش��ان معتبر است 
جمعيت ايران را ۱2 ميليون نفر مي دانند. عالوه 
بر آن سفارت امريكا در س��ال ۱۹۱۰ جمعيت 
ايران را ۱3 ت��ا ۱۵ ميليون نفر گ��زارش كرده 
و وزيرمخت��ار امريكا تأكيد داش��ته كه ايرانيان 
تحصيلكرده و مطلع جمعيت ايران را در س��ال 
۱۹۱۰ ح��دود ۱۷ ميلي��ون نف��ر مي دانند. در 
همين گزارش، با استناد به ميزان مصرف روزانه 
نان، جمعيت تهران ۴۰۰ هزار نفر قيد شده و در 
سال ۱۹۱۷ نيز بر اس��اس تعداد آراي انتخابات 
مجلس چهارم، جمعيت تهران بيش از ۵۰۰ هزار 

نفر اعالم شده است. 
با توجه به ارقام موج��ود در گزارش هاي هيئت 
نمايندگي امري��كا در ايران، اگر جمعيت س��ال 
۱۹۱۰ اي��ران ۱۵ ميلي��ون نف��ر باش��د، به طور 
طبيع��ي در س��ال ۱۹2۰ اين جمعي��ت بايد به 
۱8 ت��ا 2۰ ميليون نف��ر مي رس��يد. در صورتي 
كه منابع امريكايي و انگليس��ي در س��ال ۱۹2۰ 
جمعيت ايران را ۱۰ ميليون نفر گزارش كرده اند. 
واالس اسميت موري، شارژدافر امريكا در تهران 
نيز در گزارش س��ال ۱۹2۵ خود اعالم مي كند 
 يك س��وم جمعيت ايران طي قحطي سال هاي 
۱۹۱8-۱۹۱۷ مرده اند. جمعي��ت تهران نيز به 
2۰۰ هزار نفر رس��يده يعن��ي ۶۰ درصد كاهش 

يافته است. 
  سخن آخر

البته در آمارهاي رسمي جنگ جهاني اول، آمار 
تلفات ايران هيچگاه جزو آمار رسمي به حساب 
نيامد. درواقع نمايندگان ما در ورساي نتوانستند 
به خوب��ي از منافع ايران حماي��ت كنند، ضمن 
اينكه چون انگليس جزو فاتحين جنگ به شمار 
مي رفت ميزان دخالتش را در ايران انكار نمود و 
همانطور كه اشاره شد خشكسالي را عامل وقوع 
قحطي در ايران معرفي كرد. البته اسناد مربوط 
به جنگ جهاني اول توسط وزارت جنگ بريتانيا 
تا سال 2۰۵3 »طبقه بندي ش��ده« و غيرقابل 

دستيابي اعالم شده است. 
در كل فجايع و تلفات جنگ جهاني اول در ايران 
به قدري مغفول مانده كه نس��ل ج��وان امروز 
نسبت به آن دوران بيگانه است. البته سريال ها و 
فيلم هايي همچون دليران تنگستان يا يتيم خانه 
ايران و مستندهايي مثل خاطرات خانه متروك 
تا حدودي توانس��تند در ارتقاي آگاهي نس��ل 
جوان رهگشا باشند اما اين مقدار پرداخت ها به 
چنين موضوع مهم و تأثيرگذاري در تاريخ ايران 

بسيار محدود و ناكافي است.


