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Abstract
Iranians have frequently faced with famine and crisis of food throughout the history. Over the
years, several factors have influenced the crisis of food which, in a general attitude, can be
divided into natural and human factors (internal and external). From the beginning of Qajar
period, such a crisis with quasi-colonial conditions and a special political economy imposed on
Iran by Russia and especially Britain led to severe shortage of grocery, inflation and famine.
The continuation of such conditions at the end of Nasir-ed-Din Shah reign led to the crisis of
grocery and general famine and caused the deaths of thousands of people. The British political
economy imposed on Iran through some treaties prior to World War I intensified economic
deterioration and crisis of public grocery (cereal) in the late World War which has been referred
with cereal and bread titles in more documents. During this period, Britain had the most military
presence in Iran and played a direct and indirect role in the crisis. Using analytical-descriptive
method with emphasis on documents, this essay indicates that contracts such as Mirjavar, oil,
1907 and 1915 provided the setting of establishment of general food crisis by Britain. Through
various forces such as the Consul of Britain, the Royal Bank, Poodratchiha and interacting with
the ruling landlords and merchants, Britain implemented an obligatory introduction of politics to
prepare food for its armies. So, Britain played a significant role in managing the crisis of food to
their benefit.
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چكیده
ايرانيان در طول تاريخ ،به طور متناوب با قحطي و بحران ارزاق روبهرو بودهاند .در طدول سداييان متاداد  ،عوامد
متع.د بر بحران ارزاق تأثير گذاشته است كه در نگرشي كلي ميتوان اين عوام را بده دو دسدته عوامد طبيعدي و
عوام انساني تقسيم كرد كه عام انساني در دو دسته داخلي و خارجي جا مديگيدرد وعدعيت شدبهاسدتعاار و
سياست اقتصاد خاصي كه روسيه و به ويژه بريتانيا از ابت.ا دوره قاجاريه بر ايران تحايد كردند ،.كابدود ارزاق و
گراني و قحطي را تش.ي .كرد ت.اوم چنين وععي به بحران ارزاق و قحطي عاومي در اواخر سلطنت ناصراي.ينشاه
منجر ش .و هزاران نفر جان خود را از دست دادن .سياست ها اقتصاد ِ انگلستان كه پيش از جنگ جهداني اول بدا
بستن قراردادهايي در ايران به اجرا درآم.ه بود ،در اواخر جندگ جهداني اول بدر وخامدتت اقتصداد و بحدران ارزاق
عاومي افزود در اسناد ،ارزاق عاومي بيشتر با عناوين غله و نان آم.ه است در اين ايدام ،بريتانيدا بيشدترين ضودور
نظامي را در ايران داشت و در بحران ،نقش مستقيم و غيرمستقيم ايفا كرد در اين جستار با روشي تحليليتوصديفي و
با تأكي .بر اسناد ،تالش ش.ه است به اين پرسشها پاسخ داده شود كه زمينهها بروز بحران ارزاق توسط بريتانيا چه
بود و اين بحران را چه نيروهايي م.يريت ميكردن .فرض ما بر ايدن مبندا اسدتوار اسدت كده قراردادهدايي هاچدون
ميرجوار ،نفت 7091 ،و  7071زمينﮥ بحران ارزاق توسط بريتانيا را در ايران فراهم كرد بر اين اساس انگليسديهدا بدا
كاک نيروها مختلفي هاچون كنسول بريتانيا ،بانک شاهنشاهي ،پودراتچيها و تعام با برخدي از مالكدانِ ضداكم و
تجار موجب پياده ش.ن مق.مﮥ واجب سياستشان ،يعني تهيﮥ ارزاق برا نيروها نظامي خود شد.ن .بده ايدن ترتيدب
باي .گفت بريتانيا برا تأمين منافع خود ،در م.يريت بحران ارزاق نقش مهاي داشت
واژههای کلیدی :بحران ارزاق ،بريتانيا ،غله ،قحطي
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اصددددالضي موجددددب قحطددددي عاددددومي سددددال

مقدمه
پدددز از سدددقو سلسلﮥ صدددفويه ،تکاپوهدددا

7711و7711ق7710/ش7119/م شددددددد .كددددددده

اقتصاد سياسي بريتانيا برا تسلط بر آسيا غربدي،

فاجعه بارترين قحطي از ابت.ا دورۀ قاجار بدودا بده

به خصوص با فرستادن سدرويز هدا جاسوسدي بدا

طور كه آدم خوار روا يافت و گفته ش.ه اسدت

هاکددار روسدديه ،تدد.اوم يافددت (هافددر:7911 ،

برخي از مدردم ضتدي اطفدال خدود را مدي كشدتن .و

07و )07ناآرامي ها دورۀ افشاريه تاضد .ضودور

مدددي خوردنددد( .جدددابر انصدددار 711 :7977 ،ا

اقتصدداد بريتانيددا را كددم رنددگ كددردا امددا در دورۀ

ظ ايسلطان777 :7971 ،ا صفتگ )19 :7911 ،

كريم خان زن ،.تالش هدا آنهدا بدرا خدار كدردن

از نياﮥ دوم سلطنت ناصراي.ين شاه ،بريتانيايي هدا

مسکوكات 7از ايدران افدزايش يافدت (آور :7911 ،

كه با مخايفت علاا مواجه ش.ه و موفق نش.ه بودند.

 )917شدددروو دورۀ قاجاريددده بدددا او تکاپوهدددا

سياستت اقتصاد خود را به صورت كام اجرا كنن،.

اقتصاد سياسي ق.رت هدا اسدتعاار انگلسدتان و

در رقابت با روسيه ،ايجاد مع.ود طرح ها عاراندي

روسيه در خاورميانه و ايران هم زمدان شد .در دورۀ

را در ايران مانع ش.ن .در چنين وعدعي ،مشدکالت

فتحعلي شاه ،به دنبال شکست هدا نظدامي و سياسدي

اجتااعي اقتصاد دو چند.ان شد .و نارعدايتي هدا

ايددددران از روسدددديه ،ايددددن تکاپوهددددا اوعدددداو

گسددترده در شددورشهددا شددهر و نامددههددا

اجتااعياقتصا د را در چندان وعدعي قدرار داد كده

دادخواهانه به ضکام نادود يافدت (رجبدي (دواندي)،

مردم به طور متناوب با قحطي و بحران ارزاق مواجه

710 :7909تا ) 711و در ترور ناصراي.ين شاه بده او

مي ش.ن .در نامه ا كه قائم مقام فراهداني در تداريخ

رسي .در دورۀ سلطنت مظفراي.ين شداه مشدکالت بدا

آخددر رموددان7717ق7791/ش7171/م بدده نيابددت از

ش.ت بيشتر ت.اوم پي.ا كرد و درنهايت ،به انقالب

عباس ميرزا برا فتحعلدي شداه نوشدت در ايدن بداره

مشددروطه خددتم شدد .انقددالب مشددروطه بدده انجددام

و گراندي

اصالضاتي منجر ش.ا اما وععيت پيچي.ۀ اسدتعاار ِ

نرخ و خايي بودن انبارها قلعه ها و شهرها كه هاده

تحايلي اوعاو سياسي اقتصاد را بده گونده ا پديش

خر سيورسات و قشون كشي پارسال ش .قحط و

بدددرد كددده بريتانيدددا از سدددال هدددا ابتددد.ا دهددده

غال هم كدار مدردم را بده جدايي رسدان.ه كده قدوت

7999ق7709/ش7077/م ،به بهدانﮥ نداامني ،ابتد.ا در

اليادوت خدود را مشددک تحصدي مدديتوانند .كددرد

جنوب شرق و سپز در جنوب ايران نيدرو نظدامي

طاقت دادن يک فلز ن.ارد» (قائم مقدامي10 :7911 ،

پياده كرد نيروها بريتانيايي كه در طول دورۀ قاجار

و)09

به صورت مقطعي در ايران ضوور مي يافتن .ايدن بدار

چنين گفت « :از هاه ب.تر قحطي خدورا

در دورۀ پادشددداهي محا.شددداه و نياﮥ نخسدددت

تددددا اواخددددر جنددددگ جهدددداني اول و كودتددددا

سلطنت ناصراي.ين شاه چنين وععيتي كم وبيش ادامه

7700ش 7079/م در ايران مان.ن .ضودور نيروهدا

يافدددت ايدددن اوعددداو از يدددک سدددو از وعدددعيت

بريتانيايي قيات غالت و ارزاق عادومي را افدزايش

شبه استعاار تحايلي بر كشور و از سو ديگدر ،از

داد و زمينه ساز بحران ارزاق در اواخر جنگ جهداني

بحران ها مايي دويدت ناشدي بدود (آدميدت:7911 ،

اول ،به ويژه ش.ت بحدران در منداطق غربدي كشدور،

 )779بدده دنبددال چنددين وعددعي ،فقدد.ان اقدد.امات

ش .بحراني كه تلفات كمسابقه ا بر جا نهاد

زمينهها بحران ارزاق عاومي (غله) توسط بريتانيا در ايران و م.يريت بر آن در نياﮥ غربي كشور

پیشینﮥ پژوهش

آباديددان در كتدداب ايددرانا از سددقو مشددروطه تددا

77

شاهنشدداهي جددايگزين آن شدد .و پددز از يغددو امتيدداز
تايبوت ،بدرا ضدق فسدخ امتيداز ،باندک شاهنشداهي

كودتا سوم اسفن .به اين موعوو اشدارههدايي كدرده

بريتانيددا وامددي بدده تددايبوت داد كدده شاخصددها بددرا

اسددت محادد.قلي مجدد .در كتدداب قحطددي بددزر ،

وابسددتگي ايددران بدده بريتانيددا شدد( .آباديددان:7911 ،

براساس اسدناد وزارت امدور خارجدﮥ آمريکدا ،نقدش

711و711ا فوران711 :7917 ،و)711

بريتانيا را در ايجداد بحدران ارزاق و قحطدي برجسدته

با به سلطنت رسي.ن مظفراي.ينشاه چنين وعدعي

كرده و ب.ون توجه به علدت هدا مختلدب بحدران و

ادامه يافت و انگلستان تا سال 7701ش7071/م ،موفق

زمينه ها پيش از آن ،بيشتر بهصورت روايتي اسناد را

ش .دو قرارداد با ايران و دو معاه.ه با روسيه به امودا

آورده است محا.رعا پرديي نيز در مقايﮥ دهصفحها

رسان .اين قراردادها در ضايي كه مندافع كوتداهمد.تت

بررسي عل قحطي ايران در خالل جنگ جهداني اول،

روسيه و بهويژه بريتانيا را تأمين ميكرد ،بهانﮥ ضودور

به صورت كلدي و فقدط در دو صدفحه از ايدن مقايده،

نيروها نظامي اين دو كشور را در صورت بده خطدر

علتها قحطدي را بدهشدک ايدب خشکسدايي ،ب

افتادن منافعشان فراهم ميكرد ضوور سپاهيان بريتانيا

كابددود امکانددات و راههددا جهددت انتقددال ارزاق و

و روسيه نيز خود مستلزم تهيه ارزاق و تد.اركات الزم

ضوور نيروها خدارجي بيدان كدرده اسدت مسدعود

بود كه بهت.ريج با شروو خشکساييها و جنگ جهاني

كوهستاني نژاد در مقايﮥ سال دمپختک و سدهيال ترابدي

اول ،زمينههدا ايجداد بحدران ارزاق را در كشدور بده

فارساني نيز در مقايﮥ ايران در سالها جندگ جهداني

وجود آورد ايبته ايدن بحدران در تادام منداطق ايدران

اول در ادامﮥ علت ها بحران ارزاق ،به نقش نيروها

يکسان نبود و در اواخر جنگ جهاني اول كه ضودور

خددارجي در بحددران ارزاق اشددارها گددذرا كددردهاندد.

نيروها بريتانيايي در نياﮥ غربي كشور افزايش يافتده

بنابراين الزم دانسته ش .در اين جستار نقدش بريتانيدا

بددود ،بحددران ارزاق در ايددن بخددش از كشددور شدد.ت

در ايجاد زمينه ها بحران ارزاق در ايدران و مد.يريت

بيشتر داشت
قراردادها زمينه ساز بحران ارزاق عبدارت بودند.

بددر آن ،بددهطددور اختصاصددي در نيادده غربددي كشددور،
بهصورت مفص بررسي شود

از:
 .6قرارداد میرجوار

ایجاد زمینههای بحران ارزاق توسط بریتانیا

ايددن قددرارداد كدده در سددال 7711ش7091/م ميددان

در سالها نياه دوم سلطنت ناصراي.ينشاه كه به

مشددديراي.ويه و مارييندددگ ) ،(Marlingوزرا امدددور

عصر امتيازات معروف ش ،.اوعاو كشور از دو واقعه

خارجه دو كشور ايران و بريتانيا ،به اموا رسدي .زمينﮥ

ضکايت داشت :محاصرۀ اقتصاد و ه.ايت سياسدت

ضوور دويت انگلستان را در جندوب شدرق و سدپز

ايددران در محدد.ودها كدده دو قدد.رت اسددتعاار

جنوب ايران فراهم كرد در فص سدوم ايدن قدرارداد

ميخواستن .اين امتيازات به طور معاول بدا مخايفدت

آمدد.ه بددود دويددت ايددران اجددازه خواهدد .داد سدداكنان

علاا مواجه ميش .و يغو ميش.ا امدا منطدق مناسدبات

روستاها سرض .ميرجدوار و دزدآب هرگداه مايد

به گونه ا بود كه امتيازات ج.ي .جايگزين ميشد.ا

باشن .به پايگاهها بريتانيدا كده در خدا هند .واقدع

برا مثال ،پز از يغو امتياز رويتر امتياز تأسيز بانک

ش.ه ان .هر سايه تا مق.ار هفتص .خروار تبريدز غلده و
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آذوقه بفروشن .و نيز اجازه خواه .داد كه ب.ون هدي

تعام با برخي از مسدئوالن دويتدي و مالكدان ،غلده و

ماانعتي هر سايه مق.ار هدزار و پانصد .خدروار تبريدز

تجهيزات خود را فراهم كنن .و اين روش را تا اواخدر

غله و مق.ار پنجداه خدروار روغدن از سيسدتان بدرا

جندددگ ادامددده دهنددد( .مجددد711 :7911 ،.و711ا

پايگداههدا سدرض .بريتانيدايي ربدا قلعده و سداير

محبددوبفريادداني111 :7917 ،ا سدداكاا ،كددارتن،719

پايگاهها ضا شود برا تاام اين غلهها و روغن كده

پرون.ۀ ،7109سن )711.بنابراين باي .قرارداد ميرجوار

به خار فرستاده ميشود باي .از بريتانياييهدا گادر

را نخستين بهانﮥ ضوور نيروها بريتانيا برا اشدغال

متعارفي گرفته شود كه از ساير ملتها گرفته ميشدود

ايران و به دنبال آن ،تهيﮥ ارزاق (غله) دانسدت كده تدا

(ساكاا ،كارتن ،719پرون.ۀ ،7109سن17.و)11

اواخر جنگ جهاني اول ادامه يافت

ابهام در قرارداد 7711ش (ميرجوار) ،زمينه را بدرا
م.اخﮥ بريتانيدا و بحدران ارزاق فدراهم مديكدردا زيدرا

 .9قرارداد  6291و 6261

مشخص نش.ه بود وععيت قحطي و مشکالت كابدود

بريتانيا كه سالها پيش از انقالب مشروطه به فکر

ارزاق را چه كسي يا چه مرجع دارا صدالضيتي بايد.

اين بود كده در ايدران ،مناسدبات سياسدي خدود را بدا

تعيين كن .در سن .آم.ه بود شرايط معاه.ه «راجع است

روسيه تغييدر دهد ،.در مواجده بدا ايدران دو سياسدت

به سالهايي كه غله مث سالها متعارفي بوده باشد .و

متفددداوت داشدددت كددده هدددر دو سياسدددت در بدددين

دويت انگليز در ضا اين غله سابقايذكر از هي يک

سياست م.اران بريتانيايي طرف.اراني داشتن .يک دسته

از نقاطي كه از فوق ذكر ش .درخواست نخواهن .كدرد

معتق .بودن .سياست بريتانيا در داخ ايران باي .به هر

يعني در وقتي كه به طور وعوح معين شود كده واقعدا

قيات قدوت داشدته باشد .و از تجاوزهدا روس در

به واسطه آفت زراعت از ملخ يا زندگ يدا سداير آفدات

تاام مالکت جلوگير شدود دستﮥ ديگدر مديگفتند.

فددوقايعدداده قحطددي ضاصدد شدد.ه باشدد( ».سدداكاا،

سياست بريتانيا در ايران در خود مالکت موعدوعيت

كارتن ،719پرون.ۀ ،7109سن17.و )11بنابراين بريتانيدا

ندد.ارد و بددرا ماانعددت از تجاوزهددا روس بدده

پدديش از شددروو بحددران ارزاق و جنددگ جهدداني اول

سرض.ات هن.وستان اسدت هدر وقدت ايدن موعدوو

پيشبيني آين.ه را كرده بود و خود را آماده ميكرد

صورت خارجي ضاص كن .جلوگير خواهيم كرد و

در هاين راستا ،آنها پيش از جنگ جهاني اول بده
واسطه تجار هن .و از ابت.ا جنگ با كشدتي بخدار

الزم نيست ب.ون عرورت ،مبلغي پول صدرف ضفدظ
سياست دويت در داخ ايران شود

آوريستان مقد.ار درخدور تدوجهي غلده از سيسدتان و

بدداوجود چنددين مبدداضثي ،سياسددت كددالن بريتانيددا

بوشددهر مدديخري.ندد .و از كشددور خددار مدديكردندد.

پيچي.ه تر از هايشه بدودا زيدرا آنهدا در درازمد.ت بدا

(اسنادوخ7997 ،ق ،كارتن ،17پرون.ۀ ،1سن7.ا ساكاا،

اموا قراردادها ،از يک سو توعيب قد.رت روسديه را

كارتن ،719پرون.ۀ ،71710سن )11.آنهدا در صدورت

در ايددران و اروپددا موجددب شدد.ن .و از سددو ديگددر،

يزوم ،برا ضفظ منافع خود ،به اَعاال خشونت آميز و

سركوب مشدروطه خواهدان در ايدران و ضفدظ مندافع

ته.ي.آميز متوس ميشد.ن( .دايدر 11 :7911 ،و  11و

تجار خود در هن.وستان را باعد

شد.ن .ازجالده

 711و  711و 710ا ساكاا ،كارتن ،719پروند.ۀ،7109

اين پيادانهدا قدرارداد  7091بدود كده بدين روسديه و

سن77.و )977و در بيشترِ مواقع تالش مدي كردند .بدا

بريتانيا به امواء رسي .و درنتيجه ،ايران بده دو منطقده
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نفوذ بين اين دو كشور در شاال و جنوب و نيز يدک

ت.اوم چنين سياستي ،روسهدا در ايايدتهدا شداايي

منطقه بديطدرف تقسديم شد .ايدن قدرارداد از تغييدر

مان.گار ش.ن .و بهويدژه از ابتد.ا جندگ جهداني اول،

مناسبات ميان دويتها اروپايي و هاچنين مصدايحه

اهرم فشار سياست بريتانيا در مناطق زيدر سدلطه خدود

تاريخي در آسيا ناشي بود انگلسدتان بدا امودا ايدن

بودن .آنها با اعاال خشونتآميز ،به شک ها مختلب،

قددرارداد دسددت روسدديه را در شدداال كشددور ،يعنددي

فروپاشي و تحلي منابع انساني و اقتصداد را موجدب

عادد.هتددرين مندداطق كددانون انقددالب ،بدداز گذاشددت و

ش.ن.ا اما بريتانيا در بيشتر مواقع از مواجهده مسدتقيم و

مخايفت با نقشهها ع .مشدروطهخدواهي روسديه را

درگير با مردم جلوگير ميكرد و بدا كادک عوامد

كنار نهاد نخسدتين نشدانههدا ايدن هاداهنگي ميدان

خود به مقصود ميرسي.

سياسددت بريتانيددا و روسدديه در دورۀ اسددتب.اد صددغير

تأثير معاه.ه 7091م در بحران ارزاق عاومي زمداني

(7711و7711ش7091/و7090م) ناود يافت در ايدن

چن .برابدر شد .كده دويدت بريتانيدا براسداس معاهد.ه

دوره ،هنگامي كه مردم تبريدز در دو دسدته موافقدان و

7701ش7071/م ،در ازا وع.ه خشکوخايي واگذار

مخايفان مشروطه با يک.يگر جندگ كردند ،.وعدعيت

قسطنطنيه و تنگهها بسدفر و دارداند پدز از خاتاده

پيچي.ه اقتصاد و نبود امنيت موجدب شد .سدپاهيان

جنگ به روسيه ،موفدق شد .منطقده بديطرفدي كده در

روسيه با هااهنگي بريتانيا از مرزها شاايي به كشور

معاه.ه 7091م وجود داشت به قلارو نفوذ خود اعافه

وارد شون.

كن .از سال 7071م ،بريتانيا از اعتراض به روسيه بدرا

كنسددولهددا روس و انگلدديز در اعالميددها بدده

نقددب بدديطرفددي ايددران دسددت كشددي .و از آن دويددت

تدداريخ چهددارم ربيددعايثدداني7971ق7711/ش7090/م

خواست تا هرچه زودتدر نيروهدا بيشدتر بده ايدران

چنين بيدان كردند« :.دويدت انگلديز و روس بندا بده

بفرست( .ميروشنيکب17 :7911 ،و )11اق.امي كده جدز

مالضظه شرايط انسانيت قرار دادن .كه راه جلفا بدرا

خرابي اراعي مزروعي و گرفتن اجبار غالت و نان از

ضا آذوقه به تبريز برا اهايي شهر و اتبداو خارجده

مردم و دويت نتيجها ن.اشدت و درنهايدت ،بده مدر

باز شود و مسلم است با وجود سدواران قراجدهداغدي

چن .هزار نفر منجر شد( .مالئديتدواني 710 :7911 ،و

ضا آذوقه و تأمين راه عابرين ماکن نيست ،با ايدن

 709و )707

مالضظه قرار گذاشته ان .يک قدوه كدافي بدرا ترفيدق

بريتانيا كده پدز از قدرارداد 7071م اشدغال منداطق

ضاملين آذوقه و تأمين راه از شر اشرار تعيين گردد تدا

مركز و ضتي شاالشرقي ايران را شدروو كدرده بدود،

اينکه راه مفتوح شود» (كسرو )091 :7919 ،

برا ت.اركات سپاهيان خود ،به خري .غله و تجهيدزات

اين در ضايي بود كه در آن ده ماه گرفتدار تبريدز

و خار كردن آن از مرز ،ب.ون پرداخت ضقوق گاركي،

به بيگانه ا كاترين آزار نرسي.ه بود و هنگام نايابي

اق.ام كرد اين كار علني صورت ميگرفتا به گوندها

خددورا  ،اروپاييددان و بسددتگان ايشددان از ديگددران

كه وثوقاي.ويه ،رئيزايدوزرا ،در نامدها اعتدراضآميدز

آسوده تر بودن .و انجان تبريز ميكوشي .تا جايي كده

رسي.گي سفير بريتانيا به اين موعوو را خواسدتار شد.

ماکن است جلو بهانده بريتانيدا و روسديه را بگيدرد

(ساكاا ،كارتن ،719پرون.ۀ ،7109سدن797.ا اسدنادوخ،

(كسددرو  )109 :7919 ،بنددابراين قددرارداد 7091م بددا

7991ق ،كارتن ،11پرون.ۀ ،1سن)71.

آم.ن سپاهيان روسيه به ايران مص.اق عيني پي.ا كرد در

در سن .ديگر با اشاره به مالقات قدوامايالدک ،از

 /71پژوهشها تاريخي ،سال پنجاه و پنجم ،دوره ج.ي ،.سال يازدهم ،شااره اول (پياپي  ،)17بهار 7901

مالكان شيراز ،با ژنرال سايکز ) (Sykesآم.ه است« :از

دويت بريتانيا بود ضجم گستردها از محصوالت نفتي

قرار كه مذكور شد .معدادل دو هدزار شدتر و قداطر

خام يا پااليشش.ه را تويي .ميكرد و در اختيار ارتدش

متص مشغول ضا آذوقه و مهاات بدين بند.رعباس،

بريتانيا قرار مي داد (مج)710 :7911 ،.ا زيرا وينستون

سددعي.آباد شدديراز و اصددفهان هسددتن .دو روزه شددني.ه

چرچيد ) (Winston Churchillشددش روز پدديش از

ميشود بخيال زيادكردن قشون جنوب هستن .ندود نفدر

جنگ جهاني اول (7709ش7071/م) تبد.ي سدوخت

قونسددول اصددفهان فرسددتاده ايددن هفتدده وارد شدد.ن .در

كشتيها را از زغال بده نفدت در دسدتور كدار دويدت

صورتي كه سر خرمن تهيه آذوقه سال دي.ه مق.ار هم

بريتانيددا قددرار داد بنددابراين بريتانيدداييهددا بايدد .بددرا

از هن.وسددتان آوردندد .دو روز اسددت مجدد.دا جددنز

سربازان و وابستگان ايدن كشدور كده در خوزسدتان و

مي خرند( ».اسدنادوخ7991 ،ق ،كدارتن ،11پروند.ۀ،71

بصره ضوور داشتن .و برا ضفظ منافع خود ،بهويدژه

سن )71.بر اساس اين اسناد مشهود است كه بريتانيا پدا

منابع نفت جندوب ،تدالش مدي كردند .و ارزاق تهيده

را از قراردادها فراتر گذاشته و تصايم گرفته بدود تادام

مدديكردندد( .ميروشددنيکب )91 :7911 ،دويتاددردان

ايددران را اشددغال كندد .كدده ايددن امددر در بحددران ارزاق،

انگليسددددي در بيشددددتر مواقددددع در تعامدددد بددددا

بهخصوص در مناطق غربي ،نقش مستقيم و غيرمستقيم

دستنشان.گانشان بده چندين هد.في مديرسدي.ن .در

داشت

سن .به تاريخ 7709ش7071/م ،گزارش ش.ه اسدت
كه« :انگليسيها اصرار و ابرام فوقايعاده در رفع ق.غن

 .3قرارداد نفت

ص.ور غله دارن .چون شيخ در محاره ايدن قد.غن را

نفوذ روس ها در ميان دويتاردان ايدران و گدرفتن

موقوف كرده است تاام غالت ديلدم و بهبهدان را بده

امتيازها متع.د در ايام سلطنت مظفراي.ينشاه بريتانيا

محادره بدرده واز آنجدا خددار مديكنند( » .سدداكاا،

را به تکاپو ان.اخت تا امتياز ج.ي .از ايدران بگيدرد

كارتن ،719پرون.ۀ ،71710سن)799.

بريتانيا سرانجام در سال 7711ش7091/م موفدق شد.

چنين سياستي تا اواخدر جندگ جهداني اول ادامده

امتياز استخرا نفت جنوب را به دسدت آورد كده بده

يافت در هاين راستا ،كنسدول بريتانيدا در خوزسدتان

امتياز دارسدي معدروف شد .بريتانيدا بدرا تثبيدت و

قراردادها متع.د بدرا خدرو گوسدفن .و گند.م

گسترش نفوذ خدود در ايدران ،برخدي رجدال مهدم را

بسته بود كده ماهيانده از ايدن منطقده بدرا نيروهدا

واسطﮥ عق .اين قرارداد كرده و برا راعي نگهداشتن

بريتانيددايي در بصددره فرسددتاده مدديشدد( .سدداكاا،

آنددان ،سددهامي نيددز بدده ايشددان واگددذار كددرده بددود

كارتن ،719پرون.ۀ ،71710سن 11.و  19و  19و )11

(دويتآباد )7911 :911 ،

از سو ديگر ،بريتانيا برا خار كردن نفت از كشور

كساني كه مدانع اصدالضات دسدتگاه مدايي دويدت

به ايجاد ناامني و بحران ها ع.ي.ه در مناطق شداايي

ش.ن .و بستر اخرا شوستر را از ايران فراهم كردند،.

و نياه غربي نيداز داشدتا يعندي منداطقي كده كدانون

با شروو جنگ جهداني اول ،در تعامد بدا وابسدتگان

فعاييت ها سياسي بودن .يکي از آنهدا بحدران ارزاق

خود در مناطق جنوبي ايران و بيناينهرين ،نفدت را از

بود كه به علت توعيب ش.ي .مايي دويت ايجاد شد.ه

بنادر جنوبي به خار ضا ميكردند .شدركت نفدت

بدددددودا زيدددددرا دويدددددت بريتانيدددددا از سدددددال

انگليز و ايران كه دستكدم دوسدوم آن در مايکيدت

7071تا7079م7701/تدا7700ش عدالوهبدر نگدهداشدتن

زمينهها بحران ارزاق عاومي (غله) توسط بريتانيا در ايران و م.يريت بر آن در نياﮥ غربي كشور
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منابع ناشي از استاهال 9و ن.ادن آن به دويدت ايدران در

عددالءايسددلطنه كدده در ضايددت انفعددايي قددرار داشددت

او بحران مايي ،به بهانه اينکه دويت ايران موفق نشد.ه

كنارهگير كرد و عيناي.ويه با جوساز برخي از تجار

است امنيت مناطق عاليات نفت را تأمين كند ،.از دادن

و بازاريدددان بدددرا دومدددينبدددار در تددداريخ 1صدددفر

ضق االمتيداز ايدران ماانعدت كدرد (موضد17 :7911 ،.ا

7991ق7701/ش7071/م كددابينﮥ خددود را تشددکي داد

مجددد 711 :7911 ،.و  719و  719و  )711بندددابراين

(پورآرين. )111 :7911 ،

بريتانيا با پرداختنکردن سدهم ايدران از مندابع نفدت و

در ضددايي كدده تغييددر كابينددههددا باعدد

مدديشدد.

ضوور نيروها نظامي اين كشور كه به مواد غدذايي و

توعيبش.ن دويت بيشتر شود ،در نياه غربدي كشدور

تجهيزات نياز داشدتن ،.موجدب تودعيب مدايي دويدت

ال سدي دنسدتروي  ،(L. C. Dunsterville) 7فرماند.ه

ايران و درنتيجده شد.تيدافتن نداامني و بحدران ارزاق،

نيرو ها بريتانيا ،برا تسلط بر غرب كشور و مقابلده

بهويژه در مناطق غربي ،ش...

با بلشويکها و ماانعت از دستيابي آنهدا بده چداههدا
نفددت بدداكو از سددات بغدد.اد وارد ايددران شدد .او بددا

مدیریت بریتانیا برر بحرران ارزاق در اوا رر جنر

سازمان.هي تغذيها و نظامي نيرو ها يجامگسديختﮥ

جهرررانی اول ( 6921و6921ش6261/و6261م) در

تزار روسيه و به كدار گدرفتن آنهدا عاليدات خدود را

نیمﮥ غربی ایران

شروو كرد درنتيجه ،بريتانيدا بدرا فدراهمكدردن ارزاق

.پس از تشدکي دومدين دويدت عدالء ايسدلطنه در

نيروها خود از عواملي بهره برد كه عبارت بودن .از.:

شددعبان 7991ق7701/ش ،گرانددي و كابددود خواربددار

الف .کنسول بریتانیا و بانك شاهنشاهی

آنچنان عرصه را بر دويت تنگ كدرد كده عدالءايسدلطنه

از ميان نيروها ِ مجر ِ سياستت بريتانيدا در بحدران

سددومين كددابينﮥ خددود را در 79محددرم7991ق7701/ش

ارزاق ،كنسددويگر هددا كدده در بيشددتر شددهرها ايددران

تشکي داد در چنين موقعيتي وععيت در تادام ايدران،

نااين.ه داشت مهمترين نقدش را بداز مديكردند .در

به خصوص در نياﮥ غربي ،آشفته بود نيروها روسدي

يکددددددددي از اسددددددددناد بدددددددده تدددددددداريخ

كه از سالها پيش از جنگ جهاني اول در ايدران بودند.

71صددفر7991ق/آبددان7701ش/دسددامبر7071م ،دربددارۀ

و سپاهيان بريتانيايي كه از ابت.ا جنگ جهداني اول بده

نقددش مسددتقيم كنسددول بريتانيددا در خريدد .ارزاق در

بهانه ضوور آياان كشور را اشغال كرده بودند ،.باعد

كرمانشاه چنين آمد.ه اسدت …« :قونسدول انگلديز از

آشفتگي بيشتر در اداره امور ش.ن .اين آشفتگي زمداني

چن .قب شروو به خري.ن جدنز كدرده و مدأمورين

بيشتر ش .كه در دهه نخست ماه نوامبر  ،7071اكتبر بده

قونسويگر در اطراف شهر و قصدر بده عندوان آذوقده

تقويم قد.ياي روسدي ،بلشدويکهدا بده رهبدر يندين

اردو روس خري.ار جنز مي نااين .بد.يهي اسدت

) (Leninسررشته كارها را در روسيه به دسدت گرفتند.

با اين ترتيب عاقبت امر آذوقه خيلي وخيمتر از ضايدت

و شيرازۀ نيروها روسيه تزار در ايران از هم پاشدي.ه

ضاييه ش.ه… با مقامات مربوطه مذاكره و قرار بگذاري.

ش .در چنين موقعيتي ،نيروها انگليسي كده پديشتدر

كه از اين به بع .مأمورين قونسويگر خري.ار جنز

مناطق شرقي و جنوبي كشور را اشغال كرده بودند .بده

را موقددوف دارندد( »….اسددنادوخ7991 ،ق ،كددارتن،11

مندداطق مركددز و غربددي هددم توجدده كردندد .دويددت

پرون.ۀ ،77سن. )17.
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از ديگر اق.ام ها كنسول بريتانيا دفاو از كارهدا

متفاوت ادامه ميداد باندک شاهنشداهي بدازو مدايي

نظاميددان يددا تبرئددهكددردن آنهددا از اعاددايي بددود كدده

سياسددت بريتانيددا در ايددران بددود در سددن .دربددارۀ

به خصوص در خري .ارزاق انجام ميدادن .در سدن.

هاکار بانک و اعوا كنسويگر و هاچنين تبرئه

به تاريخ رمودان 7991ق/تيدر7701ش ،در ايدن بداره

آنددان توسددط كنسددول در او قحطددي بدده تدداريخ

چنددين آمدد.ه اسددت« :بددا سددفارت انگلدديز مددذاكره و

79صدددفر7991ق7701/ش چندددين آمددد.ه اسدددت:

تقاعا جلوگير ش .مي گوين .چون وزارت داخلده

«كرمانشاهان… قونسدول انگلديز پدز از مدذاكرات

از تهيه آذوقه برا نظاميان انگليز ماانعت مديكنند.

الزمه اعالني انتشار دادن .كه ديگدر باندک و اعودا

نظاميان ناچار هسدتن .متوسد بده ايدن پدودراتچيهدا

قونسويخانه به هي وجه دخايدت در خريد .و ضاد

باشن( »….اسنادوخ7991 ،ق ،كدارتن ،11پروند.ۀ،71

غله از شهر به خار نخواهند .نادود…» (اسدنادوخ،

سن)971.

7991ق ،كارتن ،11پرون.ۀ ،77سن)91.

چنين م.اخالتي در تاام كشدور وجدود داشدت و

اين در ضايي بود كه ژنرال دنستروي كه چن .مداه

واكنش ها ضکام و نايبان آنها را موجب مديشد .در

پددز از ايددن در هادد.ان و قددزوين ارزاق خريدد.ار

77محددرم7991ق/مهددر7701ش ،براسدداس دسددتور

مي كرد ،دربارۀ نقش بانک شاهنشاهي در فراهم كدردن

رياست وزار ،ضکومت اصفهان دربداه مد.اخالتي كده

بستر مايي خري .ارزاق گفته بود« :مسدئله تهيده ارزاق

ژنرال كنسول بريتانيا در امر ارزاق شهر مديكردند .بدا

هم مانن .سابق چن.ان سخت و مشک نبودا ويي يدک

وزير مختار بريتانيا مذاكره كرد وزير مختار اظهار كرد

ناماليم ج.ي .عرض ان.ام نادود و آن هدم قحطدي

اگر كنسويگر م.اخلههايي كرده است به ايدن علدت

پول و مسدکوكات رايدج بدود… در سدايه كفايدت و

است كه ضکومت در امر ارزاق مراقبت ناديكند .در

ضسن تد.بير آقدا مدا مدور  ،مد.ير شدعبه باندک

مقاب  ،ضکومدت اصدفهان بيدان كدرد كنسدول اجدازۀ

انگليز در ها.ان ،نقود و مسکو رايدج بدا سدرعت

م.اخلﮥ مستقيم را ن.ارد و باي .بده تهدران اعدالم كند.

الزم جريددان پيدد.ا كددرده و قحطددي پددول هددي وق دت

(اسنادوخ7991 ،ق ،كارتن ،11پرون.ۀ ،7سن)1.

محسوس نش .از چه راهي او به ايدن مقصدود رسدي.

در ها.ان وعع از اصفهان وخيمتر بدود كادرها

هي كز سدر در نيداورد» (دنسدتروي )711 :7917 ،

عان وقايع دوشنبه 0ذ ضجه 7991مديآورد« :آقدا

بنابراين كنسول بريتانيا به شيوهها مختلب ،از خريد.

آقاسددي.محا .طباطبددايي هادد.اني تشددريب آورده،

ارزاق گرفته تدا تبرئده نظاميدان و باندک شاهنشداهي،

صحبت ها.ان و اينکه نان را قونسول انگليز از قرار

سياست دويت متبوو خود را پياده ميكرد

آدمي شش سير در آنجا بيشدتر اجدازه ند.اده كده هدر
شبانه روز به مردم بيشتر ن.هن .آن هم بده هاده داده

ب .ژنرالها و نظامیان بریتانیا

نايشود…» (كارها )171 :7917 ،

بريتانيددا كدده از ابتدد.ا دهدده 7709ش7999/ق در

عالوهبر ورود مسدتقيم كنسدول بريتانيدا در خريد.

نواضي جنوب شرقي ضوور داشت ،بدا شدروو جندگ

ارزاق ،به طور معاول بانک شاهنشاهي كه در اين ايام

جهاني اول به ت.ريج تاامي مناطق جندوبي را تصدرف

مهم ترين مؤسسه مايي معتبر در ايدران بدود بدا خريد.

كرد در هاين راستا ،ژنرال سايکز با پيدادهشد.ن در

ارزاق به پشتوانﮥ كنسول ،سياست بريتانيا را بهگوندها

سواض بن.رعباس و گذشتن از نواضي مركز ايدران،

زمينهها بحران ارزاق عاومي (غله) توسط بريتانيا در ايران و م.يريت بر آن در نياﮥ غربي كشور

71

در 71محددرم7991ق7701/ش ،بدده شدديراز رسددي .و بددا

ما با كاال سهويت كليه مواد غذايي را تهيه كدردهايدم و

ضاايت فرمانفرما و با ايجاد پليز جنوب به طور كام

در ضال ضاعر من ميتوانم يدک بريگداد قشدون را در

بر نواضي جنوب مسلط ش .در ت.اوم چندين سياسدتي،

نواضي بدين هاد.ان و قدزوين و منجيد از هدر ضيد

ژندددرال دنسدددتروي در اواخدددر ژانويددده/7071نياددده

نگاهدد.ار كددنم…» (دنسددتروي  17 :7917 ،و  17و

ربيع ايثاني7991ق7/بهادن7701ش ،بده هادراه چهدارده

 797و  797و )719

افسر با چه ويک كاميون و يک تانک از بغ.اد به قص.

ژنرال بريتانيايي آنق.ر ارزاق در اختيار داشت كده

ايددران بيددرون آمدد( .پددورآرين )117 :7911 ،هدد.ف

در شددعبان7991ق/خددرداد7701ش بددا ايجدداد دكددان

استراتژيک دنستروي ماانعت از دستيابي بلشو ها بده

خباز  ،در مقابد بده كدار گاداردن مدردان و اهدايي

چاهها نفت باكو و كاک به ع .انقالبيها قفقداز و

گرسددنه و فقيددر بددرا جددادهسدداز و مسددط كددردن

درنهايت تسلط بر غدرب ايدران بدود مسدير نيروهدا

مسيرهايي كه كاميونها و وسداي نظدامي بايد .عبدور

دنستروي از كرمانشاه به سات هاد.ان و قدزوين بدود

ميكردن ،.بخشدي از آن ارزاق را بده مدردم مديدادند.

كدده بددهعلددت سددرما شدد.ي .و ضوددور نيروهددا

(اسنادوخ7991 ،ق ،كارتن ،11پروند.ۀ ،71سدن)779.

ميرزاكوچکخان و كايته انقالب بلشويکها موفق نش.

اين وععيت در ماهها بع .هم ادامه يافت و نظاميدان

به پيشرو خود ادامه ده .و به ها.ان عقب نشست و

انگليز بر تاامي نقا ايران ،بدهويدژه منداطق غربدي،

شروو كرد برا سپاهيان خود ارزاق بخدرد در سدن.

مسدلط بودند .در سدن .گدزارش شد .كده خددوانين

بدده تدداريخ 79ربيددعايثدداني7991ق/بهاددن7701ش ايددن

درجزين عراق به مقدام رياسدت وزارء اعدالم كردند.

موعوو چنين گدزارش شد.ه اسدت…« :درخصدوص

نظاميان بريتانيا دو نفر از عاوزادهها آنها را كه بدرا

انگليسيهايي كه ورود آنها را با تلگراف رمز ناره 711

كسب معيشت بده هاد.ان رفتده بودند .بد.ون علدت

به عرض رسان.ه در ها.ان صحبتها مختلدب زيداد

توقيددب كردندد .و عددالوه بددر اينکدده نصددب محصددول

است نظايه راپورت ميده .كه مشغول بسدتن كنتدرات

صدداضبان امددال را بددهزور جاددعآور كردندد .و بدده

برا آذوقه هزار نفر هستن .و ديگر خبر ميآورد كده

ها.ان بردن ،.مق.مه اين عا را كه چدا

اعالميده و

بددا اميددرافخم داخد مددذاكره گددرفتن هددزار نفددر سددوار

فرسددتادن بدده تاددام روسددتاها بددود شددروو كردندد .و

ميباشن( »….اسنادوخ7991 ،ق ،كارتن ،11پروند.ۀ،71

سختگير هم كردن( .اسنادوخ7991 ،ق ،كدارتن،11

سن)7187.

پرون.ۀ ،71سن)919.

دنستروي در ايام ضوور در ها.ان بده شديوههدا

ژنرال دنستروي ضتي پز از آنکده در تدوافقي بدا

مختلب ،بهخصوص با كاک شعبه اطالعدات خدود ،از

ميرزاكوچکخان پذيرفت در تهيه ارزاق دخايتي نکند.

مح ها اضتکار غله آگاه ش .و مق.ار فراواني از آن را

از بندد.ر انزيددي مقدد.ار درخددور تددوجهي بددرنج بددرا

خري.ار كردا زيرا قرار ش.ه بدود عدالوهبدر تد.اركات

بادكوبه تهيه كرد (دنسدتروي  )911 : 7917 ،بندابراين

سپاه خود ،آذوقﮥ سپاهيان بيچراخدوف )(Bicherakhov

ژنرالها و نظاميدان عامد ديگدر سياسدت بريتانيدا بدر

فرمان.ه روس و علوفﮥ چهارپايان آنها را فراهم كند .تدا

بحران ارزاق بودن .و نفز ضوور آنها موجب ميش.

آنها را در ضکم مق.مه سپاه خود به سو قزوين گسي

صاضبان غله قيات اجناس را تغيير دهند( .اسدنادوخ،

كن .او در اين باره ميگوي« :.با هاه موانع و مشکالت

7991ق ،كارتن ،11پرون.ۀ ،77سن)77.
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ج .پودراتچیها و اشرار

به غيدر از پدودراتچيهدا ،اشدرار از ديگدر عوامد

پودراتچي هدا كسداني بودند .كده بدرا سدپاهيان

پيشرفت سياست بريتانيا و وخديمشد.ن بحدران ارزاق

روسي ارزاق ،علوفه و تجهيزات فراهم مي كردن .بدا

بودن .نايب ضسدين كاشدي و پسدرش ماشداءاهللخدان

خار ش.ن روسها از ايران ،پودراتچي ها به خد.مت

يکي از اين اشرار بود كه بريتانيا در سدالهدا جندگ

نظاميددان بريتانيددايي درآم.ندد .و بددا كاددک بانددک

جهاني اول بهش.ت از او ضاايت ميكرد و او خود را

شاهنشاهي ،ارزاق را خريد.ار كردند .و دسدت بده

تبعه بريتانيا مي دانست (كحالزاده191 :7919 ،و)191

اضتکددار زدندد( .عددينايسددلطنه )1091/1 :7911 ،در

در اواخر جنگ جهاني اول پشتيباني بريتانيدا از اشدرار

سن .بده تداريخ 71رمودان7991ق/تيدر7701ش از

آشددکارتر شدد .مأمددوران بريتانيددا اشددرار را تقويددت

وزارت داخله به امور خارجه در اين باره چنين آم.ه

ميكردن .و به اَشکال مختلب ،آنان را برا خ.مت در

است « :از قرار اطالعات واصله هاد.ان از ندو دچدار

سپاه خود جذب مي كردن.ا به طور كده گفتده شد.ه

زضات پودراتچي ش.ه ….مشغول ايجاد مشکالت و

است فت اي.ويه ،پسر مفتاحاي.ويه ،با پول انگليسديهدا

زضات هستن .متاني است از ضاال داخد مدذاكرات

چن .نفر اشرار را دور خود جاع كرد و آنها مسل در

ش.ه و قرار قداطعي در ايدن بداب ب.هيد .و تکليدب

شهر ضركت ميكردن .و به طور علني به انگليسديهدا

مأمورين دويت را با پودراتچي هدا معلدوم كنيد .ايدن

خ.مت ميكردن .او با رئيز امنيده و نظايده مالقدات

مطلب را هم يزوما بده استحودار آن وزارت جليلده

مي كرد و آنها را نيز موافق خود كرده بود او هاچنين

مي رسان .كه جلوگير از معامالت پودراتچي هدا تدا

افراد بيسروپا را با پول هنگفت برا خري.ار جنز

يک ض .ش.ت عا هم الزم دارد…» (اسدنادوخ،

به اطراف ميفرستاد و اداره ضکومت را هدم در نفدوذ

7991ق ،كارتن ،11پرون.ۀ ،71سن)971.

خددود درآورده بددود (اسددنادوخ7991 ،ق ،كددارتن،11

سرعت كار پودراتچي ها به ض .ش .كده وزارت
داخله در نامه ا به وزارت امور خارجده بده تداريخ

پروندد.ۀ ،1سددن797.ا اسددنادوخ7991 ،ق ،كددارتن،11
پرون.ۀ ،71سن)797.

77شوال7991ق/مرداد7701ش اظهار ناامي .كدرد و

در اسددناد گددزارش شدد.ه اسددت كدده اشددرار و

گفت …« :برا سوء عاليات پودراتچيهدا اقد.امات

پددودراتچيهددا مشددغول جاددعآور ارزاق شدد.هاندد.ا

مؤثر به وساي متعد.ده بناايند .وزارت داخلده بدا

به خصوص به وزارت داخله خبدر رسدي.ه اسدت كده

اق.امات مزبور موافدق و بدا هرگونده پيشدنهاد كده

بيشترِ پودراتچي ها ظايم كه نزد قشون روس بودند.

علددي ايفددور در ايددن موعددوو بشددود مسدداع .اسددت

به خ.مت بريتانيا درآم.هان .و «بده ايدن ترتيدب يقيندا

مددذاكرات بددا سددفارت و مخددابرات بددا يندد.ن فائدد.ه

امسال فجايع بدزر تدر ظهدور خواهد .كدردا زيدرا

ن.اشته و ترتيب اثر ناي ده .قسات عاد.ه منداظر

كرمانشاهان ،ها.ان ،زنجدان و قدزوين ديگدر طاقدت

رقت خيدر سدال قبد و قحطدي… از ناضيده هادين

تحا اين وعع را ن.ارن .و يکباره مواح خواهن.

پودراتچي ها بوده كه سابقا خود را از بسدتگان نظدام

ش .بهخصوص كه مردمان ب.اخالق ايراني هم داخد

روس و ايندددک از منتسدددبين انگلددديز محسدددوب

اين كار ش.ه بده عندوان تهيده آذوقده هسدتي مدردم را

مددديدارنددد( »….اسدددنادوخ7991 ،ق ،كدددارتن،11

مي برند( ».اسدنادوخ7991 ،ق ،كدارتن ،11پروند.ۀ،71

پرون.ۀ ،71سن)791.

سن)991.
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نقطدده نظددر ضکومددت خودمددان نسددبت بدده نهوددت

د .مالکان حاکم و تجار

برخي از مالكان بزر
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و تجار از ديگر نيروهايي

دموكراسي ايران پي.ا كردهام به عقي.ه من ما نبايسدتي

بودن .كه در ايام بحران ارزاق ،سياست بريتانيا با آنها

طور رفتار كنيم كه ايرانيان هوشيار ش.ه بفهان .بدا

در تعام بود اين گروه با بريتانيا مناسبات درازم.ت

اينکه ما خودمان يک مالکت دموكراسي هسدتيم در

و ب.ه وبستان ها سياسي اقتصاد داشدتن.

مالکت آنها مالكان و سرمايه داران عا.ه را بر عليده

در اينجا به دو تدن از تجدار و چند .نفدر از مالكدان

نهوت دموكراسي تقويت مي كنيما ايبته در عين ضال

ضاكم اشاره مدي كنديم در يکدي از اسدناد بده تداريخ

ما نبايستي با طبقات ماتازه م الكان ايران قطع رابطده

خدرداد /7701ژوئدن ، 7071نقدش تجدار بدرا تهيدده

كرده و به كلي به هم بزنيم چون كه نفوذ و تدأثيرات

ارزاق بريتانيددا بسدديار برجسددته شدد.ه و آمدد.ه اسددت

آنهددا در طبقددات مختلفدده و عادد.ه سددکنه مالکددت

باتوجه به نزديکي مالير به ه ا.ان كده محد توقدب

به مراتب از دموكرات ها بيشتر است…» (دنسدتروي ،

سپاهيان بريتانياست ،بيشترِ اجناس و آذوقده واليدات

)719 :7917

و مشتر

بدده كاددک تجددار و كسبﮥ كلياددي بدده هادد.ان ضاد

باتوجه به اين دي.گاه بود كه بريتانيدا بدهصدورت

مي شود و شاي .معدامالت سدلب هدم نادوده باشدن.

پنهان و آشکار ،در تعامد بدا مالكدان ضداكم ،يدوازم

(ساكاا ،كارتن ،719پرون.ۀ ،197سن71.و)91

عرور سپاهيان خود را فراهم مي كرد يکي از ايدن

در اين ايام بريتانيا ييستي از اسامي تجدار ايراندي

مالكان فرمانفرما بود كده بده گفتده مندابع ،در ايدران

فراهم كرد و معامالت آنها را به دقت بررسي كدرد و

متاول ترين فرد بده شداار مدي آمد( .رئديز االطبداء،

به مس.ودكردن ضسداب تججدار اقد.ام كدرد كده بدا

 ) 717 :7910او مسئول بدود ارزاق را بده ندام خدود

آيااني ها معامله مي كردن .اين ييست كده بده ييسدت

بخرد و در كاروان سراها اطراف شهر شديراز بدرا

شد .بخشدي از تجدار مندافع

بريتانيا ها ذخيره كن( .اسنادوخ7991 ،ق ،كارتن،11

سياه معروف ش .باع

خود را در هاکار نزديک بدا بريتانيدا دنبدال كنند.

پروندد.ۀ ،71سددن ) 17.در طددول جنددگ جهدداني اول،

(اتحاديدده ) 97 :7911 ،در سددن .ديگددر بدده تدداريخ

بدده ويددژه اواخددر جنددگ يعنددي از سددال 7701ش تددا

70رجب7991ق/ارديبهشت7701ش ،اين تعامد در

مددرداد7701ش7071/تددا آگوسددت7071م ،وعددعيت

تربدددت چندددين گدددزارش شددد.ه اسدددت كددده« :

ارزاق روزبه روز ب.تر ش.ا زيرا سياست كالن بيشدترِ

ضا امين ايتجار مق.ار زياد گن.م به طدور سدلب از

نخبگان سياسي ايران در تعام مثبت با بريتانيا نبدود

قرار خروار دوازده تومان به انگليز ها فروخته كده

و مسئوالن بريتانيا يي به مذاكرات ناايند.گان وزارت

در سر خرمن تحويد ب.هد .و تقريبدا بيسدت هدزار

خارجه ،وزارت داخله و وزارت ماييه ايران اعتندايي

تومان هم وجه نق .قبال به عنوان مساع.ه و اطايندان

ناي كردن .و دور تش.ي .بحران ارزاق و مر ومير و

از وقوو معامله از آنهدا گرفتده اسدت » (اسدنادوخ،

سقو و تعويب دويت هدا ادامده يافدت (اسدنادوخ،

7991ق ،كارتن ،11پرون.ۀ ،91سن)0.

7991ق ،كارتن ،11پرون.ۀ ،71سن)971.

تعام ميان مالكان ضاكم با بريتانيا به گونه ا بود

بريتانيا ها در توجيه اقد.امات و ضوورشدان در

كه دنستروي  ،ژنرال بريتانيدايي كده در ايدن ايدام در

ايدددددددران ،در نامدددددددها بددددددده تددددددداريخ

غرب ايران بود ،مي گوي« :.من اطالعداتي راجدع بده

71شدددعبان7991ق/خدددرداد7701ش از ينددد.ن بددده
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صاصام ايسلطنه ،رئيز ايدوزرا ،اعدالم كردند .ضالده

واردين كاره گفتن .سه روز ديگر پنجاه نفر انگليسي

دشان از راه ايران هماكنون مهم تدرين مندافع دويدت

برا خري .گن.م به كاره وارد مي شون .بده قد.ر دو

بريتانيا را در افغانستان كه در سرض .هن.وستان است

ساعتي… صحبت بدي نداني و قحطدي كده از دسدت

و ضتي در خودت هن.وستان ته.ي .مي كن.ا پز بدرا

انگليسي ها و خادمين ايراني آنها مي كشيم آنها هم از

منافع بريتانيا اهايت فور دارد كه بديطرفدي ايدران

بي ناني معط مان.ه بودن .كه چده كنند( ».كادره ا ،

در عا رعايت شودا ويي وقايع چهدار سدايﮥ اخيدر

)191 :7917

نشان داده است هرق.ر دويت ايران ماي باش ،.ب.ون

در ادامدددده هاددددين مناسددددبات در تدددداريخ

كاک ناديتواند .از نقشدههدا و تجاوزهدا دشدان

محرم7991ق/آبان7701ش ،به دستور رئديز ايدوزرا،

جلددوگير كندد( .اسددنادوخ7991 ،ق ،كددارتن،11

وزارت ماييدده بدده امددور خارجدده اطددالو داد كدده

پرون.ۀ ،71سن)901.

«… تعلياددات الزمدده بدده اداره ماييدده اصددفهان صددادر

در چنين وععي بود كه بريتانيا باي .تا رسي.ن به

گردي .كه مق.ار يکص.وهشتاد خروار غله بده ژندرال

توافق ،به ناامني در ايران به شيوه ها مختلب ادامده

قونسددويگر اصددفهان تحويدد داده و قياددت آن را

مددي داد درنتيجدده كشددور بددهگوندده ا در ندداامني و

موافددق نددرخ روز نقدد.ا دريافددت دارندد( ».اسددنادوخ،

هر ومر فرو رفت كه جنگلي هدا محصدول امدال

7991ق ،كارتن ،11پرون.ۀ ،7سدن )1.در ضدايي كده

وثوق اي.ويه و قوام ايسلطنه را در رشت تصرف كردن.

هنوز قحطي و بح ران ارزاق ادامه داشت در كرمانشاه

خود به بريتانيايي ها

عباس ميرزا ،پسر فرمانفرما كده بدا بريتانيدا مناسدبات

متوس ش( .كارها  ) 111 :7917 ،اين در ضايي بود

ضسنه ا داشت ،در نامه ا به وثوق اي.ويه اعالم كرد

كه بريتانيا آن ق.ر بر اوعاو بحران ارزاق مسلط بدود

كنسول بريتانيا ارزاق الزم را دارد و تصدور مديكدنم

كه هنگام تخليده رشدت و انزيدي «يدک مليدان پدول

صالح اين است كه دوهزار خروار از جدنز دويتدي

ايراني ،انگليسدي ،اشديا و اجنداس و آذوقده نفدت و

تا آخر سال به مدرور بده آنهدا داده شدود كده محتدا

بنزين جا گذاشت» (عدين ايسدلطنه)1119/1 :7911 ،

خري .نشون .و دستور دهيد .وزارت ماييده بده ماييده

در هاين راستا بود كه وثوق اي.ويه با پشتيباني جاعي

اينجا دستور الزم را ب.ه( .فرمانفرما)117 :7911 ،

و وثوق اي.ويه برا ضفظ امال

از نخبگدددان بدددا بريتانيدددا بددده توافدددق رسدددي .و در

انگليسددي هددا ضتددي پددز از تشددکي دويددت دوم

71شوال7991ق/مرداد7701ش دويدت دوم خدود را

وثوق اي.ويه به خري .ارزاق به صورت غيرقانوني ادامه

تشکي داد پز از تشکي دويت او جريدان تحويد

دادنددددددد .در سدددددددن .بددددددده تددددددداريخ

ارزاق به انگليسيها بيش ازپيش جنبه رساي يافت

رجددب7991ق/ارديبهشددت7701ش ،دربدداره ايددن

كاره ا در هاين باره در خاطرات خود مي آورد:

موعوو در شاال غربي كشور (ماكو) چنين گدزارش

« يکص.وشصت هزار خراور گن.م دويدت بده آنهدا

ش.ه است « :با امر صادره اوييا دويت اخرا غلده

اجازه داده كه از قرار خروار بيست تومان از ايدران

از اول مانوو بودا با اين ضدال يدک مداه قبد آقدا

خودشان از مردم بخرن ….هشتاد هزار خروار گن.م

اقبال ايسلطنه قريب 1هزار پو غلده بده انگلديز هدا

از ضدد.ود عددراق ،كاددره ،گلپايگددان ،جدداپلق ،كددزاز،

فروخته و تسليم دادن .و بعد .در ايدن اواخدر بداز

فراهان [خريد.ار كدرده اند .و نيدز انگليسدي هدا

انگليز ها طايب غله ش.ن .آقا اقبدالايسدلطنه هدم
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به آنها قول داد و غله خود را از هاه انبارها دهات

سياسي ،بيش ازپديش موجدب پچيد.ه شد.ن سياسدت

ضا داده به قريه عرب كده سدرض .ايدران و مقابد

انگلستان و پياده ش.ن زمينه هدا بحدران ارزاق شد.

شدداه تختددي اسددت نقد دادندد( ».اسددنادوخ7991 ،ق،

درنتيجه بريتانيايي ها از سال 7077م7709/و7707ش

كارتن ،11پرون.ۀ ،9سن ) 71.درنتيجده بريتانيدا هدا

با استفاده از قرارداد ميرجوار به ت.ريج با كاک تجار

موفددق شدد.ن .تددا اواي د سددال 7701ش7070/م ،بددا

هندد .و خاندد.ان هددا وابسددته و نظاميددان ،ارزاق را

مساع.ت دويت ايران ،به صورت رساي و غيررساي

برا سپاهيان خود فدراهم مدي كردند .آندان كده بدا

و پنهان و آشکار ،گن.م و ضتي ضيوانات را هم برا

قرارداد 7091م روس ها را بده شداال ايدران دعدوت

فراهم كردن مايحتا سپاهيان خدود بده بدين اينهدرين

كرده بودن ،.با امودا قدرارداد 7071م7701/ش بدا

منتق د كنندد( .سدداكاا ،كددارتن ،719پروندد.ۀ،71710

روسيه ،مناطق مركز ايدران را هدم عداياه منطقده

سن 19.و)11

نفوذ خود كردند .بدرا تثبيدت ايدن اقد.ام ،ژندرال
سددايکز را از راه بندد.رعباس وارد مندداطق مركددز

نتیجه
در ايددران ،بحددران ارزاق و قحطددي سددابقها بدده

كردن .و سپز شيراز را تصرف كردند .سدايکز بدا
ايجداد پلدديز جنددوب و تعامد بددا مالكددان ضدداكاي

ق.مت تاريخ اين كشور دارد اين موعوو از ابتد.ا

هاچون فرمانفرما و قوام ايسلطنه مايحتدا نيروهدا

دورۀ قاجاريه با تحاي سياست اقتصداد روسديه و

خود را فراهم مي كرد پز از آن بريتانيا برا تسدلط

بدده خصددوص انگلسددتان بددر ايددران بدده دور متندداوب

كام بدر نياده غربدي كده در آن ايدام محد تالقدي

مشکالت معيشتي ،قحطي و بحران ارزاق منجر شد.

نيروها متخاصم در جنگ جهاني اول بود و مقابلده

در ادامﮥ ايددن وعددعيت شددبه اسددتعاار  ،فددار از

بددددا امددددوا انقددددالب بلشددددويکي روسدددديه ،در

علت هدا داخلدي ،بدود كده قحطدي عادومي سدال

ژانويه7071م7701/و7701ش ژنرال دنسدتروي را از

7117م 7710/ش در اواخددر نيادده نخسددت سددلطنت

بغ.اد بده غدرب ايدران فرسدتاد درنتيجده در اواخدر

ناصددراي.ين شدداه رخ داد پددز از آن در نياددﮥ دوم

جنگ جهاني اول بيشدترين تعد.اد نيروهدا نظدامي

سلطنت ناصراي.ين شاه ،نفوذ اقتصداد انگلسدتان بدا

انگلستان در ايران ضوور يافتن .مواد تغذيدها ايدن

مخايفت ها ج .و يغو امتيازات تدايبوت و رويتدر

سددپاهيان را كنسددول بريتانيددا ،بانددک شاهنشدداهي،

مواجه ش.ا امدا قراردادهدايي كده در طدول سدلطنت

ژنددرال هددا و نظاميددان ،پددودراتچيهددا و اشددرار بدده

مظفراي.ين شاه و پز از آن تا سال ها جنگ جهاني

شيوه ها مختلب و تعامد رسداي و غيررسداي بدا

اول منعق .ش .زمينه ها بحران ارزاق را فراهم كرد

برخي از مالكان ضاكم و تجار فراهم مدي كردند .در

اين قراردادها عبارت بودن .از :قراردادها ميرجدوار

اواخر جنگ كه ايران در ناامني و هر ومدر مطلدق

(7091م7711/ش) و اسدددددددددتخرا نفدددددددددت

به سر مي برد و بخش درخور توجهي از ايدن نداامني

(7091م 7711/ش) ميددددان انگلسددددتان و ايددددران و

را بريتانيا ايجاد كرده بود از يک سو كنسول بريتانيدا

قراردادها  7091و  7071ميان انگلستان و روسديه

بدده مددذاكرات سياسددي مسددئوالن ايرانددي بدددرا

در اين ميدان ،پدز از انقدالب مشدروطه گونداگوني

خريدد.ار نکددردن ارزاق پاسددخ هددا مددبهم داد و از

عوامدد دخيدد در سياسددت و اختالفددات نخبگددان

سو ديگر ،سرويز ها اطالعاتي بريتانيدا مخفيانده
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و گاهي آشکارا از اماكن اضتکار و انبدار ارزاق آگداه

کتابنامه

مي ش.ن .و با پرداخت وجده يدا بده زور ارزاق را بده

الف .کتاب

دست مي آوردن .ععب دويت مركز در طول سال

آباديان ،ضسدين ،)7911( ،ان.يشده ديندي و جنبشدي

7701ش تا نياده هدا سدال 7701ش7071/و7071م

ع .رژ در ايران ،تهران :مؤسسﮥ مطايعات تاريخ

موجب ش .بريتانيا پودراتچي ها و اشرار و نيروهدا

معاصر ايران

بيکار بسيار را به كار گيرد بريتانيايي ها با بده كدار

آدميددت ،فريدد.ون و هاددا ندداطق ،)7911( ،افکددار

گااردن اين نيروها ،در مواقع پاسخ گويي بده دويدت

اجتااعي و سياسي و اقتصاد در آثار منتشرنش.ه

ايران خري .ارزاق را به آنها نسبت مي دادند .و خدود

دوران قاجار ،تهران :آگاه

را تبرئه مي كردن .آنها كه تا پيش از تشدکي دويدت

آور  ،پتر و گاوين هابلي و چاريز ملوين،)7911( ،

دوم وثوق اي.ويه بيشتر به صورت پنهاني و از مجار

تدداريخ ايددران بدده روايددت كابددريج از نادرشدداه تددا

غيررساي برا سپاهيان خود ارزاق فراهم ميكردند.

انقالب اسدالمي ،ترجادﮥ مرتودي ثاقدبفدر،1 ،

در اواخدددر شددددوال7701ش7071/م بدددا دويددددت

دفتر ،7تهران :جامي

وثوق اي.ويه بده توافدق رسدي.ن .ايدن توافدق تعامد
بريتانيا را با برخي از نخبگان مدال

ضداكم و تجدار

بيش ازپيش برقرار كرد بنابراين بريتانيايي ها با امودا

پددورآرين ،فددؤاد ،)7911( ،انقددالب فرامددوششدد.ها
دويددتهددا عصددر مشددروطه تددا كودتددا 7700ش
(برنامهها و دشوار ها) ،تهران :چاپار

قراردادها و معاه.ات ،سياست اقتصاد خدود را بده

جددابر انصددار  ،ضددا ميرزاضسددنخددان،)7977( ،

ايران تحاي مي كردن .و اين گونه كشدور را نداامن و

تاريخ اصفهان و ر و هاه جهان ،تهران :روزنامه

بي ثبات مي كردند .و پدز از آن بدا كادک مجريدان

و مجله خرد

سياست ها خود ،مايحتا و ارزاق سپاهيان خود را
تأمين مي كردن .اق.امي كه به قحطدي ارزاق و مدر
چن.ين هزار نفر منجر ش.

داير ،رجينايد ،)7911( ،.مهاجادان سدرض ،.ترجادﮥ
ضاي .اضا ، .تهران :ني

دنسددتروي  ،)7917( ،خدداطرات ژنددرال دنسددتروپ
سركوبگر جنگ  ،ترجاﮥ ضسين انصار  ،با مق.مﮥ

پینوشت

تحليلي و فهارس علي دهباشي ،تهران :فرزان

 7منظور از مسکوكات طال و به خصوص نقره استا

دويتآباد  ،يحيي ،)7911( ،ضيات يحيدي ،مق.مده،

چددون در آن ايددام سددکه هددا نقددره در مبددادالت

تصحي و تعليقات مجتبي برزآباد فراهاني،7 ،

روزمره روا بيشتر داشت

تهران :فردوس

L. C. Dunsterville 7

 9استاهال يعني دويت انگلستان و روسيه بده طدور
موقت از دريافت قسط بهره ها طلب خود كه از

رئدديزاالطبدداء ،ميددرزاعالءايدد.ينضسددين،)7910( ،
درۀاالنوار ضسني ،تصحي علي اكبدر صدفي پدور و
پرتو پروين ،7 ،شيراز :تختجاشي.

درآم .گاركات ضاص مي ش .صرف نظر كنند .و

رجبي (دواني) ،محا.ضسدن ،)7909( ،مکتوبدات و

درعوض ،مبلغي برابر درآم .گاركدات بده ايدران

بيانددات سياسددي و اجتادداعي علاددا شدديعه دوره

بپردازن.

قاجار ،7 ،تهران :ني

زمينهها بحران ارزاق عاومي (غله) توسط بريتانيا در ايران و م.يريت بر آن در نياﮥ غربي كشور
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صفت گ  ،منصدور و جدان گرندي ،)7911( ،قدم در

كاددرها  ،سددي.محا ،)7917( ،.روزنامدده خدداطراتا

آيتاهلل مرعشدي

برآم.ن دويت وثوقاي.ويه ،به كوشش محاد.جواد

قحطي بزر  ،قم :كتابخانﮥ بزر
نجفي

ظد د ايسدددلطان ،مسدددعودميرزا ،)7971( ،تددداريخ و
سرگذشت مسعود  ،تهران :بينا

عددينايسددلطنه ،قهرمددانميددرزا ،)7911( ،روزنامدده

مراد نيا ،7 ،تهران :شيرازه
مج ،.محاد.قلي ،)7911( ،قحطدي بدزر  ،ترجاده
محادد .كرياددي ،تهددران :مؤسسدده مطايعددات و
پژوهشها سياسي

خدداطرات عددينايسددلطنه (از تاجگددذار تددا پايددان

محبددوبفريادداني ،ايهدده ،)7917( ،اسددناد ضوددور

ضکومت عالءايسلطنه) ،به كوشش مسدعود سدايور

دويت ها بيگانه در شدرق ايدران ،مشده :.آسدتان

و اير افشار ،1 ،تهران :اساطير

ق.س رعو

____________________ ،)7911( ،روزنامه

مالئي تواني ،عليرعا ،)7911( ،ايران و دويت ملدي در

خاطرات عي ايسلطنه (روزگار پادشاهي اضا.شداه

جنگ جهاني اول ،تهران :مؤسسﮥ مطايعات تداريخ

قاجار از عيناي.ويه تا كودتا) ،به كوشدش مسدعود

معاصر ايران و بنياد مستوعفان و جانبازان

سايور و اير افشار ،1 ،تهران :اساطير

فرمانفرما ،عب.ايحسدين ميدرزا ،)7911( ،گزيد.ه ا از
مجاوعه اسناد عب.ايحسين ميرزا فرمانفرما (-7919
7971ق) ،به كوشش منصوره اتحاديه (نظام مدافي)
و سيروس سع.ون.يان7991-91(7 ،ق) ،تهدران:
تاريخ ايران

فددوران ،جددان ،)7917( ،مقاومددت شددکنن.ها تدداريخ
تحددوالت اجتادداعي ايددران از سددال 7199مدديالد
مطابق با  110شاسي تدا انقدالب ،ترجادﮥ اضاد.
ت.ين ،چ ،1تهران :رسا

قددائممقددامي ،جهددانگير ( ،)7911نامددههددا پراكندد.ه
قائم مقام فراهاني (بخش يکم نامه ها مربدو بده
جنگ ها ايران و روسيه) ،تهدران :بنيداد فرهندگ
ايران
كسددرو  ،اضادد ،)7919( ،.تدداريخ مشددروطه ايددران،
چ ،71تهران :اميركبير

كحال زاده ،ميرزاابوايقاسم خدان ،)7919( ،ديد.ههدا و
شني.ههاا خاطرات ميرزاابوايقاسدمخدان كحدالزاده
منشددي سددفارت امپراتددور آياددان در ايددران ،بدده
كوشش مرتوي كامران ،چ ،7تهران :ايبرز

موضدد ،.محادد.علي ،)7911( ،نفددت مددا و مسددائ
ضقوقي آن ،چ ،9تهران :خوارزمي
ميروشنيکب ،ل

 ،)7911( ،ايران در جنگ جهاني

اول ترجاﮥ و دخانياتي ،تهران :اميركبير

هافر ،)7911( ،خاطرات هافر جاسدوس انگليسدي
در ماايک اسالمي ،ترجاﮥ محسن مؤيد ، .چ،77
تهران :اميركبير
ب .روزنامه
اتحاديه (نظام مافي) ،منصوره (« )7911ييسدت سدياه

ايران در جنگ جهداني اول  »7071 - 7071مجلده
نگين ،شاارۀ ،711ص97تا 91
ج .سند
ادارۀ اسناد و تاريخ ديپلااسي وزارت امدور خارجده
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____________________7991 ،ق ،كدددارتن
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