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 چکیده
بزرگ سال اول  1919-1917/هـ.ش1298-1296  هايقحطي  م، طي جنگ جهاني 

 است   نگاريیختاردچار فقر  که  شود  محسوب مي معاصر ایران   مباحث تاریخ  ازجمله
مورد    ایران  يدر تعیین سرنوشت جامعههاي اخیر، اهمیت و اثرگذاري آن  تا سال   و

 که  يمصائببا ذکر  هانگارياي مقاالت و تکغفلت مورخان قرار داشت. انتشار پاره 
طرفي و حضور قواي بیگانه متحمل شدند، موجب نقض بي  يواسطهبهمردم ایران  

از همین رو مقاله حاضر تالش دارد ها شد.  هایي از فجایع این سال شناسایي گوشه 
هاي دول درگیر سیاست به بررسي  آرشیو ملي ایران    يمنتشرنشدهکید بر اسناد  أبا ت 

هاي  ي قاجار و بحران قحطي سال ي دوره ط  هاآني  جنگ و سوابق استعمارگرایانه
پاسخ دهد که چه   پرسش  بپردازد و به اینجنگ جهاني اول در مناطق جنوبي ایران  

مناطق    عوامل این  مردم  نفوس  اتالف  و  قحطي  بروز  است؟ مؤثر  در   نتیجه   بوده 
عوامل مختلفي در قحطي و هالکت  از پژوهش نیز حکایت از آن دارد که    حاصل
  ها آن  نیترمهم که از    از ایرانیان طي جنگ جهاني اول دخالت داشته  زیادي  شمار

 ازجمله ي جنگ به جنوب کشور و حضور بیگانگان  شدن دامنهتوان به کشیده  مي
 اشاره کرد. نظامیان انگلستان 

قحطي، مناطق جنوب، بوشهر، شیراز، جنگ جهاني اول، آرشیو ملي   واژگان کلیدی:
 ایران. 
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 مقدمه 
ادوار  ایران  يجامعه   يهايسالخشک  بروز  شاهد  قاجار،  يدوره   در  ژهیوبه  مختلف  در 
  کشاورزي،  منابع  تخریب  ناگوار متعددي ازجمله  يامدهایپ که  بود    ايگسترده اي و  دوره 
 از   يمعضالت  و  هابیماري  انواع  مرگبار  شیوع  و  گرسنگي  بروز قحطي،  احشام،  شدن  تلف

  ي مختلف   عوامل  آن،  از  يناش  ي امدهایپ  و  هابحران  نیا  بروز  در.  را در پي داشت  دست  نیا
 يحکومت  کارگزاران  يتیکفايب  ایران،  اقلیمي  وضعیت  به  توانيم  انمی  آن  از   که  بود  لیدخ
، سودجویي صاحبان و تاجران غله،  حکومت  يساختار  يهاضعف   بحران،  تیریمد  در

 ايپاره .  کرد  اشاره  يخارج  علل  يبرخ  و  کشورغله و صدور غالت به خارج از  احتکار  
  ینا  نیترمهم   ازجمله.  دیگرد  بحران  دیتشد  سبب  يقحط  بروز   يهنگامه  در  زین  عوامل  از

 پي، درپي  هايتهاجم  و  (بودند  هايقحط  موجد  عوامل  از  اغلب  که)  هاجنگ  به  باید  عوامل
 . داشت توجه گانهیب يهادولت مداخالت و سیاسي  ثباتيبي

  دارد   وجود  ياریبس  يهاناگفته  آن  با  مرتبط  يرخدادها  و  قحطي  يمسئله   لیتحل  در
  عصر   رانیا  ياجتماع  خیتار  از  یيهاگوشه  نگارش   چنینهم  حادثه،  نیا  نییتب   در  آن  ذکر  که

  وقوع   يبحبوحه   در  قحطيبروز    راستاي  دري حاضر  مقاله .  کندمي  فایا  يمهم  نقش  قاجار
 به  اسنادي  مطالعات  برهیتک  با   تا  شده  انتخابدر مناطق جنوبي ایران    اول  جهاني  جنگ

 .بپردازدمترتب بر آن  آثارو شناسایي عوامل مؤثر بر این شرایط و  بررسي

 ی پژوهشپیشینه

 درصدد آرشیوي  يمنتشرنشدهآید، این پژوهش مبتني بر اسناد از نام مقاله بر مي  کهچنان 
 يموارد  جزبه مطالعه و بررسي موضوع کنوني است، این در حالي است که با این رویکرد،  

  طوربه البته    که  ستینذیل به آن اشاره خواهد شد، اثر جدي و شاخصي موجود    در  که
ایران سخن نرانده و صرفاً حول موضوعیت پژوهش   مستقیم در خصوص مناطق جنوبي

توان به هاي انجام یافته، تنها ميها رجوع کرد. بدین لحاظ در قلّت پژوهششود به آن مي
 .نمودي حاضر دارند اشاره آثاري که بعضاً ارتباط مستقیمي با موضوع مقاله 

- 1917/خ1298-1296هاي  سال  قحطيي  در خصوص مسئله   منتشرشدهي  عمده  اثر
بزرگ1919 قحطي  کتاب  بزرگ،  يمحمدقل)مجد،  م،  تهران: محمد،    کریمي،  ،قحطي 

توان نام برد را مي  آمریکا  رشیوآ  اسناد  بر اساس (.  سیاسي  يها پژوهشمؤسسه مطالعات و  
ن  ي آن مدعي استکه نویسنده    و   يگرسنگ   سبب  به  رانیا  ت یجمع   %   40  به  کیزدکه 
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به .  شدند  نابود  آن  از  يناش   يهايماری ب   و  هیسوءتغذ که  مباحثي  فراخور  مقاله  این  در 
هاي کتاب قحطي بزرگ استفاده شده است. در غیر مطالب حاضر ارتباط داشت، از داده 

آرشیوي   کهچناناین صورت،   اسناد  بر  مبتني  کنوني  پژوهش  اصلي  مبناي  شد،  اشاره 
 گارنده قرار گرفته است. ي نهاي تحقیق مورد استفاده داده  مثابهبه است که  منتشرنشده

متعددي نقش این کشور در قحطي ایران در جنگ جهاني اول را    در مقاالتنگارنده  
اسنادي نقش روسیه و شوروي در   تیروا»  (،1394، ) الهام،  ملک زاده)   بررسي کرده است

، 25ش ،بهار ، دوره جدید ،تاریخ اسالم و ایران ،« بحران قحطي جنگ جهاني اول در ایران
اسنادي قحطي    تیروا»  (،1392، ) الهام ،  ملک زاده ) ،  نگارندهي دیگري از  . مقاله (115پیاپي  

با  (  27ش   ،بهار  ،مطالعات فرهنگي اجتماعي خراسان شرق ایران در جنگ جهاني اول«،
طبیعي در بروز قحطي   و عوامل، نقش عوامل داخلي و خارجي  منتشرنشدهتکیه بر اسناد  

در    1391داده است. طرح پژوهشي مفصلي نیز در سال  قرار   موردتوجهشرق کشور را  
و  به علل    طور مفصل بهفرهنگي به انجام رسیده که    و مطالعاتپژوهشگاه علوم انساني  

هاي انگلستان و دولت داخلي و خارجي مؤثر بر قحطي بزرگ با تأکید بر نقش    عوامل
(، 1391، ) الهام،  ملک زاده )  روسیه و با استفاده از اسناد آرشیوهاي داخلي، پرداخته است

  -   1293)   طي جنگ جهاني اول  ایران  بزرگ  قحطيعوامل داخلي و خارجي در    ریتأث
تهران: ،  روسیه  و  انگلستانبر    دیتأکي با  ویآرش  تشرنشدهمن  اسناد  اساس   بر(  ش . هـ  1298

انساني و مطالعات فرهنگي،   این پژوهش، تفاوت نتیجه  (.چاپ  ریزپژوهشگاه علوم  ي 
اسنادي داخل کشور با   يوهایدر آرشهاي موجود  دادههایي است که مبتني برمعنادار یافته 

در خصوص قحطي    نگارندهمدعاي مجد در مستندات کتاب وي است. از دیگر مقاالت  
)   توانيمم،  1919-1917خ/1298-1296هاي  سال زادهبه  ) الهام،  ملک   ،1393 ،)

ایراناعتراضات مردمي در برابر نقش  » انگلستان در بروز قحطي  مجموعه  «،  استعماري 
سیاسي،   يهاپژوهش مطالعات و    مقاالت سومین همایش ایران و استعمار انگلیس، مؤسسه

نگ گزارشي از درگیري ایران در ج  يطرفيب مصائب  »  (،1393، ) الهام،  ملک زاده ( و ) تهران
اول شماره  «جهاني  پویا تهران:  ،  18،  کرد.(  اندیشه  فارسانيمقاله    اشاره  سهیال،  ترابي   ،

 ،گنجینه اسناد ،  هاي جنگ جهاني اول« نگاهي به وضعیت ارزاق در ایران در سال»  (،1370) 
نیز اطالعاتي کلي و توصیفي از روند شرایط موجود به دست    (4و    3ش    ، پاییز و زمستان

بمي عالوه  پژوهشي  دهد.  طرح  و  مقاالت  جديالذکرفوق ر  اساس ،  بر  که  اثري  ترین 
جنگ هاي مطبوعات آن روزگار به جنگ و قحطي ناشي از آن پرداخته ، کتاب  گزارش 
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http://ensani.ir/fa/article/journal-number/38511/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-1394-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-25-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-115-
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/38511/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-1394-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-25-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-115-
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- 1293ا ) جنگ جهاني اول تا کودت(،  1395)   آبادیان، حسین،است )   جهاني اول تا کودتا
 (موسسه مطالعات پژوهش هاي سیاسيتهران:  (،1299

تا    از خوزستاني حائز اهمیت، این است که این مقاله گنجایش بررسي اوضاع  نکته
قرار   ستفادهموردا بلوچستان و از خرمشهر تا چابهار را ندارد و اسنادي که در این مقاله  

و تحت عنوان   يطورکلبهي نقاط جنوب نیست و وضعیت را  اند، مربوط به همهگرفته
اسناد  پراکندگي  بر  مبتني  مناطق جنوبي در بر خواهد گرفت. طبیعتاً محدودیت کنوني 

ي این پژوهش را عالوه بر وسعت در شرایط  است که بالطبع، دامنه   1موجود در آرشیو ملي 
 -گیري از روش توصیفيشود با بهره گذارد. با این رویکرد، تالش مييکلي به نمایش م

اي و تحلیل اسنادي، علل مؤثر بر قحطي مناطق جنوبي تحلیلي مبتني بر مطالعات کتابخانه
 و مورد تحلیل قرار گیرد. ایران طي جنگ جهاني اول، شناسایي، بررسي

 طرفی ایران جنگ جهانی اول و بی 
که ایران در بدترین وضعیت اقتصادي و  احوالي آغاز شد    وضاع وجنگ جهاني اول در ا
داشت.   قرار  موقعیت  وجودنیبااسیاسي  مي  اش يکیتیژئوپل،  زودتر  ایجاب  کرد هر چه 

موضع صریح و روشني در قبال این جنگ اتخاذ کند. در این حال اتخاذ هر سیاستي اعم  
راي دولت بسیار دشوار بود. بیشتر  طرفي یا گرایش به یکي از نیروهاي متخاصم باز بي

ایرانیان از بروز جنگ به سبب درگیري روسیه و انگلیس که دشمنان واقعي استقالل و 
هاي آلمان تمجید  خرسند بودند و از پیروزي  يطورکلبهتمامیت ارضي کشورشان بودند،  

از امپریالیسم روس   یيرهاملّیون ایران این جنگ را فرصتي براي    قتیدر حقکردند.  مي
مي شمار  به  انگلیس  بودند و  ایران  غدار  دشمن  دو  این  شکست  خواهان  و  آورند 

 (. 111: 1372)کاتوزیان،

شوال   9روز پس از آغاز جنگ جهاني در    18الممالک که  میرزا حسن خان مستوفي 
م، دولت خود را تشکیل داد، از همان روز 1914اوت    18خ/  1293شهریور    8ق/    1332

دشواري  و  تنگناها  با  بروز جنگ  اثر  روبر  ملي  بههایي  رو شد و چون مجلس شوراي 
کارگیري شیوه  به  براي  بود،  از رجال سیاسي تعطیل  تعدادي  با  باره  این  در  ي درستي 

ر آن دید ایشان بالملک به مشورت نشست و با صالح مشیرالدوله و مؤتمن  خصوصبه
آن مایه   الممالک و همکارانش ازطرفي ایران را در جنگ اعالم کند. البته مستوفي شد بي

 
 . شودياست اشاره م ران یا  يدر متن به اختصار با واژه »ساکما« که منظور سازمان اسناد و کتابخانه مل .  1
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هاي درگیر در  درایت سیاسي برخوردار بودند که بدانند بدون موافقت دولت   پختگي و
بي اعالن  در  جنگ،  چنداني  سود  ایران  داشت  بر  طرفي  ازنخواهد   ي کاف  نیتضم  و 

ها با  روي روس دولت ایران براي جلوگیري از زیاده   نیباوجودابرخوردار نخواهد بود.  
درنا زیاد،  اعالمیه 1914نوامبر    1خ/  1293آبان    9ق/  1332  حجه يذ  12امیدي  ي م، 

 فرمان همایوني را صادر کرد:  عنوانبه طرفي ایران از سوي احمدشاه بي
بخشنامه( تلگرافي متحدالمآل )   صورتبه الممالک این فرمان را  یک روز بعد، مستوفي 

همه و  براي  والیات  حکام  و  ایاالت  فرمانفرمایان  به ي  نامه   صورتبهي  رسمي 
در  (. اقدام دولت ایران  21-20فرستاد )همان:  در تهرانمتفق    يکشورها  يها خانه سفارت 

بود؛    نقض کردهدولت انگلستان پیشاپیش آن را  که  طرفي هنگامي به انجام رسید  بي  اعالم
م، یک فروند 1914اکتبر  خ/  1293مهر  ق/  1332قعده  يذدر واپسین روزهاي    کهچنان 

در   عثماني  نیز دولت  مقابل  در  انداخت و  لنگر  کارون  در رود  انگلیسي  کشتي جنگي 
]خرمشهر[ قرار داشت، نیروهاي نظامي پیاده کرد  روي گمرک محمرهبهالرصاص که رواُم

 (. 30: 1336طرفي ایران،  گذاشت )بيو توپ جنگي کار 
ي با ورود نیروهاي نظامي عثماني و روسیه به ایران، نیروهاي انگلیسي نیز به بهانه 

متحدین از راه ایران به  جلوگیري از نابودي تاًسیسات نفتي خوزستان و ممانعت از عبور  
و محرم  1332  الحجهيذخ/  1293م/ آبان و آذر  1914افغانستان در نوامبر و دسامبر  و  هند  

شدند و تا پایان همان سال سراسر جنوب کشور را   فارس جیخلق، وارد بحرین و  1333
تصرف کردند. در این حال به سبب نفرت ایرانیان از دشمنان دیرینه خود، روس و انگلیس 

هاي عثماني علیه متفقین، زمینه چنان فراهم شده بود که جنبش   چنین تبلیغات آلمان وو هم
ها اسیر یا کشته ضد متفقین در سراسر کشور رو به گسترش نهاد و تعدادي از اتباع آن

ها تخریب  هاي سیاسي و اقتصادي وابسته به آنمؤسسه و نهادها و    هايکنسولگرشدند و  
  (.346: 4ج ،يآباد دولت)  گردیدندو تصرف 

سال    در علیه   1333خ/  1293م/  1915اوایل  تبلیغ  براي  مناسبي  فرصت  آلمان  ق، 
به   نزدیک  و  آورد  دست  به  فرستاد   200انگلیس  ایران  به  را  خود  ماًموران  از    نفر 

هایي بودند که آلماني  ازجمله(. واسموس، شونمان، نیدرمایر و هنتیگ  377:  1383)رایت،
 بود، وارد ایران شدند  شدهارائه ها  از سوي عثمانيبراي اجراي طرح اتحاد دنیاي اسالم که  

ي خود به جنوب ایران رفت و  اجراي برنامه   (. واسموس در پي66-58:  1336)سپهر،  
انگلیسي علیه  را  آن خطه  بشوراند؛  توانست عشایر  نیروهاي تنگستاني  کهچنان ها  به  ها 
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ه بود، موفق شد کنسولگري  که به متحدین پیوستژاندارمري نیز  انگلیس حمله کردند و  
 (.88 -75انگلیس در شیراز را تصرف کند و بر شهر چیره شود )سپهر، همان: 

سال   اوایل  از  دیگر،  سوي  نشانه  1331م/1912خ/  1291از  و  ق،  قحطي  از  هایي 
شده و گندم را خرواري هشت   قدمش یپمحتکران    رونیازاآشکار شده بود و    يسالخشک

پیش از آغاز جنگ جهاني اول و کشیده شدن آتش آن به   کهنان چتومان خریده بودند.  
دچار کمبود یا گراني غله شده بود. این وضعیت در جنوب    از کشورهایي  ایران، بخش 

هاي زمان با بروز جنگ، ورود نیروهاي متفقین به بخش فارس و بوشهر هم  ژهیوبه ایران  
قحطي   يتاکنون با محوریت مقاله کنوني، مساًله   ازآنجاکهاشغال ایران رخ نمود.  جنوبي و  

هاي زیر توان در روند این مطالعه به یافتهاین خطه مورد بررسي جدي نبوده است، مي 
ي و پیامدهاي ناشي از آن در طي منظري تازه از بررسي اسنادي وضعیت قحط  عنوان به

 جنگ جهاني اول اشاره نمود.

 وضعیت قحطی در مناطق جنوبی ایران طی جنگ جهانی اول 
ق، محصوالت کشاورزي فارس و مضافات دچار آفت و  1332م/ 1914خ/1293در سال  

این حال براي جلوگیري از قحطي در پي آن کمبود غله و مواد غذایي محسوس شد. در 
خود به وزارت مالیه    7495داري کل ایران« در نامه شماره  و عوارض ناشي از آن »خزانه 

م[، پیشنهاد کرد »که  1914ژوئن    5هـ.ق/  1332رجب  11خ ]   1293جوزا ]خرداد[  14در
حکمي موقتي از طرف دولت دایر به منع حمل غله از تمام بنادر به خارجه صادر« شود 

 ، ساکما(. 240 -18279 -82)سند شماره 
»احکام الزمه را به ایالت  »اقدامات الزمه به عمل آمد« و وزارت داخله نیز    بیترتن یابه

همه »رؤساي گمرکات بنادر« نیز »اکیداً قدغن شد که از حمل  « کرد و به  فارس صادر
عقرب[   12داري کل در  ي وزارت مالیه به خزانه]نامهجنس به خارج جداً ممانعت« کنند  

ها و تاًکیدها بنا به تحقیقات  این اقدام  رغمبه ، ساکما(.  240  -18279  -81،  80)سند شماره
»حکم   مالیه  حملوزارت  بوشهر  منع  از  عربستان   محمره  و  غله  بنادر  و  ]خرمشهر[ 
]بهمن تا  خزانه 1293]خوزستان[  طرف  از  گمرکات  خ[  رؤساي  به  کل    يهامحل داري 

اندازه دچار عسرت شده«  اهالي بنادر از حیث آذوقه بي  رون یازا مزبوره صادر شده بود،  
مردم ، ساکما(. براي رفع این عسرت و آسودگي  240  -18279  -78)سند شماره  بودند

مورین و مصادر انگلیس پیشنهاد شد ... نظر به منع صدور آرد هندوستان و  أ»از طرف م
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بهاي    اثر آناي که محصوالت جنوب ایران را در مخاطره« انداخته و بر  العاده خشکي فوق 
که از بصره    آوریستانبود، تا رسیدن کشتي بخار به نام    افتهیش ی افزا  و کاهگندم و جو  

علت اصلي همراهي    »حمل غله و مشتقات آن به کلي قدغن شود«. البته  حرکت کرده بود
بود که »مقدار مقام  این  براي  از صدور غله  ایران در جلوگیري  با دولت  انگلیسي  هاي 

کثیري غله قبالً توسط تجار انگلیسي خریداري شده« و قرار بود با کشتي آوریستان به  
]نامه  از کشور حمل شود  اداره خارج  مالیه،  ي گي  به وزارت  االول  26مرکات  -ربیع 

 22م، و نامه وزارت داخله به وزارت مالیه در  1914فوریه  11خ/1293بهمن  21ق/1333
 ، ساکما(.240 -18279 -77، 83[ )سند شماره 1دلو 

م، از 1915فوریه    25خ/  1293اسفند    5ق/1333  يالثانع یرب  9در  چیزي نگذشت که  
بنا بر گزارش »جنرال قنسول   در آن اي به وزارت خارجه رسید که  سفارت انگلیس نامه

ي منع حمل غله چندي قبل به میان آمد دو لهأانگلیس مقیم بوشهر« آمده بود »وقتي مس
]آن[ موجود نبود«. مین  أالعاده گران و اسباب تباران نیامده و قیمت غله فوق   بود کهماه  

اما بنا بر همان گزارش به سبب بارندگي زیاد، قیمت گندم رو به کاهش نهاد و نگراني از 
سفارت انگلیس پیشنهاد کرد که حکم منع حمل غله به  رو  همین    ازکاست.  قحطي فرو

 خارجه نسخ شود و اجازه حمل آن صادر گردد.
غله این بود که فرمان منع حمل   ي صدور اجازه حملاستدالل سفارت انگلیس درباره 

غله »مورث خسارت کلي براي صاحبان جهاز است که ترتیباتي براي حمل غله از بنادر 
بهانه  به  جنوب ایران« داده بودند. پیشنهاد سفارت انگلیس در حقیقت براي این بود که  

بودند از بنادر  بارش فراوان، بازرگانان انگلیسي بتوانند آزادانه غالتي را که از پیش خریده  
هاي توصیه شده بود که مقام   ،خلیج فارس بیرون ببرند. البته در پایان نامه سفارت انگلیس

باب تحقیقات نموده و منع حمل غله   نیدر امسئول »از جاهاي الزم بخواهند که مجدداً 
الزم را مجري ندارند تا این که الاقل معلوم گردد که این اقدام هنوز به مالحظه رفاه عامه  

 ، ساکما(. 240 -18279 -121، 84است« )سند شماره 
 هرچند ي سفارت انگلیس به وزارت امور خارجه براي این بود که  پیداست توصیه 

خواستند آن را از طریق غیرقانوني و با آسیب  ها به غله ایران نیاز داشتند، اما نميانگلیسي
ببرند.   بیرون  بنادر خلیج فارس  از  به مردم  انگلیس در   ،نیداباوجوزدن  جنرال کنسول 

به کار شد و    آنکه ي ببوشهر،   باشد، یک جانبه دست  امور خارجه  منتظر پاسخ وزارت 
 

 . بهمن ماه 1
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اداره   گزارش  از  ]برگرفته  نمود«.  غله  قدغن حمل  رفع  در  شدیده  اقدامات  به  »شروع 
در  مالیه  وزارت  به  شماره    [م1915مارس   17گمرکات  ،  240-18279  -86،  85)سند 

 ساکما(. 
»در رفع قدغن حمل غله« به سبب مخالفت    دامات شدیده« جنرال کنسول انگلیس»اق

نتیجه ماند. حکمران بوشهر براین باور بود »که حکم منع حمل غله  حکمران بوشهر بي
الجمله بهبودي در ترتیب حاصل به ظهور« رسانده  هاي جدید فيباران  يواسطهبه   نکهیباا

آمد »موجب انقالب هر اقدامي که در رفع قدغن به عمل ميزیرا ؛ شدبود، نباید نسخ مي
شد. استدالل حکمران بوشهر در مخالفت با جنرال کنسول انگلیس و شورش اهالي« مي

شود، این بود که تا وقتي »از حمل آرد هندوستان که مقصد آن ایران است جلوگیري مي
 ، ساکما(.240 -18279 -117، 116ي ایران نیز نباید خارج شود« )سند شماره ... غله

بریتانیا خواهش کرد   باید از حکومت  این بود که  او  پیشنهاد  این مشکل  براي رفع 
اجازه دهند از آرد هندوستان که باید به خلیج فارس حمل شود، جلوگیري نکنند تا در 

ي حمل غله داده شود ]نامه اداره گمرکات به وزارت عوض از طرف دولت ایران نیز اجازه 
، 116ق[ )سند شماره  1333  يالثانعیرب18خ/  1293اسفند    23م/1915مارس    15یه در  مال

 ، ساکما(.240- 18279 -117
 - 88،  87به اجرا درآمد )سند شماره  همچنانحکم مربوط به حمل غله    بیترتن یابه

، ساکما( و به سفارت انگلیس نیز جواب قطعي داده شد که »نسخ این حکم« 18279-240
  26ق/  1333 يالثاني جماد  25رد ]نامه وزارت امور خارجه به وزارت مالیه در امکان ندا
 ، ساکما(.240 -18279 -89م[ )سند شماره 1915آوریل  16خ/ 1294فروردین 

مقام  نیباوجودا انگلستان و  بندرعباسي، بوشهر و سفارت  انگلیسي در  هاي مسئول 
خود براي برداشتن حکم    يهات یفعالمحمره )خرمشهر( دست از کوشش برنداشتند و به  

هاي نافع باعث اطمینان منع حمل غله ادامه دادند. سفارت انگلیس معتقد بود بارش باران 
م، 1915خ/ آوریل 1294ق/ اواخر فروردین  1333 يالثانيجماد مردم شده است، در غره 

نع حمل  ... این عقیده ماخبار موثقه  موجببه که  »به آگاهي وزارت امور خارجه رساند  
غله بدواً از سفارت آلمان ناشي شده و قصدشان این بوده که نگذارند غله به انگلستان 

 ، ساکما(.240 -18279 -90برسد« )سند شماره 
مسئوالن محلي بنادر خلیج فارس از محمره تا بندرعباس با اقتدار تمام از  همهبا این 

وزارت   دستور  به  حتي  و  کردند  جلوگیري  ایران  غله  در خروج  محمره  گمرک  مالیه، 
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م، موظف شد از »غله و سایر ارزاقي که از محمره به 1915خ/ آوریل  1294اردیبهشت  
شد حقوق گمرکي دریافت کند مورین نظامي انگلیس مقیم بصره فرستاده« مي أجهت م

 ، ساکما(.240 - 18279 -93، 91)سند شماره 
هاي دیگري میان ارس، نامهدرباره آزاد کردن صدور غله از بنادر خلیج ف  هرحالبه

چنین اداره گمرکات وزارت مالیه و وزارت  سفارت انگلیس و وزارت امور خارجه و هم 
اي نداد و ممنوع بودن صدور نتیجه  کیچیه  شد که  ردوبدلو وزارت مالیه    امور خارجه 

  -123،  107،  103،  101،  100،  99،  95سند شماره  بود ) برقرار    همچنانغله به خارج  
 ، ساکما(. 240 -18279
کرد    بارهن یدرا استعالم  فارس  ایالت  از  داخله  »محصول   که ي درصورتحتي وزارت 

ایالت   اجیبر احتگرمسیرات زاید   اهالي باشد، اجازه حمل به خارجه داده شود«. پاسخ 
ق، این بود  1333رجب    7م/  1915مي    21خ/    1294ثور    30در  فارس به این استعالم  

نامه  ]ملخ خوارگي محصول بسیار کم و منع حمل غله کمال لزوم را دارد«.  ۀواسطبه »که 
 ، ساکما(. 240 -18279 -92وزارت داخله به وزارت مالیه[ )سند شماره  1337شماره 
نامه شماره    ق، بنابر1333شعبان    17خ/  1294تیر    8م/  1915ژوئن    30در    سوآن از  
حکم   بود کهاداره گمرکات به وزارت مالیه، رئیس گمرکات بوشهر گزارش کرده    2261

نمي مراعات  محمره  در  ]خزعل[  دستور شیخ  به  غله  مقام منع صدور  مشارٌالیه  و  شود 
اوقات به احکامات صادره   و اکثر ]خوزستان[ را احراز نموده  کات عربستانریاست کل گمر 

شود و  اي اشکاالت« ميدهد و این وضع سبب »تولید پاره از مرکز وقع و اهمیتي نمي
جمله »نه فقط موجبات خسارت تجار صحیح العمل و نفع قاچاقچیان فراهم گردیده ...  از

  - 18279  -105باقي« نمانده بود )سند شماره    ترتیب اثري نیز به جهت قدغن صدور غله
 ، ساکما(.240

م، »حاج 1915جوالي    11  /خ  1294  ریت  19ق/  1333شعبان    28گزارش در    نیازاپس 
نامه  گمرکات عربستان فرستادند که در آن به    کل س ی رئاي به  مسیب بهبهاني و اخوان« 

ه شده بود که این خود »حرکات وحشیانه بعضي از عشایر و عصیان ورزیدن ایشان« اشار
« را راکد کرده بود که البته به  التجارهمال  ونقلحملرا معوق و معطل ... و    امر تجارت»

سبب اقدامات سردار ارفع »تمام عشایر مطیع و منقاد و ضعفا و تجار و کسبه مستریح؟  
زندگاني خود مشغول« شدند.    الحالمرفه ]آسوده[ و   امر معاش و   ، حاج وجودنیباابه 

»موجب تفرقه حواس تمام اهالي شده همان ممنوع بودن   آنچهکرده بود که    دیتأکمسیب  
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ي آن »غالباً اهل کشت و اطعمه به خارجه« بود، زیرا اهالي بهبهان و حومه   ونقلحمل 
آن معاش  امر  که  مکاري  ایشان  از  »و جمعي  بودند  به  زرع«  « التجارهمال  ونقلحمل ها 

  آنجا سیب، عده دیگري از اهالي تاجر پیشه بودند و تجارت  ي حاج مگذشت. به گفته مي
 گندم و جو بود و حمل آن به خارج.  دوفروش یخرنیز منحصر به 

کرده بود »در صورت ممنوع بودن حمل غله به خارجه خیلي   دیتأکبه همین دلیل او  
اهالي« بود. حاج مسیب هم  اذعان کرده بود  اسباب زحمت و عسرت براي تمام  چنین 

»گندم و جو زیادي مال سنه ماضیه در انبارهاي مخلصان و سایر تجار موجود است و  
بماند ضایع خواهد شد و موجب خسارت م خلصان و  چون کهنه است هرگاه چندي 

او   بود«.  پاسایر تجار خواهد  کردهنامه خود،    انیدر  او و    درخواست  به  که  دیگر  بود 
،  240  -18279  -119،  118بازرگانان اجازه حمل غله به خارجه داده شود )سند شماره  

 ساکما(. 
دهد که احتکار و انبار کردن گندم و جو یکي از  نشان مي  يخوببهمسیب    نامه حاج

کمب  مهم  گندم  عوامل  صدور  شدن  ممنوع  با  و  بود  غله  گراني  و  جوود  خارج،    و  به 
ها حاضر نبودند انبارهاي خود را  ، آن همهنیبااهایي به محتکران وارد شده بود.  خسارت 

ها را به مردم بفروشند و بر آن بودند که کاالي خود  جو موجود در آنگندم و    بگشایند و
اینکه اینجا صحبت از احتکار    ترق یدقد. به تعبیري  را با قیمتي بیشتر به خارج صادر کنن

کردند گندم و جو است و اینکه غالت احتکار شده را به قیمتي زیاد به خارج صادر مي
که در آن هنگام خریدار خارجي، نیروهاي نظامي انگلیسي در بصره بودند. اسناد مورد  

سرنیزه غله از ایران خارج    زورهبدهند که نظامیان انگلیسي در آن هنگام  استفاده نشان نمي
 کرده باشند. 
هاي دیگري نیز درباره وضع تجارت و زیادي غله در شهرهاي جنوب کشور  گزارش 

ها درخواست شده بود صدور غله به خارج از ي آنرسید که در همهبه وزارت مالیه مي
شماره   )سند  شود  آزاد  ، 96،97،98،106،110،111،120،124،126،129کشور 

 ، ساکما(.240 -18279 -105، 130،136،137
گزارش همه  در  این  اداره ي  از  که  گمرک ها  ميهاي  تهران  به  جنوب  و  هاي  رسید 

ها خواهان این بودند که »حکم ممنوعیت صادرات غله در نواحي جنوب  نویسندگان آن
وسایل   ایران لغو و ابطال گردد« استدالل شده بود: »براي جلوگیري از قاچاق در آن نواحي

مؤثره در دست« نبوده و »طرف مقابل نیز در مقام تالفي برآمده« بود و »حمل اجناس 
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ها که رئیس گمرک  الزمه را به خاک ایران ممنوع خواهد داشت«. در یکي از همین گزارش 
کردن   آزاد  بر  افزون  بود  فرستاده  تهران  به  عباس  غلهبندر  بودصدور  خواسته  که    ، 

زیرا که در آن  ؛  ي خوراکي هم از نواحي بلوچستان رفع شود ها»ممنوعیت حمل روغن
نواحي طرق و وسایل قاچاق بسیار و اجراي حکم ممنوعیت دشوار« بود. ]برگرفته از 

 1296شهریور    8و    4مرداد،    16هاي مبادله شده میان اداره گمرکات و وزارت مالیه درنامه
ق، و نامه وزارت مالیه    1335  قعدهاليذ  12و    8شوال،    18م/  1915اوت    30و    26  -  7خ/

در   مالیه  وزارت  به  گمرکات  اداره  و  مهر  اول  )سند   [خ1296آبان    14در 
 ، ساکما(.240-18279 -142، 141، 17،18،20،21،22،29،41،42،54،140شماره

و  نبود  دفتر گمرک«  مطلقاً  تا سیستان  گرفته  گواتر  »از  بلوچستان  در سراسر  اساساً 
برد  رونیازا کاالها  بیرون  دیگر  و  خواربار  و  غالت  مرزهاي   صورتبهن  از  قاچاق 

هاي محلي نیز براي حفظ و حراست مرزهاي آبي و  بلوچستان چندان دشوار نبود و مقام
به اداره گمرکات در   بندرعباس گزارش گمرک  ]  خشکي وسایل الزم را در اختیار نداشتند 

شماره1336صفر    12خ/  1296  آذر  6م/1017نوامبر    28 )سند  ،  240-18279  -22ق[. 
 ساکما(. 

هاي هاي درست و دقیق واقعیتها بنا بر مشاهدهمعلوم نیست که این گزارش   يراستبه
هاي انگلیسي نوشته  ها بر اثر تحریک مقام ي آنیا همه   گردیدارسال مي موجود به تهران  

شد که این خود  نمي  ها پاسخي دادهمسلم است به بسیاري از این گزارش   آنچهشد.  مي
و   آزردگي  رئیس گردید  مي  هاگمرک رؤساي    ي گزارگلهموجب  به  مالیه  ]نامه وزارت 

 ، ساکما(.240-18279 - 21خ[ )سند شماره 1296اسد ]مرداد[  16الوزراء در 
 دهنده ها عمال انگلیسي نیز دست داشتند نشان ي آنهاي فوق که اگر در ارائه گزارش 

از بنادر خلیج فارس مواد غذائي    کمدست خواست  لت انگلستان نميکه دو  استاین نکته  
جا کند و در پي آن بود که بدون بهقاچاق و غیرقانوني جا  صورتبهخود را    ازیموردن

هاي غیرقانوني و از طریق قانون و رضایت دولت ایران به مقاصد توسل به قوه قهریه و راه
 خود برسد. 

ي کل گمرکات نوشته ي گمرکات محمره به اداره ز اداره ها که ادر یکي از این گزارش 
بر آن نقش بسته است، پس از اشاره به اجازه    1« 1017سپتامبر نمره    19شده و فقط تاریخ »

از صادرات   جانب نیاخروج مقداري غله از بندر محمره به بصره، آمده است: »هرگاه  
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، ممانعت کرده بودم، مسلماً کننديمها[ براي اردوي بصره حمل  بعضي ارزاق که ]انگلیسي
اقدامات متقابله تا حال شروع شده بود. این نکته را نباید از نظر دور کرد که در حال  

شود. چنانچه خوزستان[ و تمام جنوب ایران از هندوستان وارد ميعربستان ]حاضر غله  
ستثناء، حیوانات دولت ایران مایل به قطع واردات مزبوره باشد باید اجازه داده بر سبیل ا

  - 18279  -30و کلیه ارزاقي که مصادر نظامي به آن احتیاج دارند، حمل شود« )سند شماره  
 ، ساکما(.240

 ازیموردناست که در حال حاضر غله    شدهح یتصردر این گزارش با مبالغه،    اگرچه
دانیم که این غله نمي  يدرستبه شود،  خوزستان و تمام جنوب ایران از هندوستان وارد مي

 به جنوب چه مقدار بود و آیا در اوضاع برآمده از جنگ امکان صدور غله از هندوستان  
مي مردم  و  داشت  آنایران وجود  از  نظامیان   توانستند  به مصرف  فقط  یا  کنند  استفاده 

برقرار بود و خوار و باري   همچنانوع بودن صدور غله به خارج  رسید. ممنانگلیس مي
شد و در این حال گزارشي مبني بر ورود سیصد تُن آرد به بوشهر به به خارج صادر نمي
رسید مالیه  بوشهر  ؛  وزارت  گمرک  رئیس  که  گزارش  ]  22در  بنابراین  بهمن[  دلو 

ایالت    عنوانبهر سیصد تُن آرد  م، براي وزارت مالیه فرستاد، »مقدا1917  هیفور  11خ/1295
فارس بر طبق تقاضاي قنسولگري وارد بوشهر شد« رئیس گمرک بوشهر نیز »به تصور  

 نظر صرفآرد مزبور براي امداد آذوقه اهالي بوده است« از گرفتن حقوق گمرکي    نکهیا
 ، ساکما(.240-18279 -114کرد )سند شماره 

مرکزي گمرکات نوشت: »چون احتمال کلي   ي خود به ادارهوزارت مالیه نیز در نامه 
رئیس    کهيطوربهاند، لهذا  رود که این آرد را براي توزیع آذوقه اهالي شهر وارد کرده مي

،  240  -18279  -113،115،  112شود« )سند شماره  گمرک اقدام کرده است تصویب مي
 ساکما(. 

وزارت   تأیید از رفتار نیک و صمیمانه رئیس گمرک بوشهر و تصویب و    نظرصرف 
نشان  که  مقام   دهندهمالیه  انگلیسيهمراهي  مناسب  اقدامات  با  ایراني  این  هاي  بود،  ها 

این   بیانگر  ایران    يله أمسگزارش  قوانین دولت  به  انگلیسي هند  است که ظاهراً دولت 
خود صادر نکرد   موردنظرار را از ایران به مناطق  گذاشت و آشکارا غله و خوارباحترام مي

نیز    ازآنپس و درنهایت مجبور شد سیصد تُن آرد از هندوستان به بندر بوشهر روانه کند.  
ق، بنا بر گزارش تلگرافي   1335  يالثانعیرب  25خ/    1295بهمن    29م/1917  ه یفور  18در  

خواهند در هر ماه تقریباً رئیس گمرکات بوشهر »مصادر انگلیسي مقیم محل، اجازه مي
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هزار کیسه آرد به جهت آذوقه سکنه گرسنه و پریشان شیراز وارد نمایند«. ]نامه شماره  
وزارت مالیه به اداره مرکزي   33880اداره گمرکات به وزارت مالیه و نامه شماره    7595

 ، ساکما(.240  -18279 -10، 8، 7گمرکات[ )سند شماره 
این کار به مصادر   انگلیس داده شد و حقوق گمرکي هر هزار کیسه آرد که  اجازه 

این پرسش باقي است که این    ياما جا؛  ها گرفته نشدقِران ]ریال[ بود از آن  150معادل  
ها در  رسید یا این نوع کمکرفتارهاي انسان دوستانه براي کمک به مردم به انجام مي

  از یموردناي انگلیسي به راحتي مواد  هاي بود به دولت ایران تا اجازه دهد مقام واقع رشوه 
 ؟ خود را از بنادر خلیج فارس بیرون ببرند

  بندرعباس و دار کمبود و گراني غله، سلطان مسقط از اداره گمرک    ریدرگ   کهآن جالب  
مَن باشد براي علیق    وپنجستیبکه ماهي یکصد کیسه جو که هر کیسه  »  خواسته بود:

وزارت مالیه به    2997/5]نامه شماره    شخصي« وي اجازه داده شود حمل گردد.  ياماله 
 [ خ و نامه اداره کل گمرکات به وزارت مالیه در اول اسد 1296سنبله  26هیئت وزرا در  

 ، ساکما(.240- 18279 -15، 11شماره )سند 
در   هآنچگردید، اما    بارهن یدرارد و پذیرش درخواست سلطان مسقط، منوط به تحقیق  

است،    توجه قابل خ،    1296میزان    6در  مدیرکل گمرکات به وزارت مالیه    4760شماره  نامه  
  24این است که وي تصریح کرد این مقدار جو »مطلقاً حائز اهمیت نیست« )سند شماره  

 ، ساکما(. 240 -18279 -
رؤساي   يدرپيپهاي  مَن جو به مسقط اهمیتي نداشت، گزارش   2500  يماه صدور    اگر

 دورازبه بنادر خلیج فارس درباره فراواني غله نباید ادعاهاي واهي و سخنان    يهامرک گ 
هاي متعددي دربارۀ اجازۀ صدور غالت و دیگر مواد خوراکي  واقعیت بوده باشد. گزارش 

ها را بپذیرد ي مرکزي گمرکات نیز استدالل آنموجود در نواحي جنوب، سبب شد اداره 
ق، از وزارت مالیه درخواست  1336شوال  21خ/  1297مرداد    7م/  1918جوالي    30و در  

گرفته شود.    بارهنیدراهیئت دولت مطرح کند تا تصمیمي    کند این موضوع را در جلسۀ
نامه  مدیر همین  در  گمرکات  که    دیتأککل  »حکم    نظر صرف کرد  غالت  موضوع  از 

بایست به بنادر جنوب اقصي بسط کول نميأم  1ممنوعیت خروج روغن و سایر دهنیات
صادرات یگانه تجارت خروجي این نقاط بوده و از طرف دیگر    گونهنیا داده شود، چه  
آن مسافت  داخله صورت بُعد  به  اجناس مذکوره  که حمل  است  این  از  مانع  مطلقاً  ها 
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روغن    نوشت: »ممنوعیت صدور  صراحتبه خود    نامه  انِی پاگیرد«. مدیرکل گمرکات در  
)جنوب    مکران و خود مکران  کول از بنادر خلیج یعني از بندرعباس تاأو سایر دهنیات م

اداره    بلوچستان( موجب عسرت و زحمت آذوقه اهالي محل   وجهچیهبهبه عقیدۀ این 
 ، ساکما(.240-18279 -72، 71شماره نخواهد گردید« )سند 

مبتن که  گمرک  کل  اداره  رئیس  مستدل  و  مستند  گزارش سخنان  بر  مستدل  ي  هاي 
بنادر جنوب بود، وزارت مالیه را بر آن داشت به »ممنوعیت حمل    يهاگمرک رؤساي  

کول« پایان دهد و صدور آن را آزاد بگذارد. بدین قرار  أروغن خوراکي و سایر دهنیات م
نامه شماره  1297  سنبله  15در   مالیه در  اداره کل گمرکات   خود  16848خ، وزارت  به 

و مکران[ دستور بدهید که از   بندرعباس مورین گمرک بنادر مزبوره ]أبه م»  اد:دستور د
، ساکما(. در  240-18279  -  63حمل روغن و کلیه دهنیات ممانعت نکنند« )سند شماره  

ق، شیخ خزعل نیز  1336  الحجهيذ  2خ/  1297سنبله    16م/  1918سپتامبر    8همان هنگام،  
 درخواست« کرد وزارت مالیه دستور دهد »قدغن رئیس گمرکات محمره تلگرافاً  توسطبه»

و فراواني حاصل ]آن سال[ براي مدت سه ماه مرتفع   يخوببهصدور غله عربستان نظر  
گردد تا رعایا و زارعین بتوانند در سایه این مساعدت گاو و آالت زراعت خود را که  

ه کنند« )سند شماره اند از نو تجدید و تهیسال گذشته فروخته و در مقابل آذوقه خریده 
 ، ساکما(.18279-240 -48

گفت،  کامل موافق بود و مي  طوربه اداره مرکزي گمرکات با پیشنهاد شیخ خزعل    البته
حضرات قادر    ذلکمع شود  »مداخله و جلوگیري شدیدي که از طرف گمرک مي  رغمبه

قاچاق یا به قوۀ قهریه غله را حمل کنند و البته این کار    طوربه بر این خواهند بود که  
وارد مي  به دولت خسارت  بابت حقوق  از  به وزارت  مبلغي  اداره گمرکات  ]نامه  کند« 

، ساکما(. موضوع مهم دیگر ممنوع بودن صدور 240-18279  -  48مالیه[ )سند شماره  
 بي و جنوبي بود. قاچاق از مرزهاي غر صورتبهها گوسفند به خارج و بردن آن

کرد، اما وسعت جلوگیري مي  شدتبه گوسفند    يهاگله البته گمرک محمره از خروج  
بستن سرحدات غربي و جنوبي عمالً   نکهی ازیاد مرزهاي غربي ایران با دولت عثماني و  

قاچاق تکرار   طوربه  روزههمه پذیر نبود و یا بسیار دشوار بود، صادرات گوسفند  امکان 
نوامبر   17شد. به همین دلیل در  اره تعدادي گوسفند وارد خاک عثماني ميشد و همومي

خود به    5358ق، اداره گمرکات در نامه شماره  1337صفر    12خ/  1297آبان    25م/  1918
وزارت مالیه اظهار کرد: »صرفه و نفع دولت در این است که هرچه زودتر قدغن صدور  
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- 18279  -  44ن را آزاد بگذارد )سند شمارهاحشام را از بنادر خلیج مرتفع نماید« و آ
 ، ساکما(.240

دولت    وزارت فالحت و تجارت و فواید عامه نیز به هیئت  نیازاش یپ این پیشنهاد را  
منع اکید صدور اغنام و احشام به خارجه    بود کهاما نظر هیئت دولت بر آن  ؛  ارائه کرده بود 

بود خروج    همچنان معتقد  دولت  هیئت  باشد.  نمي  طوربه گوسفند  برقرار  تواند قاچاق 
بیشتر از انتفاعي«    مراتببه»دلیلي براي نسخ یک حکم کلي باشد که مسلماً فواید منعش  

بود که اداره گمرک براي آزادي آن در نظر گرفته بود. ]برگرفته از نامه وزارت داخله به  
 .، ساکما(240 -18279 - 67شماره خ[ )سند   1297قوس  19در وزارت خارجه  

خود راه دیگري پیش گرفتند   ازیموردنها براي دستیابي به اغنام  به همین دلیل انگلیسي
ایران    تیدرنهاکه   از  قاچاق گوسفند  ارزاق قشون   بارهنیدرا.  منجر شدبه  اداره  رئیس 

آن   موجببهانگلیسي مقیم بصره قراردادي با عبدالجبار خدري، تاجر گوسفند بست که  
س گوسفند به قشون انگلیس  أف شد ماهي پانزده تا بیست هزار رعبدالجبار چوبدار موظ

و کمبود آن   نیالنهرنیبتحویل دهد. البته چوبدار طرف قرارداد، گوسفندهاي خود را از  
تهیه مي از خوزستان  بستن  ؛  کردرا  هنگام  از  محمره  رئیس گمرک  گزارش  بر  بنا  زیرا 
دسامبر   اوایل  تا  آذر  1918قرارداد  را  1337  االولعیربخ/  1297م/  گوسفند  تعدادي  ق، 

داد  غیرقانوني از خوزستان بیرون برد و به اداره ارزاق قشون انگلیس تحویل    صورتبه
م[ )سند شماره 1918دسامبر    13در  اداره گمرکات به وزارت مالیه    6142نامه شماره  ]

 (.ساکما ،240 -18279 -72، 70
  از یموردنهاي مسئول قشون انگلیس براي تهیه و تدارک خواربار  رسد مقام به نظر مي

 ياوه یشگرفتند و فرمانده هر قسمت  را به کار نمي  ياآماده خود، روش یکسان و از پیش  
ایران   جنوب  در  مستقر  قشون  فرماندهي  همین  براي  داشت.  خود  به  مخصوص 

از بنادر خلیج فارس بیرون    يرقانونیغ  طوربها  ر  ازیموردنخواست غله و دیگر ارزاق  نمي
تعدادي   ناچاربه دانست عبدالجبار چوبدار  مي  نکه یبااببرد، ولي فرماندهي مستقر در بصره  

کند، با او قرار داد خرید گوسفند قاچاق از مرزهاي ایران خارج مي   صورتبهگوسفند را  
گوسفند    يهاگله شاید در بیرون بردن  منعقد کرد و تلویحاً اجازه این کار را به او داد و  

 به او کرد.نیز هایي کمک  ،از مرز
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 سخن پایانی 
دهد، ممنوع بودن خروج غله و  آخرین سند این مجموعه اسناد نشان مي   آنچهبه استناد  

دسامبر   11خ/  1297آذر    19خواربار و اغنام و احشام از خطه جنوب ایران به خارج تا  
، یعني نزدیک به یک ماه پس از پایان جنگ جهاني اول  ق1337  االولعیرب  7م/  1918

توانست غله برقرار بود و حتي فرماندهي قشون انگلیسي مستقر در بصره نیز نمي  همچنان
غیرقانوني   صورت بهاز احشام نیز    آنچهخود را از بنادر خلیج فارس به بصره ببرد.    ازیموردن

سبب قحطي و گرسنگي مردم خطه جنوب  نبود که    چنانآن از ایران به بصره منتقل شد،  
شود و بر اثر آن کسي بمیرد. البته در همان هنگام به دلیل قحطي و بیماري، تعداد زیادي  
به دلیل حضور   این گرسنگي فقط  اما  از پاي درآمدند و هالک شدند.  اهالي فارس  از 

د آفات طبیعي  ، عوامل دیگري ماننشدهارائه نظامي انگلیس در فارس نبود و بنا بر اسناد  
 و احتکار غالت هم نقش مهمي در بروز قحطي و گرسنگي به عهده داشتند. 
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 پیوستها:

 
 ، س ا م ا 240 -18279 -  44شماره  سند 
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 ، س ا م ا 240 -18279 -  15سند شماره  
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 ، س ا م ا 240  -18279 - 112سند شماره  
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 ، س ا م ا 240 -18279 -  42سند شماره  
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 : منابع و مآخذفهرست  
موسسه    :هرانت.(  م1919  -  1917/ش1298  -1296)  بزرگ  قحطي(،  1387مجد، محمدقلي، ) -

 . هاي سیاسيمطالعات و پژوهش

 هل سل س   انایا پ ت   تروطیش : از مرانای  ياس یاد س صتاق  (،1372کاتوزیان، محمدعلي همایون، ) -
 .تهران: نشر مرکز ،زي زیز عیبام و ک يسیفا ندرض محم همرجت، ويله پ

دو  از ب   هارجخ   و دول   هیل ع  تدول   نیب   هاطیعتم  راتذاکو م   التراس (، م1336طرفي ایران، )بي -
 .عه روشنایيمطب: تهران ،ريج و دو ه  يد و سصیزار و س ه هندر س ل لمالنیب  گنج وعوق 

 . فردوسي -طار ع: رانهت ، 4 (، حیات یحیي، ج1362دولت آبادي، یحیي، ) -
 نراتاخ :رانهت  ،ارشاف دريص نیس حالمغ ،راندر ای انیسیلگن (، ا1383رایت، دنیس، ) -

الدوله سپهر(، ) -  ،1914  –   1918ایران در جنگ بزرگ   (،1336سپهر، احمد علي )مورخ 
 : بي نا.تهران

 اسناد  •
 ، ساکما 240 -18279 -72،  70سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279 -  67 سند شماره -
 ، ساکما 240 -18279 -  44سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279 -  48سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279 -  63سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279 -  71سند شماره  -
 ساکما ، 240 -18279 -  72سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279 -  24سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279 -  11سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279 -  15سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279  - 7سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279  - 8سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279 -  10سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279 -  112سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279 -  113سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279 -  115سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279 -  114سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279 -  30سند شماره  -

http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=518839&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=518839&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=518839&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
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 ، ساکما 240 -18279 -  21سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279 -  22سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279 -  20سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279 -  17سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279 -  18 سند شماره -
 ، ساکما 240 -18279 -  29سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279 -  41سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279 -  42سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279 -  54سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279 -  140سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279 -  141سند شماره  -
 ساکما ، 240 -18279 -  142سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279 -  130سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279 -  129سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279 -  126سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279 -  124سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279 -  120سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279 -  111سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279 -  110سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279 -  106سند شماره  -
 ، ساکما ا 240 -18279 -  97سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279 -  96سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279 -  136سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279 -  137سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279 -  105سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279 -  118سند شماره  -
 کما ، سا240 -18279 -  119سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279 -105سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279 -  92سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279 -  95سند شماره  -
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 ، ساکما 240 -18279 -  99سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279 -  100سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279 -  101سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279 -  103سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279 -  123سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279 -  107سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279 -  91سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279 -  93سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279 -  90سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279 -  89سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279 -  88سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279 -  87سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279 -  116شماره سند  -
 ، ساکما 240 -18279 -  117سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279 -  85سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279 -  86سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279 -  84سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279 -  121سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279 -  78سند شماره  -
 ساکما  ،240 -18279 -  80سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279 -  81سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279 -  82سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279 -  83سند شماره  -
 ، ساکما 240 -18279 -  77سند شماره  -
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Abstract 
The great famine that occurred in the years 1296-1298 A.H/1919-1917 A.D 
during World War I is a topic in Iranian contemporary history which 
suffers from poor historiography, and until recently its role and 
significance in determining the fate of the Iranian society has been 
neglected by historians. The publication of some articles and 
monographs that mentioned the disasters striking Iranians due to the 
violation of impartiality and the presence of foreign forces revealed parts 
of the calamities of those years. The present article thus aims to study 
the policies of the war-involved governments, their colonial records in 
the Qajar era, and the famine of the years of World War I in southern 
regions of Iran, and to answer this question that what factors were 
contributive to the outbreak of the famine and the death of people in 
these regions. The results show that among the various factors effective 
in the famine and war casualties during the First World War the 
extension of war to the south and the presence of foreigners including 
British troops can be pointed out as some main ones.  
 
Keywords: famine, southern regions, Busheher, Shiraz, Word War I, 
Iranian National Archives. 

 

 
 * Faculty Member, Institute for Humanities and Cultural Studies. 

| Received: November 17, 2020; Accepted: March 9, 2021| 

DOI:10.29252/HSOW.5.1.95 | 


