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چکیده
قحطي بزرگ سالهاي 1298-1296هـ.ش1919-1917/م ،طي جنگ جهاني اول
ازجمله مباحث تاریخ معاصر ایران محسوب ميشود که دچار فقر تاریخنگاري است
و تا سالهاي اخیر ،اهمیت و اثرگذاري آن در تعیین سرنوشت جامعهي ایران مورد
غفلت مورخان قرار داشت .انتشار پارهاي مقاالت و تکنگاريها با ذکر مصائبي که
مردم ایران بهواسطهي نقض بيطرفي و حضور قواي بیگانه متحمل شدند ،موجب
شناسایي گوشههایي از فجایع این سالها شد .از همین رو مقاله حاضر تالش دارد
با تأکید بر اسناد منتشرنشدهي آرشیو ملي ایران به بررسي سیاستهاي دول درگیر
جنگ و سوابق استعمارگرایانهي آنها طي دورهي قاجار و بحران قحطي سالهاي
جنگ جهاني اول در مناطق جنوبي ایران بپردازد و به این پرسش پاسخ دهد که چه
عوامل در بروز قحطي و اتالف نفوس مردم این مناطق مؤثر بوده است؟ نتیجه
حاصل از پژوهش نیز حکایت از آن دارد که عوامل مختلفي در قحطي و هالکت
شمار زیادي از ایرانیان طي جنگ جهاني اول دخالت داشته که از مهمترین آنها
ميتوان به کشیده شدن دامنهي جنگ به جنوب کشور و حضور بیگانگان ازجمله
نظامیان انگلستان اشاره کرد.
واژگان کلیدی :قحطي ،مناطق جنوب ،بوشهر ،شیراز ،جنگ جهاني اول ،آرشیو ملي
ایران.
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مقدمه
جامعهي ایران در ادوار مختلف بهویژه در دورهي قاجار ،شاهد بروز خشکساليهاي
دورهاي و گستردهاي بود که پیامدهاي ناگوار متعددي ازجمله تخریب منابع کشاورزي،
تلف شدن احشام ،بروز قحطي ،گرسنگي و شیوع مرگبار انواع بیماريها و معضالتي از
این دست را در پي داشت .در بروز این بحرانها و پیامدهاي ناشي از آن ،عوامل مختلفي
دخیل بود که از آن میان ميتوان به وضعیت اقلیمي ایران ،بيکفایتي کارگزاران حکومتي
در مدیریت بحران ،ضعفهاي ساختاري حکومت ،سودجویي صاحبان و تاجران غله،
احتکار غله و صدور غالت به خارج از کشور و برخي علل خارجي اشاره کرد .پارهاي
از عوامل نیز در هنگامهي بروز قحطي سبب تشدید بحران گردید .ازجمله مهمترین این
عوامل باید به جنگها (که اغلب از عوامل موجد قحطيها بودند) و تهاجمهاي پيدرپي،
بيثباتي سیاسي و مداخالت دولتهاي بیگانه توجه داشت.
در تحلیل مسئلهي قحطي و رخدادهاي مرتبط با آن ناگفتههاي بسیاري وجود دارد
که ذکر آن در تبیین این حادثه ،همچنین نگارش گوشههایي از تاریخ اجتماعي ایران عصر
قاجار نقش مهمي ایفا ميکند .مقالهي حاضر در راستاي بروز قحطي در بحبوحهي وقوع
جنگ جهاني اول در مناطق جنوبي ایران انتخاب شده تا با تکیهبر مطالعات اسنادي به
بررسي و شناسایي عوامل مؤثر بر این شرایط و آثار مترتب بر آن بپردازد.
پیشینهی پژوهش
چنانکه از نام مقاله بر ميآید ،این پژوهش مبتني بر اسناد منتشرنشدهي آرشیوي درصدد
مطالعه و بررسي موضوع کنوني است ،این در حالي است که با این رویکرد ،بهجز مواردي
که در ذیل به آن اشاره خواهد شد ،اثر جدي و شاخصي موجود نیست که البته بهطور
مستقیم در خصوص مناطق جنوبي ایران سخن نرانده و صرفاً حول موضوعیت پژوهش
ميشود به آنها رجوع کرد .بدین لحاظ در قلّت پژوهشهاي انجام یافته ،تنها ميتوان به
آثاري که بعضاً ارتباط مستقیمي با موضوع مقالهي حاضر دارند اشاره نمود.
اثر عمدهي منتشرشده در خصوص مسئلهي قحطي سالهاي 1298-1296خ-1917/
1919م ،کتاب قحطي بزرگ(مجد ،محمدقلي ،قحطي بزرگ ،کریمي ،محمد ،تهران:
مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سیاسي) .بر اساس اسناد آرشیو آمریکا را ميتوان نام برد
که نویسندهي آن مدعي است که نزدیک به  % 40جمعیت ایران به سبب گرسنگي و
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سوءتغذیه و بیماريهاي ناشي از آن نابود شدند .در این مقاله فراخور مباحثي که به
مطالب حاضر ارتباط داشت ،از دادههاي کتاب قحطي بزرگ استفاده شده است .در غیر
این صورت ،چنانکه اشاره شد ،مبناي اصلي پژوهش کنوني مبتني بر اسناد آرشیوي
منتشرنشده است که بهمثابه دادههاي تحقیق مورد استفادهي نگارنده قرار گرفته است.
نگارنده در مقاالت متعددي نقش این کشور در قحطي ایران در جنگ جهاني اول را
بررسي کرده است (ملک زاده ،الهام« ،)1394( ،روایت اسنادي نقش روسیه و شوروي در
بحران قحطي جنگ جهاني اول در ایران» ،تاریخ اسالم و ایران ،دوره جدید ،بهار،ش،25
پیاپي  .)115مقالهي دیگري از نگارنده( ،ملک زاده ،الهام« ،)1392( ،روایت اسنادي قحطي
شرق ایران در جنگ جهاني اول» ،مطالعات فرهنگي اجتماعي خراسان ،بهار ،ش )27با
تکیه بر اسناد منتشرنشده ،نقش عوامل داخلي و خارجي و عوامل طبیعي در بروز قحطي
شرق کشور را موردتوجه قرارداده است .طرح پژوهشي مفصلي نیز در سال  1391در
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي به انجام رسیده که بهطور مفصل به علل و
عوامل داخلي و خارجي مؤثر بر قحطي بزرگ با تأکید بر نقش دولتهاي انگلستان و
روسیه و با استفاده از اسناد آرشیوهاي داخلي ،پرداخته است (ملک زاده ،الهام،)1391( ،

تأثیر عوامل داخلي و خارجي در قحطي بزرگ ایران طي جنگ جهاني اول (- 1293
 1298هـ.ش) بر اساس اسناد منتشرنشده آرشیوي با تأکید بر انگلستان و روسیه ،تهران:
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،زیر چاپ) .نتیجهي این پژوهش ،تفاوت
معنادار یافتههایي است که مبتني بردادههاي موجود در آرشیوهاي اسنادي داخل کشور با
مدعاي مجد در مستندات کتاب وي است .از دیگر مقاالت نگارنده در خصوص قحطي
سالهاي 1298-1296خ1919-1917/م ،ميتوان به (ملک زاده ،الهام،)1393( ،
«اعتراضات مردمي در برابر نقش استعماري انگلستان در بروز قحطي ایران» ،مجموعه
مقاالت سومین همایش ایران و استعمار انگلیس ،مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سیاسي،
تهران) و (ملک زاده ،الهام« ،)1393( ،مصائب بيطرفي گزارشي از درگیري ایران در جنگ
جهاني اول» ،شماره  ،18تهران :اندیشه پویا) اشاره کرد .مقاله ترابي فارساني ،سهیال،
(« ،)1370نگاهي به وضعیت ارزاق در ایران در سالهاي جنگ جهاني اول» ،گنجینه اسناد،
پاییز و زمستان ،ش  3و  )4نیز اطالعاتي کلي و توصیفي از روند شرایط موجود به دست
ميدهد .عالوه بر مقاالت و طرح پژوهشي فوقالذکر ،جديترین اثري که بر اساس
گزارشهاي مطبوعات آن روزگار به جنگ و قحطي ناشي از آن پرداخته  ،کتاب جنگ
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جهاني اول تا کودتا است (آبادیان ،حسین ،)1395( ،جنگ جهاني اول تا کودتا (-1293
 ،)1299تهران :موسسه مطالعات پژوهش هاي سیاسي)
نکتهي حائز اهمیت ،این است که این مقاله گنجایش بررسي اوضاع از خوزستان تا
بلوچستان و از خرمشهر تا چابهار را ندارد و اسنادي که در این مقاله مورداستفاده قرار
گرفتهاند ،مربوط به همهي نقاط جنوب نیست و وضعیت را بهطورکلي و تحت عنوان
مناطق جنوبي در بر خواهد گرفت .طبیعتاً محدودیت کنوني مبتني بر پراکندگي اسناد
موجود در آرشیو ملي 1است که بالطبع ،دامنهي این پژوهش را عالوه بر وسعت در شرایط
کلي به نمایش ميگذارد .با این رویکرد ،تالش ميشود با بهرهگیري از روش توصیفي-
تحلیلي مبتني بر مطالعات کتابخانهاي و تحلیل اسنادي ،علل مؤثر بر قحطي مناطق جنوبي
ایران طي جنگ جهاني اول ،شناسایي ،بررسي و مورد تحلیل قرار گیرد.
جنگ جهانی اول و بیطرفی ایران
جنگ جهاني اول در اوضاع و احوالي آغاز شد که ایران در بدترین وضعیت اقتصادي و
سیاسي قرار داشت .بااینوجود ،موقعیت ژئوپلیتیکياش ایجاب ميکرد هر چه زودتر
موضع صریح و روشني در قبال این جنگ اتخاذ کند .در این حال اتخاذ هر سیاستي اعم
از بيطرفي یا گرایش به یکي از نیروهاي متخاصم براي دولت بسیار دشوار بود .بیشتر
ایرانیان از بروز جنگ به سبب درگیري روسیه و انگلیس که دشمنان واقعي استقالل و
تمامیت ارضي کشورشان بودند ،بهطورکلي خرسند بودند و از پیروزيهاي آلمان تمجید
ميکردند .در حقیقت ملّیون ایران این جنگ را فرصتي براي رهایي از امپریالیسم روس
و انگلیس به شمار ميآورند و خواهان شکست این دو دشمن غدار ایران بودند
(کاتوزیان.)111 :1372،
میرزا حسن خان مستوفيالممالک که  18روز پس از آغاز جنگ جهاني در  9شوال
 1332ق 8 /شهریور 1293خ 18 /اوت 1914م ،دولت خود را تشکیل داد ،از همان روز
بر اثر بروز جنگ با تنگناها و دشواريهایي روبهرو شد و چون مجلس شوراي ملي
تعطیل بود ،براي به کارگیري شیوهي درستي در این باره با تعدادي از رجال سیاسي
بهخصوص مشیرالدوله و مؤتمنالملک به مشورت نشست و با صالحدید ایشان بر آن
شد بيطرفي ایران را در جنگ اعالم کند .البته مستوفيالممالک و همکارانش از آن مایه
 . 1در متن به اختصار با واژه «ساکما» که منظور سازمان اسناد و کتابخانه ملي ایران است اشاره ميشود.
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پختگي و درایت سیاسي برخوردار بودند که بدانند بدون موافقت دولتهاي درگیر در
جنگ ،اعالن بيطرفي ایران سود چنداني در بر نخواهد داشت و از تضمین کافي
برخوردار نخواهد بود .باوجوداین دولت ایران براي جلوگیري از زیادهروي روسها با
ناامیدي زیاد ،در 12ذيحجه  1332ق 9/آبان 1293خ 1 /نوامبر 1914م ،اعالمیهي
بيطرفي ایران از سوي احمدشاه بهعنوان فرمان همایوني را صادر کرد:
یک روز بعد ،مستوفيالممالک این فرمان را بهصورت متحدالمآل (بخشنامه) تلگرافي
براي همهي فرمانفرمایان ایاالت و حکام والیات و بهصورت نامهي رسمي به
سفارتخانههاي کشورهاي متفق در تهران فرستاد (همان .)21-20:اقدام دولت ایران در
اعالم بيطرفي هنگامي به انجام رسید که دولت انگلستان پیشاپیش آن را نقض کرده بود؛
چنانکه در واپسین روزهاي ذيقعده 1332ق /مهر 1293خ /اکتبر 1914م ،یک فروند
کشتي جنگي انگلیسي در رود کارون لنگر انداخت و در مقابل نیز دولت عثماني در
اُمالرصاص که روبهروي گمرک محمره[خرمشهر] قرار داشت ،نیروهاي نظامي پیاده کرد
و توپ جنگي کار گذاشت (بيطرفي ایران.)30 :1336 ،
با ورود نیروهاي نظامي عثماني و روسیه به ایران ،نیروهاي انگلیسي نیز به بهانهي
جلوگیري از نابودي تاًسیسات نفتي خوزستان و ممانعت از عبور متحدین از راه ایران به
هند و افغانستان در نوامبر و دسامبر 1914م /آبان و آذر 1293خ /ذيالحجه 1332و محرم
 1333ق ،وارد بحرین و خلیجفارس شدند و تا پایان همان سال سراسر جنوب کشور را
تصرف کردند .در این حال به سبب نفرت ایرانیان از دشمنان دیرینه خود ،روس و انگلیس
و همچنین تبلیغات آلمان و عثماني علیه متفقین ،زمینه چنان فراهم شده بود که جنبشهاي
ضد متفقین در سراسر کشور رو به گسترش نهاد و تعدادي از اتباع آنها اسیر یا کشته
شدند و کنسولگريها و نهادها و مؤسسههاي سیاسي و اقتصادي وابسته به آنها تخریب
و تصرف گردیدند (دولتآبادي ،ج.)346 :4
در اوایل سال 1915م1293 /خ 1333 /ق ،آلمان فرصت مناسبي براي تبلیغ علیه
انگلیس به دست آورد و نزدیک به  200نفر از ماًموران خود را به ایران فرستاد
(رایت .)377 :1383،واسموس ،شونمان ،نیدرمایر و هنتیگ ازجمله آلمانيهایي بودند که
براي اجراي طرح اتحاد دنیاي اسالم که از سوي عثمانيها ارائهشده بود ،وارد ایران شدند
(سپهر .)66-58 :1336 ،واسموس در پي اجراي برنامهي خود به جنوب ایران رفت و
توانست عشایر آن خطه را علیه انگلیسيها بشوراند؛ چنانکه تنگستانيها به نیروهاي
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انگلیس حمله کردند و ژاندارمري نیز که به متحدین پیوسته بود ،موفق شد کنسولگري
انگلیس در شیراز را تصرف کند و بر شهر چیره شود (سپهر ،همان.)88 -75 :
از سوي دیگر ،از اوایل سال 1291خ1912 /م 1331/ق ،نشانههایي از قحطي و
خشکسالي آشکار شده بود و ازاینرو محتکران پیشقدم شده و گندم را خرواري هشت
تومان خریده بودند .چنانکه پیش از آغاز جنگ جهاني اول و کشیده شدن آتش آن به
ایران ،بخشهایي از کشور دچار کمبود یا گراني غله شده بود .این وضعیت در جنوب
ایران بهویژه فارس و بوشهر همزمان با بروز جنگ ،ورود نیروهاي متفقین به بخشهاي
جنوبي و اشغال ایران رخ نمود .ازآنجاکه تاکنون با محوریت مقاله کنوني ،مساًلهي قحطي
این خطه مورد بررسي جدي نبوده است ،ميتوان در روند این مطالعه به یافتههاي زیر
بهعنوان منظري تازه از بررسي اسنادي وضعیت قحطي و پیامدهاي ناشي از آن در طي
جنگ جهاني اول اشاره نمود.
وضعیت قحطی در مناطق جنوبی ایران طی جنگ جهانی اول
در سال 1293خ1914/م1332 /ق ،محصوالت کشاورزي فارس و مضافات دچار آفت و
در پي آن کمبود غله و مواد غذایي محسوس شد .در این حال براي جلوگیري از قحطي
و عوارض ناشي از آن «خزانهداري کل ایران» در نامه شماره  7495خود به وزارت مالیه
در14جوزا [خرداد]  1293خ [11رجب 1332هـ.ق 5 /ژوئن 1914م] ،پیشنهاد کرد «که
حکمي موقتي از طرف دولت دایر به منع حمل غله از تمام بنادر به خارجه صادر» شود
(سند شماره  ،240 -18279 -82ساکما).
بهاینترتیب «اقدامات الزمه به عمل آمد» و وزارت داخله نیز «احکام الزمه را به ایالت
فارس صادر» کرد و به همه «رؤساي گمرکات بنادر» نیز «اکیداً قدغن شد که از حمل
جنس به خارج جداً ممانعت» کنند [نامهي وزارت مالیه به خزانهداري کل در  12عقرب]
(سند شماره ،240 -18279 -81 ،80ساکما) .بهرغم این اقدامها و تاًکیدها بنا به تحقیقات
وزارت مالیه «حکم منع حمل غله از بوشهر و محمره [خرمشهر] و بنادر عربستان
[خوزستان] تا [بهمن1293خ] از طرف خزانهداري کل به رؤساي گمرکات محلهاي
مزبوره صادر شده بود ،ازاینرو اهالي بنادر از حیث آذوقه بياندازه دچار عسرت شده»
بودند(سند شماره  ،240 -18279 -78ساکما) .براي رفع این عسرت و آسودگي مردم
«از طرف مأمورین و مصادر انگلیس پیشنهاد شد  ...نظر به منع صدور آرد هندوستان و

| روایت اسنادی علل بروز قحطی مناطق جنوبی ایران 101 |...

خشکي فوقالعادهاي که محصوالت جنوب ایران را در مخاطره» انداخته و بر اثر آن بهاي
گندم و جو و کاه افزایشیافته بود ،تا رسیدن کشتي بخار به نام آوریستان که از بصره
حرکت کرده بود «حمل غله و مشتقات آن به کلي قدغن شود» .البته علت اصلي همراهي
مقامهاي انگلیسي با دولت ایران در جلوگیري از صدور غله براي این بود که «مقدار
کثیري غله قبالً توسط تجار انگلیسي خریداري شده» و قرار بود با کشتي آوریستان به
خارج از کشور حمل شود [نامهي ادارهي گمرکات به وزارت مالیه 26 ،ربیع االول-
1333ق 21/بهمن1293خ 11/فوریه1914م ،و نامه وزارت داخله به وزارت مالیه در 22
دلو( ]1سند شماره  ،240 -18279 -77 ،83ساکما).
چیزي نگذشت که در  9ربیعالثاني 1333ق 5/اسفند 1293خ 25 /فوریه 1915م ،از
سفارت انگلیس نامهاي به وزارت خارجه رسید که در آن بنا بر گزارش «جنرال قنسول
انگلیس مقیم بوشهر» آمده بود «وقتي مسألهي منع حمل غله چندي قبل به میان آمد دو
ماه بود که باران نیامده و قیمت غله فوقالعاده گران و اسباب تأمین [آن] موجود نبود».
اما بنا بر همان گزارش به سبب بارندگي زیاد ،قیمت گندم رو به کاهش نهاد و نگراني از
قحطي فروکاست .از همین رو سفارت انگلیس پیشنهاد کرد که حکم منع حمل غله به
خارجه نسخ شود و اجازه حمل آن صادر گردد.
استدالل سفارت انگلیس دربارهي صدور اجازه حمل غله این بود که فرمان منع حمل
غله «مورث خسارت کلي براي صاحبان جهاز است که ترتیباتي براي حمل غله از بنادر
جنوب ایران» داده بودند .پیشنهاد سفارت انگلیس در حقیقت براي این بود که به بهانه
بارش فراوان ،بازرگانان انگلیسي بتوانند آزادانه غالتي را که از پیش خریده بودند از بنادر
خلیج فارس بیرون ببرند .البته در پایان نامه سفارت انگلیس ،توصیه شده بود که مقامهاي
مسئول «از جاهاي الزم بخواهند که مجدداً در این باب تحقیقات نموده و منع حمل غله
را مجري ندارند تا این که الاقل معلوم گردد که این اقدام هنوز به مالحظه رفاه عامه الزم
است» (سند شماره  ،240 -18279 -121 ،84ساکما).
پیداست توصیهي سفارت انگلیس به وزارت امور خارجه براي این بود که هرچند
انگلیسيها به غله ایران نیاز داشتند ،اما نميخواستند آن را از طریق غیرقانوني و با آسیب
زدن به مردم از بنادر خلیج فارس بیرون ببرند .باوجوداین ،جنرال کنسول انگلیس در
بوشهر ،بيآنکه منتظر پاسخ وزارت امور خارجه باشد ،یک جانبه دست به کار شد و
 . 1بهمن ماه
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«شروع به اقدامات شدیده در رفع قدغن حمل غله نمود»[ .برگرفته از گزارش اداره
گمرکات به وزارت مالیه در 17مارس1915م] (سند شماره ،240-18279 -86 ،85
ساکما).
«اقدامات شدیده» جنرال کنسول انگلیس «در رفع قدغن حمل غله» به سبب مخالفت
حکمران بوشهر بينتیجه ماند .حکمران بوشهر براین باور بود «که حکم منع حمل غله
بااینکه بهواسطهي بارانهاي جدید فيالجمله بهبودي در ترتیب حاصل به ظهور» رسانده
بود ،نباید نسخ ميشد؛ زیرا هر اقدامي که در رفع قدغن به عمل ميآمد «موجب انقالب
و شورش اهالي» ميشد .استدالل حکمران بوشهر در مخالفت با جنرال کنسول انگلیس
این بود که تا وقتي «از حمل آرد هندوستان که مقصد آن ایران است جلوگیري ميشود،
 ...غلهي ایران نیز نباید خارج شود» (سند شماره  ،240 -18279 -117 ،116ساکما).
براي رفع این مشکل پیشنهاد او این بود که باید از حکومت بریتانیا خواهش کرد
اجازه دهند از آرد هندوستان که باید به خلیج فارس حمل شود ،جلوگیري نکنند تا در
عوض از طرف دولت ایران نیز اجازهي حمل غله داده شود [نامه اداره گمرکات به وزارت
مالیه در  15مارس 1915م 23/اسفند 1293خ18 /ربیعالثاني 1333ق] (سند شماره ،116
 ،240-18279 -117ساکما).
بهاینترتیب حکم مربوط به حمل غله همچنان به اجرا درآمد (سند شماره-88 ،87
 ،18279-240ساکما) و به سفارت انگلیس نیز جواب قطعي داده شد که «نسخ این حکم»
امکان ندارد [نامه وزارت امور خارجه به وزارت مالیه در  25جماديالثاني  1333ق26 /
فروردین 1294خ 16 /آوریل 1915م] (سند شماره  ،240 -18279 -89ساکما).
باوجوداین سفارت انگلستان و مقامهاي مسئول انگلیسي در بندرعباسي ،بوشهر و
محمره (خرمشهر) دست از کوشش برنداشتند و به فعالیتهاي خود براي برداشتن حکم
منع حمل غله ادامه دادند .سفارت انگلیس معتقد بود بارش بارانهاي نافع باعث اطمینان
مردم شده است ،در غره جماديالثاني  1333ق /اواخر فروردین1294خ /آوریل 1915م،
به آگاهي وزارت امور خارجه رساند «که بهموجب اخبار موثقه ...این عقیده منع حمل
غله بدواً از سفارت آلمان ناشي شده و قصدشان این بوده که نگذارند غله به انگلستان
برسد» (سند شماره  ،240 -18279 -90ساکما).
با این همه مسئوالن محلي بنادر خلیج فارس از محمره تا بندرعباس با اقتدار تمام از
خروج غله ایران جلوگیري کردند و حتي به دستور وزارت مالیه ،گمرک محمره در
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اردیبهشت 1294خ /آوریل 1915م ،موظف شد از «غله و سایر ارزاقي که از محمره به
جهت مأمورین نظامي انگلیس مقیم بصره فرستاده» ميشد حقوق گمرکي دریافت کند
(سند شماره  ،240 -18279 -93 ،91ساکما).
بههرحال درباره آزاد کردن صدور غله از بنادر خلیج فارس ،نامههاي دیگري میان
سفارت انگلیس و وزارت امور خارجه و همچنین اداره گمرکات وزارت مالیه و وزارت
امور خارجه و وزارت مالیه ردوبدل شد که هیچیک نتیجهاي نداد و ممنوع بودن صدور
غله به خارج همچنان برقرار بود (سند شماره -123 ،107 ،103 ،101 ،100 ،99 ،95
 ،240 -18279ساکما).
دراینباره حتي وزارت داخله از ایالت فارس استعالم کرد درصورتيکه «محصول
گرمسیرات زاید بر احتیاج اهالي باشد ،اجازه حمل به خارجه داده شود» .پاسخ ایالت
فارس به این استعالم در  30ثور  1294خ 21 /مي 1915م 7 /رجب 1333ق ،این بود
«که بهواسطۀ ملخ خوارگي محصول بسیار کم و منع حمل غله کمال لزوم را دارد»[ .نامه
شماره  1337وزارت داخله به وزارت مالیه] (سند شماره  ،240 -18279 -92ساکما).
از آنسو در  30ژوئن 1915م 8 /تیر 1294خ 17 /شعبان 1333ق ،بنابر نامه شماره
 2261اداره گمرکات به وزارت مالیه ،رئیس گمرکات بوشهر گزارش کرده بود که حکم
منع صدور غله به دستور شیخ [خزعل] در محمره مراعات نميشود و مشارٌالیه مقام
ریاست کل گمرکات عربستان[خوزستان] را احراز نموده و اکثر اوقات به احکامات صادره
از مرکز وقع و اهمیتي نميدهد و این وضع سبب «تولید پارهاي اشکاالت» ميشود و
ازجمله «نه فقط موجبات خسارت تجار صحیح العمل و نفع قاچاقچیان فراهم گردیده ...
ترتیب اثري نیز به جهت قدغن صدور غله باقي» نمانده بود (سند شماره -18279 -105
 ،240ساکما).
پسازاین گزارش در  28شعبان  1333ق 19/تیر  1294خ 11 /جوالي 1915م« ،حاج
مسیب بهبهاني و اخوان» نامهاي به رئیسکل گمرکات عربستان فرستادند که در آن به
«حرکات وحشیانه بعضي از عشایر و عصیان ورزیدن ایشان» اشاره شده بود که این خود
«امر تجارت را معوق و معطل  ...و حملونقل مالالتجاره» را راکد کرده بود که البته به
سبب اقدامات سردار ارفع «تمام عشایر مطیع و منقاد و ضعفا و تجار و کسبه مستریح؟
[آسوده] و مرفهالحال به امر معاش و زندگاني خود مشغول» شدند .بااینوجود ،حاج
مسیب تأکید کرده بود که آنچه «موجب تفرقه حواس تمام اهالي شده همان ممنوع بودن
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حملونقل اطعمه به خارجه» بود ،زیرا اهالي بهبهان و حومهي آن «غالباً اهل کشت و
زرع» بودند «و جمعي از ایشان مکاري که امر معاش آنها به حملونقل مالالتجاره»
ميگذشت .به گفتهي حاج مسیب ،عده دیگري از اهالي تاجر پیشه بودند و تجارت آنجا
نیز منحصر به خریدوفروش گندم و جو بود و حمل آن به خارج.
به همین دلیل او تأکید کرده بود «در صورت ممنوع بودن حمل غله به خارجه خیلي
اسباب زحمت و عسرت براي تمام اهالي» بود .حاج مسیب همچنین اذعان کرده بود
«گندم و جو زیادي مال سنه ماضیه در انبارهاي مخلصان و سایر تجار موجود است و
چون کهنه است هرگاه چندي بماند ضایع خواهد شد و موجب خسارت مخلصان و
سایر تجار خواهد بود» .او در پایان نامه خود ،درخواست کرده بود که به او و دیگر
بازرگانان اجازه حمل غله به خارجه داده شود (سند شماره ،240 -18279 -119 ،118
ساکما).
نامه حاج مسیب بهخوبي نشان ميدهد که احتکار و انبار کردن گندم و جو یکي از
عوامل مهم کمبود و گراني غله بود و با ممنوع شدن صدور گندم و جو به خارج،
خسارتهایي به محتکران وارد شده بود .بااینهمه ،آنها حاضر نبودند انبارهاي خود را
بگشایند و گندم و جو موجود در آنها را به مردم بفروشند و بر آن بودند که کاالي خود
را با قیمتي بیشتر به خارج صادر کنند .به تعبیري دقیقتر اینکه اینجا صحبت از احتکار
گندم و جو است و اینکه غالت احتکار شده را به قیمتي زیاد به خارج صادر ميکردند
که در آن هنگام خریدار خارجي ،نیروهاي نظامي انگلیسي در بصره بودند .اسناد مورد
استفاده نشان نميدهند که نظامیان انگلیسي در آن هنگام بهزور سرنیزه غله از ایران خارج
کرده باشند.
گزارشهاي دیگري نیز درباره وضع تجارت و زیادي غله در شهرهاي جنوب کشور
به وزارت مالیه ميرسید که در همهي آنها درخواست شده بود صدور غله به خارج از
کشور آزاد شود (سند شماره ،96،97،98،106،110،111،120،124،126،129
 ،240 -18279 -105 ،130،136،137ساکما).
در همهي این گزارشها که از ادارههاي گمرکهاي جنوب به تهران ميرسید و
نویسندگان آنها خواهان این بودند که «حکم ممنوعیت صادرات غله در نواحي جنوب
ایران لغو و ابطال گردد» استدالل شده بود« :براي جلوگیري از قاچاق در آن نواحي وسایل
مؤثره در دست» نبوده و «طرف مقابل نیز در مقام تالفي برآمده» بود و «حمل اجناس
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الزمه را به خاک ایران ممنوع خواهد داشت» .در یکي از همین گزارشها که رئیس گمرک
بندر عباس به تهران فرستاده بود افزون بر آزاد کردن صدور غله ،خواسته بود که
«ممنوعیت حمل روغنهاي خوراکي هم از نواحي بلوچستان رفع شود؛ زیرا که در آن
نواحي طرق و وسایل قاچاق بسیار و اجراي حکم ممنوعیت دشوار» بود[ .برگرفته از
نامههاي مبادله شده میان اداره گمرکات و وزارت مالیه در 16مرداد 4 ،و  8شهریور 1296
خ 26 - 7/و  30اوت 1915م 18 /شوال 8 ،و  12ذيالقعده  1335ق ،و نامه وزارت مالیه
در اول مهر و اداره گمرکات به وزارت مالیه در  14آبان 1296خ] (سند
شماره ،240-18279 -142 ،141 ،17،18،20،21،22،29،41،42،54،140ساکما).
اساساً در سراسر بلوچستان «از گواتر گرفته تا سیستان مطلقاً دفتر گمرک» نبود و
ازاینرو بیرون بردن غالت و خواربار و دیگر کاالها بهصورت قاچاق از مرزهاي
بلوچستان چندان دشوار نبود و مقامهاي محلي نیز براي حفظ و حراست مرزهاي آبي و
خشکي وسایل الزم را در اختیار نداشتند [گزارش گمرک بندرعباس به اداره گمرکات در
 28نوامبر 1017م 6/آذر 1296خ 12 /صفر 1336ق]( .سند شماره،240-18279 -22
ساکما).
بهراستي معلوم نیست که این گزارشها بنا بر مشاهدههاي درست و دقیق واقعیتهاي
موجود به تهران ارسال ميگردید یا همهي آنها بر اثر تحریک مقامهاي انگلیسي نوشته
ميشد .آنچه مسلم است به بسیاري از این گزارشها پاسخي داده نميشد که این خود
موجب آزردگي و گلهگزاري رؤساي گمرکها ميگردید [نامه وزارت مالیه به رئیس
الوزراء در  16اسد [مرداد]  1296خ] (سند شماره ،240-18279 - 21ساکما).
گزارشهاي فوق که اگر در ارائهي آنها عمال انگلیسي نیز دست داشتند نشاندهنده
این نکته است که دولت انگلستان نميخواست دستکم از بنادر خلیج فارس مواد غذائي
موردنیاز خود را بهصورت قاچاق و غیرقانوني جابهجا کند و در پي آن بود که بدون
توسل به قوه قهریه و راههاي غیرقانوني و از طریق قانون و رضایت دولت ایران به مقاصد
خود برسد.
در یکي از این گزارشها که از ادارهي گمرکات محمره به ادارهي کل گمرکات نوشته
شده و فقط تاریخ « 19سپتامبر نمره  1»1017بر آن نقش بسته است ،پس از اشاره به اجازه
خروج مقداري غله از بندر محمره به بصره ،آمده است« :هرگاه اینجانب از صادرات
 . 1با توجه به قراین به نظر ميرسد تاریخ دقیق سپتامبر  1917م برابر با شهریور  1296خ باشد
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بعضي ارزاق که [انگلیسيها] براي اردوي بصره حمل ميکنند ،ممانعت کرده بودم ،مسلماً
اقدامات متقابله تا حال شروع شده بود .این نکته را نباید از نظر دور کرد که در حال
حاضر غله عربستان [خوزستان] و تمام جنوب ایران از هندوستان وارد ميشود .چنانچه
دولت ایران مایل به قطع واردات مزبوره باشد باید اجازه داده بر سبیل استثناء ،حیوانات
و کلیه ارزاقي که مصادر نظامي به آن احتیاج دارند ،حمل شود» (سند شماره -18279 -30
 ،240ساکما).
اگرچه در این گزارش با مبالغه ،تصریحشده است که در حال حاضر غله موردنیاز
خوزستان و تمام جنوب ایران از هندوستان وارد ميشود ،بهدرستي نميدانیم که این غله
چه مقدار بود و آیا در اوضاع برآمده از جنگ امکان صدور غله از هندوستان به جنوب
ایران وجود داشت و مردم ميتوانستند از آن استفاده کنند یا فقط به مصرف نظامیان
انگلیس ميرسید .ممنوع بودن صدور غله به خارج همچنان برقرار بود و خوار و باري
به خارج صادر نميشد و در این حال گزارشي مبني بر ورود سیصد تُن آرد به بوشهر به
وزارت مالیه رسید؛ بنابراین گزارش که رئیس گمرک بوشهر در  22دلو [بهمن]
1295خ 11/فوریه 1917م ،براي وزارت مالیه فرستاد« ،مقدار سیصد تُن آرد بهعنوان ایالت
فارس بر طبق تقاضاي قنسولگري وارد بوشهر شد» رئیس گمرک بوشهر نیز «به تصور
اینکه آرد مزبور براي امداد آذوقه اهالي بوده است» از گرفتن حقوق گمرکي صرفنظر
کرد (سند شماره  ،240-18279 -114ساکما).
وزارت مالیه نیز در نامهي خود به اداره مرکزي گمرکات نوشت« :چون احتمال کلي
ميرود که این آرد را براي توزیع آذوقه اهالي شهر وارد کردهاند ،لهذا بهطوريکه رئیس
گمرک اقدام کرده است تصویب ميشود» (سند شماره ،240 -18279 -113،115 ،112
ساکما).
صرفنظر از رفتار نیک و صمیمانه رئیس گمرک بوشهر و تصویب و تأیید وزارت
مالیه که نشاندهنده همراهي مقامهاي ایراني با اقدامات مناسب انگلیسيها بود ،این
گزارش بیانگر این مسألهي است که ظاهراً دولت انگلیسي هند به قوانین دولت ایران
احترام ميگذاشت و آشکارا غله و خواربار را از ایران به مناطق موردنظر خود صادر نکرد
و درنهایت مجبور شد سیصد تُن آرد از هندوستان به بندر بوشهر روانه کند .پسازآن نیز
در  18فوریه 1917م 29/بهمن  1295خ 25 /ربیعالثاني  1335ق ،بنا بر گزارش تلگرافي
رئیس گمرکات بوشهر «مصادر انگلیسي مقیم محل ،اجازه ميخواهند در هر ماه تقریباً
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هزار کیسه آرد به جهت آذوقه سکنه گرسنه و پریشان شیراز وارد نمایند»[ .نامه شماره
 7595اداره گمرکات به وزارت مالیه و نامه شماره  33880وزارت مالیه به اداره مرکزي
گمرکات] (سند شماره  ،240 -18279 -10 ،8 ،7ساکما).
اجازه این کار به مصادر انگلیس داده شد و حقوق گمرکي هر هزار کیسه آرد که
معادل  150قِران [ریال] بود از آنها گرفته نشد؛ اما جاي این پرسش باقي است که این
رفتارهاي انسان دوستانه براي کمک به مردم به انجام ميرسید یا این نوع کمکها در
واقع رشوهاي بود به دولت ایران تا اجازه دهد مقامهاي انگلیسي به راحتي مواد موردنیاز
خود را از بنادر خلیج فارس بیرون ببرند؟
جالب آنکه درگیر و دار کمبود و گراني غله ،سلطان مسقط از اداره گمرک بندرعباس
خواسته بود« :که ماهي یکصد کیسه جو که هر کیسه بیستوپنج مَن باشد براي علیق
مالهاي شخصي» وي اجازه داده شود حمل گردد[ .نامه شماره  5/2997وزارت مالیه به
هیئت وزرا در  26سنبله  1296خ و نامه اداره کل گمرکات به وزارت مالیه در اول اسد]
(سند شماره  ،240-18279 -15 ،11ساکما).
رد و پذیرش درخواست سلطان مسقط ،منوط به تحقیق دراینباره گردید ،اما آنچه در
نامه شماره  4760مدیرکل گمرکات به وزارت مالیه در  6میزان  1296خ ،قابلتوجه است،
این است که وي تصریح کرد این مقدار جو «مطلقاً حائز اهمیت نیست» (سند شماره 24
  ،240 -18279ساکما).اگر صدور ماهي  2500مَن جو به مسقط اهمیتي نداشت ،گزارشهاي پيدرپي رؤساي
گمرکهاي بنادر خلیج فارس درباره فراواني غله نباید ادعاهاي واهي و سخنان بهدوراز
واقعیت بوده باشد .گزارشهاي متعددي دربارۀ اجازۀ صدور غالت و دیگر مواد خوراکي
موجود در نواحي جنوب ،سبب شد ادارهي مرکزي گمرکات نیز استدالل آنها را بپذیرد
و در  30جوالي  1918م 7/مرداد 1297خ 21 /شوال1336ق ،از وزارت مالیه درخواست
کند این موضوع را در جلسۀ هیئت دولت مطرح کند تا تصمیمي دراینباره گرفته شود.
مدیرکل گمرکات در همین نامه تأکید کرد که صرفنظر از موضوع غالت «حکم
ممنوعیت خروج روغن و سایر دهنیات 1مأکول نميبایست به بنادر جنوب اقصي بسط
داده شود ،چه اینگونه صادرات یگانه تجارت خروجي این نقاط بوده و از طرف دیگر
بُعد مسافت آنها مطلقاً مانع از این است که حمل اجناس مذکوره به داخله صورت
 . 1مواد روغني مانند کره و سرشیر
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گیرد» .مدیرکل گمرکات در پایانِ نامه خود بهصراحت نوشت« :ممنوعیت صدور روغن
و سایر دهنیات مأکول از بنادر خلیج یعني از بندرعباس تا مکران و خود مکران (جنوب
بلوچستان) به عقیدۀ این اداره بههیچوجه موجب عسرت و زحمت آذوقه اهالي محل
نخواهد گردید» (سند شماره  ،240-18279 -72 ،71ساکما).
سخنان مستند و مستدل رئیس اداره کل گمرک که مبتني بر گزارشهاي مستدل
رؤساي گمرکهاي بنادر جنوب بود ،وزارت مالیه را بر آن داشت به «ممنوعیت حمل
روغن خوراکي و سایر دهنیات مأکول» پایان دهد و صدور آن را آزاد بگذارد .بدین قرار
در  15سنبله 1297خ ،وزارت مالیه در نامه شماره  16848خود به اداره کل گمرکات
دستور داد« :به مأمورین گمرک بنادر مزبوره [بندرعباس و مکران] دستور بدهید که از
حمل روغن و کلیه دهنیات ممانعت نکنند» (سند شماره  ،240-18279 - 63ساکما) .در
همان هنگام 8 ،سپتامبر 1918م 16 /سنبله 1297خ 2 /ذيالحجه 1336ق ،شیخ خزعل نیز
«بهتوسط رئیس گمرکات محمره تلگرافاً درخواست» کرد وزارت مالیه دستور دهد «قدغن
صدور غله عربستان نظر بهخوبي و فراواني حاصل [آن سال] براي مدت سه ماه مرتفع
گردد تا رعایا و زارعین بتوانند در سایه این مساعدت گاو و آالت زراعت خود را که
سال گذشته فروخته و در مقابل آذوقه خریدهاند از نو تجدید و تهیه کنند» (سند شماره
 ،18279-240 -48ساکما).
البته اداره مرکزي گمرکات با پیشنهاد شیخ خزعل بهطور کامل موافق بود و ميگفت،
بهرغم «مداخله و جلوگیري شدیدي که از طرف گمرک ميشود معذلک حضرات قادر
بر این خواهند بود که بهطور قاچاق یا به قوۀ قهریه غله را حمل کنند و البته این کار
مبلغي از بابت حقوق به دولت خسارت وارد ميکند» [نامه اداره گمرکات به وزارت
مالیه] (سند شماره  ،240-18279 - 48ساکما) .موضوع مهم دیگر ممنوع بودن صدور
گوسفند به خارج و بردن آنها بهصورت قاچاق از مرزهاي غربي و جنوبي بود.
البته گمرک محمره از خروج گلههاي گوسفند بهشدت جلوگیري ميکرد ،اما وسعت
زیاد مرزهاي غربي ایران با دولت عثماني و اینکه بستن سرحدات غربي و جنوبي عمالً
امکانپذیر نبود و یا بسیار دشوار بود ،صادرات گوسفند همهروزه بهطور قاچاق تکرار
ميشد و همواره تعدادي گوسفند وارد خاک عثماني ميشد .به همین دلیل در  17نوامبر
1918م 25 /آبان 1297خ 12 /صفر 1337ق ،اداره گمرکات در نامه شماره  5358خود به
وزارت مالیه اظهار کرد« :صرفه و نفع دولت در این است که هرچه زودتر قدغن صدور
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احشام را از بنادر خلیج مرتفع نماید» و آن را آزاد بگذارد (سند شماره-18279 - 44
 ،240ساکما).
این پیشنهاد را پیشازاین وزارت فالحت و تجارت و فواید عامه نیز به هیئت دولت
ارائه کرده بود؛ اما نظر هیئت دولت بر آن بود که منع اکید صدور اغنام و احشام به خارجه
همچنان برقرار باشد .هیئت دولت معتقد بود خروج گوسفند بهطور قاچاق نميتواند
«دلیلي براي نسخ یک حکم کلي باشد که مسلماً فواید منعش بهمراتب بیشتر از انتفاعي»
بود که اداره گمرک براي آزادي آن در نظر گرفته بود[ .برگرفته از نامه وزارت داخله به
وزارت خارجه در  19قوس  1297خ] (سند شماره  ،240 -18279 - 67ساکما).
به همین دلیل انگلیسيها براي دستیابي به اغنام موردنیاز خود راه دیگري پیش گرفتند
که درنهایت به قاچاق گوسفند از ایران منجر شد .دراینباره رئیس اداره ارزاق قشون
انگلیسي مقیم بصره قراردادي با عبدالجبار خدري ،تاجر گوسفند بست که بهموجب آن
عبدالجبار چوبدار موظف شد ماهي پانزده تا بیست هزار رأس گوسفند به قشون انگلیس
تحویل دهد .البته چوبدار طرف قرارداد ،گوسفندهاي خود را از بینالنهرین و کمبود آن
را از خوزستان تهیه ميکرد؛ زیرا بنا بر گزارش رئیس گمرک محمره از هنگام بستن
قرارداد تا اوایل دسامبر 1918م /آذر 1297خ /ربیعاالول 1337ق ،تعدادي گوسفند را
بهصورت غیرقانوني از خوزستان بیرون برد و به اداره ارزاق قشون انگلیس تحویل داد
[نامه شماره  6142اداره گمرکات به وزارت مالیه در  13دسامبر 1918م] (سند شماره
 ،240 -18279 -72 ،70ساکما).
به نظر ميرسد مقامهاي مسئول قشون انگلیس براي تهیه و تدارک خواربار موردنیاز
خود ،روش یکسان و از پیش آمادهاي را به کار نميگرفتند و فرمانده هر قسمت شیوهاي
مخصوص به خود داشت .براي همین فرماندهي قشون مستقر در جنوب ایران
نميخواست غله و دیگر ارزاق موردنیاز را بهطور غیرقانوني از بنادر خلیج فارس بیرون
ببرد ،ولي فرماندهي مستقر در بصره بااینکه ميدانست عبدالجبار چوبدار بهناچار تعدادي
گوسفند را بهصورت قاچاق از مرزهاي ایران خارج ميکند ،با او قرار داد خرید گوسفند
منعقد کرد و تلویحاً اجازه این کار را به او داد و شاید در بیرون بردن گلههاي گوسفند
از مرز ،کمکهایي نیز به او کرد.
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سخن پایانی
به استناد آنچه آخرین سند این مجموعه اسناد نشان ميدهد ،ممنوع بودن خروج غله و
خواربار و اغنام و احشام از خطه جنوب ایران به خارج تا  19آذر  1297خ 11/دسامبر
1918م 7 /ربیعاالول 1337ق ،یعني نزدیک به یک ماه پس از پایان جنگ جهاني اول
همچنان برقرار بود و حتي فرماندهي قشون انگلیسي مستقر در بصره نیز نميتوانست غله
موردنیاز خود را از بنادر خلیج فارس به بصره ببرد .آنچه از احشام نیز بهصورت غیرقانوني
از ایران به بصره منتقل شد ،آنچنان نبود که سبب قحطي و گرسنگي مردم خطه جنوب
شود و بر اثر آن کسي بمیرد .البته در همان هنگام به دلیل قحطي و بیماري ،تعداد زیادي
از اهالي فارس از پاي درآمدند و هالک شدند .اما این گرسنگي فقط به دلیل حضور
نظامي انگلیس در فارس نبود و بنا بر اسناد ارائهشده ،عوامل دیگري مانند آفات طبیعي
و احتکار غالت هم نقش مهمي در بروز قحطي و گرسنگي به عهده داشتند.
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سند شماره  ،240 -18279 - 141ساکما
سند شماره  ،240 -18279 - 142ساکما
سند شماره  ،240 -18279 - 130ساکما
سند شماره  ،240 -18279 - 129ساکما
سند شماره  ،240 -18279 - 126ساکما
سند شماره  ،240 -18279 - 124ساکما
سند شماره  ،240 -18279 - 120ساکما
سند شماره  ،240 -18279 - 111ساکما
سند شماره  ،240 -18279 - 110ساکما
سند شماره  ،240 -18279 - 106ساکما
سند شماره  ،240 -18279 - 97ساکما ا
سند شماره  ،240 -18279 - 96ساکما
سند شماره  ،240 -18279 - 136ساکما
سند شماره  ،240 -18279 - 137ساکما
سند شماره  ،240 -18279 - 105ساکما
سند شماره  ،240 -18279 - 118ساکما
سند شماره  ،240 -18279 - 119ساکما
سند شماره  ،240 -18279 -105ساکما
سند شماره  ،240 -18279 - 92ساکما
سند شماره  ،240 -18279 - 95ساکما
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سند شماره  ،240 -18279 - 99ساکما
سند شماره  ،240 -18279 - 100ساکما
سند شماره  ،240 -18279 - 101ساکما
سند شماره  ،240 -18279 - 103ساکما
سند شماره  ،240 -18279 - 123ساکما
سند شماره  ،240 -18279 - 107ساکما
سند شماره  ،240 -18279 - 91ساکما
سند شماره  ،240 -18279 - 93ساکما
سند شماره  ،240 -18279 - 90ساکما
سند شماره  ،240 -18279 - 89ساکما
سند شماره  ،240 -18279 - 88ساکما
سند شماره  ،240 -18279 - 87ساکما
سند شماره  ،240 -18279 - 116ساکما
سند شماره  ،240 -18279 - 117ساکما
سند شماره  ،240 -18279 - 85ساکما
سند شماره  ،240 -18279 - 86ساکما
سند شماره  ،240 -18279 - 84ساکما
سند شماره  ،240 -18279 - 121ساکما
سند شماره  ،240 -18279 - 78ساکما
سند شماره  ،240 -18279 - 80ساکما
سند شماره  ،240 -18279 - 81ساکما
سند شماره  ،240 -18279 - 82ساکما
سند شماره  ،240 -18279 - 83ساکما
سند شماره  ،240 -18279 - 77ساکما
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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.
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