
 
 ایران در جنگ جھاني اول 

خود را مي ترین دوران  یران ضعیف  شروطھ ا بود و دولت م جار  شاه قا مد  مت اح با حکو مان  ھاني اول ھمز ند جنگ ج جنگ . گذرا
شت لزل دا غرنج و متز سامان، ب شفتھ، ناب ضاعي آ ناگون او نب گو یران از جوا كھ ا شد  غاز  ماني آ ھاني اول در ز نده . ج حران فزای ب

یش  ستھ پ ستھ و واب یك دولت ورشك ستانھ  تا آ یران را  خارجي، ا اقتصادي، وضعیت ناپایدار سیاسي و مداخالت مھارگسیختھ قدرتھاي 
 . برده بود

شروي  سپاه روسیھ تا دروازه. علیرغم اعالم بي طرفي دولت ایران نیروھاي متخاصم از جنوب و شمال وارد ایران شدند ھاي تھران پی
کھ از . کرد اما از منقرض کردن سلسلھ قاجار منصرف شدند شدند  گیر  سي در جاوزان انگلی با مت بت  در جنوب مردم محلي در چند نو

شاره  مھمترین نبردھاي جنگ جھاني اول در ایران مي ھاد در خوزستان ا نبرد ج شھر و  ستان بو ستان در ا توان بھ مقاومت دلیران تنگ
ند و . کرد یب داد لي ترت گارد م قواي  جا  بت در آن ند و عاق شاه رفت بھ کرمان باالخره  سپس اراک و  جمعي از رجال از قم بھ اصفھان و 

سلطنھ  ظام ال ست ن مافي ( حکومت موقتي دولت ملي بھ ریا خان  لي  ید) رضا ق شکیل گرد تي . ت لت موق ضا دو غداد اع سقوط ب پس از 
 . دولت ملي و جمع بسیاري از ایرانیان بھ استانبول رفتند

در آغاز جنگ جھاني اول قواي روس از دو سو بھ طرف پایتخت پیش مي آمد ، ترس از روسھا و تبلیغات شدید آلماني ھا کھ با توزیع 
ھا  یس  سھا و انگل کھ (بیدریغ پول ھمراه بود احساسات مردم را بھ نفع آلمان و عثماني برانگیختھ و تنفر و نگراني شدیدي نسبت بھ رو

ند شده بود یران  بدبختي ا عث  قرن با یک  تالش )  بیش از  مود و  غاز ن شدیدي آ یت  ھران فعال کرات در ت حزب دم بود ،  جود آورده  بو
بھ  بي طرفي  صل  خالف ا میکرد کھ ایران را بھ نفع آلمان و عثماني وارد جنگ کنند ژاندارمري ایران ھم از دولت سرپیچي کرده بر 
نفع آلمانھا وارد کار شده بود سر رشتھ این تحریکات در برلین و در دست تقي زاده بود کھ با مقامات وزارت خارجھ آلمان روابطي بھ 

 . ھم رسانیده و سوداي جاه طلبي بر سر داشت

ست و  کوین ا حال ت ھران در  ماني در ت تاي آل پیش آمدن روسھا بھ سوي پایتخت بھ ھمین دلیل بود ، روس و انگلیس معتقد کھ یک کود
بھ  قواي روس  قتي  ند ، و مي آمد یش  مام (( براي جلوگیري از این کودتا بھ سوي پایتخت پ نگ ا بھ )) ی کھ  لک  سید ، مستوفي المما ر

صفھان  بھ ا خت را  کھ پایت فت  شد و تصمیم گر مناسبت احساسات ملي با انگلیسي ھا و روسھا کینھ داشت تحت تاثیر دمکرات ھا واقع 
ند ،  صفھان برو قم و ا بھ  منتقل کند و بھ جمعي از وکیالن و سایر مردم کھ بھ دشمني با روس و انگلیس متظاھر بودند توصیھ کرد کھ 

 . مخالفان را قتل عام میکنند. شایع بود کھ روسھا بھ تھران مي آیند و شاه را اسیر 

بھ  نان  ھي از آ ند ، گرو ھي بود شدند ، کوچندگان جمعیت طرف توج قم  نھ  دمکرات ھا کھ کار را بھ مراد خود دیدند ، دستھ دستھ روا
ند  ترک گفت ھران را  سفیر . مقاصد سیاسي و جمعي براي پول و معدودي روي احساس وطن خواھي ت شد ،  لي ن خت عم ییر پایت ما تغ ا

ما و صمصام  لھ ، فرمانفر روس و انگلیس شاه را مطمئن کردند کھ قصد تجاوز بھ پایتخت را ندارند جمعي از رجال از قبیل عین الدو
السلطنھ و سپھدار تنکابني نیز براي انصراف شاه کوشیدند ولي کوچندگان از قم بھ اصفھان و سپس اراک و باالخره بھ کرمانشاه رفتند 

سلطنھ  ظام ال بھ ریاست ن لي  لت م مافي ( و عاقبت در آنجا قواي گارد ملي ترتیب دادند و حکومت موقتي دو خان  لي  شکیل ) رضا ق ت
ید بود. گرد ندگان  مان کوچ جزو ھ ندش  با دو فرز ھم  بایي  مد طباط لي و . سید مح لت م قتي دو لت مو ضا دو غداد اع سقوط ب پس از 

 . طباطبایي و جمع بسیاري از ایرانیان بھ استانبول رفتند

 قحطي در ایران در زمان جنگ جھاني اول و مرگ مردم ایران 

یاالت  1919-1917کشي در ایران  قحطي بزرگ و نسل: محمدقلي مجد در کتاب ّي ا سناد مل بر مبناي مدارک معتبر موجود در مرکز ا
بت مي نارا ثا کا  حده آمری کھ نسل مت ند  ست ک ھاني اول رخ داده ا نگ ج مان ج یران، در ز یالدي در، ا ستم م سده بی گي در  شي بزر . ک

بین ھشت تا ده میلیون نفر از جمعیت بیست میلیوني ایران در اثر قحطي  1919-1917محمدقلي مجد نشان میدھد کھ در طول سالھاي 
ند ین رفت سوءتغذیھ از ب شي از  ھاي نا ین نسل. یا بیماری سبب ا مل و م یا را عا لت بریتان جد دو کھ  م ھد  شان مید ند و ن یب میدا شي مھ ک

 . استعمار بریتانیا از سیاست نسل کشي و کشتار جمعي بھ عنوان ابزاري براي سلطھ بر ایران بھره برد

مواد  در آن زمان بخش مھمي از محصوالت کشاورزي ایران صرف تأمین سیورسات ارتش بریتانیا میشد کھ در نتیجھ بھ کاھش شدید 
بھ . غذایي در داخل ایران انجامید کا  حتي از آمری ند و  ھرین و ھ ین الن غذایي از ب مواد  مانع از واردات  یا  تش بریتان کھ ار بتر این عجی

ست . ایران شد مت د سادگي حکو بھ  ست  یا توان ستعمار بریتان شید و ا شدت فروپا بھ  ني  عھ ایرا کھ جام بر اثر چنین فاجعھ عظیمي بود 
گیرد. بر ایران تحمیل کند 1299نشانده خود را در قالب کودتاي  جھ می ین نتی سیھا از قحطي و «: مجد چن کھ انگلی ست  یدي نی ھیچ ترد

 . نسل کشي بھ عنوان وسیلھ اي براي سلطھ بر ایران استفاده میکردند

Page 1 of 1

3/23/2016file://G:\Web\hosseini\ghajar\articles-1\55.html


