
 

 

 

 نسل کشی ایرانیان

ان تلفات از تمام فجایع نظتر  ز ین فجایع  در تاری    خ ایران است و از جهت متر قحیط بزرگ بدون تردید ییک از بزرگتر

د. این گزارش تحقیقر نشان میدهد که ا چگونه، در فاصله کمتر از سه سال،  چهل در صد  آن در دنیا  پیشی یم گتر

 ،
ی

سوء تغذیه و بیماری  های ناشی از آنها، محو و نابود شدند. بدون تردید ایران از جمعیت ایران، در اثر گرسنیک

ین قربانز جنگ جهانز اول باید محسوب شود. هیچ کشوری در طول این جنگ جهانز شاهد کشتار  بزرگتر

ین قحیط  ها در شهروندان خود در این مقیاس  نبوده است. با تمام این احوال قحیط بزرگ در ایران، ییک از بزرگتر

ین نسل کشی و قتل عام های قرن بیستم، تاکنون، ناشناخته و بدون  ،و بطور نسبی ییک از بزرگتر سده های اختر

بررش وتحقیق مانده است و در تمام طول این سالها حبر پس از گذشت بیش از یک قرن، حقایق مربوط به آن، 

ان را تحت اشغال خود داشت، مخقز نگه داشته بوسیله انگلستان که در طول این سالها تقریبا تمام کشور ایر 

شده و کماکان از افشای اسناد طبقه بندی شده مربوط به آنها خودداری یم کند. است،  حقایقر که در مورد آنها 

ز ان به جامعه جهانز شناسانده یم شدند .   باید کتابها نوشته یم شد ومسببیر

لش(  به مقدار زیاد به وقایع جنگ بزرگ ) جنگ جهانز اول( در یط یک یک یا دو دهه گذشته، توجه من  )پات وا

ز در مورد این جنگ، من تعداد زیادی کتاب و گزارش هانی راجع به این جنگ را   جلب شد. در طول تحقیق و نوشیر

که بوسیله منابع ایرلندی و انگلیش، در زمان آن جنگ و بعد از آن نگاشته شده بود را مطالعه و بررش کردم و 

ین اشاره ای به وقاییع که در طول این جنگ در ایران اتفاق افتاده است و در کتاب دکتر محمد قیل هر  گز کوچکتر

( به آنها پرداخته شده است ندیدم. در حقیقت بنظر ۱۹۱۹ -۱۹۱۷مجد)قحیط بزرگ و نسل کشی در ایران 

سد، اثرات مخرب جنگ بزرگ در ایران بطور نی سابقه ای مخقز نگه داشته  شده است.  متر

ز چندین کتاب در مورد جنگ بزرگ و پیامد های آن برای ایران،  نویسنده کتاب، محمد قیل مجد، با وجود نوشیر

حبر خودش باور نمیکرد که  قتل عام مردم ایران تا به این درجه بزرگ و سهمناک بوده است او در زمانیکه در 

ایران را بررش یم کرد، به گزارشی برخورد کرد که واالس مورد موضوع دیگری مدارک وزارت خارجه آمریکا در مورد 

ز سفتر آمریکا در ایران نوشته بود:   اس موری، جانشیر

سد که ایران در سالهای » ز حال تخریب مزارع غالت کشور  ۱۹۱۹-۱۹۱۷بنظر متر بخاطر خشکسایل و در عیر

و های اشغالگر  یک سوم جمعیت خود را از دست داده است  «بوسیله نتر

ت آور قتل عام بزرگ ایرانیان گردید. و    از آنجا بود که او، با دنبال کردن این رسنخ، موفق به کشف حتر

نویسنده در ابتدا قادر به باور آنچه در جستجوی خود یافته بود، نبود و فکر میکرد که حتما در جانی اشتباه  شده 

ز تمام واقعیات ادام ه دهد. او با دقت تمام گزارشات فرستاده شده است و مصمم شد که به تحقیقات خود تا یافیر

وسیله سفرا و دیپلماتهای ارشد آمریکا به وزارت خارجه آمریکا را در فاصله جنگ بزرگ بررش کرد. در این جستجو 

و دریافت که این قسمت از تاری    خ ایران در جنگ جهانز اول در هاله ای از ابهام قرار دارد و به خصوص مدارک و 

ز سالهای جزئیات مرب کامال ناشناخته مانده است. و او پیدا کرد که واقعیت   ۱۹۱۹تا ۱۹۱۷وط به قحیط بزرگ بیر

یست که او تصور یم کرده است.  ز ی به مراتب بدتر و سهمناک تر از آن چتر ز  چتر



 

من به این نتیجه رسیدم که برداشت موری )سفتر آمریکا در تهران( در مورد تعداد تلفات قحیط، معادل یک »   

 «سوم جمعیت ایران، بسیار کم است و واقعیت ترسناک تر از این است 

 ( پیدا کرده بود،از زبان خود او توجه کنید:   به آنچه نویسنده  ) دکتر محمد قیل مجد

آنچه یم دیدم باور کردنز نبود من گزارشهای قبیل را در مورد این قحیط دیده بودم و یم دانستم که این یک » 

ز دیگری است. این موضوع مرا بر آن داشت که کلیه  قحیط فراگتر در  ایران بود. ویل تلفات در این مقیاس چتر

با دقت مورد بررش قرار دهم.  ۱۹۱۹تا ۱۹۱۴مدارک وزارت خارجه آمریکا در مورد ایران را در فاصله سالهای 

بال مورد  بررش و توجه قرار آنچه واقعیت ماجرا را آشکار کرد، مدارک نی اندازه قابل توجه و جامیع بود که  ق

 نگرفته بود. 

ل  ییک از مدارک ثانویه، عبارت از جزئیات کامل تاری    خ ایران در زمان جنگ اول جهانز و   تالش انگلستان برای کنتر

نسل کشی در ایران بود. با کمال تاسف من نی  -! و دویم گزارش مخترصی درباره قحیطسیاش و نظایم ایران بود 

ز  یک سوم جمعیت ایران در قحیط بزرگ نادرست است و حقیقت بردم  که برآ ز رفیر ورد موری در مورد از بیر

های سفارت آمریکا بسیار بدتر از این است و آمار واقیع تلفات بسیار باالتر از این است.  بر اساس آمار گتر

محکیم در این گزارش  میلیون نفر بوده است، و این امار داری اساس ۲۰بالغ بر  ۱۹۱۴جمعیت ایران در سال 

میلیون نفر یم شد در  ۲۱بالغ بر  ۱۹۱۹است. با توجه به رشد طبییع جمعیت، جمعیت ایران میبایست در سال 

ی های امریکا در سال فقط یازده  میلیون نفر بوده و  ۱۹۱۹حایل که مقدار واقیع جمعیت ایران، بر اساس آمارگتر

ان تلفات ایران را حداقل  ز !  ۱۰این ارقام متر ز  «میلیون نفر نشان میدهد. قحیط با یک تناسب فاجعه آمتر

ان سال  ۱۹۵۶سال یعبز تا سال   ۴۲بطور خالصه،   ز بازگردد،   ۱۹۱۴طول کشید که جمعیت ایران دوباره به متر

ی از ورود   ۱۰کشتار بیش از  میلیون جمعیت ایران که نتیجه مستقیم توطئه های دولت انگلیس در جلوگتر

ی از تخلیه و حمل کاالهای ارسایل از امریکا بود به مراتب کاالهای غذانی  و دارو از هند و عراق و کارشکبز و جلوگتر

اطوری عثمانز در حدود همان سالها و کشتار  بزرگتر و وحشتناکتر از از کشتار ارامنه بیگناه مقیم ترکیه وسیله امتی

ز جنایت هولنایک زد. یهودیان نی گناه اروپا در طول جنگ دوم جهانز وسیله هیتلر ب ود. چرا انگلستان دست به چنیر

ز  ز سوابق سیاه و ننگیر اتوری انگلستان در ارتباط با ایران و همچنیر ز پاسخ بررش اخالصه ای از تاری    خ امتی برای یافیر

ز سالهای نیمه اول قرن هفدهم تا نیم دوم قرن نوزدهم میالدی  اتوری انگلستان در تجارت و استثمار برده بیر و  امتی

وری است.   استعمار کشورهای آسیانی و آفریقانی به منظور غارت ذخایر طبییع آنها، بسیار ضز

اتوری انگلستان در آسیا و فرمانروای مطلق مستعمره هند و ییک از نژاد پرست ترین  لرد گرزن باالترین مقام امتی

اتوری اطوری به مردم ایر  ۱۹۰۴در بازدید از هندوستان در سال  ٫دیپلماتهای امتی ان در مورد جایگاهشان در امتی

ز میگوید:   انگلستان چنیر

ما قبل از آنکه هر قدرت دیگری در تاری    خ مدرن خود را در این آبها نشان دهد، اینجا بودیم، ما نظم و قانون را »

ز امنیت شما!! بود که در خطر بود  اطوری انگلستان و همچنیر و نیاز  در این منطقه برقرار کردیم؛ این تجارت  امتی

به محافظت و دفاع از تمام بنادر واقع در سواحل اقیانوس هند وخلیج فارس داشت ؛ اتباع پادشاه انگلستان 

 
ی

اطوری بزرگ هندوستان که در همساییک  میکنند و با شما داد و ستد دارند؛ دفاع از  امتی
ی

هنوز در این منطقه زندگ

ز نابود شدن بدست همسایگانتان محافظت کردیم؛ ما راه شما است به عهده دولت انگلستان است ؛ ما شما را ا

از در صلح  و امنیت  ز های دریانی را بر روی کشتیهای تمام کشورها باز نگه داشتیم، و پرچم هایشان را قادر به اهتر



 

نمودیم؛ ما کشور دشمنانمان را ترصف و اشغال نکردیم!!)لرد بزرگ هندوستان و برمه و سیام را کشور های اشغال 

 کشور شما 
ی

شده بوسیله انگلستان به حساب نیم آورد و آنها را مایملک انگلستان میداند(؛ ما استقالل و یکپارچیک

دیم، بلکه آن را حفظ کردیم.  ز نتی  را نه تنها از بیر

 که ما صالح بدانیمبطور خالصه انگلستان به ایرانیان میگوید که از نظر ما شما تحت الحمایه ما هستید به ترتیبی  

ز بهره مند میشوید!!. از نظر گرزن و دولت انگلستان، استقالل  از شما حمایت میکنیم و البته شما از منافع آن نتر

ی  های کالن در عرصه سیاست خارجی ایران بر عهده  ایران فقط شامل سیاست های داخیل آن یم شد و تصمیم گتر

 انگلستان واگذار شده بود! 

اهمیت حیانر جنوب ایران را که انگلستان نیم تواند در هیچ « مسئله پرشیا پرشیا و » لرد کرزون در کتاب خود 

ل  اییط اجازه تصاحب انرا به هیچ قدرنر بدهد بررش میکند و توضیح یم دهد که چرا از نظر انگلستان، کنتر رسی

ق ایران، برای محافظت هندوستان حیانر است. و در واقع ایران برای انگلستان دیوار دف ایع جنوب و رسی

 :هندوستان است

هندوستان مانند دژ پهناوری است که در دو طرف آن دو دریای بزرگ قرار گرفته و سلسله جبال مرتفیع »

مانند دیوار در قسمتهای دیگر. ویل در پشت این دیوارها که بهیچوجه غیر قابل عبور و تسخیر محسوب 

 است که انگلستان نیم خواهد که آن را 
ی

ن حال نیم تواند تحمل   نمیشوند، منطقه بزرگ اشغال کند ویل در عیر

کند که این منطقه به اشغال دشمنان ما درآید. ما مخالفتی که این منطقه در اختیار دوستانمان باشد نداریم. 

وهای دشمنان ما بخواهند در آن مناطق مستقر شوند، ما مجبور به مداخله ایم، چون خطر  ویل اگر نیر

ش یابد و  امنیت هند را به مخاطره افکند. و این راز دفاع از عربستان، ایران، تبت و دور ممکن است که گسیی

ق تا سیام است. این بسیار کوته نظرانه است برای فرمانده ای که بخواهد تمام قوای خود را در  تر بطرف شر

ایط دفایع خارج از مرز های هند نداشته باشد؛ در حایل ک ه  تمام داخل هند متمرکز کند و  توجه به شر

ی از نفوذ  ۵سیاست های ما در  ن نفوذ انگلستان در این مناطق و جلوگیر سال گذشته در جهت نگه داشیی

وهای متخاصم در مناطقی که ذکر کرده بودم است   «.نیر

منتشر شده و هنوز نفت در ایران اکتشاف نشده است. با  ۱۸۹۴)الزم به یادآوری است که این کتاب در سال 

ل کامل ایران برای انگلستان  ۱۹۰۹قیمت نفت در سال اکتشاف ماده ذی در مسجد سلیمان ایران، اهمیت کنیی

  چندین برابر شد(

ز مساله مهم و حیانر محافظت  در واقع از نظر گرزن ایران برای انگلستان دیوار دفایع هندوستان است. و همیر

با خواسته ایران در پروژه احداث راه آهن هندوستان بود که انگلستان را وادار میکرد که بمدت نزدیک دو قرن 

ق متصل به راه آهن هندوستان و از طرف به غرب متصل به راه آهن ترکیه و اروپا، با  تجارنر در ایران، از طرف رسی

واهمه احتمایل از اینکه این راه آهن بوسیله قدرتهای متخاصم انگلستان برای استفاده در حمله به هندوستان 

د سنگ اندازی یم کرد و عاقبت ایران را بوسیله حکومت دست نشانده خود در ایران، مورد استفاده قر  ار گتر

ز راه آهن از جنوب به شمال کرد که در جنگ دوم جهانز مورد استفاده خود  دیکتاتوری رضا شاه مجبور به ساخیر

ز برای ارسال اسلحه و مهمات به شوروی و شکست آلمان هیتلری و نجا ت انگلستان شد. الزم انگلستان و متفقیر

 و غرنی دارای منافع بیشمار مایل و تجاری از صدور 
ر

ق به یادآوری و تذکر این نکته است که راه آهن رسی

ق ایران به اروپا و بالعکس بود و منافع بیشمار مایل و  محصوالت تجارنر هند و ایران و بقیه کشورهای رسی



 

ز دارای تاث ش اقتصاد و نفوذ علوم و صنایع اروپانی در تکنولوژییک برای ایران داشت  و همچنیر انی در گستر تر بسز

، علیم، سیاش  و فلسقز در تضاد با منافع استعماری انگلستان در  ش صنعبر ایران بود که البته این ترقر و گستر

 ایران بود. 

ز  ۱۹۰۶/ ژوئیه ۱۲۸۵در تتر ماه     بار به  میالدی مردم ایران پس از یک انقالب بدون خونریزی برای اولیر

وطیت، حاکمیت میل و قانون اساش دست یافتند و از راه انتخابات ازاد پارلمان ایران )مجلس شورای میل(  مسی

یت نمایندگان  پارلمان  منتخب  وعیت خود را تنها مدیون رای اکتر تشکیل شد و نخست وزیر و وزرای کابینه، مسی

 سیاستهای دولت  نداشت و نظارت و تصویب مردم بودند و شاه  دارای هیچ اختیاری  در انتخاب 
ی

آنها و چگونیک

ز مطلقا در اختیار پارلمان قرار داشت مظفرالدین شاه پس از مدت کوتایه در دیماه  وفات یافت و  ۱۲۸۵قوانیر

ز بردن آزادیهای مردم و  وطیت بود تصمیم به از بیر پسش محمد عیل شاه به سلطنت رسید. او که مخالف مسی

وطیت ایران را در قانون اساش گ اتوری بریتانیا که هر دو مسی رفت و در این راه از کمکهای روسیه تزاری و امتی

تقابل با با منافع استعماری خود یم دیدند بهره مند بود. محمد علیشاه با استفاده از حمایت این دو دولت 

رای میل و کشتار آزادیخواهان ایران استعمار گر و روحانیان خائن و واپس گرای شیعه اقدام به  بمباران مجلس شو 

وهای  اض و انقالب رسارسی مردم ایران شد. نتر برای استقرار دوباره دیکتاتوری در ایران کرد، که مواجه با اعتر

آزادیخواه ایران از فارس، آذربایجان و لرستان به تهران حمله کردند و سلطنت محمدعیل شاه را ساقط و او را از 

وطیت ایران دوباره برقرارشد.  ایران تبعید کردند   و برخالف خواسته انگلستان مسی

ول ایران اهمیت بسیارحیانر تری برای  پس از انعقاد قرارداد دارش با دولت ایران و چشم انداز اکتشاف نفت، کنتر

 برای کنتر 
ی

وطیت ایران و استقرار حاکمیت میل و پارلمان در ایران سد راه بزرگ ل کامل ایران انگلستان پیدا کرد. مسی

ل کامل ایران برای انگلستان  وطیت کار کنتر بشمار یم آمد و با شکست کودتای محمدعیل شاه برای تعطیل مسی

 مشکل تر از همیشه شد. 

اتوری  های روسیه و انگلستان قرار داشت. برای  ایران بخاطر موقعیت جغرافیانی خود، بر رس راه برخورد امتی

قر ایران که بتواند خلیج فارس و حکومت انگلستان در هند، تحت  ز و نگهداری مناطق جنونی و رسی نفوذ داشیر

سید از تمام استانهای کشور ایران،  ش دشمنان انگلستان دور نگه دارد مهم و حیانر بنظر متر هندوستان را از دستر

قر هم مرز با هندوستان و استان ین اهمیت را برای انگلستان داشتند، استانهای رسی های جنونی و نفت انچه بیشتر

ز و هم مرز با خلیج فارس بود.   ختر

ز انگلستان و روسیه ۱۹۰۷/۱۲۸در سال    وطیت در ایران موافقتنامه ای بیر ، درست یکسال پس از استقرار مسی

ز آن ها ، منعقد شد.   برای تقسیم ایران به دو منطقه نفوذ،  با یک منطقه نی طرف بیر

ل کامل مناطق جنونی و  این موافقتنامه اختالفات انگلستان با   د و کنتر ز میتی اتوری روسیه  را بر رس ایران از بیر امتی

اتوری انگلستان و  قر ایران، هم مرز با هندوستان را که شامل خلیج فارس و دریای عمان در اختیار امتی استانهای رسی

وی دریانی قدرتمند آن قرار میداد، که برای محافظت هند، جواهر ارزشمند تاج امتی  ورت حیانر نتر اتوری یک ضز

 بود. 

اطوری عظیم   ز این قرارداد، ارتباط  انگلستان با عراق را که انگلستان منتظر موقعیبر برای الحاق آن به امتی همچنیر

اتوری آلمان  که به طور روز افزونز قدرت اقتصادی، سیاش و  خود بود اسان، و راه را برای جنگ احتمایل با امتی

ش بود هموار میکرد. برای درک بیشتر اهمیت ایران برای انگلستان و اینکه چگونه رسنوشت   نظایم آن رو به گستر



 

کشور و مردم میهنمان بازیچه امیال توسعه طلبانه و جنایتکارانه انگلستان قرار گرفت، بررش و درک  اوضاع 

وری است.  وع جنگ بزرگ،  جنگ جهانز اول ضز  سیاش و نظایم جهان قبل و در رسی

اتوری نوپای آلمان، از صنایع راکد انگلستان، از هر دو در ساله فته امتی ای اول دهه آخر قرن نوزدهم، صنایع پیسی

اتوری، کشف منابع نفت  در  ز دو امتی نظر کیفیت و کمیت پیشی گرفته بود. ییک از عوامل مهم رقابت اقتصادی بیر

ل آن بود بود. اگر آلمان، با هر وسی ۱۹۰۸مسجد سلیمان ایران در سال  ز و کنتر له ای  قادر به در دست گرفیر

وی دریانی آلمان در حال جایگزیبز  وی دریانی انگلستان که آن هم مانند نتر منابع میشد یم توانست به راحبر  از نتر

 سوخت ذغالسنگ با نفت بود پیشی گرفته و تسلط دراز مدت انگلستان را دریا به خطر اندازد. 

اطوری عثمانز   پروژه  دولت آلمان برای احداث ز به بغداد، که در آن هنگام جزنی از امتی خط راه آهن از برلیر

اتوری انگلستان و احاطه و تسلط   برای امنیت امتی
ی

ز راستا بود. و این خطر بسیار بزرگ محسوب میشد  در همیر

ادی اروپا دیگر قدرت اول اقتص ۱۹۱۴انکشور بر روی اقتصاد آن روزگار دنیا داشت. انگلستان، در سال و در

وع جنگ جهانز اول به دلیل سهولت استفاده و بهره بردای به رسعت تبدیل به  محسوب نیم شد. نفت در رسی

ین نقاط  سوخت جایگزین برای زغال سنگ در صنایع حمل و نقل، نظایم و صنعبر میشد، و ییک از مهمتر

ز دو کشور آلمان و انگلستان به حساب یم آمد.   اصطکاک بیر

ش به  ن فت ارزان به لحاظ اهمیت و برتری چشمگتر و روز افزون آن بر ذغال سنگ  در تمام صنایع به ویژه دستر

 
ی

ز دنباله بزرگ ، و نداشیر وی انسانز برای سوخت رسانز انز از جهت سهولت استفاده و عدم احتیاج به نتر در کشتتر

نفت در ایران و خاورمیانه  در سال از دود زغال سنگ برای هر دو کشور رقیب، بسیار الزم و حیانر بود و کشف 

ش به منابع قابل اطمینان نفت   ۱۹۰۸ ز این دو قدرت اروپانی بود که هر دو فاقد دستر موجب   رقابت بیشتر بیر

 بودند. 

ز  وع جنگ جهانگتر  اول  -راه آهن برلیر  بغداد و رسی

فق به انعقاد قراردادی با گرویه از صاحبان صنایع آلمان با رسمایه گذاری بانک آلمان مو   ۱۸۸۹در سال 

ز بازار های  ز تا بغداد شدند. هدف صاحبان صنایع آلمان یافیر اطوری عثمانز برای احداث خط اهبز از برلیر امتی

ی برای صنایع مدرن و روز افزون آلمان بود. احداث این خط آهن با اکتشاف نفت در سال  در ایران   ۱۹۰۸بزرگتر

کت در و خاورمیانه  اهمیت چندین برابر ب اتوری روسیه، به  رسی ی پیدا کرد.  در این میان، ابراز عالقه امتی زرگتر

ز بغداد  و درخواست ادامه آن با احداث خط آهن در ایران، از  شمال تهران  پروژه المان برای احداث راه آهن برلیر

ز بغداد  در ص  را برای انگلستان به صدا درآورد. راه آهن برلیر
ی

ورت مشارکت روسیه، و تا روسیه زنگ خطر بزرگ

 بود که باعث نزدییک روسیه به آلمان و اتحاد احتمایل 
ی

اتژیک بزرگ ادامه آن از طریق ایران به روسیه ، خط استر

اتوری روسیه از جمله قرارداد در مورد تقسیم  ۱۹۰۷این دو کشور میشد و قراردادهای دو جانبه انگلستان با امتی

اتوری قدرتمند آلمان را در فاصله نزدییک از منافع ایران به دو منطقه نفوذ را با خطر  ی جدی مواجه یم کرد و امتی

ول تنگه  اتوری  کنتر ز  اتحاد این دو امتی ی انگلستان در ایران، کانال سوئز، مرص و هندوستان قرارمیداد. همچنیر
حيانر

لط اقتصادی و سیاش انگلستان های بسفر و داردانل را در اختیار آلمان قرار یم داد و در نتیجه تمام منافع و تس

در هندوستان، منطقه خاورمیانه بخصوص ایران، به مخاطره یم افتاد و از همه اینها مهمتر بسهولت باعث رسازیر 

ل المان بود به آلمان یم شد. و نگرانز آلمان را برای  شدن نفت ارزان ایران از طریق این راه اهن که کامال در کنتر



 

د و این دفاع از کشتیهای نفتک ز میتی وی دریانی قدرتمند بریتانیا در زمان جنگ از بیر ش خود، در مواجهه با نتر

اتوری انگلستان درآمد و جنگ تنها راه رهانی از این کابوس بشمار یم آمد.   برای امتی
ی

 سناریو به صورت کابوس بزرگ

ز از دولت آمریکا درخواست اعزا  ۱۹۱۰در سال  م یک کارشناس اقتصادی برای کاردار سفارت ایران در واشنگیر

سامان دادن به اوضاع درهم ریخته اقتصادی ایران را نمود. ویلیام هاوارد تفت رئیس جمهور امریکا با سابقه ای که 

ز داشت او را برای این منظور به ایران معرقز کرد. اقتصاد ایران  از ویلیام شوستر در ماموریت مشابه در فیلیپیر

اتوری عثمانز  بخاطر قروض پرداخبر به شاه که دارای نرخهای بهره بسیار باالنی بود، فلج شده بود و  مانند امتی

مشکالت اقتصادی زیادی برای کشور ایجاد میکرد. شوستر زمام اقتصاد ایران را بدست گرفت و توانست استقالل 

 کند.   سیاش ایران را که در اثر این دیون به خطر افتاده بود با پرداخت آنها دوباره احیا 

وهای روسیه و انگلستان اقدام به اشغال ایران در دو منطقه نفوذ خود که  ۱۹۱۱ویل درست همزمان در سال   نتر

ز شده بود کردند. شوستر در کتاب )  ۱۹۰۷بر اساس قرارداد  در این مورد به خصوص یعبز خفقان ایران (، تعییر

تعجب آور نبود ویل تعجب آور این بود که چطور  اشغال ایران یم نویسد برای من اشغال ایران از طرف روسیه

استقالل و  ۱۹۰۷رس ادوارد گری وزیر خارجه انگلستان موافقت با اشغال ایران میکند در حالیکه در همان قرارداد 

وع  ی میکند که این اقدام غتر عادی ادوارد گری، رسی ز نموده است. شوستر نتیجه گتر تمامیت ارضز ایران را تضمیر

ی ا ، ارایش برای جنگ  احتمایل با آلمان با درگتر کردن جلوگتر ز ز نفوذ آلمان در میدانهای نفبر خاورمیانه همچنیر

ز یک معاهده  اتوری تزاری در آن جنگ است. تنها این دلیل است که وزارت خارجه انگلستان را وادار به شکسیر امتی

نگار کنکاشگر و مشهور انگلیش مطابقت دارد که روزنامه  دبلیو نر استید جهانز کرده است. این دیدگاه با دیدگاه 

در آن ابراز تعجب میکند از سکوت وزارت خارجه انگلستان در مورد اشغال و استعمار لیبی وسیله ایتالیا در سال 

ز روشی بود که بنا به قول  ۱۹۱۱ تمام اینها نشانه تغیتر بنیادی در سیاست خارجی انگلستان وبکیل زیر پا گذاشیر

بشمار یم آمد که که در تمام این سالها وسیله وزارت خارجه انگلستان، تا قبل از گری « انون عمویم اروپا ق»استید 

ی غتر عادی در حال وقوع بود دولت انگلستان در سالهای   ز با وجود ۱۹۱۱- ۱۹۱۳با کمال دقت رعایت میشد، چتر

ال نی اعتنا به جنگ های اول و دوم بالکان بود اینکه میدانست شبه جزیره بالکان کانون انفجاری در اروپا است کام

ی از ان جنگها نکرد تا آن که، در سال  آتش جنگ جهانز اول از  ۱۹۱۴و هیچ اقدایم در مداخله بم منظور جلوگتر

 همان جا شعله ور شد. 

ورد تقسیم هنگایم که گری، وزیر خارجه انگلستان  قرار و مدار های خود را با روسیه تزاری در م ۱۹۱۶/۱۲۹۵در 

ز دو منطقه نفوذ در  مناطق نفوذ پس از شکست دول محور میگذاشت، قرار بر این شد ک منطقه بیطرف بیر

جزو منطقه نفوذ انگلستان محسوب شود و اقتصاد و سیاست ایران  ۱۹۰۷شمال و جنوب ایران بر اساس قرارداد 

ل  ز النهرین و مرص، در کنتر د. و کل منطقه خاورمیانه شامل عراق، بیر  دولت انگلستان قرار گتر

 دکتر مجد تاری    خ این مرحله از ایران را به چند فاز تقسیم میکند: 

ز  ۱۹۱۴موقیع که انگلستان با توطئه و دسیسه پای ترکیه عثمانز را در سال  به جنگ کشید و با زیر پا گذاشیر

ز الملیل، به اتفاق با روسیه، ا قدام به اشغال مناطق نفوذ خود در بیطرقز ایران در جنگ، برخالف قرارداد های بیر

ز النهرین بوسیله انگلستان بود. انگلستان و روسیه قرار  ایران نمودند. و این تقریبا همزمان با اشغال عراق و بیر

 مخفیانه جدیدی برای تقسیم ایران گذاردند. 



 

وهای آلمانز و عثمانز  ز وارد ایران شدند. در ایران برای مواجهه با اشغال خود از آلمان تقاضای کمک کرد و نتر  نتر

وهای آلمان و  ۱۹۱۷و  ۱۹۱۶طول سالهای  و های خود در مناطق اشغایل، نتر روسیه و انگلستان پس از تثبیت نتر

ز حال در اکتتی  ون راندند. در عیر ، انقالب روسیه نظام حکومبر روسیه را دگرگون کرد و ۱۹۱۷عثمانز را از ایران بتر

وهای خود را از ایران فراخواند. انگلستان پس از تسختر بغداد در سال حکومت انقالنی جدید روسیه  ن  ۱۹۱۷تر

وهای روش نمودند و با این ترتیب انگلستان در سال تمام کشور  ۱۹۱۸اقدام به اشغال مناطق تخلیه شده از نتر

 ایران را در اشغال خود داشت. 

ند به وثوق الدوله نخست وزیر و دو نفر از  انگلستان قراردادی را با پرداخت دویست هزار پو   ۱۹۱۹در اوت 

وزرای کابینه او، به دولت  ایران تحمیل کرد. این قرارداد  کلیه اختیارات دولت ایران را، از نظر نظایم، سیاش و 

اف لرد گرزن تنظیم کننده آن  اقتصادی سلب و بطور دربست در اختیار دولت انگلستان قرار میداد و بنا به اعتر

اطوری انگلستان قرار میگرفت. و  وزیر خارجه وقت انگلستان، قرارداد  به ایران  در سلک مستعمرات جهانز امتی

 یادداشت گرزن در این مورد توجه کنید: 

ل کامل ایران را در دست داشته و نباید بگذاریم که ایران به حال خود واگذار ه» رگاه سوال شود که چرا ما باید کنتر

ان عظیم منافع ما در این کشور، و ایمبز شده و در خود بپوسد، ج ز واب اینست که موقعیت جغرافیانی ایران، متر

) هندوستان(، در طول پنجاه سال گذشته برای ما این را غتر ممکن کرده است که خود را از  قر اطوری رسی اینده امتی

ز ا ل بیر ز در اختیار داریم که ما را وقاییع که در ایران اتفاق یم افتد برکنار کنیم. بعالوه اکنون که ما کنتر لنهرین را نتر

اطوری هند و  ز امتی  در غرب آسیا قرار میدهد، نیم توانیم اجازه دهیم کشوری مانند ایران که بیر
ی

در همسایه گ

بلوچستان و مستعمرات جدید ما در جبهه غرنی آسیا قرار دارد، دستخوش نی نظیم و اغتشاش، مرکز توطئه 

قتصادی باشد. بعالوه هرگاه ایران را بحال خود واگذار کنیم دالئل زیادی وجود دارد که و هرج و مرج ا  دشمنانمان

ند و باالخره ما در جنوب غرنی ایران، رسمایه گرانقدر مانند میدان های  در زیر نفوذ بلشویک های روسیه قرار گتر

وی دریانی ما را فراهم میکند و این ز کننده برای  ذخایر  نفت در اختیار داریم که سوخت نتر به تنهانی عامل تعییر

 «. نگهداری نفوذ ما در این قسمت جهان است

ز ایران تحت اشغال نظایم انگلستان است و بنا بقول لرد گرزن، انگلستان نمیتواند  و حاال، در حالیکه تمام رسزمیر

ساکنان آن ندارد. دکتر مجد ایران را در اختیار خودش بگذارد، ظاهرا  هیچ مسئولیبر هم در قبال رفاه و سالمبر 

 ادامه میدهد: 

ل تمام اخبار و اطالعات در مورد » از همان روزهای نخست اشغال ایران، انگلستان سانسور شدیدی برای کنتر

ویل، ملقب به  وی دون استر وهای ویژه ای بنام  نتر وی هاش اشغال ایران بخصوص در غرب ایران که دارای نتر نتر

 انسور  هنوز هم پس از متجاوز از یک قرن کماکان ادامه دارد(  برقرار کرد. )این سهاش 

در اثر مخالفت مردم ایران، نمایندگان مجلس و مخالفت احمد شاه، آخرین  ۱۹۱۹اگر چه قرارداد استعماری 

ز کامل ایران با وطه خواه ایران به دور انداخته شد و انگلستان از تالش برای در اختیار گرفیر ز پادشاه مستقل مسی

 نایستاد، دکتر مجد مینویسد:                 

وهای نظایم آن کشور بود. انگلستان فقط موقیع » ل انگلستان و  نتر برای  چهار سال و نیم، تمام ایران در کنتر

 رضا خان  ۱۹۲۱/۱۲۹۹دست به تخلیه ایران زد که قبل از آن بوسیله کودتای 
ی

یک دیکتاتوری نظایم به رسکردگ

او را با کمک ایادی خائن ایرانز خود او را به مقام ۱۹۲۵/۱۳۰۴بود و در چند سال بعد، در سال برقرار کرده 

که امریکا جای انگلستان را گرفت، ایران   ۱۹۴۰پادشایه ایران منصوب کرد. برای مدت ش سال ، تا اواخر دهه 

ل کامل انگلستان بود  «تحت کنتر



 

ژنرال ال ش دون استر ویل، دلیل انگلستان را برای اعزام -اژورمماجرای دون استر ویل در یک یادداشت بنام  

وی هاش هاش به ایران که  رسنوشت میلیونها ایرانز را ببازی گرفت، توضیح میدهد:   نتر

نقشه ای که دولت آلمان بطور محرمانه ای برای تسلط هرچه بیشتر بر روی سیاست جهان  دنبال میکرد » 

ز شامل  جذب کشور های آسیای صغ بغداد بود. هنگایم   –تر و نفوذ هرچه بیشتر در آسیا با احداث راه آهن برلیر

ز  ۱۸۱۹که بغداد در مارس وهای انگلستان درآمد، نقشه آلمان به راه آهن برلیر باکو تغیتر پیدا کر د و  -به ترصف نتر

قه نقش مهیم را بازی با این تغیتر این روشن بود که جنوب قفقاز، باکو و دریای مازندران در سیاست این منط

ی از نفوذ ترکیه و آلمان در این مناطق بود. درست درموقعیکه انگلستان با  میکنند و موضوع ماموریت من جلوگتر

ش به جنوب آسیای صغتر بازداشت، هرج و مرج ناشی از انقالب اکتتی در روسیه راه  ترصف بغداد المان را از دستر

 « ه در اختار المان قرار میدادشمال روسیه به قفقاز را بدون منازع

ز  ز ارتش تزاری روسیه در پایتر قفقاز در مقابل -و خروج روسیه از جنگ تنها مدافع جبهه ترکیه ۱۹۱۷با از میان رفیر

و های ارمنستان بودند که برای استقالل ارمنستان جنگ میکردند. ویل جنگجویان ارمبز  به مقدار زیادی   آلمان نتر

  و دفاع از خط جبهه ترکیهمتیک به کمکهای خار 
ی

قفقاز  -جی بودند و بدون آن کمکها به هیچ وجه ا قادر به ایستادگ

 نبودند. 

و و مهمات قابل توجه و اساش از طرف ارتش  این مناطق به فاصله زیادی از بغداد قرار داشتند و ارسال نتر

ز جهت تنها ر  وهای مخصوص  برا ی انگلستان مقیم بغداد به تفلیس عمیل بنظر نیم رسید بهمیر اه حل اعزام نتر

ویل در  وهای سابق روش، ارمبز و گرجی بود.  چنانکه دون استر ترمیم و تقویت خط دفایع درهم شکسته  نتر

 یادداشبر متذکر میشود. 

سید» وهای مخصوص «  ماموریت بسیار با اهمیت، جذاب و عمیل بنظر متر ویل نتر بر خالف نظر دون استر

 س برسند. انگلستان قدرت و قابلیت ترکها را دست کم گرفته بود. نتوانستند به تفلی

 آنها بخاطر  دفاع »
ی

ونی متشکل از تعداد زیادی جنگجویان ارمبز و گرجی که قدرت جنیک در مقابل ارتش ترک، نتر

سید. ویل بدبختانه واقعی ز خود و نفرت عمیق آنها از متجاوزین چندین برابر میشد، اسان بنظر متر ت از رسزمیر

درست نقطه مقابل آن بود. انقالب روسیه بکیل آنان را دلسد کرده بود. این خصیصه ذانر انسان که برای دفاع از 

 است بکیل از صحنه جنوب قفقاز غایب بود
ی

ز خود آماده هرگونه فداکاری و ازجان گذشتیک  «رسزمیر

مویل از عدم مقاومت روسها و گرجی ها که ترجیح دادند که آنها بح ال خود واگذار شوند تا خود به تنهانی دونستر

با ترکها کنار بیایند فقط احساس ناامیدی کرد ویل در مورد ارمنیها که حاضز به دفاع از وطن خود نبودند ابراز 

 تعجب کرد و آن را نشانه نبودن احساس وطن پرسبر ارزیانی نمود. 

یالیسبر اتهام کمبود عرق میل ارامنه که حاضز به جنگ و جانفشانز در ج هت موفقیت نقشه های استعماری و امتی

انگلستان نشدند کامال نی پایه و غتر عادالنه بود. ارامنه بدفعات بوسیله انگلستان بکار گرفته شده بودند و 

انگلستان پس از دستیانی به هدف تاکتییک خود پشت آنها را خایل کرده بود. و این بسیار منطقر بنظر یم رسید که 

هت گذشته خود را تکرار نکنند  و انگشت اتهام را بخود انگلستان، بخاطر سیاستهای مزورانه اش  دیگر اشتبا

 برگردانند. 

ارامنه نمایندگانز به رسپرسبر یک دکتر ارمبز برای مذاکره در مورد خط دفایع ترکیه قفقاز به   ۱۹۱۸در بهار سال 

ویل فرستادند و پیشنهاد کردند   که ارامنه حاضز بجنگ در آن خط دفایع هستند فقط ستاد فرماندیه دون استر

کت کنند. به یادداشت دون  وهای ارتش انگلستان بطور فعال در دفاع از آن خط دفایع رسی در صورنر که نتر

ویل در مورد مذاکرات با نمایندگان جنگجویان ارمبز توجه کنید.   استر



 

کت مستقیم رسبازان انگلیش در جنگ  طرج که پیشنهاد یم کردند بطور کیل شامل کمک نظایم به »   صورت رسی

دی و  کت انگلستان در حد راهتی همراه با جنگجویان ارمبز برای دفاع از آن جبهه بود و پیشنهاد ما را برای رسی

وی  مشاوره مردود شناختند. من با ضاحت به آنها خاطر نشان کرد که  در حال حاضز ما قادر به فرستادن نتر

کت وی  فعال نظایم در رسی با جنگجویان آنها در دفاع از ان خط دفایع نیستیم و هیچ قویل که در اینده بتوانیم نتر

 « نظایم از بغداد به کمک آنها بفرستیم نیم توانیم بدهیم. هیچ نتیجه ای از این مذاکرات حاصل نشد. 

ویل، ناامید از ارمنیان، به ایران که در جنگ اعالم نی طرقز کرده بود روی  گاه بود که دون استر آورد. او به خونی آ

وی نظایم به ایران برای استفاده از خاک ایران در جنگ نقض آشکار بیطرقز ایران و برخالف  ارسال هر نوع نتر

ز الملیل است ویل با تمسک به این دلیل به پایه و مسخره، که بیطرقز ایران با استفاده قبیل روسیه از  ز بیر قوانیر

ز دلییل برای اشغال ایران بوسیله خاک ایران برای حمله به ک شور عثمانز عمال نقض شده است سیع در یافیر

ایران را بدون اطالع و موافقت  ۱۹۰۷انگلستان داشت . ظاهرا او فراموش کرده بود که دولت مطبوع او در سال 

ز خود و روسیه تقسیم کرده بود واین  روسیه  تزاری، متحد ایران و بطور کامال پنهانز به دو منطقه نفوذ بیر

انگلستان در جنگ اول جهانز بود که بدون موافقت ایران از خاک ایران برای جنگ علیه عثمانز استفاده کرده بود 

کت نداشته اند. در اکتتی  انقالب روسیه حکومت تزاری  ۱۹۱۷و دولت ایران و ارتش آن به هیچ وجه در جنگ رسی

ه هیچ عالقه ای به ادامه جنگ با آلمان و عثمانز روسیه را رسنگون کرد. دولت سوسیالیست جدید روسی

ی ایجاد شده بود که ارتش انگلستان مجبور به پر کردن   ۷۲۵نداشت. با خروج روسیه از جنگ یک خالء  کیلومتر

ویل در این مورد توجه کنید :   آن بود. به یادداشت دون استر

وی داوطلب، و در زیر ما انتظار داشتیم که با استخدام افسان و رسبازان ارتش از ه» م گسیخته تزاری، در یک نتر

ز کامال به ناکایم انجامید.   «پرچم انگلستان، جبهه شمایل را ترمیم کنیم، ویل این تالش ها نتر

وهای اشغالگران انگلیش، از طرف اشغالگران انگلیش مردم ایران  وهای مقاومت ایرانز در مبارزه با نتر و بویژه نتر

ت و تشدید  نتائج مرگبار قحیط  ایران شدند. و هنگایم که کارگران ایرانز  را برای تعمتر جاده متهم انبار کردن غال 

وهای انگلیش بکار گماشتند، وانمود کردند که این اقدام ناشی از احساسات  ها برای عبور و مرور تسلیحات نتر

دوستانه آنان در مورد ایرانیان بوده است که در عوض مو  خواهان و بسی اجه با قدرناشناش ایرانیان شد. برای ختر

 مثال رسگرد داناهیو ادعا کرد: 

داری و » ان حرص، خودخوایه و عدم صداقت ایرانیان را دریافت نکرده بودیم. ایرانیان از کالهتی ز ما به درسبر متر

نواده خود فریب دیگران برای منفعت خود ابانی نداشتند و مردان بجای ضف درآمد خود برای خرید نان برای خا

 «پول خود ضف مرصف تریاک در خانه های مخصوص این کار یم کردند

و به بهانه انکه کارگران راهسازی پول دریافبر خود را هدر میدهند، اقدام به پرداخت نصف دستمزد آنها کردند و 

خانه های سیار یم گذاشتند و به این  ز ل آنها از نصف دیگر را به پای دادن غذای مجانز به آنها در آشتی ترتیب با کنتر

ی یم کردند. داناهیو ادامه میدهد:  ز آنها به گروه های دموکراتیک مقاومت جلوگتر  پیوسیر

کارگران گرسنه برای غذا خوردن یم آمدند و روز بعد و روزهای دیگر هزاران نفر، طوری که رسبازان مسلح الزم » 

ی کند  و بود که از یورش آنها  به محل تقسیم غذا جلوگتر و غذا را تقسیم کنند. و برخالف آنچه دموکرات ها ) نتر

وهای  به مرگباری به اعتبار نتر ک نشد و این ضز های مقاومت ( یم گفتند حبر یک نفر بخاطر مسمومیت هال

ل اوضاع را در اختیار خود  دموکرات بود. آنها تسلط خود را بر روی مردم از دست دادند. انگلیسیها در عمل کنتر



 

رسبازان انگلیش مردم همدان را مطیع خود ساختند،نه با شمشتر و دهنه، روشی که ترکها در مورد آنها داشتند. 

ز عشق و مهربانز همانگونه که مسیح به ما درس داد!!.  دند بلکه با بکارگرفیر  «بکار میتی

ه غذای مردم همدا ه گندم یعبز تنها ذختر وهای انگلستان انبارهای ذختر ن را درست در موقیع  اما در همان حال نتر

وهای ترک بکیل منهدم کردند.   که بحران قحیط به مرحله حاد خود رسیده بود، از واهمه احتمال بازگشت نتر

این بخاطر این نبود که انگلستان از مرگ بسیاری از مردم در اوج بحران قحیط نی اطالع باشد، نویسنده کتاب 

ای نوشته شده بالفاصله بعد از خاتمه جنگ را گردآوری کرده است  شواهد بسیار زیادی از البالی گزارشها و کتابه

ی    ح شده است. برای مثال کتاب رسگرد داناهیو   مردم ایران در طول سالهای قحیط تسی
ی

که در انها وضعیت زندگ

ح میدهد:   )در باره  ماموریت ایران( وضعیت وخیم تغذیه مردم از اجساد قربانیان قحیط را رسی

اف کرد»  آنها اعتر
ی

ند که  تعدادی از بچه های کوچک را دزدیدند و آنها را به قتل رساندند و خوردند و گرسنیک

 مفرط را دلیل این جنایات وحشتناک ذکر کردند

ش که دختر  ساله شان را کشته بودند هنگام تهیه این غذای وحشت آور و تکان دهنده،  8دو زن، یک مادر با  دختر

 به مرحله جنون رسیده اند و حاال مجبور به خوردن به وسیله پلیس دستگتر شدند. جم
ی

عیت مردم از گرسنیک

اجساد مردگان هستند. ادمخواری جنایبر بود که تابحال در ایران سابقه نداشته است، و در نتیجه هیچ مجازانر 

ز و قربانیان که ک ز آدمخواری  در درجه اول زنان هسیر ز ایران وجود ندارد. مرتکبیر ودکانز هستند  برای آن در قوانیر

که از درگاه خانه ها و یا بازارها  ربوده میشوند. مادران از جداشدن از بچه های کوچک خود وقبر که برای گدانی 

وند واهمه دارند که در غیاب آنها کودکانشان ربوده و خورده شوند. من هرگز از بازار و خیابانهای باریک  نان متر

 انسانها نداشته باشم. بچه  خایک عبور نکردم که ترس روبرو شدن با 
ی

صحنه های وحشت آوری از رنج و بیچارگ

های کوچیک که تقریبا شبیه اسکلت انسان بودند برای گدانی یک تکه نان و یا کیم پول که با ان بتوانند نان بخرند 

ون  در اطراف انسان حلقه یم زنند و با دادن چند سکه مش به آنها کش نیم توانست این فکر را از ذه ن خود بتر

خانه گرسنه دیگری یم انجامد. پلیس هشت زن را دستگتر کرد   ز ز به قابلمه آشتی کند که دیر یا زود رسنوشت آنها نتر

 «که تعداد زیادی از مردم آنها را تا اداره پلیس تعقیب کردند. هر دو نفر روز بعد اعدام شدند. 

 دکتر مجد عقیده ندارد که قحیط و پیامد های وحشتناک آن ب
ی

یک حادثه طبییع بود، بلکه مصمم است   ه سادگ

که ثابت کند که مسئول واقیع  قحیط و فجایع پیامد آن، دولت انگلستان، ارتش انگلستان و نمایندگان ان دولت 

در ایران بودند. بدون آنها قحیط در ایران اصال وجود نداشت. او توضیح یم دهد که چگونه قحیط در طول 

ز سال  ز ترین پربار ترین سالهای ثبت شده  1918تابستان و پایتر ادامه پیدا کرد در حایل که آن سال ییک از حاصلختر

ز بررش کامیل در مورد قحیط در استان گیالن انجامد داد و ثابت کرد که قبل از  در تاری    خ بود. دکتر مجد همچنیر

بود جمعیت خود را تغذیه کند یورش انگلستان  در گیالن قحیط وجود نداشت بلکه محصول گیالن نه تنها قادر 

ز نماید. اما پس از ورود ارتش انگلستان به گیالن و  بلکه غذای سیل پناهجویان و آوارگان جنگ به گیالن را نتر تامیر

ه های گندم وسیله آنها بود که قحیط آغاز شد. انگلستان محصوالت غله گیالن را برای برای تغذیه  مصادره ذختر

وهای خود که پس از ف اتوری بریتانیا  تا  مازندران و قفقاز، در حال نتر اتوری روسیه، برای توسعه امتی روپاشی امتی

وی بودند، تصاحب کرد و پس از آن بود که ایران بورطه سهمناک قحیط سقوط کرد.   پیسی

ز با استفاده  از مکاتبات ارتش انگلستان نشان میدهد که ارتش انگلستان حبر احتیاج به ترصف  دکتر مجد  همچنیر

و های خود نداشت، چون به راحبر یم توانست گندم مورد احتیاج خود را از  محصوالت غله ایران برای تغذیه نتر



 

اتوری بریتانیا بود وارد کند. ویل ترجیح داد ظرفیت کشبر های خود را برای استفاده های  هندوستان که جزو امتی

 و مرگ میلیونها نفر از مردم نظایم آماده نگه دارد و بجای ان  غالت ارزان و آماد
ی

ه در ایران را به قبمت گرسنیک

ایران برای تغذیه رسبازان خود مصادره کند. در نتیجه خرید وسیع مواد خورایک وسیله انگلستان قیمت مایحتاج 

ز دولت انگلستان مالیات  غذانی مردم ستر صعودی  یم پیمود و ارزش پول میل بشدت کاهش یافت. همچنیر

ین و سایر مواد نفبر در ایران را که با ریال دریافت یم کردند بجای پرداخت آن  دریافبر از  ز فروش نفت سفید و بتز

لینگ پرداخت میکردند. با توجه به سقوط روزافزون ارزش پوند انگلستان درآمد  به ایران با ریال، با پوند استر

ی سقوط کرد و این به مقدا ز ر زیاد باعث کاهش توان دولت ایران در حقوق گمرگ دولت ایران بحد بسیار ناچتر

 مبارزه با نتایج قحیط شد. 

ی کرد   به این ترتیب، انگلستان نه تنها از ورود مواد خورایک از هندوستان و عراق در خاور و باختر ایران جلوگتر
کمک به ایران حبر از کمکهای انسانز ایاالت متحده امریکا که که در صدد استفاده از کشتیهای خود  برای ارسال  

 بودند ممانعت میکرد. 

در فصل ششم کتاب دکتر مجد، خفقان مایل  را، که دولت انگلستان در سالهای قحیط به ایران تحمیل کرده بود، 
 مورد بررش قرار میدهد: 

اییط که ایرا»  ز در رسی ن دولت انگلستان از پرداخت ماهیانه عوارض گمرگ  به دولت ایران مطابق قرارداد قز مابیر
در زیر فشار قحیط تحمیل شده به او قرار داشت به بهانه های نی پابه طفره یم رفت و این هرچه بیشتر امکانات 

 ایران را در مبارزه با عوارض قحیط تضعیف میکرد. 
ترفند دیگر انگلستان برای تشدید خفقان مایل دولت ایران، مصادره کل سهم درآمد ایران از صنایع نفت کشور به 

نی پایه خسارت وارده به شبکه لوله های نفت توسط عشایر ایران بود. درآمد نفت مصادره شده ایران بهانه 

 با مقایسه ارزش  ۱۹۱۹ -۱۹۱۴وسیله انگلستان در فاصله سالهای 
ی

معادل هشت میلیون پوند، مبلغ بسیار بزرگ

این مبلغ گزاف در موقع خود به  پول در آن سالها بود که معادل چهار سال کل بودجه دولت ایران میشد که اگر 

ی یم کرد )بهره برداری از نفت در ایران در   و بیماری جلوگتر
ی

ایران پرداخت میشد از مرگ میلیون ها نفر از گرسنیک

ین تولید کننده گان و صادر کننده گان نفت در جهان شد.  ۱۹۱۳سال  وع و به رسعت تبدیل به ییک از بزرگتر رسی

کت نفت انگلیس و ایران بود که دو سوم سهام ان در سال امتیاز نفت ایران متعلق  به مالکیت دولت   ۱۹۱۴به رسی

 «انگلستان درآمد.(

ی میکند:   دکتر مجد بطور خالصه نتیجه گتر

مجموعه عدم  پرداخت حق امتیاز نفت و بازی  های مزورانه با نرخ برابری ارز، خفقان اقتصادی ایران را به مرحله »

ان را بطور کامل در طول زمان قحیط و جنگ فلج کرد. بطوریکه قادر نبود هیچ کمک قابل ای رساند که دولت ایر 

توجیه به قربانیان  قحیط بنماید. با محروم کردن ایران از تمام حقوق امتیاز نفت و مالیات های معوقه به دولت 

ن را به دلیل ناتوانز در مبارزه ایران ، بلندگو های دولت انگلستان برای پوشش جنایت خود، دولت مورد تحریم ایرا

 با عوارض ناشی از قحیط و جنگ متهم به نتائج سهمناک قحیط میکردند. 

این موضوع باید باصدای بلند تکرار شود که عدم پرداخت مطالبات ارزی ایران، شامل حق امتیاز نفت و عوارض  

ردن توان دولت ایران برای تهیه مواد گمرگ  به وسیله انگلستان  کامال در مستر سیاست آن کشور برای فلج ک

 «غذانی برای مردم نی گناه و محروم ایران بود. 

ل کامل ایران در طول جنگ   ، ابزاری بود که در جهت سیاست انگلستان برای تسختر و کنتر قحیط و نسل کشی

 اول جهانز بکار گرفته شده بود. هیچ تردیدی در این واقعیت وجود ندارد. 



 

  

ز به ترفند انحراقز انگلستان بر علیه ایران در کنفرانس صلح پاریس اشاره میکند. در ماه نویسنده کتاب  همچنیر

 ایران در کنفرانس ورسای  ادعا های خود را در مورد خسارات پرهزینه مایل و جانز  ۱۹۱۹مارس 
ی

هیئت نمایندگ

ند و درخواست پرداخت آن خسارات ناشی از اشغال ایران بوسیله انگلستان، با وجود نی طرقز در جنگ را برشمرد

را توسط کشور های فاتح نمودند. ویل انگلستان ، برای فرار از مسئولیت و مجرمیت در فجایع عظیم  قحیط 

وزی در جنگ، در مقابل کشور ضعیف و  اتوری انگلستان بخصوص پس از پتر ایران،  وبا استفاده از قدرت امتی

عای اصیل ایران بیشتر ادعای ارضز است که شامل مساحبر دو برابر تحت اشغال ایران، با تاکید بر آنکه اد

مساحت کنونز ایران است، سیع در مخدوش کردن و نی اهمیت جلوه دادن ادعاهای ایران در مورد دالئل قحیط 

ش ابعاد آن  و در نتیجه تضعیف دالئل ایران در مورد پرداخت خسارات در کنفرانس صلح ورسای کرد.  .   و گستر

اتوری انگلیس در فاجعه عظیم قحیط و    ز  نقش عمدی امتی ده مخقز نگه داشیر این آغاز طرح زیرکانه و  گستر

 نابودی ده میلیون، نصف جمعیت ایران بود.  

 

ز کند،  پس از کنفرانس قاهره که برای آن تشکیل شده بود که رسنوشت خاورمیانه را از نقطه نظر انگلستان تعییر

انز در پارلمان انگلستان در باره آینده خاورمیانه ایراد کرد. به اظهار نظر چرچیل نخست وزیر انگل ستان یک سختز

 توجه کنید:  ۱۹۲۱ژوئن  ۱۵ایریش نیوز در 

ز  تا عراق و ایران را »  نقشه ای که انگلستان در نی آنست اینست که تقریبا  تمام خاورمیانه را  از مرص به فلسطیر

ل خود داشته باشد.  و  اتوری انگلستان در کنتر بنا بر توضیح آقای چرچیل، که در آن زمان وزیر مستعمرات امتی

الیا و زالندنو را کوتاهتر این »بود،  اتوری و راه هند، به استر حلقه ارزشمندی است ک در زنجتر ارتباطات امتی

ا در میاید و البته میکند. این یک رسمایه گذاری گران قیمت است و تا قبل از پایان هفته بصورت تعهدی برای م

 ما کشیده میشو 
ی

 «ندتعدادی از کشورهای کوچک به گرداب بردگ

 را در اختیار دارد.اول آن که 
ی

ز کشور هانی که در لیست بردگان آقای چرچیل قراردارند ایران نقش بسیار بزرگ در بیر

ش به آن در رویای روسیه بوده است،  ایران بر رس راه روسیه و آبهای گرم خلیج فارس که از زمان پتر کبتر دستر

ش روسیه خلیج فارس منافع عظیم اقتصادی نظایم و سیاش انگلستان را به خطر یم اندازد و از  قرار دارد و دستر

ز ذخایر عظیم نفت که دولت انگلستان پس از تصاحب  آن مهمتر اهمیت ایران برای انگلستان با توجه به داشیر

ل آن را تا سال  در اختیار دارد چندین برابر شده است.  ۱۳۴۰/ ۱۹۶۱سهام دارش کنتر

، برای تحقق آرمان های  یالیستی نسل کشر بصورت ابزاریست در دست قدرتهای امیر

 .استعماری آنها

،  هزینه کم و کارآمدی موثر  ،  واقعیت دردنایک است که به دلیل آسانز این فقط یک شعار تو خایل نیست بلکه نسل کشی

ل سیاش  و رسقت ذخایر طبییع مردم کشور های در زیر استعما به دفعات، بخصوص در طول سالهای سده آن برای کنتر

 های هفدهم تا بیستم به وسيله دولت های استعمارگر اروپایبر بکار گرفته شده است. 

ز  ز بار واژه ژنوساید را در کتاب رافائل لمکیر ای محور در حکمرانز کشور ه»قانون گذار و وکیل مدافع لهستانز برای اولیر

ده و سیستماتیک یهودیان   ۱۹۴۴، درسال «اروپای تحت اشغال بکار برد. این کتاب و واژه ژنوساید در رابطه با کشتار گستر

ز برای تمام جنایانر از این  در  اروپای تحت اشغال دولت های محور )آلمان، ایتالیا، ژاپن( در جنگ دوم جهانز و همچنیر



 

آنها  گروه بخصوض از مردم هدف کشتار، تخریب و انهدام  بوده اند نوشته شده بود که  دست در زمانهای گذشته که در 

یت شد.   ز منجر به شناسانی جهانز ژنوساید به عنوان جنایت علیه بسی ی المکیر  سپس، با پویش  و پیگتر

ز بار در جلسه مجمع عمویم سازمان ملل متحد در سال  شانه جنایت شناخته بطور رسیم به ن ۱۹۴۶ژنوساید برای اولیر

ی و مجازات ژنوسید:  ۱۹۴۸شد و در سال   در کنوانسیون جلوگتر

 

 

 کشور عضو سازمان ملل رسید.    ۱۴۹به تصویب 

اعمال زیر که که بقصد تخریب کامل و یا بخشی از یک  بر پایه ماده سوم کنوانسیون، ژنوسید عبارت است از هر کدام از  

 ملت یا قوم  یا نژاد ویا مذهب یک گروه به  کار گرفته شود: 

ز اعضا ان گروه ●  کشیر

 فراهم کردن موجبات خسارتهای جسیم و روانز به اعضاء یک گروه ●

ائط و وضعیبر در محیط زندگانز گروه یا ملبر به منظور ت ● خریب کامل و یا بخشی از عامدا، تحمیل حساب شده رسی

 آن گروه. 

ی از تولید نسل یک گروه.   ● اییط برای جلوگتر  بوجود آوردن رسی

 کوچ اجباری کودکان یک گروه به گروه دیگر.  ●

 .از تمام موارد فوق مورد سوم بدفعات بوسیله استعمارگران مورد استفاده قرار گرفته است

اتوری   نیادر د بریتانیا نسل کشر ها و جنایت های امیر

اتوری انگلستان غروب نمیکند، آفتاب یم شد کهگفته  شی از  شبه جزیره انگلستان به شمال  در امتی اتوری با گستر  آمریکا امتی

، و اطلس جنونی شامل  آراماقیانوس  سپس بهمتحده و کانادا  ایاالت شامل  سپس به اقیانوس تعدادی کشورهای آفریقانی

ز هند و رسارس آسیا شامل شبه قاره هن رسارس قاره اقیانوسیه و زالندنو و سپس به اقیانوس آرام و برگشت به  ،د،کشور چیر

ز ، معادل چهارده میلیون کیلومتر مرب  ع به معبز یک چهارم کل  ،شبه جزیره انگلستان کمربند پهناوری در اطراف کره زمیر

ز  ز و    زمینهای کره زمیر ول تمام   که با در اختیار داشیر اتوری انگلستان در زیر پر  آن آبهایکنتر ین قرار داشتچم امتی . این بزرگتر

ز بود که  اتوری در تاری    خ کره زمیر ل، تحت  انگلستاناز شبه جزیره  آنفاصله زیاد بعضز از بخش های  ضف نظر از امتی  کنتر

وی  حفاظت کاملو    وداشت  در اختیار تمام بنادر تجارنر دنیا را  آنبوسیله  قدرتمند انگلستان بود که دریانی نتر
ی

مزیت بزرگ

، بخصوص برای تجارت بردگان نی گناه سیاه پوست قاره آفریقا، به انگلیس گانصنایع و تجارت پیشه   صاحبانرا برای 

 بود.  آورده به وجود وسیله تجار برده فروش انکلیش

ل م ردم آن مناطق نسل کشی مردمان کشورهای تحت استعمار کشور های قدرتمند،  بوسیله انان، و به منظور سهولت کنتر

ز ها و منابع  ثروت آنان و بهره کشی از کار ارزان مردمان آن منحرص به انگلستان نبود، بلکه بسیاری از دیگر   و  غارت زمیر

اتوری روش در ان دست داشته  اتوری آلمان, امتی ، امتی اتوری عثمانز کشورهای  قدرتمند آن زمان مانند اسپانیا، پرتغال، امتی

ز  اتوری انگلستان، در جنایت نسل کشی و تجاوز به حقوق انسانز اند, ویل در بیر تمام دولتهای استعمارگر دنیا،  دولت امتی

اتوری انگلستان در  مردم مناطق زیر سلطه استعماری خود، با فاصله بسیار زیاد، در جلو آنان قرار دارد و نقش پررنگ امتی

 تعمار گران جنایتکار انگلستان است. تجارت برده نمایانگر نی ارزشی حقوق بسی در دیدگاه اس

The Convention of Prevention and Punishment of the Crime  of 

Genocide .PCCPG 



 

انسانز میل خود و رفتار  ذخایر غارت  به دلیلانگلیس  مستعمراتبسیاری از ملل و مردم بویم  و وحشیانه استعمار گران  غتر

ده مستعمره آبپا خواستند و هر بار   آنها  به دفعات بر علیه ،  انگلیش ز شمایل، مورد شدید  آمریکاینان، به استثنای ستر

وهای انگلیش قرارگرفتند. در تمام این جنبش ها رفتار انگلستان با سکنه  ترین و وحشیانه ترین روش رسکوب  بوسیله نتر

اتوری رم با مردم    اولیههای  در سدهزیر سلطه خود  کشورهایبویم بنحو غتر قابل تصوری وحشیانه بود و کامال با رفتار امتی

اف   ۲۰۱۲سالهای جنگ دوم جهانز رقابت میکرد.  در سال  و رفتار المان هیتلری با یهودیان در  وزارت خارجه انگلستان اعتر

کرد که هزاران گزارش رسیده از مستعمرات در مورد قساوت و رفتار غتر انسانز بوسیله کارکنان انگلیش مستعمرات با مردم 

ز خود  آنها  دادنن و مردم قرار روزنامه نگارا در اختیار را نابود کرده واز انتشار بقیه و  منطقه آنبویم  برخالف قوانیر

 یم کند.  خودداریانگلستان، تا کنون 

اتوری انگلیس که در تاری    خ بنام  )پکس بریتانیکا( شهرت دارد ذکر میشود    که در   در زیر چند مورد از رفتارهای وحشیانه امتی

ش های کشتار های دسته جمیع بدفعات، برای سهولت کآنها   تمام  ز ل ختر اتوری انگلیس به کار گرفته نتر مردم زیر چنگال امتی

 شده است. 

ن پوستان کالیفرنیا  نسل کشر رنگیر

ز پهناور در صلح و  الیا متجاوز از  شصت وپنج هزار سال در این رسزمیر ز بویم استر  میکردند و  آرامشساکنیر
ی

 زمانز که تازندگ

ز گروه استعمارگران انگلیس،در سال  ی صید صدف گ  آنجا پای بخاک  ۱۷۸۸اولیر  مردم بویم با شکار، ماهیگتر
ی

ذاردند، زندگ

 میگذشت.  آرامشگیاهان مفید وحشی و عسل زنبوران عسل در صلح و   آوریو جمع 

ده مردم بویم  ز دسته از اشغالگران انگلیش این معادله بشدت در جهت زیان مردم بویم تغیتر کرد. وجود گستر با ورود اولیر

ز مانع ل  یعبز صاحبان اصیل زمیر  برای استعمارگران انگلیش برای کنتر
ی

 بود.  آنها و تصاحب زمینها و منابع ثروت  آنها بزرگ

ان  بدین ز مختلف مانند اسلحه،  مهاجران انگلیش دست به کشتار آنها با وسایلبویم  جمعیتجهت و به منظور  کاهش متر

و تجربه ای  آگایهبویم هیچ  و مردمبودند  دهآور سوزی  های عمدی، توسعه بیماری  های مسی که اروپاییان با خودشان  آتش

ده جنش و تخریب فرهنگ باستانز مردم بویم، ابزاری بود که داشتند ن آنها در مداوای   آنها بوسیله  انگلستان، تجاوزات گستر

 
ی

 کابوش پر از وحشت، اضطراب، شکنجه و مرگ کرد.   بهمردم بویم را ، تبدیل  آرامزندگ

 دارای پنج مولفه است:  ژنوساید سیدنز تروریسم و  در دانشگاهمورخ و پروفسور تاری    خ مدرن س، دیرک موسبنا به عقیده 

ز برای استعمار. -1   تهاجم و اشغال رسزمیر

.  آناسارت مردم بویم -2  ز  رسزمیر

ان تعداد تلفات و تناسلکه دیگر قادر نباشند با تولد   به وسعبر  آنهاکشتار   -3   نزدیک شوند. انقراض کامل  و بهکنند   را جتی

 بوسیله استعمارگران، در ردهای حیوانات موذی مانند شپش و سوسک و کرم.  آنها طبقه بندی -4 

یالیست و نژادپرست انگلستان گفتند که  نسل کشی )در  مردم بنگال در جنگ جهانز دوم، وقبر به چرچیل نخست وزیر امتی

میلیون از ۴بارهای ارتش انگلستان در اروپا به دستور او، به ان آن و صدوربنگال  ۱۹۴۲در اثر خرید محصول گندم سال 

مانند  آنها  وقبر کهایجاد شده ناشی گندم جان خود را ازدست داده اند گفت "بما مربوط نیست  اثر قحیطمردم بنگال در 

 ("یم اندازندخرگوش بچه پس 

ز بردن سیستم باورهای مذهبی آنان.  --5   تالش برای از بیر

ز  ، دو نفر از محققیر الیانی ز استر اتوری بیل تروپ و  ریموند ایوانز  و مورخیر ی    ح بهتر ترفندها و روش هانی که امتی برای تسی

 را بکار بردند     ایندی ژنوساید بریتانیا برای نسل کشی و از صحنه خارج کردن بومیان بکار گرفته بودند واژه 

ز اولیه با گلوله تفنگ، ایجاد اخت ز ساکنیر ز این روشها شامل کشیر ز  قبایل بومیان بود. همچنیر الف و تفرقه و جنگ در بیر

دولت استعماری با بوجود آوردن پلیس بویم و دادن غذا، پول، اسلحه، لباسهای متحدالشکل اسب و تفنگ به آنها و 

ز دیگر دیگر همنوعان خود میکرد، ز آنها، دست تحریک و ترغیب آنها  به  جدال و کشیر  انتخاب عوامل فرصت طلب از بیر

دار و کشنده نظتر آبله، رسخک و سل که مهاجران با خود آورده بودند، ترفند دیگری بود    اشاعه عمدی بیماری های واگتر



 

که در نتیجه هزاران نفر از جمعیت بویم را به خاطر ابتال به آنها به کام مرگ فرستاد، ییک دیگر از ابزار  ابتدانی بکار گرفته 

ز پوست بویم به وسیله آلوده کردن شده برای انهدام جمعیت بویم ا الیا بود. کشتار از پیش طراج شده جمعیت  رنگیر ستر

کت  ز آنها که موجب هال مواد غذانی مورد استفاده آنها مانند گندم به مواد سیم و توزی    ع آرد گندم آلوده به سم در بیر

الیا از  اتوری  بیشماری از جمعیت بویم شد  ییک دیگر از طریق  روشهای پاکسازی استر جمعیت بویم بود که بوسیله امتی

 جنایتکار انگلستان بکار گرفته شده بود. 

ی از توالد و تناسل  و مبتال کردن نوزادان به بیماری های کشنده  دیگر،از صدها  استفاده از ابزار بیولوژییک برای جلوگتر

م و ابانی نداشتندترفندی بود که انگلستان  برای پاکسازی جمعیت بویم  در کیسه داشتند و از  ی آنها هیچ رسی  بکارگتر

 مدارک بدست آمده از آن زمان از صحنه های وحشتنایک از اجساد تل انبار شده نوزادان در بندرگاه ها حکایت میکند.   

ن پوست در کالیفرنیا  نسل کشر جمعیت بویم رنگیر

ترصف آمریکا در آمد و در همان سال بنام ایالت  با مکزیک به  ۱۸۴۸کالیفرنیا بعد از خاتمه جنگ با مکزیک در دوم فوریه، 

 کالیفرنیا جزو ایاالت متحده آمریکا شد. 

ز یک ظرف بلوری پر از براده طال، کشف طال  ۱۸۴۸ژانویه سال  ۲۴در  ساموئل برنر، یک مهاجر امریکانی با در دست داشیر

ز طال به کالیفرنیا رسازیر شد. ویل در کولوما در استان کالیفرنیا را اعالم کرد و بدنبال آن سیل مهاجران آ مریکانی در نی یافیر

بهمان  ٬و سالهای بعد از آن در کالیفرنیا شد ۱۸۴۹همچنانکه طال باعث ثروتمند شدن سفید پوستان مهاجر در سال 

 و مرگ ساکنان بویم و صلح جوی  رسخپوست این استان که در واقع صاحبان اولیه
ی

کت نکبت و بیچارگ  نسبت  باعث فال

و اصیل زمینها و معادن آن بودند شد. سیاست نسل کشی تقریبا به صورت آشکار به وسیله حکومت استان کالیفرنیا بکار  

 گرفته شده بود و مهاجران با خوشحایل از آن  پشتیبانز یم کردند 

ز هاشان و ابتال ب امراضز که بوسیله مهاجر  ان آورده شده بود و تعدادی زیادی از مردم بویم  بخاطر از دست دادن زمیر

کت رسیدند. تعداد هشت هزار تا پانزده هزار نفر از آنها با شلیک   بومیان هیچ وسیله دفایع در برابر آنها داشتند به هال

گلوله تفنگ، و در نهایت خونسدی بوسیله مهاجران بقتل رسیدند. شیوه جنایتکارانه دیگر بکار گرفته شده  نسل کشی با 

ی عقیم کردن اجباری جمعیت بویم  رسخپوست کالیفرنیا بود که باعث کاهش رسی    ع جمعیت رسخپوستان شد. در  بکارگتر

فاصله قریب بیست سال، هشتاد درصد از جمعیت بویم کالیفرنیا محو و نابود شدند. و زمینها و معادن طالی آنها به 

 ترصف مهاجران سفید درامد  

 ناک  و دردنایک را در تاری    خ کالیفرنیا را تشکیل میدهد. امروز نسل کشی جمعیت بویم کالیفرنیا، بخش اسف

 بومیان گ کویو        کشتار جنبش مائو مائو و  

اتوری انگلستان در  سلک  مستعمراتشهرت دارد ، افتخار این را داشته است !! که در  کنیا به   حاضز کشوری که در حال  امتی

یال  کت امتی این منطقه که  رسارس در  آهبز ، قرار داشته باشد.  انگلستان راه  ۱۸۸۸خاوری در سال  آفریقایابتدای ورود رسی

هند وارد کرده بود احداث کرد. و با  مستعمرهخاوری انگلستان موسم شد بوسیله کارگران هندی که از  آفریقایبعدا بنام 

ز کشاورزی   از زمینهایاستفاده   انگلیش دست به تولید   و کارگران فصیل ارزان  کشاورزان مناسبکنیا  و هوای   حاصلختر

ده قهوه و چای  و فروش   آنکهبدون  آوردند بدست  کالندر اقض نقاط جهان زدند  و از این راه سود های   آنها گستر

   مستعمراترسما بنام کنیا نامگذاری و جزو  ۱۹۲۰در سال  این مستعمره، سهیم داشته باشد  آنها جمعیت بویم در 

اتوری   .آمددر  انگلیسامتی

و خشن  کارگزارن و تجار انگلیش با مردم بویم  زورگویانهغارت ثروت میل مردم و رفتار  در برابر مقاومت  ۱۸۹۰در سال  

وهایشکل گرفت.  کردند. در  سال   رسکوبنظایم انگلستان مستقر در کنیا هر نوع مقاومت را بشدت و با خشونت  نتر

ش نا امبز در  ۱۹۰۸ خاوری ابراز نگرانز کرد، اما نه بخاطر جنبش های حق طلبانه مردم  آفریقایوینستون چرچیل از گستر

و ها و کارگزاران انگلیش برای   رفتار ددمنشانهو یا بخاطر  لنتر شهرت و ابروی انگلستان با   آنکهمردم بویم بلکه بخاطر  کنتر



 

، مخدوش و یم شوند بر مرتکب  کنیا در   انگلیس کارگزارنکه    و جنایبر رفتار  انگلستان با مردم بویم  آور رسیدن اخبار وحشت 

 شود.  آلوده

حکومت استعماری انگلستان در کنیا با اعمایل قانونز تمام حقوق کارگران کنیانی را مانند  ۱۹۳۰و  ۱۹۲۰در طول سالهای 

ز را  ز هانی را مجبور به کارکردن روی  آنها سلب کرد و از آنان حق تصاحب زمیر به اربابان  بعد متعلقبه  اینکرد که از   زمیر

ز بدون هیچ حمایت بهداشبر و . آنها شده بود  آنها انگلیش  بدون  هایدر کلبه درحالیکه  پزشیک، در مقابل کارمزدی ناچتر

  از وسایلبرخورداری 
ی

 از این   در استثمار اربابان انگلیش خود بودند.  یم کردندمورد نیاز اولیه، زندگ
ی

از  کارگرانقسمت بزرگ

ایط به تدری    ج.  قبیله کیکویو بودند  افراد قبیله کیکویو باعث   رسی
ی

ز   نارضایبر هایسخت زندگ ده در بیر  آنها و شورش گستر

 را اشغال و تصاحب کرده بودند.  آنها که زمینهای شد  مهاجران انگلیش  بر علیه

و از رفت شکل گکنیا   آزادیبرای مبارزه در جهت  ۱۹۴۰مائومائو یک سازمان سیاش و شبه نظایم بود که در سال 

اتوری مستقر در کنیا  عملیاترسما  ۱۹۵۲سال وهای امتی یت  جنگجویان مائومائو از قبیله    آغاز نظایم را بر علیه نتر کرد. اکتر

ش   به صورتاولیه اجتمایع را  آزادی هایتمام  انگلیسیها ها و  مبارزات مائو مائو  نارضایبر کیکویو بودند. پس از گستر

 اردوگاهمیلیون نفر از مردم بویم در  به اسارت درآمدند و یک ونیمکار اجباری   اردوگاهدر  کیکویو بیله  . افراد قدر آوردند  تعلیق

اتوری محاضه شدند. در جلو دروازه اردوگاه  ها تابلو  وهای دولت استعماری امتی کار و »ها و دهکده ها بوسیله نتر

 ورد. به چشم میخ «آزادی!! 

مقعد  هاردوگاه  با فرو کردن بطری ب محافظان به وسیلهکه شامل تجاوز جنش  ،رسکوب جهتگرویه   کشتار شکنجه و  

 کار و آزادی بکار گرفته یم شد. » از ابزار معمویل بود که در اردوگاه هاٰی  مردان قبیله بود 

ضانبعضز از  ز انها با زنجتر   معتر اتوری، بر نقلیه ارتش  وسایلبه پشت  کیوکو را پس از بسیر ز تا  امتی جدا شدن  روی زمیر

، کشیده میشدنددر اثر این شکنجه  و مرگ آن هاقطعات بدن    .وحشیانه قرون وسطانی

و های انگلیس قبل از اعدام  ضان با حمله سگهای تربیت شده نتر ییک دیگر از روشهای انگلستان در  آنها شکنجه معتر

ضان کیکویو بود. چه تعداد از مردم کیکویو به این ترتیب به قتل رسیدند؟ مشخص نیست چرا که اداره  رسکوب معتر

اتوری مستعمرات و شکنجه های وحشتناک و غتر انسانز  جنایتبشدت در صدد نابودی تمام مدارک و نشانه های  امتی

د.  آنها خود بود و  ز میتی ، در قبایلو دیگر  کیکویو هزار نفر از افراد قبیله   هفتاد رسیم انگلستان نشانگر فقط  آمار را از بیر

ا بدست   مدرگکار اجباری زندانز بودند، ویل   اردوگاهش مائومائو در زمان جنب تقریبا  آمارنشان میدهد که این  آمد که اختر

یت  کنیا بوده است.   قبایل جمعیت شامل اکتر

 

      THE BRIDGE PLAN IN MALAYSIAریجز در مالزینقشه ب

، رژیم المان نازی عنوان  برای نقل مکان اجباری یهودیان از مساکن خود، در   را  اردوگاه متمرکزدر طول جنگ دوم جهانز

 ابداع کرد.  آنها اردوگاه ها و کشتار جمیع  آنبه  آلمانشهرهای مختلف 

وهای  استقالل طلب در مالزی  و کمک  مواجههانگلستان در همان سالها  موقیع که  با  آنها شد بویم به  مردمبا مقاومت نتر

وی از روش المان نازی در مو  ز اردوگاه های مشابه در نقاط دور افتاده برای نقل مکان و تمرکز پتر رد یهودیان، اقدام به ساخیر

انحراف اذهان  برایاجباری پانصد هزار نفر از مردم بویم که مشکوک به کمک به جنگجویان استقالل طلب بودند کرد.  

را دهکده های جدید گذاشت. دهکده های  آنها نام  و ،آناردوگاه ها با نمونه های المانز  آنجهانیان از دریافت مشابهت 

 مورد بهره برداری قرار گرفت.   ۱۹۵۰ساخته و در سال  هارولد بریجز جدید مطابق طرح و زیر فرماندیه  ژنرال انگلیش 

ی . هدف این طرح شکست ارتش آزادیبخش میل ماالیا از طریق قطع منابع حمایبر آنها در میان جمعیت روستانی بود. برا

نفر  500000دستیانی به این هدف، یک برنامه بزرگ اسکان مجدد اجباری دهقانان ماالیا انجام شد که بر اساس آن حدود 

 
ً

ز خود منتقل شدند و به شهرک های تازه ساخته شده به نام "روستاهای 10)تقریبا ٪ از جمعیت ماالیا( به زور از زمیر

 جدید منتقل شدند



 

وی کر  بریتانیانی  ز ی یم  «های جدید دهکده»دن جمعیت در ها با متز ز آنها به نهضت آزادی خواهان مالزی جلوگتر ، از پیوسیر

کردند شهرک های جدید به صورت شبانه روزی توسط پلیس محافظت یم شد و بسیاری از آنها با احداث دیواری از سیم 

 خاردار و برج های نگهبانز مستحکم شدند. 

 و قحیط سیب زمیتن  ایرلند 

ها باعث بروز قحیط سیب زمیبز در ایرلند که تمام اروپا را فراگرفته بود نبودند. باعث بروز قحیط شیوع افبر بنام انگلیس 

تعداد ایرلندی و مهاجرت  یک میلیونبه  نزدیکبود که مزارع سیب زمیبز را نابود میکرد. ویل مرگ  بالیت سیب زمیبز 

ی اتوری انگلستان  تقریبا هیچ اقدایم  پیش بیبز  و کانادا کامال قابل آمریکا به  آنها از  بیشتر مورد  در اینو ممانعت بود. و امتی

نفرت داشت بنام  تهیدستافراد  مخصوصا های کاتولیک  از ایرلندیو در عوض مردی را که در حد جنون  نیاورد بعمل 

اتوری مامور اداره امور ایرلند کرد. در   چارلز تراولیان  و امراض ق هنگایم کهرا از طرف امتی
ی

حیط  و مرگ ناشی از گرسنیک

، مردی که ماموریت او تهیه غذا و حمایت از قحیط زدگان  ایرلند بود، به یم شد به باالترین ارقام خود نزدیک  آنناشی از 

 «برای کاهش جمعیت ایرلند  بود کارآمدیقحیط مکانیسم  »نوشت که:   مونبر گل، لرد مقام باالتر خود 

 برخورد میکنیم که: نکته  دوباره به این

، برای تحقق » یالیسبر  «آنهاستاستعماری  آرمان هاینسل کشی بصورت ابزاریست در دست قدرتهای   امتی

وع شد  ۱۹۴۵در سال   اتوری محسوب میشد. نفرت مردم  ایرلند جزنی از مستعمراتسایل که قحیط در ایرلند رسی امتی

 از  قسمتانگلستان کامال ملموس بود.  مردم ایرلند وسیله تحقتر از انگلستان و  و  ایرلند 
ی

جمعیت  ٪۸۰ها که  ایرلندی بزرگ

یک که   یم دادند را تشکیل  ز ایرلندی و کاتولیک بودند که بطور اجاره ای روی امال کاتولیک بودند که عمدتا شامل زارعیر

 یم کردندبودند کار  پروتستانان انگلیش و  صاحبان

ز و رفتار خشم و نفرت مردم تحت استعمار ایرلند  آمتر ز که تمام سهم  انگلیشاربابان  تحقتر ز به زارعیر از  آنها صاحبان زمیر

بود کامال واضح و ملموس بود . صاحبان  آنها برای خود و خانواده  سیب زمیبز کوچیک از محصول   قسمتمحصول  فقط 

ز غالبا ساکن انگلستان بودند و  ز واسطه های خود تمام محصول را غ به وسیلهانگلیش زمیر تر از مقدار جزنی که زارعیر

 و تمام یم کردندکرده و برای فروش به خارج صادر   آوریمستاجر برای مرصف خود و خانواده خود کاشته بودند را جمع 

سید بدون  ین سهیم از  آنکهمنافع حاصله بدست صاحبان زمینها متر ز کوچکتر  داشته آنتولید کنندگان اصیل یعبز زارعیر

ز بدون غذا و با اندگ پول  به مرحله آنی بخاطر کم  سیب زمیبز محصول  که  موقیعباشند. نتیجتا  نابودی رسید زارعیر

دولت جدید در لندن برای رسپرسبر قحیط ابقا شده بود نوشت:  به وسیلهمحکوم به مرگ شدند. چارلز ترولیان که دوباره 

ت مردم  قضاوتاین »     «است!!  ایرلند خداوند و برای عتی

ز اظه  ار نظر کرد: و همچنیر

داری و زیادی » ارت و عدم فرمانتی هیوالی واقیع که ما با ان روبرو هستیم و باید با ان بجنگیم، وجود قحیط نیست بلکه  رسی

!  ایرلندی هاست ی از  «طلبی ز ظاهرا او فراموش کرده بود که ایرلندی ها مستعمره انگلستان هستند و در مقابل قست ناچتر

ز هانی کار میکنند که صاحبان آن اتباع انگلیش هستند.. آنها هستند  محصویل که حاصل کار و زحم ت آنهاست،  روی زمیر

نج آنها را برای سود زیاد تر به خارج از ایرلند صادر میکنند و باعث قحیط و مرگ و متر  مردم ایرلند به  که حاصل دستر

ه اند. این انها هستند که کشور آنها را اشغال و زمینهای  مقیاس روزانه ده ها هزار نفر از مردم فقتر و استعمار زده ایرلند شد

ده و وحشتناک شده ااند. وگرنه چرا  قحیط در همسایه مجاور  کشاورزی آنها را مصادره کرده اند  و باعث این قحیط گستر

ز بدن حد  است که گالیه میکند چرا  دار نیستند و ایرلندی ها فرمایعبز انگلستان وجود ندارد؟! وقاحت چارلز تراوالیر نتی

ز قحیط را نتیجه قضاوت خداوند! و  اطاعت نیم کنند!   یم داند.  مکانیسم کارآمدی! برای کاهش جمعیتو همچنیر

 

همانطور که در سالهای مشابه بعد، در ایران و در بنگال هندوستان اتفاق افتاد، صادرات مواد غذانی از ایرلند در طول 

  موقیع کهدر  رسید  حداکتر خود سالهای قحیط به 
ی

ند مردم ایرلند از گرسنیک ز  مواد غذانی .  صدور میمتر بوسیله صاحبان زمیر



 

ز قادر به خرید  آنها در سالهای قحیط باعث رشد تصاعدی قیمت   یک میلیونبیش از  حداقلنبودند.  آنها شده بود و زارعیر

جنبش  بنیانگذاران، ییک از  ۱۸۶۰سال  ایرلندی در اثر قحیط تلف شدند و تعداد زیادتری ناچار به مهاجرت شدند. در 

 برای استقالل کامل ایرلند، شکل گرفته بود، نوشت:  ۱۸۴۰جنبشی اجتمایع و سیاش که در سال جوان ایرلند، 

اتوری انگلستان بود که قحیط را برای ما  آفتکه   بود این خداوند بزرگ  در واقع »  «آوردرا فرستاد ویل امتی

 نسل کشر بنگال 

، در خشکسایل این نسل   ،  در زمان جنگ جهانز دوم  در بنگال ، ییک از استانهای هندوستان که در آن ۱۹۴۴-۱۹۴۳کشی

اتوری انگلستان بود اتفاق افتاد  در حالیکه بنگال به خاطر خشکسایل نزدیک به قحیط بود  هنگام جزء مستعمرات امتی

ده گندم و محصوالت  حکومت انگلیش هندوستان به دستور چرچیل نخست وزیر انگلیس، اقدام به خرید و صادرات  گستر

و های انگلیش در میادین  غذانی بنگال و ارسال آن به اروپا  کرد. این کار نه بخاطر آن بود که ارتش انگلستان برای تغذیه نتر

لکه بخاطر ارسال جنگ اروپا دچار کمبود و در مضیقه مواد غذانی بود ، آنطور که رویالیست های انگلیش ادعا میکنند ب

ه انگلستان در اروپا و برای احتمال حمله آلمان و اشغال یونان یا یوگوسالوی صورت گرفت.  آنها برای تقویت انبارهای ذختر

  و در نتیجه قتل عام 
ی

ده مواد غذانی بنگال در خشکسایل،  موجب قحیط و گرسنیک گاه بود که خرید گستر چرچیل به خونی آ

 و 
ی

بیماری  های پیامد آن خواهد شد . و هنگایم که  گزارشهای و صحنه های وحشتناک   میلیونها از کشته مردم در اثر گرسنیک

 گفت
ی

 : شدگان  بنگال را  بنظر او رساندند ، به سادگ

  « در حقیقت این تقصتر خودشان است که مثل خرگوش! زاد و ولد میکنند»   

 و در موقعیت مشابه دیگر میگوید: 

! من از هندیها م»    «تنفرم آنها مانند حیوانت وحشی هستند با مذهبی شیطانز

ز نخست وزیر قرار دادند او با  و  پس از آنکه گزارشهای تلفات قحیط را که  از مرز چهار میلیون گذشته بود،  روی متر

 عصبانیت در حاشیه گزارش نوشت : 

 «چرا گاندی هنوز نمرده است! » 

و پرقدرت ترین سیاستمداران انگلستان است در مورد مردم کشوری که  بیش از  اینها اظهار نظر های ییک از مشهور ترین

نند.  مردم کشوری که تمام سازمانهای اداری،  ز اتوری بریتانیا دست و پا متر یک قرن تحت استعمار سیاه  خانمانسوز امتی

اتوری انگلستان بوده ل کامل امتی و هیچ اختیاری از خود نداشتند  چه   بهداشبر و اقتصادی، نظایم و حبر پلیس آنها در کنتر

اگر داشتند اجازه نیم دادند  که در خشکسایل تمام محصوالنر که باید به مرصف تغذیه مردمانش برسد به وسیله انگلستان 

د، خشکسایل موجب قحیط و   ه احتمایل به خارج از هند فرستاده شود .اگر انگلستان گندم آنها را به رسقت نمیتی برای ذختر

 ار بیش از چهار میلیون مردم بنگال نیم شد و این فاجعه بوجود نیم آمد کشت

یالیست و نژاد پرست بود که در تمام طول عمر سیاش خود  و تا آخرین لحظه حیات، یک  چرچیل شخصیبر امتی

 ماند. 
ر

یالیست نژاد پرست باق  امتی

اتوری انگلیس در جمع آوری ثروت و قدرت هی ی ناپذیر امتی چ مانیع را بر نیم تابید. هیچ ممنوعیت و اشتهای ستر

اتوری وجود نداشت  و انسانز برای امتی
ر

ل   -محدودیت اخالق دست زدن به کشتارهای جمیع با وسایل مختلف برای کنتر

اتوری انگلستان به دفعات زیاد  کامل سیاش و اقتصادی مستعمرات وسیع انگلستان، از اقدامات رایجی بود که بوسیله امتی

اطوری در طول نزدیک به سه قرن بکار گ اطوری ریشه دوانده بود که امتی رفته شده بود. این حرص تا بدان حد  در بدنه امتی

با بوجود آوردن ناوگان عظییم از کشتیهای مخصوص حمل برده، انسان های نی دفاع را از افریقا به اسارت گرفته و به 

 ی یم فروختند. مستعمرات خود و دیگر کشورهای اروپانی برای بیگار 

 

 



 

اتوری انگلیس و تجارت برده  امیر

کت ۱۶۷۲.در سال  تجارت برده در لندن به ثبت  رسید. در سالهای  انحصاریحق  آوردنبا بدست  رویال افریکن کمپانز رسی

، کشتیهای مخصوض که برای حمل برده طراج شده بود در بندرگاه های کشبر سازی انگلستان ساخته شد. این  ۱۷۰۰

پهلو به پهلوی  بردگان  بر روی عرشه و برای حمل هرچه  قرار دادنها دارای عرشه بسیار وسیع برای حمل بردگان با کشبر 

اتوری انگلستان در  پرتغال ،اسپانيا  مستعمراتبه  آنها و فروش   آفریقا بیشتر برده از بنادر  شمایل ساخته شده  آمریکایو امتی

نبویه در ازای فروش ازادی و جان انسانهای بیگناه به برده داران سفید پوست بدست بودند.  و از این راه منافع و ثروت ا

کت رویال افریکن ، تجارت پرسود خود را از دست داده یم آورند  . تجار برده بریستول و لیورپول که با امتیاز انحصاری  رسی

کت رویال افریکن  در سال  اض به حق انحصاری رسی ز اجازه تجارت پر سود برده برای   موفق به ۱۶۹۸بودند  با اعتر گرفیر

ز شدند. با پایان جنگ معروف بنام  کتهای کوچکتر نتر ز فرانسه و انگلستان بر رس تجارت برده و فرانسه و ایندین وار رسی بیر

ز های زیادی  ۱۷۶۳معاهده پاریس در سال  اتوری انگلستان رسزمیر شمایل بدست اورد و سفاین انگلیش  آمریکای درامتی

شمایل شدند. تقریبا نصف پارچه های تولید شده  آمریکایبه  آفریقا برده در سال از بنادر  ۴۰۰۰۰ه تجارت بیشتر از قادر ب

پارچه در برابر برده در دوسوی اتالنتیک  مرصف میشد. از  پایاپای دادوستددر کارخانه جات منچستر در انگلستان برای 

سال  پس از نزدیک سیصد  انگلستان در تاسیس شد. عاقبت  اف انگلند بانک برده،   تجارتاز  آمدهرسمایه عظیم بدست 

انسانها در مقابل پول، برده  آزادیپوند از  از راه تجارت شنیع جان و  میلیاردها  آوردنانحصاری برده و بدست  تجارتسال 

قانونز   ۱۸۰۷داری را در سال  ادامه  ۱۸۳۰خود تا سال  انسانز غتر اعالم کرد ویل برده داران کماکان به تجارت وحشیانه و  غتر

 .یم دادند

اتوری بریتانیا، از سال   ده در تجارت برده دست داشته است و و ۱۸۳۰تا سال   ۱۵۶۰امتی . در واقع امر، ، بطور گستر

هزار  و یکصد  میلیونسه  ۱۸۰۷تا  ۱۶۴۰. تنها در طول سالهای تجارت برده در مقیاس بزرگ بوده است بنیانگذار انگلستان 

لاز بنادر احداث شده و تحت    آفریقا مردم از  اتوری انگلیس به مقصد مستعمرات در نقاط  کنتر وی دریانی قدرتمند امتی نتر

مختلف دنیا حمل شده اند و از این تعداد فقط دو میلیون و هفتصد هزار به بازار های فروش رسیده اند و نزدیک نیم 

کتراه  در اثر سوء تغذیه و بیماری در طول آنها  میلیون رسیدند. صاحبان و ناخدایان کشبر ها، بردگان بیمار را مداوا  به هال

. بطوریکه کوسه های مستر راه در  اثر انداختند هنوز زنده بودند با بردگان مرده به دریا یم  حایل کهرا در  آنها نیم کردند و 

 ، تغذیه میکردند. یم شدند ت پر  به دریا کشتیهای برده از گوشت بردگان مرده و زنده که   با تعقیبعادت  

 

اتوری جنایتکار انگلستان، در طول بیش از دویست سال ح مخترصی از سوابق سیاه امتی از  ٬مطالب ذکر شده قوق، رسی

ز این مقاله جلب توجه روزنامه نگاران، محققان و  ابتدای قرن هجدهم تا نیمه قرن بیستم میالدی است. هدف من از نوشیر

در ایران است   ۱۹۱۹-۱۹۱۷های تاری    خ و علوم اجتمایع، به واقعه دردناک و هولناک قحیط بزرگ  دانشجویان ایرانز رشته

که موجب مرگ ده میلیون از هموطنان نی گناهمان در طول ان دو سال شده است. دولت انگلستان نه تنها تا کنون از 

ز بردن آنها و تمام انتشار اسناد وزارت خارجه خود در مورد ایران در سالهای قحیط خودداری کر  ده  بلکه در صدد از بیر

اتوری انگلیس در جهان میباشد.  مانه امتی  نشانه های جنایات بیسی

وع بسیار خونی برای هر محققر باشد که در ادامه    کتاب جامع و مستدل دکتر مجد در مورد قحیط بزرگ یم تواند نقطه رسی

 های دیگر کشورهای اروپانی در ایران، در فاصله همان سالها میتواند با کنکاش در اسناد وزارت خارجه آمریکا و نما
ی

یندگ

ی گردد ز مدارک بیشتر اتوری  -منجر به یافیر یت، بوسیله امتی مقصود این است که دولت انگلستان به خاطر جنایت علیه بسی

ز سالهای  د.  از شاهنشهان!  به محاکمه کشیده شو  ۱۹۱۹-۱۹۱۷بریتانیا در کشتار عمدی بیش از نصف جمعیت ایران در بیر

ز کاری هرگز نیم رفت و از مال های اسالیم که در  ۱۳۵۷تا  ۱۳۰۰گماشته شده بوسیله انگلستان در سالهای  انتظار چنیر

ز کابوس   شاید پس از از میان رفیر
ٰ

ز انتظاری نمیتوان داشت ز چنیر طول تاری    خ همواره با انگلستان در یک جوال بودند نتر

ده ایران بتواند در دادگاه های انگلستان دولت ان کشور را وادار  به غتر طبقه بندی کردن حکومت اسالیم، دولت میل آین

 های انکشور  در ایران
ی

ز وزارت خارجه انگلستان و نمایندگ در طول سالهای قحیط بنماید و سپس با جمع  ٫مکاتبات بیر



 

ز الملیل ژنوساید بکشان د د و دولت انگلستان را مجبور به قبول مسئولیت آوری تمام مدارک دولت انگلستان را به دادگاه بیر

خود در قتل عام بیش از ده میلیون نفر از هموطنانمان بنماید. دولت آلمان در حال مذاکره با دولت نامیبیا برای نسل کشی 

ز سالهای  ز مانند آلمان  ۱۹۰۷-۱۹۰۴هشتاد هزار نفر افراد دو قبیله ناما و هررو بیر مشغول هستند و دولت فرانسه نتر

.  هر دو این دولتها با ۱۹۹۶در سال  توتشا است بر رس قتل عام هشتصد هزار نفر از افراد قبیله رواند مذاکره با دولت

 که برای آنها ایجاد میکند تا بحال 
ر

قبول واقعیت قتل عام از بردن واژه ژنوساید برای آنها بخاطر گرفتاری  های حقوق

 رات هنوز ادامه دارد. خودداری میکنند ویل تماس ها و مذاک

 

 تمام مطالب ترجمه و اقتباس شده از منابع زیر یم باشد:   

 کتاب دکتر محمد قیل مجد: -۱

THE GREAT FAMIN AND GENOCIDE IN IRAN 1917-1919 

:    مقاله تحقیقر و جامع پاتریک والش روزنامه نگار و مورخ-۲  امریکانی

WHO REMEMBERS THE PERSIAN 

ز بغداد و آغاز جنگ جهانز اول: کارل سیمرو -۳ گ. راه آهن برلیر  هیستوری بال

THE BERLIN BAGHDAD RAILWAY AND THE OUTBREAK OF WORLD WAR ONE 

اتوری بریتانیا که انگلستان تالش میکند که آنها را از صفحات تاری    خ حذف  -۴ ده جنایت هولناک مرتکب شده وسیله امتی

 کند!: 

10 ATROCITIES COMMITTED BY BRITISH EMPIRE THAT THEY WOULD LIKE TO ERASE FORM  

HISTORY BOOKS 

نت.  -۵  ترجمه و اقتباس مقاالت مرتبط از اینتر



 

اتوری  ن یازده تا دوازده هزار کشتی امیر اتوری انگلستان در تجارت برده، بیر و  از بنادر انگلستاندر طول زمان مشارکت امیر

ل بنادر تحتدیگر  اتوری  کنیی اتوری  امیر  امیر
ی

بریتانیا در شاش جهان، در زیر پوشش و حمایت ناوگان قدرتمند دریا ئ

ن مستعمرات  آمریکایانگلیس به تجارت وفروش برده در مستعمرات  رفت و  پرتغالو  اسپانیا شمایل انگلستان و همچنیر

 .یم کردند آمد

نها را در حایل که هنوز زنده بودند با بردگان مرده به صاحبان و ناخدایان کشتی ها، بردگان بیمار را مداوا نیم کردند و آ

دریا یم انداختند و آنها در حلیکه هنوز زنده بودند خوراک کوسه های گرسنه یم شدند. بطوریکه کوسه های مسیر راه 

 ند. در  اثر عادت  با تعقیب کشتیهای برده از گوشت بردگان مرده و زنده که به دریا پرت یم شدند، تغذیه یم کرد

که وسیله هنرمندان انگلیسی در همان زمان به تصویر کشیده شده اند   تمام تصاویر حقایقی است

 !!امپراتوری انگلستان به مبانی حقوق بشر است! نمایانگر احترام فوق العاده

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

هنوز زنده بودند با صاحبان و ناخدایان کشتی ها، بردگان بیمار را مداوا نیم کردند و آنها را در حایل که 

بردگان مرده به دریا یم انداختند و آنها در حلیکه هنوز زنده بودند خوراک کوسه های گرسنه یم 

شدند. بطوریکه کوسه های مسیر راه در  اثر عادت  با تعقیب کشتیهای برده از گوشت بردگان مرده و 

 زنده که به دریا پرت یم شدند، تغذیه یم کردند. 



 

 
 

 

 

 به انسانیت چگونیک
ی

 جا دادن و حمل بردگان در دو طبقه کشتی های انگلیش حمل برده، اهانت بزرگ

ن رفتاری داشت.  . است ،  آنها حتی با حیوانات هم نمیتوان چنیر  جا و فروش بیشیی
ی

برای رصفه جوئ

کنار هم یم چیدند!   به یکدیگر چسبیده  بردگان را   

Sardinzing!! 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


