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چکیده

وقتی سیاستهاا انگلساتا در قسا تهاا مرکای و نواو،یب ،اا
تشدید وضعیت ،حرانیب ایرا را درگیر نوگی ناخواسته کارد ،اودب

ه سایۀ ش الی کشورما ب یعوی دولت روسیه نیی ،ا رویکرد مشاا،هب
در شرقب ش ال و ش ال غرب ایرا ،ه اِع ال سیاستها اساتع ار

مداخلهنویانهب تشدید وضعیت سخت معیشتی و تأمین ارزاق روزمرۀ
مردم که ،ا ،روز قحطی ه را شدب اقدام کارد .ایان روناد تاا هوگاام

خروج نیروها روسیه ،اهدنباال وقاوا انبابب ،لشاویکی و تشاکی

دولت اتحاد ن اهیر شورو که ،ه کوار گیر آ هاا از میادا هاا

نوگ انجامیدب ،اقی ماند .در این پژوهشب ع لکرد روسایۀ شاورو
 .1عضو هیئت عل ی پژوهشگا

علوم انسانی و مطالعات فرهوگی؛ Malekzadeh.elham092@gmail.com
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در،ارۀ ،روز قحطی در ایرا در نواحی شا الی در دورا نواگ اول

نهااانی را ازدیاادگا اسااواد موتشاارنشااد ،ررساای کاارد و ،ااهدنبااال

پاسخگویی ،ه این پرسش ،ود ایم که روسیه چاه تاأثیر ،ار ،اروز و

ادامۀ قحطی در ایرا دورا نوگ داشته است، .دو تردیدب گذشاته

از مصائب طبیعیب هجومها مکررب ،یرح ی و کشتار مردم ناواحی

ش الی ازنانب نیروها روسی در ایجاد ،حرا قحطی و ع ق،خشی
،ه آ ب اثرگذار ،ود است.

واژه های کلیددی :روایات اساواد ب روسایه و شاورو ب قحطایب
نوگ نهانی اولب ایرا .

 .1مقدمه

در ت ام کشورها نوگ و مصائب مترتب ،ر آ ب لط اتی زیانبار و نبرا ناپاذیر ،ار پیکار و
ساختار نامعه وارد میکواد، .ادو شا

ب در ساد هاا اخیارب ناوامعی کاه ماوردتهاانم

دولتها استع ار قرار گرفتهاندب ،یشترین آسیبها را تجر،ه کرد اند .ایرا عصار قاناار
نیی از این قاعد مستثوا نبود و نخستین تجر،ه از تهاانم ،یگانگاا را در نواگ نهاانی اول
،هدست آورد است .این تهانم گسترد نهتوها نواوب کشاورب ،لکاه در ساطحی وسای تارب
ازنانااب روساایه و پا از انباابب اکتباار 1917م .شااورو ،لشااویکی نیاای صااورت گرفاات.
قحطیها مداومب کشتار نفوس ،هدست سار،ازا روسای و شایوا ،ی اار هاا واگیاردارب
حاص حضور تهان ی روسیه در ایرا ،اود کاه البتاه از چشام پژوهشاگرا ب مغفاول ماناد
است .تبریباً در ت ام موا ،مونودب ع لکرد انگلی

درخبل نوگ ،ررسی شد است؛ ولای

در این مبالهب ،هدنبال آنیم که نبش و ع لکرد روسیه و شورو درخبل نوگ نهاانی اول
را ،راساس اسواد آرشیو سازما اسواد و کتا،خانۀ ملی ایرا ارزیاا،ی کوایم .در ه این راساتاب
ازمیااا صاادها ،رگااه از اسااواد نوااگ اول در،ااارۀ ،ااروز قحطاای در ایاارا و حضااور کشااور
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موردنظارب اساواد مارتبو و مدیاد نباش تهاان ی روسایه و شاورو در رخداد قحطای در
مازندرا ب گیب و آذر،ایجا را تحلی و ،ررسی کرد ایم.
 .2پیشینۀ پژوهش

ورود نیروها نظامی انگلی ب روسیه و عث انی ،ه ایرا ب مبار ،ا ،روز قحطی و نیای ک باود
و گرانی نا و ارزاق در ،رخی نباط کشاورما ،اود، .اهطاور کلایب پایشاز آغااز نواگ و

گسترش داموۀ آ ،ه ایرا ب نواحیا مختلف از ایاالت و والیاتب مشک ک باود و گرانای
غله داشتود؛ چوا که از اوای سال 1291ش .نشانههایی از خشکی زمین و قحطی آشکار شد
و افیو ،ر نبارید ،ارا و ،روز کمآ،یب ونود آفتها طبیعی و هجوم حشرات ماوذ ،اه
کشتیارها و انبارها غلهب میید ،ر علت شد .یکی از مهمتارین نگرانایهاا ع اومی ماردم
ایرا در روزگار حکومت قانارب ک بود نا و قحطیها ادوار ،اود و وقتای ایان پدیاد
رو میدادب یکی از کارهاا اساسای حکوماتب نلاوگیر از صادور غلاه و خوار،اار ،اه
خارج از کشور یا محلی ،ود که قحطی در آ رخ داد ،اود؛ ،ار ایان اسااسب ذهویات ماردم
ایرا و ،یشتر کسانی که مسئولیتها مهم دولتی را ،رعهاد مایگرفتوادب در،اارۀ هارگوناه
نا،هنایی غله در دورا سخوی و ک بودب ،سیار موفی ،ود و آنا ،یتونه ،اه عواما دیگارب
ه ااین نااا،ااهناااییهااا را عاما اصاالی ،اارا تشاادید ،حاارا ،رآمااد از خشااکی و قحطاای
میدانستود.
این دیدگا ،ر اندیشۀ تعداد از نویسودگا و تاریخنگارا سوتی اثار گذاشات و سابب
شد آنا علت اصلی قحطی ،یرگ در نوگ نهانی اولب ،هویژ سالها 1298-1296ش/
1919-1917م .را خروج غله و ارزاق ع ومی از ایرا ،هدست انگلیسیهاا ،دانواد و ،ار آ ب
صااحه گذارنااد .ایاان نظاار ،ااا تکیااه ،اار ،رخاای گاایارشهااا تاااریخی ازسااو تعااداد از
پژوهشگرا مسئلهیا،ی و پایهها نظر آ ب اساتوار شاد و ،اهعواوا عاما اصالی در ،اروز
قحطی و پیامدها حاص از آ در سالها نواگب ،اه نامعاه عرضاه شاد .قبا از شاروا
نوگ نهانی و کشید شاد دامواۀ آ ،اه ایارا ب از اواخار ساال 1290ش /.فوریاۀ 1912م.
،هدلی ک بود گودمب نا در تهرا ب ک یاب و گرا شد و ،یشتر نانواهاا کاار خاود را تعطیا
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کردند؛ البته این ک بود ،هتصریح عبداهلل مستوفیب ازنوا مصاووعی ،اود و ،اراثار کشا کش
نانوا،اشیها ،ا مُرنارب خیانهدار ک ایجاد شد .ک یا،ی و گرانی نا ،یشاز آنکاه ،اه قحطای و
خشکی مر،وط ،اشدب ،رآمد از ،یتاد،یر تعاداد از مباامهاا دولتای و مسائوال ارزاق
ع ومی و نیی فیونخواهی ش ار از صاحبا گودم و رؤساا صاوف نانواهاا ،اود (روزناماۀ
مجل ب 1330ق.)2 :
ک بود و قحطی در سال ،عد (1291ش) نیی ،راثر خشکی و ،ارش ناچیی ،ارا رو داد و
پیشاابدمی محتکاارا در خریااد غاابت و انبااارکاارد آ هااا و ،اادین ترتیاابب پوسااید و
آسیبدید مییانی قا ،تونه از گودمها مونود در انبارها دولتی ،هسبب مواسبنباود
و غیر،هداشاتی،اود انباارهاا و درنتیجاهب هجاوم حشارات ماوذ و مایاحم ،اه گوادمهاا
انباشتهشد صورت گرفت .این عوام که در سراسر ایرا ب ،اعث ک باودب قحطای و گرانای
نا و ارزاق ع اومی شاد ،اودب درپای ح لاۀ سار،ازا عث اانی و ساالداتهاا روسای ،اه
آذر،ایجا و نواحی غرب کشور تشدید شد و آثاار مخارب آ ،اه دیگار نبااط کشاور نیای
رساید .در ایان وضاعیتب آنچاه ک تار ماورد توناه قارار گرفاتب تخریاب و آسایبدیاد
زمینها زراعی و نیی ویرانی و فرسایش شبکۀ آ،یار در نواحی حاصلخیی غارب و شا ال
کشور ،راثر هجوم یگاا هاا نظاامی عث اانی و ساالداتهاا افساارگسایختۀ روسای ،اود.
واحدها نظامی روس و عث انی ،ه هرنا وارد میشدندب هرچه را مییافتودب خاراب و ماواد
خوراکی موردنیاز خود را غارت مایکردناد، .اراسااس گایارش ادارۀ مالیاۀ آذر،ایجاا ،اه
وزارت مالیهب در هجادهم ناوزا 1297ش .کاه سراسار کشاور دچاار قحطای شاد ،اودب
عث انیها ت ام غلۀ خریادار شاد ،ارا مااکو را تصار

و مصار

کردناد (ساود ش- 6

240-22538ب س ا م ا) .1در ه ااا زمااا ب ،ااهدلی ا ورود قشااو 32هاایارنفاار روساایه ،ااه
آذر،ایجا ب مصر

نا در آ خطه افیایش یافت و مسئوال محلی ،اهناچاارب روز پوجاا

خروار غله را که سهچهارم آ ب گودم و ی

چهارم ،بیهاش نُو ،ودب ،ه خبازخانههاا تبریای

میدادند که مبدارش افیو ،ر سه یۀ روزانۀ آ ها ،ود (ساود ش240-22538 -110ب س ا م
ا؛ سااود ش240-22538 -111ب س ا م ا) .در،ااارۀ گاایب و مازناادرا هاام کااه از دیر،ااازب ،ااا
« .1س .ا .م .ا».ب صورت اختصار سازما اسواد و کتا،خانۀ ملی ایرا است.
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روسیهب روا،و اقتصاد و ،ازرگانی گسترد داشتودب ،وا،ر دستور مباماات دولات تایار ب از
اوای ،ه ان 1293ش /.اواخار اانویاۀ 1915م .مبارر شاد ماأمورا سارحد ،اه هایج وناه
نگذارند هیجگونه آذوقها ،اه ایارا ح ا شاود و درمبا،ا ب تجاار محلای ترغیاب شاوند
،همییا م کنب ه هروز ب هرنوا مالالتجار و آذوقها از ایارا ،خرناد و ،اه روسایه ح ا
کوود؛ چوا که ،یم آ میرفت ،هزود ب ،رنج در داخ کشورب ک یااب شاود (ساود ش-21
240 -1671ب س ا م ا).
 .3قحطی نواحی شمالی ایران (مازندران ،گیالن و قزوین)

استا ها ش الی ایرا ،هویژ گیب و مازندرا ،هسبب نداشاتن را هاا ارتبااطی ،اا نبااط
داخلی کشورب کامبً ،ه ،ازار روسیه وا،سته ،ودند و ه وار ازرا دریا که ح

کااال در آ ب

سری و ارزا ،اودب ،اا روسایه دادوساتد مایکردناد .پطروشفساکی1ب سافیر اتحااد ن ااهیر

شورو سا،ق در تهرا ،ه تاریخ مهر1310ش /.اکتبر 1931م .در،ارۀ روا،و تجاار ایارا و
شورو ب این نکتۀ مهم را ذکر کرد و ،ا قدر اغراق اظهاار داشات« :ایارا درواقا ب فباو از
،خشها ش الی تشکی شد است و این قس تب کاامبً ،اه روسایه متکای اسات .ه اۀ تولیادات

استا ها ش الی که ،اید صادر شوندب فبو میتوانود ،ه ،ازار روسیه فرستاد شوند» (الهیب :1369
.)28-27
از آ سو ب ه وار مبدار زیاد کاالها صوعتی و ،عضی مواد خوراکی ،ه ایرا وارد
میشد و ،هطور کلیب روا،و اقتصاد و ،ازرگانی ایرا و روسیهب دوسویه ،ود؛ ،اونود اینب
وقوا نوگ نهاانی اول و پا از آ ب انبابب اکتبار 1917م .روا،او تجاار دو کشاور را
آشفته کرد و فصلی دیگر را در ایان حاوز گشاود، .واا،ر گایارش کاارگیار ،ادکو،اه ،اه
وزارت امور خارنه در سوم اسفود1293ش /.هفتم ر،ی الثانی 1333ق .تبریباً از اوای ،ه ان
1293ش /.اواخر اانویۀ 1915م .دولت روسیه ،ه ه ۀ سرحدات دستور داد:
،ه هیج ونه نگذارند آذوقه و ارزاق از هرقبی ،ه ایرا ح ا شاود؛ ولایکن تجاار
محلی را تشویق و ترغیب ن ایید که هرقدر م کان اساتب ه اهروز مبادار کلای

1. Petrushevsky
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مالالتجار [و] آذوقه از هرقبی در ایرا یافت شودب خرید ،ه روسیه ح ا کوواد

(سود ش240 -1671 -21ب س ا م ا).
رفتار دولت روسیهب سبب شد ،ها ه ۀ کاالها و مواد خوراکی افایایش یا،اد و ک باود
آذوقه و خوار،ارب مردم را ،ه زح ت اندازد .در این زمیوهب رئی

گ رک مشهدسر (،ا،لسار)

در شانیدهم اسفود 1293ش /.هفتم مارس 1915م .در گیارشی کوتاا ،اه رئای

گ رکاات

نوشت:
از ا،تدا طلوا نوگب متاا چا دیگر ،هطور ترانییات ازرا داردانا ن ایآیاد و
حکومت روس چودین مرتبه صادرات نفات و قواد و آرد را قادغن ن اود اسات.
گا گا ،عضی ماًکوالت وارد میشود؛ ولی تبریباً دو ما است هیجگونه آذوقاها
از گ رک وارد نشاد اسات .در ساال اودئیا [1292ش1914 /.م ].از ایان ایالات
 934/474من آرد روسیه ،هقی ت  1830755قرا [ریاال] وارد شاد؛ ولای در هاذ
السنة ،ارس ئی [1293ش ].در ظر
از طر

یازد ما فبو  584239من وارد شد اسات.

دیگر ،هواسطۀ فبدا آردب قی ت ،رنجب ،یانداز رو ،ه ترقی است؛ اگرچه

در این تاریخب مبدار صادر از اودئی ک تر است (صادرات اودئی  2173152منب
[ولی] یازد ماهۀ ،ارسئی  1722300من)، .اایوکه محصول ،رنج امسالب فاوقالعااد
خوب ،ود استب نوسی که در دو ما قب ب هر چها مان آ ب پوجاا قارا قی ات
داشتب حالیه ،ه هشتاد قرا رسید است؛ ،ه عبارت اخر ب قی ت هر یا

خاروار

،رنج که سا،باً  125قرا ،اود ب اکواو دویسات قارا شاد اسات (ساود ش -24
240 -1671ب س ا م ا).
،ه این ترتیبب ،راثر ک بود آرد و واردنشد آ از روسیهب قی ت ،رنج ،ااوناود فراوانای
آ ب ،هازا هر خروارب  75ریال افیایش یافت و از این رو ب وضعی نااگوار ،اهوناود آماد.
،هگفتۀ رئی

گ رک اگر مصادر امور مایخواساتود «از قحاووغاب مازنادرا » نلاوگیر

کوودب الزم ،ود دولت ایرا مبا،له ،ه مث کود «و درصورتی که دولت روس اناازۀ صادور آرد
و قود ندهدب ح

،رنج را ،ه خارج قدغن ن اید» (سود ش 24ب 240 -1671 -57ب س ا م ا).
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البتااه در ه ااا هوگااامب ،وااا،ر گاایارش شاا ارۀ  1384رئاای

گ اارک آسااتارا در 26

اسفود1293ش /.هفدهم ماارس 1915م .ماأمورا «مصاادر در اماور روس در ،ادکو،اهب اناازۀ

صادرن ود  160000پود نفت و 200000پود قود هرماهه از ،وادر ،حار خایر» را صاادر کردناد و
درپی آ ب 46هیار و  290پود قود و چهارد هیار و  945پود نفت وارد آساتارا شاد، .اهگفتاۀ
رئی

گ رک آستارا این مبدار قود که ،را مصار

و احتیانات کفایت مایکاردب ،اراثار

«اقادامات مُجدّاناۀ ...تجااار ذ نفا تبعاۀ روس در خااود ،ادکو،ااه ،ااه ع ا آمااد»؛ ،اااونااود ایاانب
«صادرات از سرحد روس ،ه آذر،ایجا ب ه چوا م ووا» ،ود و اقدامی در ایان زمیواه انجاام
نشد (سود ش240 -1671 -15ب س ا م ا) .از سو دیگرب ،اراثار پیگیار هاا وزارت اماور
خارنه و سفارت ایرا در پطروگرادب گفتوگوهایی ،ا در،ار آنجا انجام شد تا صدور نفت
و قود از روسیه ،ه ایرا ه چوا ادامه یا،د (،رگرفته از نامۀ وزارت مالیه ،اه خیاناهدار کا
در پوجم حوت (اسفود) 1294ش( ).سود ش240-1671-62ب س ا م ا)؛ ،ااوناود ایانب ،وا،اه
گیارش ادارۀ گ رکاتب ورود قواد و نفات از روسایه ،اه ایارا ب ه چواا م واوا ،اود و تاا
پانیدهم فروردین 1294ش /.پوجم آوری 1915م .هووز ،رقرار ،ود و حکام آ نساخ نشاد
،ااود (سااود ش240 -1671 -46ب س ا م ا) .درپاای ایاان گاایارش و گاایارشهااا دیگاار از
مشهدسر و در نیو که ،ه وزارت مالیه رسید ،ود (ساود ش30ب  114و 240 -1671 - 124ب
س ا م ا)ب ادارۀ گ رکات در هفتم ن ااد الثاانی 1333ق /.دوازدهام اردیبهشات 1294ش.
در نامها ،ه وزارت مالیه نوشت« :ارساال قواد از روسایهب خیلای ،ایترتیاب و نفات دیگار وارد

ن یشود و ذخیرۀ آرد مازندرا تبریباً ت ام شد اسات» .از ساو دیگارب ،واا،ر گیارشای کاه از
،ارفروش رسید ،ودب اهالی شهر «ازخو

قحو و غب خواساته ،ودناد نباراً و قهاراً از صاادرات

،رنج نلوگیر ن ایود» .در واکوش ،ه حرکت مردمب «قونسولگر روسب رئی

،لدیاه را حاب

کرد» و حکومت مازندرا نیی در،را،ر این خودسار آشاکار کوساولگر نتوانسات کاار
انجام دهد .رئی

گ رکات در ه ین گیارش پیشوهاد کرد از دولات روسایه خواساته شاود

«حکم قدغنکرد صدور این امتعه را نسخ» و یا دولت ایرا نیای صاادرات ،ارنج ،اه روسایه را
موقو

کود، .ه هر حالب ،وا،ر ه ین گیارشها مبامها مسئول در مازنادرا ب موتظار ،ودناد

تا «شاید پار ا اقدامات مدثر ازطر

دولت ،را تسکین خاطر اهالی مازندرا در ایان موضاوا
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آید یاآنکه درصورت امکا ب از داخلۀ م لکتب آرد ،ه مازندرا ح

،هع

شود» (سود ش-22

240 -1671ب س ا م ا).
البتااه دولاات ایاارا ازطریااق ساافارت خااود در پطروگاارادب ،ااا مبااامهااا ،اااکو و قفباااز
گفتوگوهایی کرد که ،راثر آ ها مبرر شد ماهیانه460هیار پوط قود ،ه ایارا ح ا شاود.
سخوا مبامها روسی در،ارۀ آزادشد صدور کاال از روسیه ،ه ایرا ب سراسر تعاار

،اود

و ظاهراً ،را ،ستن دها سفیر ایرا در پطروگراد ،یا میشد؛ زیرا پ از رساید گایارش
سفارت ایرا ،ه وزارت امور خارنهب گیارشهایی دیگر از کارگیار ها ایرا و ازن لاه
کارگیار سرخ

،ه وزارت خارنه میرسید که ،ر اساس آ هاا حکومات روسایه اعابم

کرد ،ود «تا مادامی که نوگ ،ینال للی ،اقی اساتب قادغن ،رداشاته نخواهاد شاد» (،رگرفتاه از
گیارش کاارگیار سارخ

،اه وزارت خارناه و وزارت خارناه ،اه وزارت مالیاه در 21

شهریور 1294ش 24 /.شوال 1333ق( ).سود ش94ب  95و 240 -1671 -96ب س ا م ا).
وزارت امور خارنه و وزارت مالیه نیی ،ه مغایرت گفتاار و رفتاار مباامهاا روسای پای
،رد ،ودند و میدانستود این «قدغن ع ومی اسات و احتیاناات داخلای م لکات روسایهب اتخااذ

چوین تد،یر را ایجاب ن ود است»؛ ولی ،ازهم از تبش دست ،رن یداشاتود و وزارت اماور
خارنهب مأمور ،ود «،را رف قدغن ورود پار ا ارزاق و انواس...ب اقدامات الزم ،هع ا آورد»
(نامۀ وزارت امور خارنه ،ه وزارت مالیه در یازدهم مهار 1294ش 21 /.ذ قعادۀ 1333ق).
(سود ش240 -1671 -97ب س ا م ا)؛ ،ا ایانه اهب ،اه ایان دلیا کاه مارز مشاترک ایارا و
روسیهب  2500کیلومتر طول داشت و از شا ال غر،ای آذر،ایجاا تاا شا ال شارقی خراساا
امتداد یافته ،ودب هیجی

از حکمهایی که دولت روسیه در،ارۀ صدور کاالها خاوراکی و

غیرخوراکی ،ه ایرا صادر میکردب ه ه نا و ،هطور کام انرا ن ایشادند .در ایان زمیواهب
گیارش مشروح رئی

گ رک مشهدسر (،ا،لسر) ،ه ادارۀ گ رکات در اول آذر  1294ش/.

 24نوامبر 1915م .گویا و قا ،تونه است.
چو ه وار از آغاز نوگب ،رخی کاالها از ،عضی قس تهاا مارز ایارا و روسایه
وارد کشورما میشدب در این گیارشب از ،ستهشد مجدد مرزها سخن گفته شاد و آماد
است:
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ع

ارسال ارزاق و مأکوالت از روسیه ،ه ایرا ب دومرتبه دچار ،حرا شد اسات.

فعبً نفت ،ه قدر کافی وارد و قود نیی مونود است و قی ت هر پاوط آ از 45 –40

قرا می،اشد .چیی کاه ،یشاتر از ه اه ماوردتوناه اساتب آرد اسات کاه خیلای
،یترتیب وارد میشود و از قرار اطبعات واصله ،را ارسال آ ب انازۀ مخصوص

پطروگرادب الزم است.
اخبار رسید ،ه گ رکب حاکی از این ،ود که دولت روسیه در،ارۀ صدورآرد ،ه آذر،ایجاا
«احتیاطاتی ،هع

مایآورد»؛ ولی در،ارۀ فرستاد چود کیسه آرد ،ه مشهدسر که اتفاقااً ،ارا

خوراک اهالی شهر کافی ،ودب سختگیر ن یکرد .از ،ودر انیلای نیای مبادار قا،ا توناه
آرد وارد و ه ۀ آ ها ،ه تهرا ح

میشد .استرآ،اد و سار ،ه آرد روسیه نیااز نداشاتود

و در این زمیوهب خود،سود ،ودند؛ اما ،بیۀ نباط ساحلی ازن له ،ارفروش (،ا ) ،درمج وا ،ه
،یستهیار کیسه آرد روسیه نیاز داشتود که تبریباً معادل 550هایار مان ،اود .از ایان مبادارب
فبو 125هیار من از ،وادرها مشهدسارب انیلای و ترک اا وارد شاد ،اود و نلاوگیر از
صدور 425هیار من آرد ،اقیماند ب سبب هراس مردم از قحو و غب شد ،ود (ساود ش13ب
 14و 240 -1671 -100ب س ا م ا)؛ ه چواااین ناماااۀ ادارۀ گ رکاااات ،اااه وزارت مالیاااه در
هجدهم قوس (آذر) (ساود ش98ب 135ب 240 -1671 -136ب س ا م ا) کاه البتاه ماذاکر در
این زمیوه ،ا «وزیر مختار مبیم تهرا » نیی نتیجاها مثبات نداشات (ساود ش240 -1671 -59ب
س ا م ا)؛ درض نب سفارت ایرا در پطروگراد نیی نتوانست «انازۀ ورود ،یستهیار کیسه آرد

را ،را مشهدسر و ،ارفروش از مبامات الزمه» ،گیرد (سود ش 240 -1671 -99ب س ا م ا).
در این وضعیتب دولت ایرا درپی آ ،ود که مالیاتها ندید ،را پوباههاایی کاه از
ایرا ،ه روسیه میرفتب وض کود که البته مبدار آ ب فبو  2.5موات ،را هر مح ولاه ،اود
(نامۀ وزارت مالیه ،ه خیانهدار ک در هفتم دلو، /ه ان) 1294ش( ).ساود ش-1671 -55
240ب س ا م ا) .در این زمیوهب وزارت امور خارنه عبید داشت این تص یم پیگیار نشاود؛
شاید ،را گرفتن انازۀ صدور آرد و دیگر مواد موردنیاز «،توا آ را وسیله و دساتاویی قارار

داد» و مبامهاا روسای را ،اه ماذاکر کشااند (ساود ش240 -1671 -54ب س ا م ا)، .ساتن
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را ها ورود و خروج کاالها ،ازرگانی میا ایرا و روسیه ازسو دولت تیارب سبب شد
آهن و فوالد که ح

آ ها از آغاز نوگ م واوا شاد ،اودب ،اه ایارا صاادر نشاود؛ البتاه

وزارت امور خارنه اقدامات الزم در این زمیوه را انجام داد تا آهن و فوالد موردنیااز ایارا
از روسیه صادر شود و صوای نوپا وا،سته ،ه آهن و فوالد در ایرا تعطی نشاوند (،رگرفتاه
از نامۀ وزارت امور خارنه ،ه وزارت مالیه در هشتم حَ َ 1294ش /.یازدهم ن ااد االول
1333ق( ).سود ش240 -1671 -56ب س ا م ا).
گذشته از اینها ،وا،ر ه ا دستور دولت تیار ،ه سرحدات ،را نلاوگیر از صادور
کاالها خوراکی و غیرخوراکی ،ه ایرا و ن آور خوار،ار از استا ها شا الی ایارا
و ،رد آ ها ،ه روسیهب طی ما ها ،ه ن و اسفود 1293ش، .وا،ر گیارش کوساول ایارا در
،ادکو،هب در دهام فاروردین 1294ش /.چهااردهم ن ااد االول 1333ق .آ قادر ،ارنج ،اه
روسیه ،رد شد که ،یم آ ،ود «،ارنج در داخلاه ک یااب گاردد» (ساود ش 16و -1671 -116
240ب س ا م ا).
در،ارۀ صدور ،رنج ،ه روسیهب گیارشهایی دیگر از گیب و مازندرا ،ه وزارت داخلاه
و وزارت مالیه رسید و نامهنگار هایی میا وزارت داخلهب وزارت مالیهب وزارت فواید عامه
و تجااارتب و ادارۀ گ رکااات صااورت گرفاات (سااود ش29ب 33ب 37ب 39ب  113و -115
240 -1671ب س ا م ا) و معلوم شد در سال ،اارسئیا (1293ش)ب 31میلیاو و 323هایار و
 774من ،رنج ،هقی ت 56میلیو و 895هیار و  778قرا (ریال) از ،ودرها دریاا خایر ،اه
روسیه ح

شد ،ود؛ درحالی که در سال 1293ش1913 /.م21 .میلیو و 244هایار و 920

من و ،ه،ها 41میلیو و 928هیار و  531قرا ،ارنج صاادر شاد ،اود .ایان آماار کاه ادارۀ
گ رکااات در اول اردیبهشاات 1294ش 21 /.آوری ا 1915م، .اارا وزارت مالیااه فرسااتادب
،هخو،ی نشا میدهد از آغاز نوگ و درگیرشد روسیه در آ ب صادرات ،ارنج ،اه روسایه
افیایش یافت و پ از شروا سال 1294ش1915 /.م .نیی ه چوا ادامه داشت (ساود ش-26
240 -1671ب س ا م ا).
در هر صورتب ،را دستیا،ی ،ه شایو ا درسات و مبتوای،ار موااف ملایب ،اهتااریخ دوم
ن اد الثانی 1333ق 28 /.فاروردین 1294ش .در ناماها از ادارۀ روسایه در وزارت اماور
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خارنه ،ه وزارت مالیه پیشوهاد شد ،را نلوگیر از ک یاابشاد ،ارنج در خطاۀ شا الب
مأمورا وزارت مالیه در مازندرا معیّن کوود چبدر ،رنج ،را مصار

آ صافحاتب الزم

است و چبدر میتوا در سال اناز داد ،رنج ،ه خارج ح ا شاود؛ ،ادو ایوکاه ساختی و
قحطی در م لکت رو دهد (ساود ش31ب 240 -1671 -49ب س ا م ا)؛ البتاه تعیاین مبادار
،رنجی که در مازندرا مصر

میشدب امکا پذیر نبود؛ زیرا «احصاییه در مازنادرا » نباود و

حکومت مازندرا ن یدانست خوراک اهالی چبدر ،ود است (ساود ش240 -1618 -69ب
س ا م ا).
در،ارۀ ناوا ،رنجای کاه ،اه روسایه مایرفاتب گیارشای در دوازهام ثاور (اردیبهشات)
1294ش .از حکومت گیب ،ه وزارت داخله رساید کاه ،اهموناب آ ب ،ارنج ناامرغوب و
شلتوکدار که در گیب مصر

ن یشدب ،ه روسایه ح ا مایشاد (ساود ش-1671 -43

240ب س ا م ا)؛ ،ا اینه هب ،را نلوگیر از قحطای و گرساوگیب ،اهدساتور وزارت مالیاهب
مبرر شد از  23ثور 1294ش /.سییدهم می 1915م« .ح

،رنج و سایر ارزاق از نباط ش الی ،ه

خارنه م ووا شود» (سود ش50ب40ب 240 -1671 -68ب س ا م ا) .م ووا،ود صدور ،ارنج و
دیگر مواد غذایی از گیب و مازندرا که درواق ب ،را مبا،له ،ا تص یمها دولات روسایه
در،ارۀ تجارت خارنی این کشور تعیین شد ،اودب ه چواا اداماه داشات و ،ارنج گایب و
مازندرا ،ه تهرا و دیگر نباط کشور صادر میشاد؛ البتاه ایان کاار هایجگاا سابب ،اروز
قحطی و گرسوگی در ش ال کشور نشد و ک بود مواد مانود آرد و قود نیی درطول نوگب
آ چوا نباود کاه ،اه گرساوگی ع اومی و قحاو و غاب موجار شاود .گایارشهاا مکارر
میسیونرها آمریکایی در رشت نیی نشا میدهود این شهر از قحطیا هولواک کاه دیگار
نباط ایرا را در،ر گرفتب دور ،ود (مجدب .)24 :1387
آنچه در،ارۀ قحطی در گیب گفته شد ب ه ه مر،اوط ،اه درگیار نوگلایهاا ،اا قاوا
انگلیسی است .در خارداد و تیار1297ش /.اوئان 1918م، .اهدنباال شکسات نوگلایهاا در
موجی ب انگلیسیها رشات را تصار

کردناد و درپای آ ب در مارداد و شاهریور 1297ش/.

اوت 1918م .رشت دچار قحطی شد .مح دقلی مجدب ،روز قحطی در رشت را -که و ،اه
سراسر گیب تع یم داد ، -هطور کلیب ناشی از این مسئله دانسته است که انگلیسیهاا ماواد
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غذایی را از گیب ،ه ،اکو صادر کردند تا نیروهایی کاه در اوت 1918م، .اه آنجاا فرساتاد
،ودندب دچار قحطی و ،یغذایی نشوند؛ ،دین ترتیبب ،ارنج گایب ،اه ،ااکو فرساتاد شاد و
درپی آ ب این خطه ،ه گرسوگی گرفتار شد (ه ا .)143-141 :
،ا اینه هب ،هدرستی معلوم نیست انگلیسیها چبدر ،رنجب غله و دیگر ماواد خاوراکی را
در ،اکو چود نفر ،ودند و ،ه چبادر غاذا نیااز

،ه ،اکو صادر کردند و اساساً نیروها انگلی

داشتود، .ه هر حالب در،را،ر اقدام انگلیسیها دولت ایرا نیی قاانو م ووعیات صادور اناواا
غله و دیگر مواد غذایی را ،رقرار کرد که ،هگفتۀ مح دقلای مجادب اقادامی ،ایفرناام ،اود
(ه ا )144-143 :؛ ،ا اینه ه نباید فراموش کویم پیامدها انببب اکتبر 1917م .روسیه ،اه
ش ال کشور و ،هویژ شهرها مرز کشید شد و ،ینظ یها و اغتشاشهاایی را ،اهوناود
آورد که عام ،یشتر آ ها ،لشوی

ها قفباز ،ودند .در ه ا روزهایی که ،اهگفتاۀ مجادب

گیب دچار قحطی شد .نایبالحکومت آستارا ،هتاریخ سوم ثور 1297ش .در تلگرافایب ،اه
آگاهی وزارت داخله رساند که پا از گذشات دو روز از  ،باارا شاهر لوکارا ،اهوسایلۀ
کشتی نوگی ،لشوی

هاب «اهالی ،ا قید تأمین مال و نا تسلیم میشوند، . ...لشوی

ها در قت و

غارت مضایبه ندارند .اتباا دولت علّیه دچار خسارت مالی و نانی گردیدند .اهاالی ،اه نوگا هاا

متوار و پواهود » شد اند (طاهراح د ب .)12 :1376
،یتردیدب اینگونه درگیر ها و کشید شد داموۀ آ ها ،ه شاهرها مارز در تخریاب
کشتیارها و غارت مواد غذایی نیی ،یتأثیر نبود و درکوار دیگر عوام ب سبب ،روز قحطای و
گرانی مواد غذایی میشد .گیارش زیر که وزارت امور خارنه در چهارم مارداد 1297ش/.
هجدهم شوال 1336ق، .ه وزارت داخله فرستادب این نظر را تبویت میکود که ،روز ک باود
وگرانی مواد غذایی در سال 1297ش .معلول عوام مختلاف ،اود کاه صادور ،ارنج و غلاه
ازسو انگلیسیها ،ه ،اکو نیی یکی از آ هاست، .ه هر صورتب در این تلگرا
از چود ،ه این طر ب ،لشوی

آمد است:

ها در انیلی و حدود آساتارا شاروا ،اه شارارت و

اع ال خودسرانه و تعرض ،ه ایرانیها ن ود و روز،هروز در سوءرفتاار و حرکاات
شرارتآمیی خود میافیایود و چو ،لشوی
،لشوی

ها مبیم ایان نبااطب تاا ،حکومات

مرکی روسیه ن ی،اشودب اقدام ازطر

مث ر ث ر واق ن یشود( ...ه ا ).

ن ایودۀ ،لشوی

مبیم تهرا نیای
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،وا ،ر گایارش کفیا خیاناهدار کا ،اه وزارت مالیاه در یاازدهم قاوس 1295ش .در
روزها دهم تا دوازدهم آ،ا 1295ش /.پوجم تا هفاتم ذ حجاۀ 1334ق« .از طار
دولت ،هیّۀ روسب دو نفر قیاق و ی

اردو

نفر سالدات» ،ه روستا شادمها از توا،ا قایوین رفتواد.

«از ،وادر مح می،ور ،هدفعات عدید  ...نُو ،ردناد» و در،ارۀ پرداخت ،ها آ ب گفتوگوهاایی
،ا فرماندها قشو روسیه صورت گرفت (سود ش15ب 18ب 19ب 240-2688 - 47ب س ا م ا).
سرانجامب ادارۀ قشو روسیهب پول نو و یونجها را که سر،ازا روسی از انبار شاادمها
،رد ،ودندب در سیادهن پرداخت؛ البته این مبدارب ک تار از قی ات واقعای ،اود و ،اهتصاریح
گیارش ادارۀ مالیۀ قیوینب «این مبدار نو و یونجها که [روسها] ،اار کردناد و ،ردنادب ،ایشاز

مبدار» پولی ،ود که ،ه ادارۀ مالیه پرداخت کردند (سود ش 16و 240-2688 -17ب س ا م ا).
پ از آ ب ،راثر اعتراض مردم ،ه رفتار سر،ازا روسیب فرماندهی قشاو روس مجباور شاد
،را نلوگیر از تعد نظامیا ،ه مردمب کارهایی انجام دهد؛ ،ه این موظورب در اواسو مهر
1296ش .در مح استبرار قشو روسایهب نشساتی ،ااحضاور انارال ،ااراتاُ

و تعاداد از

اعیا و مبکا قیوین تشکی شد و در،ارۀ مبدار غلها که اهالی قیوین مایتوانواد روزاناه
،ه قشو روسیه ،دهود و ،ها آ را دریافت کوودب ماذاکراتی صاورت گرفات .ایان نلساه
پ از سه ساعت گفتوگوب ،ه نتیجۀ دلخوا نرسید و دو روز ،عادب نلساها دیگار تشاکی
شد و این ،اارب ،اهناا انارال ،ااراتاُ ب فرمانادهی دیگار ،اهناام انارال گارا

نیارود ،اا

ن ایودگا مردم گفتوگو کرد، .ه هر حالب پ از گفتوگوها فراوا قرار شد شااهیاد
سردار مفخمب ن ایودۀ ملّاکا قیوینب دوهیار خروار گودم ،ه،ها هر خروار چهاارد توماا
و هفتصد خروار نو ،هقی ت هر خروار دوازد توما را طی سه ما ،اه ادارۀ ارزاق قشاو
روسیه تحوی دهد .امین مالیۀ قیوین نیی متعهد شد هیار خروار گودم تحوی دهاد و ساردار
موصور نیی هشتصد خروارگودم و چهارصد خروار نو را تعهد کرد .ملّاکا دیگر نیی قارار
گذاشتود طی سه ما ب  2500خروار غله ،ا نسبت دو قس ت گودم و ی

قس ت نوب ،هقی ت

هر خروار گودم ،یستب توما و هر خروار ناو پاانید توماا ،اه ادارۀ ارزاق قشاو روسایه
تحوی دهود؛ درعوضب فرماندهی قشو روسیه در قیوین نیی «،ه ع وم نظامیا اعبم کرد کاه

دیگر ،ه دهات نرفتهب متعرض مالکین و رعایا نشوند» (،رگرفته از گیارش معضا شا ارۀ 1242
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کارگیار قیوین ،ه وزارت امور خارنه در غرۀ محرم 1335ق( ).ساود ش 21و -2688 -22
240ب س ا م ا).
،را تأکید ،یشتر ،ر انرا قرارداد میا ملّاکا قیوین و فرماندهی قشو روسیه در ایان
شهرب انرال ،اراتاُ

«کلیۀ مذاکرات نلسه ...را ران ،ه غله قبول و اوامر اکید صاادر کارد کاه

،ه هیج ونهب نظامیا روس ،ه ،لوکاات قایوین متعارض رعایاا نشاوند» (تلگارا

رمای کاارگیار

قیوین ،ه وزارت امور خارناهب شا ارۀ 8 -1243ب عبارب 1296ش( ).ساود ش-2688 -28
240ب س ا م ا) .در روز ن عه شانیدهم رمضا 1335ق .قیاقهاا و ساالداتهاا مسالح ،اه
،ازار ارومیه ریختود و مشغول تیرانداز شدندب ی

نفر را مجروح کردند و یکای دیگار را

کشتودب شیشهها مغاز ها تجار و صارا هاا و ،یازهاا را شکساتود و زر و سایم و پاول و
اشیا قی تی را غارت کردند (ت د ب ، .)143 :1350هطور کلیب در اواخار ساال 1296ش/.
اانویه و فوریۀ 1918م .دو مسئلۀ مهمب توناه دولات را ،اه خاود نلاب کارد و ،یشاتر وقات
دولت ،را مبارز ،ا این دو مشک اساسی صر

مایشاد :یکای لجاامگسایختگی نظامیاا

روس و اقدام آنا ،ه کشتار و غارت؛ دیگر قحو و غبیی که سراسر ایرا را فراگرفته ،ود.
،هگیارش روزنامۀ کاو :

حرکت نظامیا روسب یعوی غارت شهرها و سوزاند ،ازارها و قت نفوس و هت

اَعراضب امویت نانی و مالی را از ایرانیا ،یچار ،هکلی سالب ن اود و مجادداً در
ه ا شب چهار ر،ی االول . 1336ق، .ازار معرو
کرد و آتش زد اند و صبح ه اا شابب یا
چپاول ن ود و روز پوجم آ ما ب ی

،ه درب حکیم خانه را غاارت

،اازار و چواد کاروانسارا را طع اۀ

مرتبه در ،ازارب ،وا شلی

گذاشاتهب شاش

نفار کساابۀ ایرانای را کشااتهانااد و نیای در مااوقعی کااه  155نفار آ هااا از کردسااتا
،رمیگشتهاندب پ از غارت سوودج و چاپید ت ام دهاات عارض را تاا ،یجاار در
خود ،یجار هم ،ازارها را آتاش زد و دو نفار را ،اه قتا رسااند اناد .در قایوین و
زنجااا و کردسااتا وآذر،ایجااا ب ،اایحسااا،ی آ هااا ،ااه موتهااا درنااه رسااید و
خودکشیها قشو دولت ایرا درمبا ،آ ،ه هیج ونهب مث ر ث ر ن ایگاردد و
گویا اخیراً دولت ،هتوسو قوسول انارال ایارا در تفلای ب ماذاکرات تلگرافای ،اا

پطرسبورگ می،اشد (روزنامۀ کاو ب غرۀ ن اد االخر 1336ق.ب آل ا .)5 :
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،ر اساس گیارش ه ین روزنامه:
حرکت نظامیاا روس تاا اواساو ماا ر،یا االول . 1336ق، .اه ه اا حاال ساا،ق
وحشیگر ،اقی است؛ ،هعبو ب اخیراً در را قیوینب پسات دولتای را زد اناد و در
خود قیوینب شبها ،ا ک ودب سارزد ،اه خاناههاا ماردم رفتاه و روز را در معاا،ر
داخ و خارج شهرب عا،رین را لخت میکوود .دولت ایرا ب ناچار دویست نفر قیاق
ایرانی ،ا ی

عد سوار ،ه عدۀ ساخلو شهر افیود و خاود قیویوایهاا هام قارار

داد اند سیصد نفر نظ یه از خودشاا ،اهنهات حفاظات شاهر عابو ن ایواد .در
آستارا اهالیب خبر یافتهاند کاه نظامیاا روس قصاد چاپیاد شاهر را دارناد؛ لهاذا
ه گی مسلح شد و مص م شد اند که درصورت وقوا حادثهب از نا و مال خود
مدافعه ن ایود .در خو ب انبارها غله ازطر
نو

روسها مُهروموم شد و ح ونبا

،ه نباط دیگرب سخت قدغن است .درمبا،ا ت اام ایانهاا ناوا،ی کاه سافیر

روس ،ه اعتراض دولت ایرا داد ب این است که «سالداتهاا خاودسارانه حرکات
میکوود».

 .4نتیجهگیری

قحطیب خشکسالیب گرانیب ک بود نا و دیگر مواد خوراکیب درماند شاد ماردمب و ،اروز

گرسوگی و پیامدها آ ب ،بهایی ،ود توأم ،ا طاعو ب و،اب آ،له و هجوم ملخ که گا گریبا
مردم ایرا را میگرفت و ش ار زیاد از آنا را ،ه کام مرگ میکشاند، .یتردیدب حضاور
نظامی قوا ،یگانه در ایرا در دورا نوگ نهانی اولب مهمترین اسباب ویرانای کشاور و
نا،ود اقتصااد متکای ،ار کشااورز آ ،اود؛ اماا ویرانای ایارا ب ناا،ود اقتصااد و دیگار
آسیبها انت اعی ،راثر نوگب موضوعی است ندا و پدیدۀ قحطی و ک بود مواد غذایی
در دورا نوگب مسئلها دیگر.
اسواد مونود و ،رخی گیارشها چاپشد در روزنامهها آ هوگام نشاا مایدهواد
دولتها ایرا و نهادهایی مانود ادارۀ غبتب مدیریت خبازخانههاب نهادهاا ماردم،ویاا و
فعالیت افراد نیکوکار تبش ،سیار کردند و درنتیجهب تا حاد امکاا کوشایدند ،اا گرساوگی
مبا،له کوود؛ درحالی که ،راساس نظر غالب که در آ ب عام اصلی ،روز قحطایب حضاور و
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فعالیت نظامی انگلی

در ایرا قل داد میشودب عواملی دیگر مانود ،ارش کم ،ارا ب احتکار

گودم و نو ازنانب محتکرا ب سودنویی نانوایا ب ،یتاد،یر مسائوال اماورب هارجومارج
ناشی از انببب مشروطهب غارتگر و هجوم راهینا و تعداد از افراد عشاایر ،اه شاهرها و
از ه ه مهمتر و مخربترب لجامگسیختگی سر،ازا عث انی و سالداتها روسیب از عوام
مه ی هستود که در قحطی سالها 1297–1291ش1919-1912 /.م .نبشی ع د داشاتود؛
،هگونها که ن یتوا از هیجکدام آ ها صر نظار کارد، .سایار از کساانی کاه ،اهدلیا
گرسااوگی هاابک شاادندب اهااالی آذر،ایجااا ،ودنااد کااه ازتاارس سااالداتهااا وحشاای و
افسارگسیختۀ روسیب سر ،ه ،یا،ا ها نهادند و در آنجا ،راثر سرما شدید و گرساوگیب ناا
،اختود .سراسر اسواد و مدارک مر،وط ،ه مواطق ش الیب غر،ی و حتی شرق ایرا ب از هجاومب
غارتب دزد ب هت

حرمتب کشتار و ،یرح یهاا ساالداتهاا روسای در آذر،ایجاا ب

گیب ب مازندرا ب خراسا ب کرمانشاا ب قایوینب تهارا و حتای اصافها مشاحو اسات کاه
مونب کشتار ،سیار از مردم ،یگوا کشورما شد .این روند حتی پ از انبابب 1917م.
روسیه که دولت ندید اعبم کرد از نوگ خارج خواهد شد نیی ه چوا ادامه یافت؛ ،دین
ترتیااب کااه دولاات ندیااد ،لشااویکی در،ااارۀ حضااور در ایاارا ب سیاساات خااود را ادامااۀ
سیاستها نوگی دورا تیار اعبم کرد و اتفاقاً نیروهایی تاز تر را ،ه کشورما فرستاد.
حاص این اقدامب آ ،ود که در امتداد کشتار و غارتگر ها گذشتهب تا ما ها پ از اعابم
پایا نوگب ه چوا قوا روس در این مواطقب ،اقی ،ودند و تبعات ویرانگار حضاور خاود
را ،ر مردم این مواطق تح ی کردند؛ درحالی کاه در ت اام آثاار کاه تااکوو ب ،اه مساائ
مر،وط ،ه اشغال ایرا و خسارتها ناشی از نبض ،یطرفی و حضور قوا ،یگانه در ایارا
پرداختهاندب ،ه نبش ویرانگر روسایه کاه از ساال  1915تاا 1917م .رسا اً در ایارا حضاور
مخرب ،الفع داشته استب تونهی نشد و ،ررسی مییا خسارتهاا و تلفاات ناشای از ایان
حضورب مغفول ماند است .در سالها ،عد نیی این خسارتها ه چوا تاداوم یافات و البتاه
در موا ،تحلیلی نیی نادید انگاشته شد.
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 سود ش240 -1671 -14ب س ا م ا.
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 سود ش240 -1671 -40ب س ا م ا.
 سود ش240-1671 -43ب س ا م ا.
 سود ش240 -1671 -46ب س ا م ا.
 سود ش240 -1671 -49ب س ا م ا.
 سود ش240 -1671 -50ب س ا م ا.
 سود ش240 -1671 -54ب س ا م ا.
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 سود ش240 -1671 -55ب س ا م ا.
 سود ش240 -1671 -56ب س ا م ا.
 سود ش240 -1671 -57ب س ا م ا.
 سود ش240 -1671 -59ب س ا م ا.
 سود ش240-1671-62ب س ا م ا.
 سود ش240 -1671 -68ب س ا م ا.
 سود ش240 -1671 -94ب س ا م ا.
 سود ش240 -1671 -95ب س ا م ا.
 سود ش240 -1671 -96ب س ا م ا.
 سود ش240 -1671 -97ب س ا م ا.
 سود ش 240 -1671 -98ب س ا م ا.
 سود ش240 -1671 -99ب س ا م ا.
 سود ش240 -1671 -100ب س ا م ا.
 سود ش240 -1671 -113ب س ا م ا.
 سود ش240 -1671 -114ب س ا م ا.
 سود ش240 -1671 -115ب س ا م ا.
 سود ش240 -1671 -116ب س ا م ا.
 سود ش 240 -1671 -135ب س ا م ا.
 سود ش 240 -1671 -136ب س ا م ا.
 سود ش240-2688 -15ب س ا م ا.
 سود ش240-2688 - 16ب س ا م ا.
 سود ش240-2688 -17ب س ا م ا.
 سود ش240-2688 - 18ب س ا م ا.
 سود ش240-2688 -19ب س ا م ا.
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 سود ش240-2688 -28ب س ا م ا.
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 سود ش240-2688 - 47ب س ا م ا.
 سود ش240-22538 - 6ب س ا م ا.
 سود ش240-22538 -110ب س ا م ا.
 سود ش240-22538 -111ب س ا م ا.
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