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»صد سال پیش در ایران 

محمد صادق عبداللهی
  جوان آنالين

چه خبر بود؟« این سؤالی 
اس�ت ک�ه بی بی س�ی 
فارسی آن را بهانه کرده تا به تاریخ ایران در بازه  1917 
تا 1919 میالدی، یعنی سال های پایانی جنگ جهانی اول 
و قحطی بزرگ ایران سرک بکشد. پوشیده نیست که 
شبه رس�انه ملکه محض رضای خدا و از سر دلسوزی 
برای مردمان رنج کش�یده  س�ال های تس�لط نظامی 
بریتانیا بر ایران، البه الی صفحات تاریخ را نمی جوید. از 
مقدمه آخرین قسمت این سلسله گزارشات، می توان 
ماهیت این دلسوزی تصنعی را متوجه شد. در مقدمه 
می خوانی�م: »جنگ جهان�ی اول بزرگ تری�ن فاجعه 
انسانی یک قرن اخیر در ایران است که گویی از حافظه 
جمعی ایرانیان پاک ش�ده اس�ت اما پس از آن بود که 
مهم  ترین قدم   ها برای شکل گیری یک جامعه شهری و 
 ورود ب�ه عص�ر مدرنیت�ه برداش�ته ش�د .«  ه�دف 
آش�کار اس�ت، رضا خان قل�در ناج�ی م�ردم ایران!

  جابه جا شدن مرزهای تحریف تاریخ!
خاطرات لحظه ب��ه لحظه جنگ جهان��ی اول برای زمین 
تلخی اس��ت. نزدیک به ۸۰۰ میلیون نف��ر، این جنگ را 
تجربه کردند، قریب به 1/3 میلیارد گلوله توپ شلیک شد 
و نتیجه آن جز کشته شدن 17 میلیون نفر چیزی نبود. اما 
همه تلخی های این جنگ، پ��ای ظلمی که به مردم ایران 
رفت، ناچیز می نماید؛ گزارش ها نشان می دهد، جمعیت 
ایران در س��ال 1914 حدود 2۰ میلیون نفر بوده، که در 
سال 1919 به 11 میلیون نفر تقلیل پیدا کرده است، یعنی 
قریب به 1۰ میلیون قربانی روی دست کشوری که اعالم 

بی طرفی کرده بود!
بی بی سی فارسی به سراغ تاریخ رفته تا این قتل عام دردناک 
را که پژوهش   ها نشان می دهد در اثر اشغال ایران به دست 
انگلیس��ی    ها رخ داد، روایت کند اما فکر می کنید سربازان 
ملکه، دلیل فوت بیش از 4۰درصد از ایرانیان را چه دانسته 
است؟ جواب خنده دار است: »آنفلوآنزای اسپانیایی« آن 

هم منتقل شده از سربازان روس!
همچنین در قسمت آخر این سلسله گزارش ها که توسط 
»آناهیتا ش��مس « تهیه شده، ش��رایط اجتماعی وقت و 
ناکارآمدی دول��ت ایران مهم  ترین دلیل ش��یوع آنفلوآنزا 
معرفی می شود، در این راس��تا در گزارش آمده است: »...  
روستا  ها بیش��ترین تلفات را داش��تند و محققان، شرایط 
اجتماع��ی را مهم  تری��ن دلیل ب��رای ش��یوع آنفلوآنزای 
اسپانیایی در ایران می دانند...  قحطی، وبا و اعتیاد از یک 
طرف و آنفلوآنزای اسپانیایی از طرف دیگر؛ کشور در اشغال 
نیروهای خارجی بود، دولت مرکزی هم هیچ کنترلی خارج 
از دیوارهای تهران بر کشور نداشت. تعداد کشته شدگان 
آنفلوآنزای اسپانیایی در ایران بر پایه حدس و گمان است، 
برخی آن را یک میلیون و عده ای دیگر بیش از 6 میلیون 

تخمین زده اند .«
جمالت فوق می  رساند که این س��رباز وفادار ملکه نه تنها 
خواس��ته اس��ت رضا خان را که با کمک بریتانیا به تخت 
س��لطنت نشس��ت، ناجی ملت ایران نش��ان دهد، بلکه 
می خواهد نق��ش بریتانیا را در این فاجعه بزرگ انس��انی 
کمرنگ کند و آن همه کشته را به گردن شرایط اجتماعی، 

ناکارآمدی دولت و روس   ها بیندازد!

  جان مردم ایران فداي شکم سربازان بریتانیایی
در این گزارش به بزرگ ترین علت مرگ و میر آن سال   ها 
یعنی قحط��ی، تنها در حد یک کلم��ه آن هم، هم ردیف 
 با وب��ا و اعتیاد اش��اره می ش��ود، درحالی ک��ه در کتاب 
 The great famine and genocide in Persia«
1917-1919 « که براساس اسناد وزارت خارجه ایاالت 
متحده، منتشر شده است، درباره این سال   ها و فوت بخش 
عظیمی از جامعه ایران می خوانی��م: »بی تردید قحطی 
بزرگ 1917 تا 1919 بزرگ تری��ن فاجعه تاریخ ایران و 
فراتر از تمامی وقایع پیش از آن اس��ت. ]در این قحطی[ 
نزدیک به 4۰درصد جمعیت ایران به س��بب گرسنگی و 
س��وءتغذیه و بیماری های ناش��ی از آن از صحنه روزگار 
محو ش��دند...  با اینکه قحطی بزرگ ایران از بزرگ ترین 
قحطی های دوره معاصر و از بزرگ ترین نسل کشی های 
قرن بیستم است، اما ناشناخته باقی مانده است...  قحطی 
در ابتدا با جنگ و اشغال ایران توسط روسیه و انگلستان 
به وجود آمد و سپس با سیاست های انگلستان اوضاع بدتر 

و قحطی طوالنی تر شد .«
دکتر محمد قلی مجد درباره ریش��ه های قحطی در ایران 
و تالش های انگلیس ب��رای انداختن آن به گردن روس   ها 
و عثمانی   ها که ظاه��راً تا امروز نیز ادام��ه یافته، در کتاب 
»قحطی بزرگ« می نویس��د: »ایران زمانی به بزرگ ترین 
فاجعه تاریخ خود دچار آمد که تمام خاک ایران و کشورهای 
همجوارش در شرق و غرب در اشغال نظامی انگلستان بود. 
از همان آغاز، انگلستان، دست به تبلیغات ماهرانه ای زد تا 
مسئولیت و تقصیر فاجعه قحطی ایران را متوجه روس   ها 
و عثمانی   ها کن��د. اما همان طور که گفته ش��د، ترک   ها و 
روس   ها پی��ش از بروز قحطی، ایران را ت��رک کرده بودند. 
عامل اصلی تشدید و طوالنی شدن قحطی ای که منجر به 
مرگ میلیون   ها ایرانی شد، سیاست های بازرگانی و مالی 
بریتانیا بود...  شواهد مس��تند ارائه شده نشان می دهد که 
خرید غله در مقیاس وس��یع، برای تأمین آذوقه نیروهای 
انگلیسی در ایران، بین النهرین و جنوب روسیه، بر دامنه 
قحطی در ایران افزوده است. ژنرال دنسترویل، در جایی با 
صراحتی عجیب ضمن اظهار تأسف، به این واقعیت اعتراف 
کرده است که خریدهای غله از سوی انگلیسی   ها منجر به 
کمبود و افزایش قیمت   ها ش��د و در نتیجه به مرگ شمار 
بسیاری از ایرانیان انجامید؛ از این عجیب تر گزارش سرگرد 
داناهو درباره تخلیه شهر مراغه در آستانه شکست ارتش 
انگلستان از ترک   ها در سپتامبر 191۸ است. انگلیسی   ها که 
قباًل مواد غذایی بسیاری خریده بودند، ذخیره غله شهر را 
در شرایط سخت قحطی از میان بردند تا به دست ترک های 

عثمانی نیفتد .«
  ممانعت انگلیس از ورود مواد غذایی به ایران

در کنار خرید غله، ممانعت از ورود م��واد غذایی به ایران 
از دیگر ظلم   هایی است که بریتانیا در حق مردم ایران روا 
داشت. در کتاب »دکتر محمدقلی مجد « در این باره آمده 
اس��ت: »زمانی که قحطی مرگبار ایران را دربرگرفته بود، 
انگلیسی   ها عالوه بر خرید گسترده مواد غذایی، از واردات 
 مواد غذایی از هند و بین النهرین - همسایگان غربی و شرقی 
ایران - جلوگیری می کردند. عالوه بر خلیج فارس، هند و 
بین النهرین نیز در اشغال ارتش انگلستان بود؛ در هند و نیز 
بین النهرین غله کافی وجود داشت، اما ایران که در میان 

آنها قرار داشت، دچار گرسنگی بود .«
  فشارهای اقتصادی بریتانیا بر ایران

از دیگر ادعاهای بی بی س��ی برای پوشاندن نقش انگلیس 
در نسل کش��ی ایرانیان، تأکید بر بی کفایتی دولت در آن 
زمان بود. م��ا در این گزارش در پی کتم��ان وجود برخی 
از نابس��امانی   ها در دولت وقت ایران نیستیم، اما شواهد و 
اسناد نش��ان می دهد بخش عمده ای از این نابسامانی   ها 
اتفاقاً به دلیل دخالت دولت های خارجی به ویژه انگلیس 
در امور داخلی ایران بوده است. درباره دخالت های انگلیس 
و تأثیر سیاست های این کشور بر تشدید قحطی در ایران 
در کتاب »قحطی بزرگ« می خوانیم: »محروم کردن ایران 
از منابع مالی با سیاست انگلستان در محروم کردن ایران 
از منابع غذایی هماهنگ و همراه ب��ود زیرا جنگ کاهش 
ش��دید درآمد بازرگانی خارجی و نیز درآمدهای گمرگی 

را در پی داشت.«
  محروم کردن ایران از درآمدهای نفتی

در کنار فشارهای اقتصادی، انگلیس با محروم کردن ایران 
از درآمدهای نفتی ضربه  دیگ��ری بر تن بی جان مردمانی 
که با قحطی و تبعات آن دس��ت و پنجه ن��رم می کردند، 
زد. »دکتر محمدقلی مجد « درب��اره این جنایت انگلیس 
می نویسد: »مسدود کردن درآمدهای نفتی ایران تنگنای 
مالی ایران را افزایش داد. شکی نیست که مهم  ترین اقدام 
مالی علیه ایران، محروم کردن این کش��ور از درآمدهای 
نفتی اش بود. زمانی که میلیون   ها ایرانی در گرسنگی به سر 
می بردند، دولت انگلستان و شرکت نفت انگلیس و ایران، 
درآمدهای نفتی ایران را به بهانه های واهی مسدود کردند. 
میزان درآمدهای نفتی ایران طی سال های 1914-1919، 
۸ میلیون پوند بود. این مبلغ حدود 4۰ میلیون دالر و در آن 
زمان مبلغی بسیار قابل توجه و تقریباً چهار برابر مجموع 
بودجه ساالنه دولت ایران بود. اگر این پول به ایران پرداخت   
می شد، میلیون   ها نفر از مرگ ناشی از گرسنگی و بیماری 

نجات پیدا می کردند .«
   چند می گیرید که اینچنین برای انگلیس گریه 

می کنید؟
از آنچه در باال گذش��ت می توان نتیجه گرفت، اس��تعمار 
پیر از یک س��و با ایجاد کمبود و قحطی و از سوی دیگر با 
سیاس��ت های مالی، ایران را به یتیم خانه ای بدل ساخت 
که بیش از یک سوم جمعیت خود را از دست داد. بدیهی 
است فقر با خود مریضی و هزاران بالی دیگر خواهد آورد 
که شرایط را بیش از پیش س��خت می کند، اما باید توجه 
کرد اینها همه معلول هستند و علت اصلی خودکامگی   ها و 
اعمال غیر انسانی و افزون طلبی های بریتانیا و سربازان ملکه 
بود که مردم را به حدی رساند که بر سر تکه ای نان مجبور به 

رقابت و گاه نزاع بودند. 
هرچند این نخستین بار نیست که سربازان ملکه در شبه 
رسانه بی بی سی دست به تحریف تاریخ ایران می زنند اما این 
تحریف دردناک تر، غیر اخالقی تر و غیر انسانی تر از همیشه 
اس��ت، چرا که حرف کشته ش��دن دهها میلیون از اجداد 
ایرانیان در میان اس��ت. جای تعجب است که خبرنگاران 
فارسی زبان این شبکه چطور حاضر شده اند با تاریخ و هویت 
خود به خاطر پول بازی کنند. معلوم نیست این خبرنگاران 
به خاطر چند مشت دالر لب فرو بسته اند و اینچنین آب به 

آسیاب قاتالن پدران و مادران خود می ریزند!
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نمایندگان مجلس: ظریف را به مجلس مي کشانیم

آقای ظریف یواش! 
دشمن در کمین است

گزارش جوان آنالین از تحریف تاریخ قحطی ایران 
در شبه رسانه بی بی سی

به خاطر چند مشت دالر  
 قاتالن پدران تان  را 

تطهیر می کنید؟

رئیس سازمان بسیج مستضعفین:  

دومینوي اضمحالل 
امريكا شروع  شده است

گفت وگوی »جوان آنالین« با پوران درخشنده درباره تحریم دارویی امریکا

همهحرفهایحقوقبشریامریکاییهادرعالمرؤیاست

گفت وگوی » جوان آنالین « با رئیس فدراسیون تیراندازی باکمان در پی برگزاری مسابقات قهرمانی تیروکمان ارتش های جهان

شعبانیبهار:مسابقاتسیزمرابراساساستانداردهایجهانیبرگزارمیکنیم

» پ�وران درخش�نده، 

بهنام صدقی
  جوان آنالين

تهیه کننده و کارگردان، 
در واکن�ش ب�ه اعم�ال 
تحریم های ظالمانه و خصمانه دولتمردان امریکایی 
علیه ملت ایران به »جوان آنالین« می گوید: »من فکر 
می کنم امریکایی ها که مثاًل داعیه دار حقوق بشر در 
جهان خود را معرف�ی می کنند، متأس�فانه در حال 
جنگ اف�روزی با م�ردم و دول�ت ایران هس�تند. «

او درباره تهدی��د مردم ایران از س��وی امریک��ا، گفت: 
»این دیگر چه مدل از حقوق بشر است که داعیه داران 
امریکایی آن، امنیت و آرامش مردم جهان را به مخاطره 
انداخته و همواره ملت ای��ران را تهدید می کنند؟! انگار 
داعیه داران حقوق بشر امریکایی با مردم ایران که هیچ 
گناهی ندارند و هیچ خطایی مرتکب نش��ده اند، مشکل 

داشته و تنها با جان این مردم کار دارند!«

   سران امریکایی، نظام اسالمی و ملت ایران را 
نشانه گرفته اند

کارگ��ردان »هیس دختر   ه��ا فریاد نمی زنن��د« درباره 
ادعاهای حقوق بش��ری امریکا بیان داش��ت: »معتقدم 
س��ران امریکایی، نظام اس��المی و ملت ایران را نشانه 
گرفته اند و بر همین مبنا تصمیمات ظالمانه علیه آنان 

وض��ع می کنند. به نظ��رم همه ای��ن حرف های حقوق 
بشری امریکایی   ها در عالم رؤیاست و در واقعیت مشتی 
حرف مفت است! این را می توان از گیر نیامدن دارو و به 
مشکل برخوردن وضعیت مواد غذایی در کشور فهمید. 
آنها تنها شعار می دهند و در عمل کار دیگری می کنند 
و در پس آن دست به تحریم دارویی و غذایی و پزشکی 

و...  می زنند. «
    امریکا فقط به جنگ با دنیا فکر می کند

پوران درخش��نده، در پایان تأکید کرد: »من به عنوان 
یک کارگردان و یک شهروند ایرانی نه تنها از این کمپین 
حمایت می کنم بلکه همیش��ه و در همه حال در مقابل 
ظلم و جور و جفا علیه یک ملت از س��وی دولتی ظالم 
می ایستم. دولتی که تنها به جنگ با دنیا فکر می کند و 
امنیت جهانیان را به خطر انداخته و حقوق بشر را به هیچ 

عنوان رعایت نمی کند. «

قهرمان�ی  مس�ابقات 

وحید صابری 
  جوان آنالين

تیروکم�ان ارتش ه�ای 
جه�ان در حال�ی ب�ه 
میزبانی ارت�ش جمهوری اس�المی ای�ران با حضور 
نظامی�ان کش�ور های چی�ن، روس�یه، اوکرای�ن، 
کره ش�مالی، س�ریالنکا، برزیل و ایران در مجموعه 
ورزش�ی آزادی برگزار می ش�ود که این نخس�تین 
قهرمان�ی  مس�ابقات  در  ای�ران   میزبان�ی 
تی�ر و کم�ان ارتش ه�ای جهان به ش�مار م�ی رود. 
غالمرضا شعبانی بهار، رئیس فدراسیون تیروکمان کشور 
در گفت وگو با » جوان آنالین« درباره برگزاری این دوره 
از رقابت  ها گفت: تیروکمان یکی از ورزش   هایی اس��ت 
که در نظام دنیا زیاد از آن اس��تفاده می ش��ود. برگزاری 
این مسابقات در ایران اهمیت بس��یار باالیی دارد، زیرا 
س��یزم، ایران را واجد ش��رایط برگزاری این مس��ابقات 

دانسته است. 
وی با اش��اره ب��ه اینکه ای��ن مس��ابقات در دو رش��ته 
برگزارمی شود، اظهار داشت: با توجه به جلسات مشترکی 
که با مس��ئوالن تربیت بدنی ارتش داش��تیم، قرار شد 
بان��وان و آقایان در دو رش��ته کامپوند و ریک��رو در این 
مسابقات شرکت  کنند، ان ش��اءاهلل تیم نیرو های مسلح 
ایران از ارتش، س��پاه، نی��روی انتظامی و بس��یج که در 
این مسابقات شرکت می کنند، بهترین نتیجه ممکن را 

کسب می کنند.

رئیس فدراسیون تیروکمان کش��ور همچنین در پاسخ 
به این پرس��ش که آیا در این رقابت   ها کمان��داران تیم  
 ملی شرکت خواهند کرد یا خیر، اظهار کرد: تعدادی از 
کمانداران تیم   ملی در قالب بسیج در این مسابقات حضور 
دارند و نفرات شرکت کننده در این رقابت   ها توسط کمیته  
فنی نیروهای مسلح معرفی شدند . در کل تیراندازان ما 
در سطح ارتش جمهوری اسالمی ایران و سایر نیرو های 
مس��لح از آمادگی بس��یار خوبی در این رشته قهرمانی 
برخوردار هس��تند که امیدواریم عناوین برتر را در این 

دوره از مسابقات کسب کنند. 
وی با اش��اره به اینکه هدف اصلی مس��ابقات باال بردن 
روحیه دوستی میان ملت  ها است، اظهار داشت: ورزش 
مقوله فرهنگی و اجتماعی نیس��ت بلکه امروز می توان 
از بعد سیاس��ی هم به آن توجه کرد. می توان به واسطه 
ورزش با کش��ور های دیگر ارتب��اط برقرار ک��رد، قطعاً 
ارتش با این میزبانی خواهان این اس��ت که سطح باالی 
دیپلماس��ی دفاعی نیرو های مس��لح ایران را به نمایش 
بگذارد و اینکه امروز بیش از 1۰۰ ورزشکار از شش کشور 
مختلف جهان در ایران حضور دارند نشان از سطح باالی 
دیپلماسی دفاعی نیرو های مسلح است. به هر حال ما در 
این دوره سعی کردیم با کمک به ارتش جمهوری اسالمی 
ایران این مسابقات را به بهترین وجه برگزار کنیم. هدف 
ارتقای توان جسمانی در راس��تای ارتقای توان دفاعی و 

رزمی ارتش است. 

شعبانی بهار در ادامه افزود: از زمانی که مقرر شد سیزم ، 
میزبانی مس��ابقات تیر و کمان را به ارتش ایران بسپارد 
جلس��ات متعددی امیر س��رتیپ فوالدی ب��ا ما جهت 
تعامل و هماهنگی بیش��تر و بهتر در اجرای مس��ابقات 
انجام داد و ما هم وظیفه خود دانس��تیم تا به هر نحوی 
آمادگی خ��ود را اع��الم کنیم و ت��ا پایان مس��ابقات از 
هیچ حمایت��ی دریغ نخواهی��م کرد. س��عی داریم این 
 رقابت   ها بر اساس استانداردهای فدراسیون های جهانی 

برگزار شود. 
رئیس فدراسیون تیروکمان کش��ور در پاسخ به » جوان 
آنالین « درباره اینکه برگزاری این مسابقات چه تأثیری 
می تواند در رشته تیروکمان داشته باشد، افزود: ببینید به 
هر حال هر فعالیت ورزشی مورد احترام است. برگزاری 
مسابقات سیزم زمینه ای را فراهم می کند که نیروهای 
مسلح بیش از پیش به این رشته گرایش پیدا کنند. یکی 
از رشته  هایی که همواره مورد استقبال نیروهای مسلح 
بوده ، رشته ورزش��ی تیروکمان است. این رشته ورزشی 
یکی از تأثیرگذار  ترین رشته های ورزشی در بین نیروهای 
مسلح می باشد. اثر گذاری مثبت آن بسیار مشهود است. 
ما تعامل مان با ارتش از قبل بوده و اثرات آن را به وضوح 
دیده ایم. یکی از مهم  ترین تأثیرگذاری این نوع مسابقات ، 
توسعه و همگانی کردن این رشته در سطح کشور است که 
قطعاً برگزاری مسابقات بین المللی در این سطح می تواند 
باعث ارتقا و پیشرفت تیم ملی کش��ورمان خواهد شد. 

   اقتصادي

روند کاهش قیمت ارز تا پایان زمان بسته شدن بازارهای مالی همچنان ادامه یافت و دالر کاهش قیمت تا 13هزار و 3۰۰ تومان را نیز تجربه کرد. رقم پایانی برای نرخ سکه در روز گذشته هم 4 میلیون و 1۸۰ هزار تومان بود. بنابراین پیش بینی می شود با توجه به 
نرخ سود بانکی که سپرده گذاری در بانک را نسبت به خرید و فروش ارز و طال توجیه پذیر می کند، اگر اتفاق خاصی نیفتد در آینده نزدیک شاهد ادامه کاهش نرخ ارز و طال و فروش بیشتر آن از سوي سرمایه گذاران این حوزه  خواهیم بود. | صفحه 12

خريد و فروش ارز و سكه ديگر سود ندارد
بانک مرکزی باید با صرافانی که در زمان افت بازار با توقف معامالت ارز مانع ادامه کاهش نرخ می شوند، برخورد کند

  افكار عمومي و رسانه ها 
آخوندي را از بهشت راندند

باران موشکي 
 مقاومت   فلسطیني 
بر سر صهیونیست ها

 پزشکان درباره 
 ارزش غذاها هر روز
یک چیز مي گویند

شجاعي:  مادرم فكر 
مي کرد   پنجم شدم

 حناچي 
شهردار تهران شد 
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گفت و گوي »جوان« با دو مدال آور بازي هاي 
پاراآسیایي جاکارتا

  سمیرا ارم: برایم فرق نمي کرد من طال بگیرم 
یا ساره جوانمردی

صفحه5

صفحه2

همین صفحه

 آنقدر فشار مي آوریم 
تا جان ایراني ها درآید

بومرنگ تحریم«   بولتون دوباره با »
ملت ایران را تهدید کرد

جان بولتون، مشاور امنیت ملي کاخ سفید که در دشمني 
با ملت ایران سنگ تمام گذاشته و مدافع سرسخت 

تحریم ها است، طي سخناني در سنگاپور حرفي را زد که 
یک سیاستمدار انگلیسي درست 100سال پیش در 1918 
براي گرفتن غرامت جنگ جهاني اول از آلماني ها به کار 

برده بود. او گفته بود باید آلماني ها را آنقدر فشار دهیم تا 
| صفحه 15مثل لیمو آب شان درآید
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